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DİN VE MİLLİYETÇİLİĞİN  
KESİŞİMİNDE POPÜLİZM  

Dr. Bilge Yabancı 

Popülist aktörler, son yıllarda inişli çıkışlı iktidar performanslarına rağmen, birbirinden çok 
farklı ülkelerde kendilerine sağlam bir yer edinerek siyasetin başat aktörlerinden olmuşlardır. 
Popülist sağ partilerin demokratik ilkeler ve anayasa karşıtı söylem ve politikalarına rağmen 
birçok ülkede gözlemlenen “önlenemez” yükselişi, literatürde birbiriyle ilişkili iki noktayla açık-
lanmaktadır. Birincisi, popülistler, ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerden mevcut kurumları ve 
hâkim siyasi aktörleri sorumlu tutarak, yerleşmiş pratiklere topyekûn savaş açmaktadırlar.1 İkin-
cisi, kendilerini siyaset dışı veya siyaset üstü olarak konumlandırarak, siyasetten ve yöneticiler-
den beklentisi kalmamış seçmen gruplarına, ‘post-demokrasi’ çağında yepyeni ve “kirlenmemiş” 
bir alternatif sundukları mesajını vermektedirler.2 Ne var ki, popülistler kendilerine siyasi alan 
açmak için var olan krizleri kullanmak dışında, belli kişi ve grupları hedef göstererek yeni krizler 
de yaratmaktadırlar.  

Popülist sağın kriz siyasetinde sıklıkla başvur-
duğu söylemler arasında din ve milliyetçilik re-
feransları da yer almaktadır. Bu referansların 
siyasi politikaları şekillendirme veya onlara 
meşruiyet kazandırma yolunda sıkça kullanıl-
dığı görülmektedir. Bu kısa analizde, popülist 
sağ aktörlerin dini inançlara ait sembol ve söy-
lemleri, temelinde laik ulus devlete dayanan 
milliyetçilikle birleştirerek, kutuplaştırıcı bir 
kimlik siyaseti izledikleri tartışılacaktır. Din ve 
milliyetçilik ilişkisinin oldukça geniş olduğu göz 
önüne alınarak3, bu analizde sadece popülist 
sağ aktörlerin içinde bulundukları farklı siyasi 
tarih, dini inanış ve sosyokültürel dinamiklere 
rağmen, bu konuda birbirine benzer stratejile-
rini ele alan üç temel nokta öne çıkarılacaktır: 
1) popülist sağın dini semboller, idealler ve 

söylemlerle olan karmaşık ilişkisi, referans al-
dığı spesifik dini doktrinin içeriğinden bağım-
sızdır. Diğer bir deyişle, popülist siyasi aktör-
ler, Hinduizm, İslam, Katoliklik ya da herhangi 
başka bir dini referans alırken, o dinin sembol 
ve söylemlerine benzer amaçlar için başvur-
maktadır, 2) iktidardaki popülist sağ partiler, 
modern laik ulus devletlerin temeli 19. ve 20. 
yüzyıllara dayanan, ‘homojen millet’ ve ‘ulusal 
kültür’ anlayışını benimseyen bir toplum dayat-
maktadırlar, 3) din ve milliyetçiliğin kesişimi 
sosyal barış için her zaman tehlikeli olsa da, 
günümüzde popülizm ile birleşince, iktidardaki 
popülist aktörlere insan hakları, hukukun üs-
tünlüğü ve uluslararası yasaların ihlalini meşru 
kılma ve hatta bu konuda geniş kitlelerin rıza-
sını alma olanağı sağlamaktadır.  
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Popülizmin din ve milliyetçilikle ilişkisi 

Popülizm, milletin iradesini “yozlaşmış seçkin-
lere” ve “içimizdeki düşmanlara” karşı nihai 
meşruiyet kaynağı olarak yeniden tesis etmeyi 
vaat eden bir siyasi söylem ve strateji olarak 
tanımlanabilir.4 Dinlerin ilahi ve soyut kaygıları, 
popülizmin milli irade ve “millet” ile ilgili dünyevi 
saplantısıyla çeliştiğinden, din ve popülizm 
arasında bir ilişki kurmak ilk bakışta pek müm-
kün görünmemektedir. Fakat birçok ülkede po-
pülist siyasi aktörler dini sembolleri ve fikirleri 
sıkça siyasi dile yansıtmaktadır. Hatırlayacak 
olursak, ABD’nin önceki Başkanı Trump geçti-
ğimiz sene seçimlerden önce, St. George Kili-
sesi yakınlarında polisin aşırı güç kullanarak 
dağıttığı protestolardan sonra, kilisenin 
önünde elinde İncil ile poz vermişti. 2015 se-
çim kampanyası kapsamında Diyarbakır’ı zi-
yaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da miting 
sahnesine elinde Kürtçe Kuran’la çıkmış ve 
“tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek dine” 
vurgu yapmıştı. Yine İtalya’daki aşırı sağ po-
pülist parti Kuzey Ligi’nin (Lega Nord) lideri 
Salvini’nin seçim kampanyalarında boynunda 
taşıdığı haçı öptüğü siyasi gösteri İtalyan bası-
nında defalarca yer buldu. Bu örnekler farklı ül-
kelerden benzer anekdotlarla çoğaltılabilir.  

Popülizmin tam anlamıyla siyasi bir ideoloji ol-
madığı; günlük siyasetin gereklerine ve top-
lumsal taleplere cevap vermek adına farklı ide-
oloji ve söylemlerden beslendiği akademik tar-
tışmalara sıklıkla konu olmuştur.5 Popülist si-
yasi söylem, bir ülkedeki çoğunluğun mensup 
olduğu inancı, düzenli olarak dini pratikleri uy-
gulayan mütedeyyin kişilerden bağımsız ola-
rak, “halkın” özgün kimliğinin ayırt edici bir yapı 
taşı olarak konumlandırılmaktadır. Diğer bir 
deyişle, dini inanç kişiye özel ve mahrem bir 

pratik olmaktan soyutlanıp bir kimlik kategori-
sine indirgenmektedir. Dini inanç aynı za-
manda millete veya milletin özgün kültürüne ai-
diyetin bir kriteri haline getirilmektedir.  

Fakat popülizmin son derece oportünist bir si-
yasi söylem ve strateji olduğu göz önüne alın-
dığında dini inancı millete aidiyet unsuru olarak 
tanımlamanın sosyal ve politik dinamiklere 
göre değiştiği de görülecektir. Özellikle Av-
rupa’daki popülist sağ aktörler, dini kimliği 
“yerli ve milli kültürün” temel taşı olarak öne çı-
karmaktadırlar. Böylece ülkedeki siyasi ve 
sosyal haklar üzerinde söz sahibi olan “yerli 
halk” ile göçmenler -özellikle de Müslüman 
göçmenler- arasında kesin bir ayrım yapmak-
tırlar.6 Bu durum, son yıllarda bilhassa Hol-
landa, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, İskan-
dinavya ve Avusturya’daki aşırı popülist sağ 
partiler için görünür hale gelmiştir.  

Milliyetçilik ve etnisite alanlarında çalışmala-
rıyla tanınan Roger Brubaker, Avrupa’daki po-
pülistlerin dine yaptığı vurguyu İslamcılık teri-
minden de etkilenerek, “kimlikçi Hristiyancılık” 
(identitarian Christianism) olarak adlandırır.7 
Bu kavramla anlatılmak istenen, bahsedilen ül-
kelerdeki popülist sağ partilerin, insan hakla-
rına aykırı ve göçmenleri hedef alan eşitsizliği 
himaye eden fikir ve politikaları liberal bir söy-
lemin arkasına saklamalarıdır. Örneğin 
İtalya’daki Kuzey Ligi, Almanya için Alternatif 
(AfD), Fransa’daki Ulusal Cephe (RN), Avus-
turya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve daha birçok 
popülist parti, bu ülkelerdeki temel kültürü filo-
semitizm, LGBT ve kadın hakları, ifade özgür-
lüğüyle özdeşleştirmekte ve bu kültürün göç-
menlerin getirdiği “Müslüman geleneklerin” 
baskısı altında yok olacağını iddia etmektedir-
ler.8 Avrupa’da popülistler, varsayılan hâkim 
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kültürün kaynağının da Hristiyanlık olduğunu 
ileri sürmektedirler. Avrupa’nın ötesinde, Bre-
zilya’da Bolsanaro’nun Taliban güçlerinin yö-
netime el koymasından sonra, Hristiyan Afgan 
mültecilerin insani vize ile Brezilya’ya kabul 
edileceğini açıklaması da popülistlerin dini 
inancı, ulusal kültüre ve temel insan haklarına 
erişimde bir kriter olmaya indirgeyen anlayışı-
nın çarpıcı bir örneğidir.9   

Popülistler öncülük ettikleri özcü medeniyet 
anlayışıyla, “Hristiyan-Batı kültürünün benzer-
siz liberal değerlerini”, “Müslüman istilacı” göç-
men ve mültecilere karşı sahiplenecekleri iddi-
asında bulunmaktadırlar.10 Bu çerçevede daha 
çok küreselleşmeye, Avrupa entegrasyonuna 
ve kozmopolit kültüre karşı, ulus-devlet ve 
güçlü sınırları savunmaktadırlar. Dahası, bir-
çok ülkede popülistler, politik doğruculuk (poli-
tical correctness) nedeniyle, Müslüman göç-
menlerin Hristiyan Avrupa kültürüne yönelttiği 
kültürel “tehdidin” halktan saklandığını ve sa-
dece kendilerinin bu “gerçekleri” söylemeye 
cesaret ettiğini de iddia etmektedirler.  

En önemlisi, tüm bu söylemler, geniş kitleler 
nezdinde göçün hem bir güvenlik zaafı hem de 
bir yaşam tarzı ve kültür tehdidi oluşturduğu al-
gısı yaratmaktadır. Bugüne değin yapılan aka-
demik çalışmalar, Avrupa’da göçmenlere yö-
nelik birtakım yaptırımlara verilen toplumsal 
desteğin popülist sağ aktörlerin din, milliyetçilik 
ve ulusal kültür ekseninde ortaya attığı argü-
manlarına dayanan kriz söylemiyle yakından 
ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu pratikleri 
şöyle sıralayabiliriz: a) göçü sınırlandıracak 
yasal düzenlemeler, b) göçmenlerin sosyal 
haklara ve vatandaşlığa erişimini kısıtlayan uy-
gulamalar ve c) düzensiz göçmenleri uluslara-
rası hukuka ve insan haklarına aykırı şekilde 

gözaltına alma, işkence, geri gönderme ve sı-
nırda geri itme gibi pratikler.11  

Göçmen karşıtlığı ve ırkçılıkla mücadele et-
mek amacıyla öne çıkarılan göç ve göçün eko-
nomik faydalarına yapılan vurgu ise genelde 
duygu ve önyargıları harekete geçiren popülist 
kriz siyasetine bir alternatif olamamaktadır. Ne 
yazık ki, popülist sağın din-milliyetçilik-ulusal 
kültür söylemleriyle son yıllarda yakaladığı 
toplumsal destek, ana akım siyasete de yansı-
yarak birçok ülkede merkez sağ ve sol aktörler 
tarafından da benimsenmiştir.12  

Popülist sağın demokrasi ve hukuka aykırı ta-
leplere, din-milliyetçilik-ulusal kültür referans-
larıyla meşruiyet sağlaması sadece göç ve 
göçmenler üzerinden gerçekleşmemektedir.13 
Amerika ve Avrupa dışında da popülist aktör-
ler, din ve milliyetçiliği sıkça harmanlamakta-
dır. Avrupa ve Amerika’da göçmen karşıtlığı ve 
ırkçılığı meşrulaştırmak için kullanılan dini aidi-
yet söylemlerine, diğer birçok ülkede farklı şe-
killerde ama aynı amaç için başvurmaktadırlar. 
Bu amaç “içerideki ötekileri” “milli unsurlardan” 
ayırmaktır. Etnik ve dini aidiyetlerin örtüştüğü 
ve nüfusun büyük çoğunluğun tek bir dine ve 
etnik kimliğe mensup olduğu ülkelerde dini 
inanç, popülist sağ için milleti homojen ve or-
ganik bir bütün olarak tanımlamaya kaynak 
oluşturmaktadır.  

Popülistler, ulus-devletlerin inşa süreçlerinde 
başvurulan ve günümüzde özellikle muhafa-
zakâr ve milliyetçi eğilimli seçmenler üzerinde 
etkisi olan ulusal kültür ve milli bellek referans-
larına bilhassa etnik ve dini azınlıkları ötekileş-
tirmek başvurmaktadır. Bu söylemde, din ve 
etnisite ya da milliyet arasında bağlayıcı ve 
karşılıklı bağımlı bir ilişki kurulur. Belirli bir 
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etnik grubun ya da milletin üyesi olmak için, 
aynı zamanda onun baskın dinine de bağlı ka-
lınmalıdır. Örneğin, “Sünni Müslüman olma-
dan gerçek bir Türk” ya da “Rus Ortodokslu-
ğuna mensup olmadan gerçek bir Rus oluna-
maz”. Aynı şekilde, etnik kimlik içselleştirilmiş 
bir dini kimliğe de işaret eder. Popülistler bir 
yandan “gerçek” halkı din birliği üzerinden or-
ganik bir topluluk olarak tanımlarken, diğer 
yandan devlet, millet, bayrak gibi modern laik 
devletin sembol ve ögelerine kutsallık atfeden 
ulus-devletçi bir anlayışı benimserler.  

Örneğin, Hindistan’da Modi ve partisi BJP, et-
nik kimlik ve Hindu inanışının birbirinden ayrı-
lamaz bir bütün olarak gerçek Hindistan halkını 
tanımladığını öne sürmektedir. Hatta bu doğ-
rultuda, yeni bir vatandaşlık yasası oluşturan 
BJP’nin, Müslümanlar dışındaki göçmenlere 
Hindistan vatandaşlığı için daha esnek kurallar 
koyarak, din temelli ayrımcılığı kanunlaştır-
ması bunun en açık örneklerinden biridir.14 
Benzer bir durum 2016’de Endonezya’da ger-
çekleşti. Çin asıllı bir Hristiyan olan Jakarta Be-
lediye Başkanı Ahok, 2017’de İslamcı ve mu-
hafazakâr muhalefet bloğunun yürüttüğü ve 
çoğunluğu Müslüman olan seçmenlere yönelik 
kampanyada “İslam’a hakaret eden bir azın-
lığa mensup siyasi elitin temsilcisi” olarak ka-
ralama kampanyasıyla karşılaştıktan sonra, 
ikinci kez girdiği yerel seçimleri, ilk dönem yü-
rüttüğü başarılı belediye başkanlığına rağmen 
kaybetti ve hapis cezasına çarptırıldı.15  Tür-
kiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 
dine yaptığı “birleştirici” vurgu, önceleri etnik 
ve dini azınlıkları (Kürtler ve Aleviler gibi), si-
yasete hakim “seküler elitlere” karşı oluşturu-
lan siyasi-toplumsal bloğun bir parçası haline 
getirmeyi amaçlasa da, yerini Sünni İslam 

kimliğinin muhalif azınlık, kişi ve grupların öte-
kileştirilmesinde bir araç olmaya bırakmıştır.16 
Bu noktada hatırlanması gereken, geç Os-
manlı ve erken Türkiye Cumhuriyeti dönemle-
rinden beri, Alevi ya da gayrimüslim grupların 
devletin bireyden beklediği koşulsuz sadakate 
sahip olmayan azınlıklar olarak görülüp, hep 
şüpheyle yaklaşılan ve hiçbir zaman “milletin” 
asli unsurları olamayan “içerideki ötekiler” ol-
malarıdır.17 Din ve ulus kimlik arasındaki kim-
likçi bir ilişki kuran ve temelinde ulus-devlet 
kurma sürecinde etnik ve dini azınlıkları dışla-
yan tarihsel uygulamaları benimseyen güncel 
örnekler İsrail, Polonya, Macaristan, Rusya 
gibi ülkelerden tartışmalarla çoğaltılabilir.  

Özetle, dinsel kimliğin bir etnik aidiyetin doğal 
uzantısı olduğu ülkelerde, popülist siyasetçiler 
milli birlik, ulusal kültür ve medeniyet gibi özcü 
ve tek tipçi yaklaşımları siyasi söyleme entegre 
ederken çoğunluğun dini kimliğini referans ola-
rak kabul etmektedir. Esasen, popülistler as-
lında yeni bir politik söylem ya da politika öner-
memekte; tarihsel olarak ulus-devlet kurma 
sürecinden aşina olunan çoğunluğun dini 
inancı, etnik kimlik, ulusal kültür ve vatandaşlık 
ayrıcalıklarını birbirine eklemleyerek milliyetçi 
ve muhafazakâr bir ideolojiyi sahiplenip devam 
ettirmektedirler. Popülistlerin din ve milliyetçili-
ğin kesişiminde oluşturdukları hegemonik söy-
lem, Amerika ve Avrupa’da Müslüman göçmen 
ve sığınmacıların yerli ve milli kültürün kaynağı 
Hristiyanlıkla bağdaşamaz, entegre edilemez, 
“içimizdeki düşman” olarak tanımlanmasına 
yol açarken, Türkiye ve benzer ülkelerde “ger-
çek halkı” muhalif azınlık gruplardan ayırmak 
için kullanılmaktadır. Verilen dini referansların 
içeriği ve bağlamı değişse de din-milliyetçilik 
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söyleminin hizmet ettiği popülist-partizan ga-
yeler birbirlerine çok benzemektedir. 

Sonuç  

Popülist sağ siyasi aktörlerin din ve milliyetçi-
liğe olan yakın ilgisi, günümüz toplumlarda 
yükselen sekülerleşme eğilimine tezat gibi gö-
rünebilir. Fakat bu durum dünyevi ve teolojik 
alanın siyasetteki muğlak ve oportünist ittifa-
kına işaret etmektedir. Popülistler için dini 
inanç, toplum ve siyasetin bir zamanlar nasıl 
olduğuna dair romantize edilmiş bir nostaljiyle 
yakından ilgilidir. Din, milliyetçilik ve milli kültür 
bileşimi, milletin refahını ve güvenliğini tehli-
keye atmadan önce var olduğu iddia edilen, 
ama aslında hiç var olmamış hayali homojen 
bir toplumu “içimizdeki ötekiler” üzerinden ide-
alize eder.  

Popülistlerin etkili biçimde kontrol altında tut-
tuğu bu söylemler kamuoyunu doğrudan etki-
leyerek anayasal haklara ve uluslararası hu-
kuka alenen aykırı eylemler için rıza üretme 
olanağı sunmaktadır. Azınlıklar ve göçmenler 
çoğunluğun dinsel-milli kimliği üzerinden ‘öte-
kiler’ olarak tanımlanınca, millete dahil olması 
mümkün olmayan, temel hakları gasp edilebilir 
güvenlik tehlikeleri olarak görülmektedir. Dini 
kimliğe yapılan atıf aynı zamanda siyasi an-
lamda stratejik bir amaca da hizmet eder: 

Popülistler, din-milliyetçilik-kültür ekseninde 
yaptıkları siyasi çıkışlarla geniş kitlelere, on-
lara tanıdık gelen ulus-devletçi siyasi söylem 
ve politikalarla ulaşıp toplumda yeni kırılmalar, 
düşman imgeleri ve krizler yaratarak popülari-
telerini siyasi zaferlere dönüştürebilmektedir-
ler. Popülist sağ iktidarlara eklemlenen sivil 
toplum, düşünce kuruluşları ve sendikalar da 
bu söylemleri sürekli yeniden üretmektedirler. 

Kimlik ve kriz siyasetine dayanan popülizme 
nasıl cevap verileceğiyse halen tartışılan bir 
konu olmaya devam etmektedir. Anayasa ve 
demokratik prensipler veya uluslararası hukuk 
argümanları tek başlarına popülist siyasetin 
koyu destekçileri arasında yeterince yankı bu-
lamamaktadır. Bu konuda yapılan sınırlı çalış-
malar, ilk adımda toplumsal ve siyasi muhale-
fetin popülizmin kısa vadedeki cazibesine ka-
pılmadan, ayrımcı ve kutuplaştırıcı söylemleri 
ana akımlaştırmaması gerektiğine işaret et-
mektedir. İkinci adımdaysa, popülist partilere 
zayıf ideolojik bağlarla bağlı ve kararsız seç-
menlere ulaşmak için, demokratik parti ve sivil 
toplumun hak temelli ve ortak insani değerlere 
vurgu yapan bir siyasi söylemi benimsemesi 
gerekmektedir.18  
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