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Dünya, Avrupa ve Kıbrıs Bağlamında Küresel Kriz, Sağ 
Popülizmin Yükselişi ve Sola Düşen Görevler 

Yonca Özdemir 

Özellikle Amerika’da Trump’ın başkan olması ve İngiltere’de Brexit referandumu ile sağ 

popülizm 2016’ya damgasını vurdu. Milliyetçi hisleri uyandıran ve muhalefeti boğan bu sağ 

popülist siyaset dünya genelinde oldukça olumsuz bir gidişata işaret ediyor. Peki, bu 
gidişatın Kıbrıs sorunuyla alakası nedir? Ben bu konu üzerine yoğunlaşacağım. 

Kabul etmeliyiz ki bugün hep uluslararası sermayenin kazandığı acımasız neoliberal 

gerçeklik içinde yaşamaktayız. Neoliberal küreselleşmenin krizi diyebileceğimiz 2007-2008 

krizinin ardından dünyada baş gösteren ekonomik durgunluk ( “Büyük Durgunluk”), şimdi 

de siyasi bir krize yol açmakta. Bugün Amerika’dan Macaristan’a, Türkiye’den Filipinler’e 

pek çok ülkede sağ popülizm ve diğer gerici akımlar yükseliyor, hatta iktidara geliyor. Bu 

gelişmeleri iki dünya savaşı arasında yaşanan dönem ile karşılaştırmak mümkün. Avrupa’da 

faşizm, tıpkı bugünkü sağ popülist akımlar gibi, yoğun bir küreselleşme döneminin 

ardından patlayan derin bir ekonomik kriz (1929 Büyük Buhranı) sonrası yükselmişti. Bu 

süreç daha sonra da II. Dünya Savaşı ile sonuçlandı. Tüm bunlara yol açan ekonomik krizin 
kendisinden çok siyasi sistemin krize gerektiği şekilde karşılık verememesiydi. 

Bugün de neoliberal küreselleşme sebebiyle “sosyal” yönü oldukça aşınmış olan devletlerin 

kendilerini sosyal ve ekonomik tehdit altında hisseden gruplara yeterli bir güvence 

veremediğini görüyoruz. Neoliberal küreselleşme hızlandığından beri özellikle alt ve orta 

sınıflar içinde ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar yaşanmaya başladı ve kriz ile artan işsizlik 

ve kötüleşen yaşam standartları insanlarda daha yoğun hayal kırıklığı ve öfkeye yol açtı. Sol 
partiler dâhil geleneksel partilerin sistemin bu gittikçe büyüyen sancılarını görmezden 

gelmesi ve kendini gittikçe güvencesiz hisseden kitlelere hala daha fazla piyasa, daha az 

devlet ile cevap vermesi sonucu dünyada yeni ve çok ciddi bir “demokrasi krizi” ortaya çıktı. 

Böyle bir ortam, aynı 1930’larda olduğu gibi, sağ popülist akımlar için çok elverişli bir zemin 

yaratmaktadır. Kıbrıs için de sonucun farklı olduğunu ya da olacağını düşünmek iyimserlik 

olur. Nitekim Kıbrıs Cumhuriyeti de krizi acı bir şekilde yaşamıştır ve yaşamaktadır. Hatta 

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti örneklerinde AB ve IMF’nin krize çözüm diye daha da 

neoliberal çözümler dayattığına ve bunu yaparken demokrasiyi ve toplum refahını da hiçe 
sayan baskıcı bir tavır içinde olduklarına da tanık olduk. 

Ekonomik krizinin siyasi etkilerini uzun dönemde görmeye devam edeceğiz. Ne yazık ki bu 

etkiler dünya demokrasisi ve dayanışması açısından hiç de parlak sonuçlar getirmeyecek. 

Tüm bu gidişatı geçmişteki deneyimler ışığında değerlendirdiğimizde önümüzde 



çatışmalarla dolu bir gelecek olduğunu söylemek mümkün. Bu süreçte Kıbrıs’ta da barış 
ortamı yaratmak gittikçe zorlaşacaktır. 

Özetleyecek olursak şu tespitleri yapabiliriz: 

• Çalışan kesimlerin çoğu neoliberal küreselleşmeden faydalanmamış, aksine koşullarının 

gitgide kötüleşmesine maruz kalmıştır. Şimdi bu kesimlerin buna güvensizlik, öfke ve isyan 

ile tepki göstererek sağ popülist partilere yöneldiğini görüyoruz. 

• Pek çok ülkede Sol geleneksel kimliğinden ve seçmeninden uzaklaşmış, edindiği yeni 

“küresel liberal” kimliği ile çalışan kesimlerden çok şehirli, eğitimli, maddi durumu yerinde 

ve uluslararası bağlantıları olan orta sınıflara hitap eder bir hal almıştır. Böylece çalışan 

sınıflar ve yoksullar Sol’dan uzaklaşmıştır. Sol’un acilen bu kesimleri tekrar kucaklaması 
gerekmektedir. 

• Artan sağ ve popülist akımlar sebebiyle dünyada demokrasi, insan hakları ve barış adına 

şimdiye dek edinilmiş kazanımların tehlikeye girdiği bir sürece girmiş bulunmaktayız. Yakın 

gelecekte dünyada çatışmaların artacağı beklentisi yüksektir. Zaten Orta Doğu’da yoğun bir 

çatışma ve insanlık dramı yaşanmaktadır. Bu çatışma ve dram Kıbrıs’a da etki etmektedir; 

mülteci krizi örneğinde olduğu gibi. 

• AB izlediği neoliberal model ile Avrupa’yı sadece ekonomik değil, sosyal ve siyasi bir krize 

de sürüklemiş ve kendisi de derin bir meşruiyet krizine girmiştir. AB’nin parçalanması bile 

olasılık dâhilindedir. Özellikle Avrupa’daki çalışan ve alt-orta sınıf kesimler artık bu modeli 

onaylamamaktadır. 
• Garantör ülkelerden Yunanistan ekonomik krizden hala çıkamadı ve kemer sıkma 

politikaları altında ezilmekte. İngiltere ve Türkiye’de popülizmin güçlenmesi ve bunun 

yarattığı sonuçlar (Brexit ve yükselen Erdoğan diktatörlüğü) bu ülkelerin AB ile ilişkilerinin 

ciddi derecede gerilmesine neden oldu. Kendi içinde dahi demokrasi, adalet ve barışı 

muhafaza edemeyen kurum ve ülkelerin Kıbrıs sorunun çözümüne katkı yapmasını 

beklemek gerçekçi bir tutum değildir. 

• Şiddet ve savaşın hâkim olduğu Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs’ın daha da güçlü bir istikrar 

adası haline gelmesi için Kıbrıs sorununun gecikmeden çözüme ulaştırılması 

gerekmektedir. Ancak, bu istikrar sadece adanın birleşmesi ile sağlanamaz. Barışın daim ve 

geleceğin ümit verici olabilmesi için birleşik Kıbrıs’ın hangi sosyo-ekonomik model üzerine 
oturtulacağı da önemlidir. İşte burada Kıbrıs Sol’una çok büyük görevler düşmektedir. 

Sol ancak neoliberalizmin bir aracı olmaktan çıkarsa ve emeğe ve demokrasi, adalet ve 

eşitlik prensiplerine güçlü bir şeklide sahip çıkarsa toplumlar için ümit verebilir. Nitekim 

barışın daim olduğu birleşik bir Kıbrıs için de böyle bir gelecek tahayyül etmek gerekiyor. 
Bu tespitlerin ışığında şu önerileri yapmak uygun olacaktır: 

• Barış sadece Kıbrıs için değil tüm dünya için gereklidir. Tabi ki dünyadaki gelişmeleri kontrol 

etme şansımız yoktur. Ancak Kıbrıs Sol’u faşizme, popülizme ve ırkçı nefrete karşı küresel, 

uluslararası, ulusal ve yerel seviyelerde aktif bir şekilde mücadele etmek zorundadır. 

• Kıbrıs’ta barışın inşası için de Sol’un öncü rol oynaması gerekmektedir. Son yaşanan Enosis 

krizinin de gösterdiği gibi, görüşmelerin ilerleyebilmesi Sol’un bu konudaki ısrarına ve 
öncülüğüne bağlıdır. Barıştan ümidi kesmek gibi bir şansımız yoktur. Görüşmelerin 

yavaşladığı ya da rafa kalktığı dönemlerde görüşmelerin tekrar başlaması için Sol her 

zaman öncü ve itici güç olmalıdır. 

• Görüşmeler sonuca vardığı takdirde referandum sürecinde yine Sol’un öncü rol oynaması 

gerekecektir. Ancak bu sadece barış sevdası ile değil, yeni kurulacak Kıbrıs devletinin hangi 

idealler ve prensipler üzerine kurulacağı konusuyla da alakalıdır. Hukukun üstünlüğü, 



demokrasi ve insan hakları bu ideallerden bazılarıysa diğerleri de mutlaka eşitlik, sosyal 

adalet ve emeğe saygı olmalıdır. Sol böyle bir Kıbrıs hayalini önce plana dökmek, sonra da 
hayata geçirmek için çalışmak zorundadır. Yeni Kıbrıs’ın yalnızca siyasi değil, sosyal ve 

ekonomik olarak da adil ve eşitlikçi bir düzen üzerine kurulması adada herkesin huzur ve 

barış içinde yaşayabilmesinin en büyük garantisi olacaktır. 

• Sol’un öncelikli görevi çalışan kesimlerin sosyal ve ekonomik çıkarlarını gözetmektir. 

Sonuçta Sol neoliberal küreselleşmeden kazananları değil kaybedenleri temsil etmek 

durumundadır. Dolayısıyla Sol artık neoliberal küreselleşmeye karşı direnişi örgütlemek 

zorundadır. Neoliberalizme karşı gerçek alternatifler yaratabilmek için de gerekirse radikal 

önerilerle ortaya çıkabilmelidir. Daha açıkça söylemek gerekirse, 

 

o Aşırı küreselleşmeyi savunmak, sadece liberal değerler ve kimlikler üzerinden 

siyaset yapmak siyasi Sol’u son derecede zayıflatmıştır. Dolayısıyla, dünya Sol’unun 

ve pek tabi Kıbrıs Sol’unun temel değerlerini hatırlaması ve sahiplenmesi 

gerekiyor. Şimdi daha az kimlik siyaseti, daha çok sınıf siyaseti yapmanın zamanıdır. 
o Özellikle kriz sonrası artan işsizlik aşırı sağ akımların yükselmesinin başlıca 

nedenidir. Dolayısıyla ekonomi için acilen istihdam yaratarak büyüme yaratacak 

stratejiler gerekmektedir. İki tarafın birleşmesi ekonomiye böyle bir ivme 

getirecektir ama bu yeterli değildir. İstikrarlı büyüme için yeni Kıbrıs’ta tam 

piyasacı, yabancı finans kapitale bağımlı stratejilere değil, daha heterodoks 

ekonomik stratejilere ihtiyaç vardır. 

o Sadece ekonomik büyüme sağlamak da yeterli değildir. Ekonomik ve sosyal 

eşitsizliklerle de etkin bir şekilde mücadele edilmesi, ekonomik büyümeden 

herkesin, ama özellikle de alt sınıfların, faydalanmasını sağlamak gerekmektedir. 

o Artık sadece uluslararası şirketlerin ve finans kapitalin çıkarlarını gözeten 
neoliberal küreselleşme projesinin sona erdirilmesi ve vatandaşların, özellikle de 

yoksul ve sömürülen kesimlerin, haklarının ve çıkarlarının gözetilmesi gerekiyor. 

İşe emek piyasalarının esnekleştirilmesi sürecinin geriye döndürülmesi ile 

başlanabilir. 

Kısacası Sol’un faşizme, ırkçı popülizme, otokrasiye ve yozlaşmış elit yönetimlere geçit 

vermemesi, bunu yapabilmek için de geleneksel değerlerine ve seçmenine sahip çıkıp 

neoliberal kapitalizme alternatif ekonomik politikalar üretmesi gerekiyor. Ve sadece 

Kıbrıs’ta değil tüm dünyada solcular olarak “nasıl daha iyi bir toplum yaratabiliriz?” sorusu 

üzerine düşünüp daha adil bir gelir dağılımının olduğu, sömürünün sona erdiği ve insan 
ihtiyaçlarına odaklanmış bir toplum modeli hedeflemeliyiz. 

 


