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GG‹‹RR‹‹fifi

Afl›r› sa¤, 1980’den önce bugün oldu¤u kadar popüler bir konu de¤ildi.
So¤uk Savafl döneminde uzun süre afl›r› sa¤ ‘neo-faflizm’ ile özdefllefltirilmek-
teydi (Ignazi 2003, 1). Yetmifllerde Kuzey Avrupa’da ortaya ç›kan popülist
protesto partileri genelde fazla dikkat çekmemifltir. Ancak seksenlerde otori-
ter-sa¤ partilerin de¤iflik ülkelerde peflpefle gelen beklenmedik seçim zaferleri
‘afl›r› sa¤›n yükseldi¤i’ görüflünün yayg›nlaflmas›na neden olmufltur (Von Bey-
me 1988, Ignazi 1992, Betz 1994, Harris 1994, Eatwell 1998b). Asl›nda günü-
müzde seçmen deste¤i olarak güçlenmifl olan ASP’lerin ço¤unun 1930 ve
1940’lar›n faflizan gruplar›yla ilgisi ve ba¤› yoktur. Demokrasiyi tümden ala-
fla¤› edip yerine totaliter bir devlet kurma fikrinden uzak durmaktad›r. Ne var
ki bugünün afl›r› sa¤›, eski ve geleneksel faflist/›rkç› hareketlerle benzeflebil-
mektedir. Sözgelimi günümüz ASP’leri karizmatik-lider partileridir (bkz: Van
der Brug ve Mughan 2007). D›fllay›c› ve otoriter sosyal politikalar› savunmak-
tad›rlar. Sol-sa¤ uzam›ndaki konumlar› ba¤lam›nda, bulunduklar› ülkelerdeki
parti sistemlerinin en sa¤›nda konufllanmaktad›rlar. Demokratik kurumlar› ve
kendileri d›fl›ndaki (özellikle merkezdeki) partileri s›kça ve a¤›r bir dille elefl-
tirmektedirler. ASP liderleri ve öndegelenlerinin en az›ndan söylemde demok-
rasiye olan ba¤l›l›klar›n› ifade etmesine karfl›n, savunduklar› fikirler ve politi-
kalar genelde ça¤dafl demokratik kazan›mlar› tehdit edecek niteliktedir. 

ASP’lerin seçimlerdeki yükselme süreci somut olarak görülmektedir. Ül-
ke-spesifik süreçlerin yan› s›ra kapsaml› ve karfl›laflt›rmal› bir oy oran› analizi
de ayn› do¤rultuda kan›t sunmaktad›r. Afla¤›da sunulan Tablo 3-1 toplam 14
demokrasideki ASP’lerin 1970’lerde 1980’lerde 1990’larda ve 2000-2005 y›l-
lar› aras› dönemdeki oy oranlar›n› göstermektedir (bu dönemlerdeki ortalama
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ASP oy oranlar› için ayr›ca bkz: Grafik 3). 1970’lerde ASP’lerin ortalama oy
oran› yüzde 2.46 iken bu oran 1980’lerde yüzde 3.35’e, 1990’larda yüzde
10.47’ye, ve 2000-2005 aras›nda yüzde 11.73’e ç›kmaktad›r. Avustralya, Ka-
nada, Yeni Zelanda ve ‹sveç’te 1970 ve 1980’lerde önemli say›labilecek bir
ASP görünmemektedir. Belçika, Fransa, Norveç ve ‹sviçre’deki ASP’lerin oy
oranlar› son dönemlerde gözle görülür biçimde büyümüfltür. 2000-2005 ara-
s›nda Avusturya ve ‹talya’daki ASP’lerin oy oranlar›nda ise anlaml› bir düflüfl
görülmektedir. 

TTaabblloo  33--11
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Son dönemlerde ortaya at›lan ‘demokrasiler tehlikede mi?’ kayg›s›n›n
(bkz: Ford 1994, Braun 1997) ortaya ç›kmas›na neden olan afl›r› sa¤›n seçim
baflar›lar›, ASP’leri ilgi oda¤› haline getirmifltir. Bu ba¤lamda üçüncü k›sm›n
temel hedefi, ‘afl›r› sa¤ yükseliflte’ sav›n›n evrenselli¤ini tart›flmaya açmakt›r.
ASP’lerin kat›ld›¤› demokratik seçimlerde toplayabildi¤i oy oranlar› ülke baz-
l› olarak de¤erlendirilmekte ve bu çal›flmaya dahil edilen 19 ülke afl›r› sa¤›n
‘kuvvetli’ ve ‘zay›f’ oldu¤u demokrasiler olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. 

DDEEMMOOKKRRAASS‹‹LLEERR‹‹NN  SSIINNIIFFLLAANNDDIIRRIILLMMAASSII

Demokratik bir ülkede afl›r› sa¤›n ne ölçüde siyasal etki¤e sahip oldu¤u,
genellikle o ülkedeki ASP’lerin ald›¤› oy miktar›yla ölçülmektedir (Van Hols-
teyn 2001, 4). Gerçekten de bir partinin siyasal etkinli¤inin en önemli k›stas-
lar›ndan biri o partinin seçimlerde ald›¤› oy yüzdesidir. Bu ba¤lamda Sartori
(1976) partilerin siyasal etkinli¤iyle ilgili iki temel kriterden söz etmektedir:
‘flantaj potansiyeli’ (blackmail potential) ve ‘koalisyon potansiyeli’ (coalition
potential). fiantaj potansiyeli, bir partinin kendisi d›fl›ndaki partiler (özellikle
hükümet kurabilen partiler) aras›ndaki siyasi rekabet sürecini etkileyebilme
durumudur. Koalisyon potansiyeli olan partilerse kurulan hükümetlerde tek
bafl›na veya koalisyon orta¤› olarak yer alabilme özelli¤ine sahiptir (Sartori
1976). Herhangi bir partinin koalisyon ve flantaj potansiyelini genelde o parti-
nin sahip oldu¤u parlamento sandalye say›s› belirlemektedir. Partilerin sandal-
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ye say›s›n› belirleyen en önemli faktörler ise uygulanan seçim sistemi ve flüp-
hesiz partilerin seçimlerde ald›¤› oy miktar›d›r. Bu nedenle afl›r› sa¤›n kuvvet-
li oldu¤u ve olmad›¤› ülkelerin s›n›fland›rmas› yap›l›rken ASP’lerin oy oran-
lar› k›stas al›nacakt›r. Zira yüksek oy potansiyeli olmayan partiler için hükü-
met kurma olana¤›ndan bahsedilemez. Siyasal etkinlik kazanmak için ilk flart,
yüksek oy miktar›d›r. 

ASP’lerin seçim baflar›s› elde etti¤i, çok miktarda sandalye kazand›¤› ve-
ya hükümette yer ald›¤› ülkelerden ‘afl›r› sa¤›n kuvvetli oldu¤u ülkeler’ olarak
bahsedilebilir. Zira bu ülkelerde ASP’ler siyasal gündemin önemli belirleyici-
lerinden biridir. Son günlerde Avusturya Özgürlük Partisi, Milli ‹ttifak, Kuzey
Ligi ve Pim Fortuyn Listesi gibi iktidara koalisyon orta¤› olarak gelen ASP’ler
yürütme üzerinde do¤rudan söz sahibi olmufl, dolay›s›yla sosyal politikalar›
flekillendirme olana¤› elde etmifltir. Önemli bir parlamento temsiline sahip
olan partiler hükümetlere giremese bile hükümetlerin oluflumunu ve iflleyiflini
d›flardan etkileyebilmifltir. Sözgelimi 2001 Danimarka seçimlerinde ülkede
üçüncü parti konumuna gelen afl›r› sa¤c› Danimarka Halk Partisi seçimlerden
sonra kurulan liberal-muhafazakâr koalisyon hükümetine d›flardan destek ver-
mifl, karfl›l›¤›nda da göçmenler politikas› gibi öncelik verdi¤i konularda kendi
istedi¤i do¤rultuda de¤ifliklikler yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

Ancak siyasal etkinli¤in tek k›stas›n›n koalisyon ve flantaj potansiyeli ol-
du¤unu düflünmek yan›lt›c› olabilmektedir. Baz› partiler parlamentoda temsil
elde edemese bile ülke gündeminde önemli bir rol oynayabilmektedir. Zira oy
miktar›, siyasal etkinli¤in tek belirleyicisi de¤ildir. Baflka faktörler de siyasal
etkinlik üzerinde rol oynayabilmektedir. Siyaset gündemine yeni konular›n
girmesi, yeni oluflan partilere bu konular› sahiplenme, bu yolla medyan›n ilgi-
sini çekme ve seçmen deste¤ini yükseltme olana¤› sunmaktad›r (Campbell vd.
1960, 29-32, Rydgren 2005, 422). Sözgelimi parlamenter temsilden yoksun
Frans›z Milli Cephe, dolayl› olarak da olsa Frans›z siyaset gündeminde söz sa-
hibidir. Seçim baflar›lar› Frans›z parti sistemini büyük ölçüde etkilemifl, parti-
nin oylar› yükseldikçe kendine bir seçmen taban› oluflturmufltur. Sonuçta hem
sa¤ hem soldaki merkez partiler, göçmen ve güvenlik sorunlar›na daha çok ön-
celik vermeye bafllam›flt›r (Guiraudon ve Schain 2002, 3). 

Baz› ASP’ler oy miktar›n› ço¤altsa da yasal/anayasal s›n›rlamalar ve si-
yasi elit taraf›ndan d›fllanma gibi nedenlerden dolay› ola¤an koflullarda kaza-
nabilecekleri siyasal etkinli¤i kazanamam›flt›r. Sözgelimi Belçika’da önemli
bir seçmen deste¤i kazanan Flaman Blo¤u sadece di¤er partilerce d›fllanmak-
la kalmam›fl, Belçika Anayasa Mahkemesi taraf›ndan 2004’te kapat›lm›flt›r.
Yak›n zamanda afl›r› sa¤c› Almanya Milli Demokrasi Partisi yasal s›n›rland›r-
malar sebebiyle kapat›lmaktan k›lpay› kurtulmufltur. Frans›z Milli Cephe’nin
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milletvekili seçimlerindeki oy miktar› çok düflük olmamas›na ra¤men uygula-
nan seçim sistemi nedeniyle parlamento temsilinden mahrum kalm›flt›r. Üçün-
cü k›s›mda bu konulara de¤inilmifl, ancak demokrasilerin s›n›fland›r›lmas›nda
ASP’lerin oy oranlar› temel al›nm›flt›r. Zira oy miktar›, bu s›n›fland›rman›n en
pratik k›stas›d›r. 

ASP’lerin ortaya ç›kamad›¤› veya ortaya ç›ksa bile kayda de¤er bir büyü-
me gösteremedi¤i ülkelerden ‘afl›r› sa¤›n zay›f oldu¤u demokrasiler’ olarak
bahsedilebilir. Marjinalize olmufl partilerin koalisyon veya flantaj potansiyeli
elde etmesi veya ülkedeki siyasal gündemi belirlemesi oldukça zordur. ABD
ve Finlandiya örneklerinde ASP’lerin ortaya ç›kmad›¤› ama muhafazakâr sa-
¤›n otoriter sa¤ uzam› büyük ölçüde doldurdu¤u görülmektedir. ‹sveç ve ‹ngil-
tere ise ASP’lerin varl›¤›n›n hissedildi¤i ancak düflük oy miktar› nedeniyle et-
kinlik kazanamad›¤› ülkelere örnek gösterilebilir. 

Üçüncü k›sm›n sonunda yer alan Grafik 3-1’den 3-17’ye toplam onyedi
grafik, demokratik ülkelerdeki ASP’lerin seçimlerde kazand›¤› birleflik oy
oranlar›n› göstermektedir. ABD ve Finlandiya ülke çap›nda rekabet eden
ASP’lerin bulunmamas› sebebiyle bu listenin d›fl›nda tutulmufltur. Bu tablolar
serisi ülkelerin ASP kuvvetine göre s›n›fland›r›lmas›na katk›da bulunmaktad›r.
Öncelikle ASP’lerin siyasal etkinlik kazand›¤› ülkelere de¤inilmekte, sonra-
s›nda ASP’lerin marjinal kald›¤› ülkelerden bahsedilmektedir.

AAfifiIIRRII  SSAA⁄⁄  PPAARRTT‹‹LLEERR‹‹NN  KKUUVVVVEETTLL‹‹  OOLLDDUU⁄⁄UU  ÜÜLLKKEELLEERR

ASP’lerin flimdiye kadar oy oran› itibar›yla baflar›l› oldu¤u demokratik
ülkeler Avusturya, ‹talya, ‹sviçre, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Nor-
veç, Kanada ve Yeni Zelanda’d›r. Afl›r› sa¤›n c›l›z kald›¤› demokrasiler ise Al-
manya, ‹sveç, ‹ngiltere, Avustralya, Yunanistan, ‹spanya ve Portekiz’dir.
Üçüncü k›sm›n sonundaki Tablo 3-3, metinde yer alan ülkelerdeki ASP’lerin
oy oranlar›n› ayr› ayr› göstermektedir. 

Avusturya afl›r› sa¤› seksenlerden doksanlara en büyük oy yükseliflini
göstermektedir. Afl›r› sa¤c› Özgürlük Partisi’nin (AÖP) oy oran› 1983’e kadar
yüzde befllerde gezerken, 1986-1999 aras› toplam yedi seçimde sürekli art-
maktad›r. En büyük baflar›y› yüzde 27.6 ile 1996 Avrupa Parlamentosu seçim-
lerinde, bir di¤er büyük baflar›y› da yüzde 26.9 ile 1999 milletvekili seçimle-
rinde gösteren AÖP’nin oy yüzdesi 2002’den itibaren gerilemektedir. ‹talyan
afl›r› sa¤›n›n yükselifli ise 1990’lara denk gelmekte, ancak bu yükselme süreci
2000’lerde bir ölçüde durulmaktad›r. 1989-1996 aras›ndaki süreç 1945-sonra-
s› ‹talyas›nda afl›r› sa¤›n en yüksek oy art›fl›n›n yafland›¤› süreç olarak karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. 
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‹sviçre afl›r› sa¤›n›n toplam oy oranlar›n› do¤ru okuyabilmek için ‹sviçre
Halk Partisi’nin ülkedeki toplam befl ASP içinde tek etkin parti olageldi¤ini,
di¤er dördününse son derece c›l›z kald›¤›n› hat›rlamakta fayda vard›r.
1965’ten itibaren siyaset sahnesinde yer alan ‹sviçre Halk Partisi, 1990’lar›n
ortas›ndan itibaren Christopher Blocher’nin liderli¤inde sa¤a kayd›¤› için
(Norris 2005, 62-63) ancak 1995’ten itibaren ASP kategorisinde oy oran› top-
lam›na dahil edilmifltir. Bu bilgi göz önüne al›narak de¤erlendirildi¤inde ‹sviç-
re’de en büyük oy patlamas›n›n 1991’den 1995’e yafland›¤› görülmektedir. Ay-
n› AÖP’nin durumunda oldu¤u gibi ‹HP’nin sa¤c›laflmas› ve yükselmesi de efl-
zamanl›d›r. Oy oran›n› 1999’da ülke genelinde yüzde 22.5’e, 2003’te yüzde
26.6’ya, 2007’deyse yüzde 29’a ç›karan parti, hem ‹sviçre siyasetindeki a¤›r-
l›¤›n› hem de y›llard›r sürdürülegelen dörtlü koalisyondaki etkinli¤ini art›r-
m›flt›r. 

Frans›z afl›r› sa¤› dalgal› bir süreç göstermektedir. 1972’de kurulan Milli
Cephe (MCf) 1981’e kadar oldukça marjinal kalm›fl, yerel seçimlerdeki ilk ba-
flar›s›n› 1983’te elde etmifltir. Genel sekreter Jean-Pierre Stirbois, Dreux’nün
belediye baflkan yard›mc›l›¤›n› kazanm›flt›r (Kestel ve Godmer 2004, 138-9).
Genel seçimlerdeki ilk baflar›s›n› ise bir y›l sonra 1984’te göstermifltir (bkz:
Grafik 3-4). Oy oran›n› yüzde 11’e ç›karan parti, Avrupa Parlamentosu’nda 10
sandalye kazanm›flt›r. Seçmen deste¤i bundan sonra uzun süre yüzde 9 ila 16
aras›nda sürekli inip ç›km›flt›r. 1999’daki ani düflüflün temel nedeni, seçimler-
den önce Bruno Mégret’nin önderli¤indeki grubun partiden ayr›l›p Milli Cum-
huriyetçi Hareket’i (Mouvement National Républicain) kurarak Frans›z afl›r›
sa¤›n› bölmesidir. Ancak sonras›nda Hareket h›zla inifle geçmifl, Cephe ise
yükselmeye devam etmifltir. Öyle ki, 2002 baflkanl›k seçimlerindeki MCf ada-
y› Le Pen, ilk turda ülke genelinde yüzde 19.2 ile ikinci en yüksek oy oran›n›
alarak Sosyalist Parti (Parti Socialiste) aday› Lionel Jospin’i ma¤lup etmifltir.
Ancak MCf, 2002’den 2007’ye kadar olan seçimlerde düflüfle geçmifl görünü-
mündedir.

Oy s›çramas›na ra¤men MCf’nin parlamenter aç›dan flansl› oldu¤unu id-
dia etmek güçtür. Zira 1986 milletvekili seçimlerinde Frans›z Meclisi’nde 35
sandalye kazanmas›na ra¤men seçim sonras›nda meclisteki di¤er partiler hü-
kümet kurmak için MCf’nin deste¤ine ihtiyaç duymam›fl, hatta partiyi d›flla-
m›flt›r (Kestel ve Godmer 2004, 141). Buna ilaveten, Frans›z merkez sa¤›n›n
iki güçlü partisi 1990’lardan itibaren MCf ile yerel veya genel seçimlerde ya-
p›labilecek her türlü ittifak veya dayan›flma fikrine olumsuz tav›r alm›flt›r. Ay-
r›ca nisbi seçim sisteminden çoklu seçim sistemine geçifl MCf’ye yaramam›fl,
parti 1988 ve 1997 seçimlerinde sadece bir sandalye kazanabilmifltir.
1998’den bu yana meclis d›fl›ndad›r. Ancak ne kadar önü kapat›l›rsa kapat›ls›n
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ve ne kadar sistem d›fl›na itilirse itilsin Le Pen ve partisi, Frans›z siyaseti ve
siyasetçileri üzerinde etkili olmufl (bkz: Betz 1994, Matas 1997), göçmenler
konusunu gündeme sokmufl, afl›r› milliyetçi propaganda ve ›rkç› bir söylem
kullanarak toplumsal destek kazanm›fl ve medyan›n ilgi oda¤› haline gelmifl-
tir. 

Hollanda afl›r› sa¤› uzunca bir süre Merkez Partisi (MP) ve Merkez De-
mokratlar (MD) taraf›ndan temsil edilmifltir. Her iki parti de demokrasiye ba¤-
l› oldu¤unu iddia etmifl olmas›na ra¤men popülist ve afl›r› milliyetçi ideoloji-
ye sahiptir (Lucardie 1998a, 17). Yerel seçimlerde MD, MP’den baflar›l› ol-
mufl, 1994 yerel seçimlerinde Amsterdam’da yüzde 7.9, Rotterdam’da yüzde
10.2 oy toplam›flt›r (Husbands 1992). Ancak her ikisi de ülke genelindeki se-
çimlerde benzer baflar›y› gösterememifltir. 

Hollanda afl›r› sa¤›n›n son y›llardaki yükselifli tek zamanl› olarak karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. 2002’de ortaya ç›kan ve sosyal konulardaki özgürlükçülü-
¤üne ra¤men popülizmi ve göçmen karfl›tl›¤›yla afl›r› sa¤ ile benzeflen Pim
Fortuyn Listesi (PFL), 2002’de ülke genelinde yüzde 17’lik bir oy patlamas›
yapm›flt›r. Bu patlaman›n önemli nedenlerinden biri parti lideri Pim For-
tuyn’ün seçimlere bir hafta kala suikaste kurban gitmesinin baz› Hollandal›la-
r›n tepkisini çekmesidir. 150 üyeli ‹kinci Meclis’te (Tweede Kamer) 26 sandal-
ye kazanan parti seçim sonras›nda H›ristiyan Demokratlar ve liberallerle üçlü
koalisyon orta¤› olarak hükümete girmifl, ancak bu hükümet 86 gün sürmüfl-
tür. 2003’ten itibaren seçimlerde h›zla düflüfle geçen PFL’nin tek zamanl› ha-
reketinin partiye siyasal etkinlik sa¤lay›p sa¤layamad›¤› tart›flmal›d›r. Bir yan-
dan yüzde 17’lik bir baflar›n›n Fortuyn’ün suikasti gibi baz› özel koflular›n bir
araya gelmesinden kaynakland›¤› düflünülebilir. Bu durumda benzer koflulla-
r›n tekrar oluflmas› olas›l›¤›n›n düflük oldu¤u, dolay›s›yla Hollanda afl›r› sa¤›-
n›n kuvvetli ve etkin olmad›¤› sonucuna var›labilir. Öte yandan, Hollanda’da
afl›r› sa¤ yoktur ve olmayacakt›r demek için henüz erkendir. Zira göçmen kar-
fl›t› bir popülist-sa¤ partinin yüzde 17’lik bir oy alabilece¤i ve hemen arkas›n-
dan merkez sa¤ taraf›ndan iktidara tafl›nabilece¤i Hollanda uzmanlar›nca bile
öngörülememifltir (bkz: Van Holsteyn 2001). Bu durumda Hollanda’daki tek
zamanl› oy s›çray›fl›n›n belli bir süre sonra ikinci kez tekrarlayabilirli¤i gün-
deme gelmektedir. Nitekim ‹slamofobik görüflleriyle bilinen Geert Wilders’in
liderli¤indeki neo-faflizan e¤ilimli Özgürlük Partisi (Partij voor de Vrijheid)
ilk kez kat›ld›¤› 2006 seçimlerinde yüzde 5.9 oy oran› ile ‹kinci Meclis’te 9
sandalye kazanabilmifltir.

Belçika afl›r› sa¤› Flaman Blo¤u (FB) ve Milli Cephe’den (MCb) olufl-
maktad›r. Blok Hollandaca konuflan Flamanya milliyetçilerince, Cephe ise
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Frans›zca konuflan Valonya milliyetçilerince desteklenmektedir. Seçmen des-
te¤i itibar›yla Blok’un baflar›l›, Cephe’nin ise baflar›s›z oldu¤u söylenebilir.
Ancak seçmen deste¤ini art›ran Blok, di¤er partilerin deste¤inden mahrum
kald›¤› için siyasi etkinlikten de yoksun kalm›flt›r. Grafik 3-6’ya bak›ld›¤›nda
Belçika afl›r› sa¤›n›n sürekli yükseldi¤i, ancak bu yükseliflin Avusturya ve ‹tal-
ya’daki kadar büyük olmad›¤› görülmektedir. fiüphesiz bu art›fl›n kayna¤›
MCb de¤il FB’dir. Blok, yerel seçimlerdeki ilk baflar›s›n› 1988 belediye se-
çimlerinde Antwerp flehrinde yüzde 17.7 alarak elde etmifltir. Ülke genelinde-
ki ç›k›fl›n› ise 1989 AP ve 1991 parlamento seçimlerinde s›ras›yla yüzde 4.1 ve
6.6 alarak yapm›flt›r. Tablo 3-3’ten de anlafl›laca¤› üzere ilerleyen y›llarda par-
tinin oy miktar› azar azar ve sürekli yükselmifltir. En son 1999’da yaklafl›k
yüzde 10 ile 150 üyelik parlamentoda 11 sandalye, 2003’te ise yüzde 11.6 ile
18 sandalye kazanm›flt›r. 2004’te Belçika Anayasa Mahkemesi’nce ›rkç›l›k
suçlamas›yla kapat›ld›ktan sonra devam niteli¤inde kurulan Flaman Menfaati
(Vlaams Belang) 2007’de eski baflar›s›n› s›n›rl› da olsa aflarak yüzde 12 alm›fl-
t›r.

FB temel al›narak Belçika afl›r› sa¤›n›n Fransa’daki duruma benzemekte,
Avusturya’daki durumla ise tezat oluflturmakta oldu¤u söylenebilir. Frans›z
Milli Cephesi de ayn› FB gibi oy oran›n› yükseltmifl, ancak benzer nedenlerle
(d›fllanma, seçim sistemi, vb.) iktidar ve yürütme erkine sahip olamam›flt›r.
Ancak Avusturya Özgürlük Partisi (AÖP), hem oy ç›k›fl› olarak hem de siyasi
etkinlik olarak FB’den çok daha flansl›d›r. Zira FB’nin maksimumu yüzde 12
iken AÖP’nin maksimumu yüzde 27.6’d›r. Ayr›ca AÖP’nin s›çray›fl› meyvesi-
ni vermifl, partiyi iktidara tafl›m›flt›r. Bütün bunlara ilaveten FB yarg› sistemin-
ce kapat›l›rken AÖP Avusturya üst mahkemeleriyle benzer sorunlar yaflama-
m›flt›r. FB’nin bu kadar d›fllanmas›n›n nedenlerinden biri, di¤er ASP’lerden
farkl› olarak bölgeci/ayr›l›kç› olmas› ve Flamanya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› savun-
mas›d›r. Bu yönüyle Kuzey ‹talya’n›n ayr› bir ülke olarak ba¤›ms›zl›¤›n› savu-
nan Kuzey Ligi’ne (Lega Nord) benzemektedir. Valonya’n›n MCb’si ise c›l›z
bir partidir. Yeni ad›yla Flaman Menfaati son zamanlarda yüzde 12’lere yük-
selirken MCb kuruldu¤u 1985’ten bu yana yüzde 3’e eriflememifltir.

Danimarka afl›r› sa¤› ‹lerleme Partisi (‹Pd) ve Danimarka Halk Parti-
si’nden (DHP) oluflmaktad›r. ‹kisi de afl›r› sa¤c› olmas›na ra¤men, ortaya ç›k›fl
ve seçmen deste¤i aç›s›ndan birbirinden oldukça farkl› partilerdir. ‹Pd 1973’te,
DHP ise 1995’te ortaya ç›km›flt›r. Kat›ld›¤› ilk seçimde yüzde 15.9 alan ‹Pd
sonras›nda bu oran› muhafaza edememifl, seri inifl-ç›k›fllarla 1994 AP seçimle-
rinde yüzde 2.9’a kadar düflmüfltür. 1999 Avrupa Parlamentosu ve 2001 genel
seçimlerinde yüde 1’in de alt›na düfltükten sonra (bkz: Tablo 3-3) siyasetten
uzaklaflm›flt›r. ‹Pd’nin sonunun bafllad›¤› 1990’lar›n ortas›nda siyaset hayat›na
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giren DHP daha karizmatik bir liderle daha güçlü bir oy patlamas› gerçeklefl-
tirmifltir. ‹lk oy s›çray›fl›n› 1998 genel seçimlerinde ülke genelinde yüzde 7.4
ile 13 sandalye kazanarak gerçeklefltirmifl, 2001’de yüzde 12 ile 22 sandalye,
2005’te yüzde 13.2 ile 24 sandalye, ve son olarak 2007’de yüzde 13.9 ile 25
sandalye kazanm›flt›r. Bu da Danimarka afl›r› sa¤›n›n ‹Pd ile koptu¤u yerden
DHP ile kesintiye u¤ramadan, hatta yükselerek devam etmesini sa¤lam›flt›r
(bkz: Grafik 3-7). Oy oran› yükselifli itibar›yla Flaman Blo¤u ile benzeflen
DHP, Blok’tan farkl› olarak seçmen deste¤ini art›rman›n meyvesini alabilmifl-
tir. Do¤rudan iktidara gelemese de iktidar›n göçmen politikas›n› d›flardan fle-
killendirebilmifltir. Özetle Danimarka afl›r› sa¤› günümüz itibar›yla kuvvetlidir
ve orta vadede daha da kuvvetlenmesi muhtemeldir. 

Danimarka gibi Norveç de afl›r› sa¤›n y›ld›z›n›n son dönemlerde parlad›-
¤› demokrasilerdendir. Ancak Danimarka ve ‹talya’daki durumdan farkl› ola-
rak Norveç afl›r› sa¤› uzun süreli parçalanma ve bölünme süreçlerinden geç-
memifl, 1970’lerden bu yana ‹lerleme Partisi (‹Pn) taraf›ndan tek çat› alt›nda
temsil edilegelmifltir. Ad› geçen parti 1985’e kadar varl›k gösterememifl, ilk
baflar›s›n› 1987 yerel seçimlerinde yüzde 12.3 alarak elde etmifltir. 1989’da ise
yüzde 13 ile 165 üyelik mecliste 22 sandalye kazanm›fl, ve ülkede üçüncü par-
ti konumuna gelmifltir. 1993’teki ani düflüflün esas nedeni parti içi fraksiyon-
lar›n çekiflmesi ve tam bu s›ralarda partide yaflanan geçici buhran ve kopma
süreçleridir. Liberter bir grup partiden ayr›lm›fl ve mecliste Özgür Demokrat-
lar (Fridemokraterne) ad›nda yeni ba¤›ms›z bir grup kurmufltur. 

1997 itibar›yla oy yüzdesi 15.3’e sandalye say›s› 25’e ç›kan ‹Pn 1999 ye-
rel seçimlerinde de baflar›l› olmufl, popüler bir parti figürü olan Terje Søviknes
Os, Hordaland bölgesinin belediye baflkanl›¤›n› kazanm›flt›r. Søviknes’in bir
seks skandal›na kar›flmas› partiyi de kar›flt›rm›fl, partiden istifalar ve kopmalar
yaflanm›flt›r. Yine de 2001 genel seçimlerinde yüzde 14.6 ile 26 sandalye ka-
zanan ‹Pn 2003 yerel seçimlerinde otuz belediyede birincilik elde etmifltir.
1999’dan 2003’e Os bölgesindeki oy oran› yüzde 36.6’dan 45.7’ye yükselmifl-
tir (Bjørklund ve Saglie 2004). Grafik 3-8 ve Tablo 3-3’ten de görülece¤i üze-
re parti 2005’te ülke genelinde yüzde 22.1 oy toplam›fl, ve tarihinde ilk defa
ikincili¤e terfi etmifltir. Fakat, göçmen karfl›t› tavr›ndan ödün vermeyen Dani-
marka Halk Partisi’nden farkl› olarak ‹Pn yabanc›/göçmen karfl›t› tutumunu
yumuflatarak merkeze kayma belirtisi göstermifltir (Widfelt 2004, 150).  

‹kinci k›s›mdan da hat›rlanabilece¤i üzere Kanada afl›r› sa¤› k›sa süreli
dönüflüm ve birleflme süreçlerinden geçmifl, ve ilk ortaya ç›kt›¤› 1993’ten bu
yana sürekli ve h›zl› bir yükselifl göstermifltir. Sosyal-muhafazakâr bir kimlik-
le seçmen karfl›s›na ç›kan Reform Partisi ilk kez yar›flt›¤› 1993 seçimlerinde
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federal düzeyde yüzde 18.7 alm›fl, benzer rakibi ‹lerici Muhafazakâr Parti’yi
seçmen deste¤i olarak sollam›flt›r. 1997 seçimlerinde yüzde 19.4 alarak parla-
mentoda ana muhalefet konumuna yükselen Reform Partisi 2000 seçimlerine
‘Kanada Reform Muhafazakâr ‹ttifak›’ ad› alt›nda kat›lm›fl, ve yüzde 25.5 ve
66 sandalye ile ana muhalefet partisi konumunu korumufltur. 2003’te ‹lerici
Muhafazakâr Parti ile tek çat› alt›nda kaynaflan parti, ‘Kanada Muhafazakâr
Partisi’ yeni ad›yla sa¤›n birleflik temsilcisi durumuna gelmifltir. Birleflik sa¤
2004’te yüzde 29.6 ile ana muhalefet görevini sürdürmüfl, 2006’da ise yüzde
36.3 alarak tek bafl›na iktidara gelmifltir. 

Yeni Zelanda afl›r› sa¤› ise kendine özgü tarihi ile iniflli-ç›k›fll› bir tablo
sunmaktad›r. ‹lk kez kat›ld›¤› 1993 genel seçimlerinde yüzde 8.4 alan popü-
list-sa¤c› Önce Yeni Zelanda Partisi (ÖYZP) seçim sisteminin nisbi olmamas›
nedeniyle 99 sandalyeden sadece ikisini kazanabilmifltir. Seçim sisteminin
1996’da daha nisbi bir hale getirilmesiyle partinin kaderi bir ölçüde de¤iflmifl,
ve ayn› y›lda yap›lan seçimlerde yüzde 13.4 ile 17 sandalye elde etmifltir. Bu-
nun sonucunda ülkedeki iki büyük parti durumundaki Milli Parti (National
Party) ve ‹flçi Partisi (Labour Party) mecliste tek bafl›na hükümet kurmaya ye-
tecek sandalye say›s›na eriflememifl, ÖYZP’nin deste¤ine ba¤›ml› hale gelmifl-
tir. ÖYZP, Milli Parti ile ikili koalisyon pazarl›¤› sürecine girmifl, birçok talep-
te bulunmak suretiyle ikili hükümet kurmufl, parti lideri Winston Peters baflba-
kanl›k yard›mc›s› koltu¤una oturmufltur. Ancak 1998’de partinin göçmenlerle
ilgili ›srarl› tutumundan dolay› koalisyon hükümetinde çatlamalar yaflanm›fl,
Peters baflbakanl›k yard›mc›l›¤›ndan uzaklaflt›r›lm›flt›r. Akabinde ÖYZP de
koalisyondan çekilmifltir. Partiden ayr›larak kendi gruplar›n› kurmay› veya ba-
¤›ms›z kalmay› tercih eden milletvekilleri 1999’a kadar Milli Parti’ye d›flar-
dan destek vermifltir. Dolay›s›yla Milli Parti’nin hükümet kurmak için
ÖYZP’ye ihtiyac› kalmam›flt›r. 

1999’da oy oran› yüzde 4.3’e sandalye say›s› ise 5’e düflen ÖYZP, 2002
seçimlerindeki ata¤›yla seçmen deste¤ini yüzde 10.4’e sandalye say›s›n› ise
13’e ç›karmay› baflarabilmifltir. Ne var ki en son 2005 seçimlerinde yeniden
düflüfle geçerek bu sefer yüzde 3.5’e kadar gerilemifltir. Bugün itibar›yla Yeni
Zelanda afl›r› sa¤›, oldukça iniflli-ç›k›fll› oy yüzdesi nedeniyle karmafl›k bir tab-
lo sunmaktad›r. Bu nedenle yak›n gelecekteki baflar›s› veya baflar›s›zl›¤›n›
flimdiden öngörmek kolay görünmemektedir. 
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AAfifiIIRRII  SSAA⁄⁄  PPAARRTT‹‹LLEERR‹‹NN  ZZAAYYIIFF OOLLDDUU⁄⁄UU  ÜÜLLKKEELLEERR

Afl›r› sa¤ dendi¤inde Nazi geçmiflinden dolay› akla ilk gelenlerden Al-
manya, 1945 sonras›nda ›rkç›l›¤›n yeniden yükseldi¤i ancak seçimlerde
ASP’lerin kayda de¤er bir geliflme sa¤layamad›¤› bir demokrasi olarak karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. Nazi Almanyas›, ‹kinci Dünya Savafl› ve Soyk›r›m gibi
karanl›k süreçlerin yaflanmas›ndan sonra ülkede her tür demokrasi karfl›t› afl›-
r›c› hareket, anayasa taraf›ndan yasaklanm›flt›r. Bu anayasal durum 1990 son-
ras› birleflik Almanyas›’nda da devam etmektedir. Nasyonel Sosyalist bir geç-
miflin bugünün Alman toplumu üzerindeki rahats›z edici etkisi dolay›s›yla Al-
manya ASP’leri seçimlerde di¤er ASP’lere göre daha düflük oy yüzdeleri elde
etmifltir (bkz: Backes 2006).

‹kinci k›s›mdan da hat›rlanaca¤› üzere Almanya’da faaliyet gösteren üç
ASP bulunmaktad›r: Almanya Milli Demokratik Partisi (AMDP), Alman Halk
Birli¤i (AHB) ve Cumhuriyetçiler (C). Bunlardan en eskisi 1964’te kurulan ve
1980’lere kadar seçimlere kat›lan tek ASP olan AMDP’dir. fiimdiye kadar se-
çimlerde Bundestag’da sandalye kazanmak için gereken yüzde 5’lik baraja
ulaflamayan parti, eyalet seçimlerinde yer yer baflar› kazanabilmifltir. Sözgeli-
mi 2004 Saksonya eyaleti seçimlerinde yüzde 9.2 alarak yerel meclise (Land-
tag) 12 temsilci göndermifltir. 1972’den bu yana ülke genelinde yüzde 1’in al-
t›nda kalan parti, Belçika Flaman Blo¤u gibi yasal s›n›rlamalardan olumsuz et-
kilenmifltir. Bugün de varl›¤›n› devam ettirmektedir. 

‹lk kez 1987’de ülke genelindeki seçimlere kat›lan AHB’nin siyasi kade-
ri AMDP’ye benzemektedir. ‹ki parti zaman zaman ortak listeyle seçime kat›l-
m›flt›r. Birleflik afl›r› sa¤›n ilk baflar›s› 1987 Bremen yerel seçimlerinde yüzde
3.4 ile yerel mecliste bir sandalye kazanmas›yla gerçekleflmifltir (Ignazi 2003,
69). Almanya’n›n birleflmesinden sonra AMDP’den uzaklaflan AHB, 1991’de
Bremen’deki oy oran›n› tek bafl›na yüzde 6.2’ye yükseltmifltir (Roberts 1992,
336). Ancak ülke genelinde yüzde 5’e ulaflamad›¤› için Bundestag baflar›s› el-
de edememifltir. 2004’te tekrardan AMDB ile rekabet etmeme karar› alan AHB
Brandenburg’da yüzde 6.1 toplam›fl, AMDP ise Saksonya’da yüzde 9.2’ye ka-
dar ç›km›flt›r. 

Almanya afl›r› sa¤›n›n en baflar›l› temsilcisi, ilk kez kat›ld›¤› 1989 Avru-
pa Parlamentosu seçimlerinde ülke genelinde yüzde 7.1’lik patlama yapan
Cumhuriyetçiler’dir. Bu, 1945 sonras› Almanyas›nda afl›r› sa¤ aç›s›ndan rekor
say›lmaktad›r. Ancak bu yükselifl sonradan korunamam›fl, Cumhuriyetçiler
akabinde düflüfle geçmifltir (bkz: Tablo 3-3). Bu veriler ›fl›¤›nda Almanya afl›r›
sa¤› genel olarak de¤erlendirildi¤inde karfl›m›za siyasi etkinlikten uzak bir
tablo ç›kmaktad›r (bkz: Grafik 3-11). 
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Almanya gibi ‹sveç afl›r› sa¤› da tek zamanl› oy yükselifli durumuna ör-
nek teflkil etmektedir. 1991’de ortaya ç›kan ve program› itibar›yla Danimarka
ve Norveç ‹lerleme partilerini and›ran sa¤-popülist Yeni Demokrasi (YD) de-
mokratik kurumlar›, di¤er partileri, refah devletini ve ülkedeki korporatist ya-
p›y› elefltirerek dikkatleri üzerinde toplam›flt›r. ‹lk ve tek seçim baflar›s›, kurul-
du¤u y›lda gerçekleflmifltir. 1991 seçimlerinde ülke genelinde yüzde 6.7 alan
parti, meclisteki (Riksdag) 349 sandalyenin 24’ünü kazanm›flt›r. Bu da ‹sveç
afl›r› sa¤›n›n parlamenter temsili aç›s›ndan bir ilktir. Ancak bu baflar› YD’ye
parlamentoda pazarl›k yapacak kuvveti sa¤layamam›flt›r. Bir sonraki 1994 se-
çimlerinde oy yüzdesi 1.2’ye gerilemifl, parlamentodaki sandalyelerinin tümü-
nü kaybetmifltir. 1998’deki yenilginin ard›ndan siyaset sahnesinden çekilmifl-
tir. Sonradan kurulan ‹sveç Demokratlar› (Sverigedemokraterna) da seçimler-
de baflar›s›z olmufltur. Partinin 2002’de yüzde 1.4 olan oy oran›n› 2006’da
yüzde 2.9’a yükseltmifl olmas›, yine de dikkat çekicidir. Ancak bu mütevazi
yükselifl partiye meclis sandalyesi kazand›rmaya yetmemifltir. Dolay›s›yla ‹s-
veç, afl›r› sa¤›n zay›f olageldi¤i demokrasilerdendir. Tek zamanl› olarak orta-
ya ç›km›fl, etkinlik kazanamam›fl ve akabinde gerilemifltir. Bugün itibar›yla ‹s-
veç’te siyasal etkinlik sahibi bir ASP bulunmamaktad›r. 

Bugüne kadar marjinal kalan ‹ngiltere afl›r› sa¤›, iki ayr› parti taraf›ndan
temsil edilmektedir. 1967’de kurulan Milli Cephe (MCin) zaman içinde ›rkç›
ve Yahudi düflman› söylemini yumuflatm›flt›r. 1982’de kurulan ‹ngiliz Milli
Partisi (‹MP) ise Cephe’ye benzemekle birlikte idam cezas› ve kürtaj›n yasak-
lanmas› gibi yeni konularla seçmen karfl›s›na ç›kmay› tercih etmifltir (Hus-
bands 1988b, 72-73). Her iki parti de ülkede etkinlik kazanacak oy potansiye-
line ulaflamam›flt›r. MCin flimdiye de¤in yüzde bire ulaflamayarak marjinal
kalm›fl, ‹MP ise 2004 AP seçimlerde yüzde 4.9’luk oy oran›yla büyük bir s›ç-
rama gerçeklefltirmifltir. Ancak 2005 seçimlerinde yine yüzde birin alt›nda kal-
mas›, 2004’teki durumun tek zamanl› bir hareket oldu¤u izlenimini vermekte-
dir. Siyasal etkinlikten yoksun ‹MP, zaman zaman yerel seçimlerdeki k›s›tl›
baflar›s›yla gündeme gelmektedir. Son y›llarda Burnley, Essex ve West Mid-
lands bölgelerinde belediye baflkanl›¤›n› kazanm›flt›r. 

Avustralya’daki afl›r› sa¤ deneyimi de tek zamanl›d›r. 1997’de sosyal-
muhafazakâr, milliyetçi, göçmen karfl›t› ve ekonomik korumac› bir programla
siyasi hayata giren Paulina Hanson’›n Tek Millet Partisi Queensland eyalet se-
çimlerinde yüzde 22.7 toplam›fl, eyalet meclisindeki 89 sandalyeden 11’ini ka-
zanm›flt›r. 1998 genel seçimlerinde ülke genelinde yüzde 8.4’lük oy oran›yla
Senato’da bir sandalye kazanm›fl, ancak parti lideri Hanson yeniden seçileme-
mifltir. K›sa süre içinde 1998’deki yükseliflin uzun vadeli olmad›¤› anlafl›lm›fl
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ve Tek Millet’in seçmen deste¤i h›zla erimifltir (2001’de yüzde 4.3 ve 2004’te
yüzde 1.2). Önce Yeni Zelanda Partisi’nden farkl› olarak iktidar f›rsat› elde
edememifl, 2005’te parti içi çekiflmeler sonucu feshedilmifltir.

‹kinci k›s›mdan da hat›rlanaca¤› gibi Akdeniz demokrasilerinde afl›r› sa-
¤›n geliflmesine uygun bir ortam oluflmam›flt›r. Yunanistan birçok küçük ASP
ile dikkat çekmekle birlikte bu partilerin hiçbiri büyük partileri tehdit edecek
ölçüde güçlenememifltir. ‹kinci k›s›mda ayr›nt›l› olarak bahsedilen ASP’lerden
sadece biri dikkat çekmektedir. O da 1977 seçimlerinde yüzde 6.8 ile 5 sandal-
ye kazanan Milli ‹ttifak’t›r (Ethniki Paretoxi). Ancak bundan sonra ayn› bafla-
r› elde edilememifl, yeni kurulan ASP’ler parlamento d›fl›nda kalm›flt›r.
1980’ler itibar›yla dikkat çeken tek geliflme, Milli Siyasi Birlik’in (Ethniki Po-
litiki Enosis) 1984 AP seçimlerinde yüzde 2.3 ile Avrupa Parlamentosu’nda bir
sandalye kazanmas›d›r. Ancak bu k›s›tl› baflar› sonradan tekrarlanamam›fl, Yu-
nanistan afl›r› sa¤› sonraki seçimlerde gerilemekten kurtulamam›flt›r.

‹spanya ve Portekiz’deki ASP’ler Yunanistan’dakine benzer bir tek za-
manl› büyümeyi gerçeklefltirememifltir. ‹spanya’da dikkat çeken 1976 ç›k›fll›
Yeni Güç (Fuerza Nueva) di¤er afl›r› sa¤c› Falange grubuyla Milli Cephe
(MCis) çat›s› alt›nda birleflerek 1977 seçimlerine girmifl, ancak toplam oy yüz-
desi yüzde birin alt›nda kalm›flt›r. Bir sonraki 1979 seçimlerinde birleflik oy
yüzdesini 2.3’e yükselten afl›r› sa¤, parlamentoda sadece bir sandalyelik tem-
sil ile yetinmek durumunda kalm›flt›r. Ancak sonraki seçimlerde h›zl› bir dü-
flüfle geçmifl ve tek sandalyesini de yitirmifltir. 1980’lerin bafllar›nda Yeni Güç
da¤›lm›flt›r. 1987’de eski parti lideri Blas Piñar Cephe’yi yeniden kurmufltur
kurmas›na, ama yeni kurulan partinin seçimlerdeki kaderi de di¤erlerinden
farkl› olmam›flt›r. 

Portekiz afl›r› sa¤› da ayn› flekilde hem oy oran› hem de siyasi etkinlik aç›-
s›ndan anlaml› bir büyüme kaydedememifltir. Milli Güç-Yeni Monarfli (Força
Nacional-Nova Monarquia) ve Milli Aksiyon Hareketi (Movimiento de Acça-
o Nacional) gibi oluflumlar ivme kazanamam›flt›r. Afl›r› sa¤c› say›labilecek bir
di¤er parti olan H›ristiyan Demokrasi Partisi (Partido da Democracia Cristà)
de oldukça düflük oy miktar›ndan dolay› sistem d›fl›nda kalm›flt›r.

SSOONNUUÇÇ::  YYÜÜKKSSEELLMMEE,,  AAMMAA SSIINNIIRRLLII  BB‹‹RR  YYÜÜKKSSEELLMMEE

ASP’lerin oy oranlar›n›n karfl›laflt›rmal› incelemesi flunu ortaya koymak-
tad›r: Evet, ASP’ler yükselifltedir. Yetmifllerden seksenlere, seksenlerden dok-
sanlara bu yükselifl artarak sürmüfltür. Hatta bu süreç Norveç ve Belçika gibi
demokrasilerde 2000’lerde de sürmektedir. Ancak ASP’lerin tek tek ortaya ç›-
k›fl, yükselifl, düflüfl, yeniden yükselifl, vb. süreçlerine bak›ld›¤›nda asl›nda her
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ülkenin kendine özgü bir hikâyesi oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Sözgelimi Fin-
landiya seçimlerinde flimdiye kadar tan›mlad›¤›m›z anlamda bir ASP varl›k
gösteremezken ‹talya ve Avusturya afl›r› sa¤›n›n tarihi ve kökleri So¤uk Sa-
vafl’›n bafllar›na kadar uzanmaktad›r. Bununla birlikte baz› ASP’lerin oy oran-
lar› oldukça iniflli-ç›k›fll› görünmekte, bunun sonucu olarak yükselmenin ger-
çekleflip gerçekleflmedi¤ini net olarak tespit etmek güçleflmektedir. 

Farkl›l›klara ra¤men baz› ASP’lerin oylar›n›n zaman içindeki seyri birbi-
rine benzemektedir. Sözgelimi afl›r› sa¤, 19 ülkeden alt›s›nda tek zamanl› yük-
selifl göstermektedir. Bu yükselifllerle ilgili ayr›nt›l› kronolojik bilgi afla¤›da
Tablo 3-2’de sunulmaktad›r. ‹lk farkedilen, tek zamanl› oy s›çray›fllar›n›n her-
birinin farkl› y›llarda farkl› ülkelerdeki farkl› ASP’lerce gerçeklefltirildi¤idir.
En büyük s›çray›fl› 2002’de yüzde 17 ile ve aç›k farkla Pim Fortuyn Listesi
yapm›fl görünmektedir. ‹ngiliz Milli Partisi hariç di¤er bütün ASP’lerin oy pat-
lamalar›, kat›ld›klar› ilk seçimlerde gerçekleflmifltir. Pim Fortuyn Listesi hariç
tek zamanl› oy art›fllar›, ASP’leri kuvvetli k›lmaya yetmemifltir.

TTaabblloo  33--22
KK rroonnoolloojjiikk  SS››rraayyllaa  AAflfl››rr››  SSaa¤¤  PPaarrttiilleerriinn  TTeekk  ZZaammaannll››  OOyy  SS››ççrraayy››flflllaarr››

Tek zamanl› s›çramadan farkl› olarak Kanada, ‹sviçre ve Belçika’da afl›-
r› sa¤ sürekli yükselifl görüntüsü vermekte ve yükselifl devam etmektedir.
Avusturya, ‹talya ve Fransa ise afl›r› sa¤›n ufaktan bafllay›p sonradan uzun sü-
reli yükseldi¤i, ama 2000’lerde geriledi¤i demokrasilerdir. Günümüzde
ASP’ler Avusturya, Belçika, Danimarka, ‹sviçre, ‹talya ve Norveç’te parla-
menter temsile sahiptir. Almanya ve Fransa’daki ASP’ler ise sadece baz› yerel
yönetimlerde etkilidir (Ivarsflaten 2005). ASP’ler ile oldukça benzeflen Kana-
da Muhafazakâr Partisi, günümüz itibar›yla tek bafl›na iktidardad›r. 

Ancak bulgular, ASP’lerin baz› ülkelerde hiç flans› olmad›¤›n› göster-
mektedir. Sözgelimi Yunanistan, ‹spanya, Portekiz, Almanya, ‹sveç, Finlandi-
ya ve Avustralya’da ASP’ler oldukça düflük oy oranlar›ndan dolay› siyasal et-
kinlik kazanamam›flt›r. Dolay›s›yla üçüncü k›s›mdan ç›kar›labilecek en man-
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t›kl› sonuç, ASP’lerle ilgili öne sürülen ‘seçim yükselifli’ sav›n›n demokrasiler
ba¤lam›nda tam olarak genellenebilir olmad›¤›d›r. Dolay›s›yla yükselifl sav›
tümden reddedilmemekte, ancak evrenselli¤inin k›s›tl› oldu¤u sonucu ç›kar›l-
maktad›r. 

Genel tablodan afl›r› sa¤ karfl›t› öznel bir bak›fl aç›s›yla hem geriye hem
ileriye dönük iyimser ve kötümer ç›kar›m yapmak mümkündür. ‹yimser bak›fl
aç›s›n›n mant›ksal uç noktas›na göre afl›r› sa¤›n yükselmesi konusu gere¤inden
fazla abart›lmaktad›r. Ortada olan biten bir fley yoktur asl›nda. Kötümer bak›fl
aç›s›n›n mant›ksal uç noktas›na göreyse afl›r› sa¤ halihaz›rda güçlenmifl, haya-
t›m›za girmifl, yaflam›m›z› etkilemeye bafllam›flt›r bile. Say›sal veri kullan›la-
rak, ASP’lerin oy oranlar›na bak›larak ve mümkün oldu¤unca objektif oluna-
rak de¤erlendirildi¤inde her iki mant›ksal ucun da abart›l› oldu¤u görülmekte-
dir. Ne afl›r› sa¤›n yükseldi¤i sav› abat›l›d›r, ne de afl›r› sa¤ demokrasiye tek
bafl›na hükmedecek güce eriflmifltir. Afl›r› sa¤ yükselmesine yükselmifltir, ama
her demokraside birbirinden farkl› ve kendine özgü bir hikâyesi bulunmakta-
d›r. Dolay›s›yla ASP’lerin büyümesiyle ilgili hususlarda genelleme yap›l›rken
temkinli olunmas› ve ülkeler aras› farkl›l›klar›n vurgulanmas› gerekmektedir. 

TTaabblloo  33--33
AAflfl››rr››  SSaa¤¤  PPaarrttiilleerriinn  GGeenneell  OOyy  OOrraannllaarr››

AMDP: Almanya Milli Demokratik Partisi
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands)
AHB: Alman Halk Birli¤i (Deutsche Volksunie)
C: Cumhuriyetçiler (Republikaner)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
KKaayynnaakk:: 1965-1999: Ignazi (2003), 2002: EREPS
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TMP: Paulina Hanson’›n Tek Millet Partisi (Pauline Hanson’s One Nation Party)
KKaayynnaakk:: Psephos, Norris (2005)

*1949 ve 1953 puanlar› AÖP’nin öncülü olan Ba¤›ms›zlar Ligi’ne (Verband der
Unabhängigen) aittir.

AÖP: Avusturya Özgürlük Partisi (Freiheitliche Partei Österreichs)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
KKaayynnaakk:: Luther (1998), Ignazi (2003), EREPS, Psephos

FB/FM: Flaman Blo¤u (Vlaams Blok), 2007’de Flaman Menfaati (Vlaams Be-
lang)

MC: Milli Cephe (Front National)
‹DB: ‹flçi Demokratik Birli¤i (Union Democratique du Travail)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
KKaayynnaakk:: 1978-1999: Ignazi (2003), 2003: Psephos
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‹Pd: ‹lerleme Partisi (Fremskridtspartiet)
DHP: Danimarka Halk Partisi (Dansk Folkeparti)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
KKaayynnaakk:: Andersen ve Bjørklund (2000), Ignazi (2003), EREPS

MCf: Milli Cephe (Front National)
MCH: Milli Cumhuriyetçi Hareket (Mouvement National Republicain)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
C: Cumhurbaflkanl›¤› seçimi (birinci tur)
KKaayynnaakk::  Resmi kaynaklar, Ignazi (2003), EREPS
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MP/MP’86: Merkez Parti/Merkez Parti ’86 (Centrum Partij/Centrum Partij ’86)
MD: Merkez Demokratlar (Centrum Demokraten)
PFL: Pim Fortuyn Listesi (Lijst Pim Fortuyn)
ÖP: Özgürlük Partisi (Partij voor de Vrijheid)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
* 1977’deki toplam oy oran›, listede olmayan Hollanda Halk› Birli¤i’ne (Neder-

landse Volksunie) aittir. 
Kaynak: Husbands 1992, Ignazi 2003

MCin: Milli Cephe (National Front)
‹MP: ‹ngiliz Milli Partisi (British National Party)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
KKaayynnaakk:: Eatwell (2000a), Ignazi (2003)
http://www.electionworld.org/unitedkingdom.htm

Partiler: Yeni Güç (Fuerzo Nueva), Falange (Falangistas)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
KKaayynnaakk:: Ignazi (2003)
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YD: Yeni Demokrasi (Ny Demokrati)
‹D: ‹sveçli Demokratlar (Sverigedemokraterna)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
KKaayynnaakk:: Andersen ve Bjørklund (2000), EREPS

‹HP: ‹sviçre Halk Partisi (Schweizerische Volkspartei)
FDB: Federal Demokratlar Birli¤i (Eidgenössische Demokratische Union)
MH/‹D: Milli Hareket/‹sviçreli Demokratlar (Nationale Aktion/Schweizer De-

mokraten)
TL: Ticino Ligi (Lega dei Ticinesi)
‹OP/ÖP: ‹sviçre Otomobilciler Partisi/Özgürlük Partisi (Auto Partei/Freiheit Partei)
KKaayynnaakk::  Gentile ve Kriesi (1998)
http://parties-and-elections.de/switzerland.html
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‹TH: ‹talyan Toplumsal Hareketi (Movimento Sociale Italiano)
M‹: Milli ‹ttifak (Alleanza Nazionale)
ÜA: Toplumsal Hareket – Üçrenkli Alev (Movimento Sociale – Fiamma Tricolore)
KL: Kuzey Ligi (Lega Nord)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
KKaayynnaakk::  1948-1999: Resmi kaynaklar, Ignazi (2003), 2001: Psephos, EREPS
http://www.politik.uni-mainz.de/ereps/electoral_results.htm
* Milli ‹ttifak, 2008 seçimlerinde Berlusconi’nin sa¤ partiler koalisyonuna kat›l-

m›flt›r. Bu nedenle grafikler listesinde 2008 sonuçlar› yer almamaktad›r.

KKaayynnaakk::  CDP Psephos

‹Pn: ‹lerleme Partisi (Fremskrittspartiet)
KKaayynnaakk::  Andersen ve Bjørklund (2000), Ignazi (2003), Psephos, EREPS
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HDP: H›ristiyan Demokrat Parti (Partido do Democracia Cristà)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri
KKaayynnaakk::  Ignazi (2003)

ÖYZP: Önce Yeni Zelanda Partisi (New Zealand First Party)
KKaayynnaakk::  CDP, Psephos
http://cdp.binghamton.edu

1974 (MDB), 1977 (MU), 1981 (‹P), 1981E (‹P + BMH), 1984A (MSB + ‹P +
BMH), 1985 (MSB), 1989 (MSB), 1989E (MSB + BMH), 1990 (MSB), 1993 (MP +
MSB), 1994A (MSB)

Partiler

MDB Milli Demokratik Birlik (Ethniki Demokratiki Enosis)
MU Milli Uzlaflma (Ethniki Parataxis)
‹P ‹lerleme Partisi (Komma Proodeftikon)
MSB Milli Siyasi Birlik (Ethniki Politiki Enosis)
BMH Birleflik Milli Hareket (Enomeno Ethniko Kinema)
MP Milli Parti (Ethniko Komma)
A: Avrupa Parlamentosu seçimleri

KKaayynnaakk:: Ignazi (2003)
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