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Küreselleşmenin Demokrasinin Yaygınlaşma ve Derinleşme Sürecine 

Etkisi 

Gökhan TUNCEL

 

Özet 

Zamanın kısalması ve mekanın daralmasını içinde barındıran küreselleşme süreci 

dünyada ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanda büyük değişim ve dönüşüme neden 

olmuştur. Soğuk savaş döneminin sona ermesinin ardından uluslararası alanda genel kabul 

gören bir yönetim biçimi olan demokrasi de küreselleşme sürecinden büyük ölçüde 

etkilenmiştir. Siyasal iktidarın meşruiyet kaynağının halka dayandığı demokrasi düşüncesi ve 

demokratik yönetimler, küreselleşmeye paralel mekansal bir genişleme sürecine girmiştir. 

Ancak demokrasinin mekansal genişleme sürecine girmesine önemli bir katkı sunan 

küreselleşmenin demokrasinin derinleşmesine benzer bir katkı sunduğunu söylemek mümkün 

değildir. Küreselleşme sürecinin demokrasi düşüncesi ve demokratik yönetimin temelini 

oluşturan birçok değer ve unsuru değiştirdiği, aşındırdığı ve işlevsizleştirdiği gözlenmiştir. Bu 

değer ve unsurlardaki değişim, aşınma ve işlevsizleşme temsili demokrasiye geçiş yapan birçok 

ülkede demokrasinin derinleşmesine engel olduğu kabul edilmektedir. Yapılacak bu çalışmada 

demokrasinin yaygınlaşma ve derinleş(eme)me sürecine küreselleşmenin doğrudan ve dolaylı 

etkileri ortaya konulmaktadır 

 

Abstract 

The process of globalization that includes shortening the time and narrowing the space 

has caused great change and transformation in economic, political, social and cultural fields in 

globe. After the end of the Cold War democracy, as a form of government, has been accepted 

almost in all over the world. That development can bee seen as a result of globalization process 

as well. The legitimacy of political power in democratic systems is based on the will of people. 

With the process of globalization a new democratic wave has been spread in the world. 

However, globalization providing an important contribution the spatial become widespread of 

democracy has not been happened in the  deepening of democracy.  

On the other hand, it has been observed that the process of globalization is eroding, 

altering and nunfunctionalazing many values of democracy. Changing, wearing and 

nunfunctionalazing of these values and the factors which are considered preventing the 

deepening of democracy in many countries are also making more difficult to pass  to the 

repsentative democratic system and to deepen the democracy itself. In this article it will be tried 
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to evaluate the become widespreading and deepening of democracy and to analyse the impact of 

the process of globalization on that tendency. 

Key Words: Capitalism, Globalization, Nation State, International System 

 

Giriş 

Siyasal iktidarın meşruiyet kaynağını halka dayandıran (Schmidt, 2002: 16) ve 

varlığını ideallere borçlu olan bir rejim (Sartori, 1993: 8) olan demokrasinin kökü Antik 

Yunan’a dayanmaktadır. Antik Yunan’da polisin idaresi aracı kullanılmadan doğrudan 

halkın kendisi tarafından yürütülmekteydi. Polisin idaresi ulvi bir iş olduğundan bu işe 

poliste yaşayan ve belli özelliklere sahip olan kişiler müdahil olabilmekteydi. Antik 

Yunan’daki doğrudan uygulanan demokrasi, Roma İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde 

temsili demokrasiye dönüşmüştür. Demokrasinin iktidarın sınırlandırılmasını da içerdiği 

düşünüldüğünde, İngiltere’de Magna Carta’nın imzalanmasına kadar geçen uzunca bir 

süre, dünya gündeminden uzak kalan demokrasi 19.yüzyılda tekrar siyaset sahnesine 

girerken liberalizmin çizdiği çerçeve içerisinde gelişmiş ve liberalizm tarafından 

şekillendirilmiştir (Sartori 1993: 418).  

Coğrafi keşifler ve sanayi devrimiyle ortaya çıkan burjuva sınıfı kazancını 

sürdürülebilir bir şekilde artırabileceği ve koruyabileceği bir siyasal yapı arayışına 

girmiştir. Rönesans ve Reform hareketleri sonrasında ortaya çıkan ve eski geleneksel, 

değişmez kabul edilen varsayım ve önyargılardan özgürleşmeyi savunan Aydınlanma 

düşüncesine geçiş burjuvazinin bu arayışına önemli bir katkı sunmuştur. Burjuvazi için 

meşruiyetini halka dayandıran ulus devlet modeli, siyasal iktidarın meşruiyet kaynağını 

kan bağına dayandıran derebeylik ve krallıklar ile meşruiyetini dine dayandıran kiliseye 

karşı rekabet edebilmenin yolu oldu. Bu açıdan bakıldığında kapitalizmle demokrasi 

arasında yakın bir ilişkinin bulunduğu anlaşılmaktadır.  

Burjuvazinin güçlü olduğu Anglo Sakson ülkelerinde demokrasi tedrici bir 

gelişme gösterirken burjuvazinin çok güçlü olmadığı Kıta Avrupası’nda demokrasinin 

devrimsel bir gelişme gösterdiği bilinmektedir. İngiltere’de Magna Carta sonrasında, 

istikrarlı olmasa da, sürekli güçlenen bir Parlamento bulunmakta iken Fransa’da kralın 

yetkilerini dengeleyebilecek kurumsallaşmayı besleyecek güçte bir burjuvazi ortaya 

çıkmamıştır. Fransa’da demokrasiye geçiş daha geç bir tarihte, 1789’te, devrim ile 

olmuş ve istikrarlı bir demokratik sistemin kurulması uzun yıllar almıştır.  
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Sanayi devrimi sonrasında sayısı sürekli artış gösteren işçilerin örgütlenmeye ve 

bir sınıf bilinci kazanmaya başlaması,siyasi partilerin ortaya çıkması, eşit oy hakkının 

kazanılması ile seçme ve seçilme hakkının genelleşmesi ve demokrasinin yeni bir boyut 

kazanmasını sağlamıştır. Demokrasi ile ilgili bu gelişmeler düşünürlerin demokrasi 

düşüncesi ve kavramına birbirinden oldukça farklı olan anlamlar yüklemesini 

beraberinde getirmiştir. Kimi düşünürler faşist bir diktatörün taraftarlarının alkışlarıyla 

desteklenmesini (Schmidt, 2002: 22) dahi demokrasi kavramıyla açıklarken, kimi 

düşünürler demokrasiyi halkın oyunu alma mücadelesini içeren kurumsal bir sistem 

(Schumpeter, 2007: 373) olarak ele almıştır.   Bu çalışmada 19. yüzyılda liberalizm 

tarafından biçimlendirilen ve belli bir dönem insanlığın ulaşabileceği ideal siyasi bir 

form (Fukuyama, 2002: 252) olan liberal demokrasi esas alınmıştır.  

Liberal demokrasi 19. yüzyılla bir taraftan derinleşme süreci içerisine girmişken 

diğer taraftan mekansal olarak genişleme eğilimine girmiştir. 1828- 1926 yılları 

arasında yaşanan birinci demokrasi dalgasında Amerika ile birçok Batı ülkesi 

demokrasiye geçiş yapmıştır. Ancak demokrasiye geçiş yapan birçok ülkede 

demokrasinin sürdürülebilirliğini sağlayacak ekonomik, siyasal ve toplumsal altyapının 

olmaması nedeniyle 1930’larda yükselen faşizm ideolojisi demokrasi açısından ters bir 

dalganın yaşanmasına neden olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın değişik 

bölgelerinde pek çok ülkenin demokrasiye geçişini sağlayan yeni bir demokrasi dalgası 

ortaya çıkmıştır (Huntington, 1995: 31). 1974’te Portekiz’de diktatörlüğün sona 

ermesiyle başlayan ve 1989’da Berlin duvarının yıkılmasıyla devam eden üçüncü 

demokrasi dalgasıyla da birçok ülke demokrasiye geçmiştir. 2010 sonrasında Arap 

Baharı olarak adlandırılan dördüncü demokrasi dalgası yaşanmaktadır.   

Buhar gücünün sanayide kullanımıyla başlayan pazar için kitlesel üretim, 

teknolojik araçların gelişimini hızlandırmış ve bu araçların yaygınlaşmasına neden 

olmuştur. Özellikle I. ve II. dünya savaşları sonrasında ulaşım ve iletişim araçlarının 

gelişme ve yaygınlaşması dünya ölçeğinde işleyen ve ulusal sınırları aşarak, toplumları 

ve kurumları yeni mekan-zaman bileşimlerinde entegre edip, bağlayarak, gerçekte ve 

deneyimde dünyayı birbirine daha bağımlı duruma getiren küreselleşme sürecini ortaya 

çıkartmıştır.  

Dünyayı hemen her alanda birbirine daha bağımlı bir duruma getiren 

küreselleşmenin demokrasi düşüncesi ve uygulamaları üzerinde etkisinin olmaması 
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düşünülemez. Küreselleşmenin demokrasinin mekansal olarak yaygınlaşması ile 

derinleşme süreçleri üzeride çok boyutlu ve farklı etkiler gösterdiği düşünülmektedir. 

Bu araştırma bu farklılıkları neden sonuç bağlamında ele alma iddiasındadır.   

Dünya ölçeğindeki ekonomik, siyasal ve toplumsal ilişkilerin yoğunlaştığı, yerel 

düşünce, inanç, kurum ve hadiselerin daha önceleri hayal dahi edilemeyen aktörlerce 

şekillendirildiği veya yerel olanın küreselin şekillenmesine etki ettiği bir süreç olan 

küreselleşmenin demokrasi üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için 

küreselleşme ve demokrasi üzerinde durulması yararlı olacaktır.  

 

1.Küreselleşme Süreci  

Çok yönlü bir içeriğe sahip bir kavram ya da süreç olan küreselleşme, teknolojik 

gelişmelere paralel olarak mekanın daralmasını ve zamanın kısalmasını içermektedir. 

Küreselleşmenin mekan ve zamanın dönüşümünü sağlayan bir etkiye sahip olması 

dünyada var olan hemen her şeyin küreselleşmenin içeriğine dahil edilmesini gerekli 

kılmaktadır. Mekansal olarak bakıldığında küreselleşme; ekonomik, siyasal, sosyal ve 

kültürel ilişkilerin yerel ve ulusal sınırların dışına çıkarak dünya ölçeğine taşınmasını 

(Zürn, 1998: 2) ve hemen her alanda yoğun bir ilişkiler ağının oluşmasını ifade 

etmektedir. Küresel ölçekte ortaya çıkan yoğun ilişkiler ağı dünyada ekonomik, siyasal, 

sosyal ve kültürel alanlarda çok boyutlu bir etkileşim süreci yaşanmasını da beraberinde 

getirmektedir.  

Sanayi devriminin oluşumuna zemin hazırlayan ve sonrasında da hızlanarak 

devam eden kitlesel üretim için gerekli olan hammadde ve pazar arayışı ekonomik 

alanda dünyada daha önce hiç görülmemiş bir gelişmeye neden olmuştur. Ekonomide 

yaşanan bu gelişme ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel her alanda büyük değişim ve 

dönüşümler yaşanmasına neden olmuştur. Marx’ın değimiyle katı olan her şeyin 

buharlaşmasına neden olmuştur.  

Dünya ölçeğinde düşünüldüğünde hemen her alanda büyük bir üretim artışı 

olmasına karşın dünya nüfusunun büyük bir kısmının bu üretim artışından kaynaklanan 

refahtan pay alamadığı ya da çok az nasiplendiği gözlenmiştir. Küresel ölçekte refahını 

olabildiğince artıran kuzeye karşılık açlık ve yoksulluğun içselleştirildiği ve kuzeye 

bağımlılığı artan bir güney yarım küre. Kuzey yarım kürede de bölgesel ölçekte 

derinleşen ekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştır. Kısaca küreselleşme ulusların 
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kendi içinde ve toplumsal kesimler arasında, ülkeler arasında ve kuzey ve güney yarım 

küre ölçeğinde ekonomik eşitsizliği artırıcı bir etki meydana getirmiştir (Anderson vd., 

1999: 13). 

Küreselleşmenin ekonomik ve sosyal alanda yaptığı değişim ve dönüşüm siyasal 

alanı da etkilemiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında küreselleşmenin hız 

kazanması Batı’da yeni değerlerin ve yeni toplumsal hareketlerin (Keyman, 2000: 46) 

ortaya çıkmasına neden olmuştur.  1960’larda ortaya çıkan bu yeni değer ve toplumsal 

hareketler siyasal alanda dünya ölçeğinde hareketlenmelerin oluşumuna zemin 

hazırlamıştır. 1990 sonrasında soğuk savaş döneminin sona ermesi uluslararası sistemin 

büyük bir değişim geçirmesini gerekli kılmıştır. 

Küreselleşmenin büyük ölçüde etkilediği ve bu etkinin çoğu zaman 

olumsuzlandığı alanlardan biri de sosyal alandır. Risk, belirsizlik, güvensizlik, 

eşitsizlik, kaygı ve toplumsal çözülme, küreselleşme sürecinin toplumsal sonuçlarını 

açıklamada en çok başvurulan kavramlar haline gelmiştir. U. Beck küreselleşmenin 

daha önceleri karşılaşılmayan bir risk toplumu (Beck, 1992) ortaya çıkarttığından 

bahsederken, M. Castelles teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve iletişim araçlarında 

yaygınlaşmanın yeni bir ağ toplumu (Castelles, 2002) ortaya çıkarttığından bahsetmiştir.  

 

2.Demokrasi   

Modern dönemde kurgulanan bir yönetim tarzı olmayan ve kökeni Antik 

Yunan’a dayanan demokrasinin zaman ve mekan bağlamında temsiliyeti, özgürlükleri 

veya istikrarı esas alan yaklaşımlara göre değişen tanımları yapılmıştır. Kimi düşünürler 

demokrasiye normatif ve idealler açısından izah edilmesi gereken bir yönetim tarzı 

(Sartori, 1993: 8) olarak yaklaşırken, bazı düşünürler demokrasiyi seçim ve rekabet 

üzerine kurumsallaşan (Schumpeter, 2007: 350) bir yönetim tarzı olarak açıklamışlardır.  

 

2.1.Demokrasi Kavramı 

Demokrasi halk (demos) ile güç ve yönetmek (cracy) kavramlarının birleşimden 

oluşan ve halk tarafından yönetim anlamına gelmektedir (Heywood, 2011: 272).  

Demokrasi kelime manasından da anlaşılacağı gibi insanın kendi yaşamında ve 

çevresinde nesne olma konumundan özne olma konumuna geçişini esas alan bir 

yönetim tarzıdır. İnsanın kendisi ile ilgili alınacak kararlara katılımını sağlayacak 
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mekanizmanın kurulması demokrasinin birincil amacıdır. Demokratik yönetim kimi 

zaman Yunan site devletlerinde olduğu gibi halkın aracı kullanmadan doğrudan karar 

alma sürecine katılımıyla olabileceği gibi kimi zaman da halkın kendi temsilcileri 

aracılığıyla karar alma sürecini katılımıyla olabilmektedir. Halkın kendisi ile ilgili karar 

alma süreçlerine katılımının demokrasi için yeterli olup olmadığı (Sartori, 1993: 22- 30) 

sorunu da demokrasinin farklı yönlerden ele alınmasını gerekli kılan bir durumdur.   

 

2.2.Demokrasinin Türleri  

Tarihsel süreç içerisinde çok farklı anlamlar yüklenen ve farklı uygulamalara 

konu olan demokrasinin pek çok türünden bahsedilebilir. Özellikle modern dönemde 

genel kabul gören bir yönetim tarzı olan demokrasi hemen her ideoloji tarafından 

kendine meşruiyet sağlayabilmek için kullanılmıştır. Faşizan, sosyalist, liberal veya 

muhafazakar ideolojilerin demokrasi kavramını ya ideolojilerine eklemlemiş ya da 

ideolojilerinin demokratik bir özelliğe sahip olduğu vurgusu yapmışlardır. İdeal veya 

normatif yaklaşımla açıklanan ya da seçimin temele alındığı rekabetçi bir yaklaşımla ele 

alınan demokrasinin çok farklı türleri bulunmaktadır. Bu çalışmada temsiliyeti esas alan 

bir yaklaşım çerçevesinde demokrasi türleri ele alınmaktadır.           

 

2.2.1.Doğrudan Demokrasi 

Halkın siyasal karar alma süreçlerine doğrudan katılımının sağlandığı yönetim 

modeli doğrudan demokrasi kavramıyla ifade edilmektedir. Demokrasinin idealize 

edilen modeli olan doğrudan demokrasiyi uygulamayabilmek oldukça zordur. Antik 

Yunan şehir devletlerinde uygulanmış olan bu model sınırlı bir nüfusun belli ölçekteki 

mekanda uygulama imkanı bulabilir. Mekansal genişleme ve buna paralel insan 

sayısındaki artış doğrudan demokrasinin uygulanmasını imkansızlaştırmaktadır. Geniş 

coğrafi alana ve kalabalık bir nüfusa sahip ulus devletin ortaya çıkışı ideal bir yönetim 

biçimi olan doğrudan demokrasi yerine realist bir yönetim biçimi olarak temsili 

demokrasinin geçmesini bir bakıma zorunlu kılmıştır.       

 

 

2.2.2.Temsili Demokrasi  
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Antik Yunan’da uygulama imkanı bulduktan sonra uzunca bir süre siyasal 

alanda gündeme gelmeyen demokratik yönetim düşüncesi 19. Yüzyılda yeniden dünya 

gündemine girmiştir. Bu dönemde demokrasinin canlandırılmasını mümkün kılan şey, 

temsil mekanizmasının icadı olmuştur. Temsili demokrasi siyasi parti, parlamento, 

seçim, muhalefet gibi kurumların ortaya çıkmasını sağlayarak demokrasinin yeni 

değerler ve anlamlar kazanmasını sağlamıştır.  

 

2.2.3.Ara Form Demokrasileri  

Realist bir yönetim modeli olan temsili demokrasinin ortaya çıkarttığı sorunlar 

insanları temsili demokrasinin ideal model olan doğrudan demokrasiye yaklaştırılması 

arayışına girmesine neden olmuştur. Bu arayış doğrudan demokrasi ile temsili 

demokrasi arasında ara form demokrasi düşünce ve uygulamalarının ortaya çıkmasını 

sağlamıştır.  

Halkın referandum vb. araçları kullanarak karar alma süreçlerine katılımını 

sağlayan bir model olan plebisiter demokrasi, katılımcılık vurgusu yapan ve devlet 

egemenliği söylemini sorunsallaştıran (Keyman, 1999: 11) radikal demokrasi, karar 

alma süreçlerine en aykırı düşüncelerin katılımını öngören müzakerci demokrasi, adil ve 

eşit seçimleri, ifade özgürlüğünü, alternatif bilgi kaynaklarını, kurumsal otonomiyi ve 

katılımcı vatandaşlığı öngören poliyarşik demokrasi (Dahl, 1989: 225-265), gibi 

demokrasi modelleri temsili demokrasinin doğrudan demokrasiye yaklaştırılmasını 

amaçlamaktadır.  

Meşruiyetini halkın rızasından ve insan haklarına saygıdan alan, fakat sınırsız 

yetki sahibi olmayan, sınırlı ve anayasal bir yönetimi öngören liberal demokrasi (Yayla, 

2004: 329) temsili demokrasinin son dönemlerde birçok düşünür tarafından savunulan 

bir modelidir. Siyasi liberalizm, girişim ve ticaret özgürlüğü seklinde özetlenebilen 

ekonomik liberalizmin tamamlayıcısıdır. En genel hatlarıyla, çoğulculuk, genel katılma, 

çoğunluğun yönetme hakkını ifade eder. Çoğulculuk, birbirinden farklı düşüncelerin 

bulunması ve bunların siyasi ve hukuki düzlemde varlık kazanmaları anlamına gelir 

(Tanilli, 1993: 38-42)  

 

 

2.3.Demokrasinin Temel Değerleri  
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Demokrasi, ideal veya normatif bir yaklaşımla ele alınsa da özünde insanı temel 

alan yönetim tarzı olmanın yanın da aynı zamanda bir değerler sistemidir. İnsanı esas 

alan demokrasi, insanı nesne konumundan özne konumuna yükselmesini sağlayan bir 

durum olarak, kendi kaderini tayin etme konusunda bireyi yetkili kılmaktadır. İnsanın 

karar alma süreçlerinde üstleneceği roller hususunda demokrasi yaklaşımları arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. Toplumda sayısal olarak en fazla olan tercihin toplumun 

geneli adına yapılmış tercihi doğru tercih kabul eden faydacı yaklaşım ile özgürlük ve 

güçler ayrımı adına bu yaklaşımı reddeden çoğulcu yaklaşım farklılıkları (Çaha, 2011: 

23- 214) insanların karar alma süreçlerine katılım durumunu değiştirebilmektedir.   

Liberal demokrasi, bireyi kendi dışındaki insanlara zarar vermemesi ile 

sınırlama dışında, kendi tercihleri konusunda serbest bırakan ve başkalarına hiç bir 

pozitif yükümlülük yüklemeyen negatif özgürlük anlayışını esas almaktadır. Bu 

kapsamda bireysel özgürlük, bireyin diğer bireylerden meşru olarak talep edebileceği 

tek şeydir (Mack ve Gaus 2004: 116-117). İnsanın insan olması gereği kazandığı temel 

insan haklarının koruyacak hukuki metin ve kurumların varlığı, hukuka bağlı olan sınırlı 

bir yönetim, seçme ve seçilme hakkının kullanılması hususunda siyasal eşitliğin 

sağlanması ve siyasal iktidarı elde etme veya karar alma süreçlerini katılma hakkına 

sahip muhalefetin faal bir şekilde var olduğu bir yönetim tarzı olarak demokrasi diğer 

yönetim modellerinde olmayan, olsa dahi sürdürülebilir şekilde işletilemeyen temel bazı 

değerlere sahiptir.     

 

3.Küreselleşme Sürecinin Demokrasi Üzerindeki Etkisi 

İlk ortaya çıktığı zamanlarda demokrasi niteliksiz yığınların yönetimi 

varsayıldığından negatif bir anlam yüklü (Heywood, 2011: 272) yönetim tarzı idi. 

Siyaset sınıf, ulus devlet ve ideoloji temelinde şekillendiği modern dönemde ise 

evrensel bir kabule dayanan demokrasi tek rasyonel yönetim tarzı olarak sunulmuştur 

(Göktolga, 2011: 21). Küreselleşme sürecinde modern döneme ait değer, düşünce ve 

kurumların birçoğu aşınmış ve işlevsizleştirilmiştir.  

Modern dönemin tek rasyonel yönetim tarzı olduğu savunulan demokrasi 

küreselleşme sürecinden kendi payına düşeni almıştır. Uluslararası sisteminde 

devletlerarası ilişkilerin yoğunlaşması ve uluslararası veya ulusüstü yapılanmaların 
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etkinliğindeki artış,  demokratik düşünceyi cisimlendiren ve demokratik bir irade tesis 

eden mekanizma ve kuralları etkisizleştirmektedir (Habermas, 2008: 27).  

Serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, sermaye ve malların uluslar arası 

alanda serbest dolaşım hakkını kazanması küresel ölçekte faaliyet yürüten uluslararası 

şirketleri güçlendirmiştir. Küreselleşmenin sermaye lehine işleyen bir süreç olması 

temsili demokrasinin kural ve kurumlarının uluslararası ekonomik örgütlerin isteği 

doğrultusunda şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Küresel sermaye karşısında 

modern dönemde ulusal ölçekte egemenlik hakkını kullanmakta olan parlamentolar 

güçsüzleşmiş ve itibar kaybetmişlerdir. Kısaca paranın siyasal yaptırım gücünün yerini 

aldığı bir süreç yaşanmaktadır (Habermas, 2008: 99) 

 Demokratik seçimlerle halk adına ve halk için karar vermek için yetki almış 

siyasi parti veya temsilcilerden oluşan parlamentolar halkın istek ve beklentilerinin 

aksine kararlar almış ve siyasal iktidarlar da alınan bu kararları uygulamıştır. Ulusal 

sınırlar içerisinde toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin otoriteye dayalı 

olarak dağıtılması süreci olan siyasetin sermaye lehine ve halkın aleyhine işletildiği 

görülmüştür. Ancak, ulus devletin egemenlik hakkının bireyin sahip olduğu temel insan 

hakları kapsamında sınırlandırılması da demokrasinin değerlerinden biri olan sınırlı 

yönetimin işlerlik kazanmasına önemli bir katkı sunmuştur.  

 

3.1.Küreselleşmenin Demokrasinin Yaygınlaşmasına Etkisi 

Zamanın kısalmasını ve mekanın daralmasını sağlayan küreselleşme süreci 

bazıları için serbest piyasa ile birlikte insanlık tarihinin varabileceği son form olan 

demokrasinin dünya ölçeğinde giderek kısalan bir zaman diliminde yaygınlaşmasına 

neden olmaktadır. Küreselleşme demokrasinin mekansal yaygınlaşması hem 

uluslararası ölçekte hem de ulusal ve yerel ölçekte yaşandığı bir sürecin yaşanmasını 

sağlamaktadır.    

 

3.1.1.Küresel Ölçekte Demokrasinin Yaygınlaşması 

 İlk olarak Antik Yunan site devletlerinde uygulanan ve daha sonra siyaset 

sahnesini uzunca bir süre terk eden demokrasi 19. yüzyılın başında yeniden sahne 

almıştır. İlk demokrasi dalgası demokrasi 1828- 1926 yılları arasında yaşanmış ve 

yaklaşık yüz yıllık bir dönemi kapsamıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ikinci 
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demokrasi dalgası daha kısa sürede daha geniş bir alanda demokrasinin 

yaygınlaşmasına neden olmuştur. 1967’de ABD’de öğrencilerin başlattığı ve dünyanın 

pek çok ülkesinde farklı özellikler gösteren 68 olayları küresel bir hareket olarak tarihe 

geçmiştir. 1989’da Berlin duvarının yıkılmasıyla devam eden üçüncü demokrasi 

dalgasıyla da birçok ülke demokrasiye geçmiştir. 2010 sonrasında Arap Baharı olarak 

adlandırılan dördüncü demokrasi dalgası etkisini sürdürmektedir.   

İletişim araçlarındaki gelişme ve yaygınlaşma daha önceki ilişki biçimlerinden 

nitelik ve nicelik olarak oldukça farklı yeni ilişkiler ağını ortaya çıkartmıştır. 

Küreselleşmenin ortaya çıkarttığı bu yeni ilişkiler ağı, geçmişe göre kısa sayılabilecek 

zaman dilimlerinde, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanda küresel ölçekte önemli 

değişim ve dönüşümler yaşanmasına neden olmaktadır. Hemen her alanda rekabetin 

yaşandığı iki kutuplu soğuk savaş döneminin sosyalist bloğun yarıştan çekilmesi ile 

sona ermesi sosyalizmle yönetilen birçok ülkenin serbest piyasa ekonomisine dayalı 

liberal demokrasiye çok kısa bir süre içerisinde geçişini sağlamıştır. Bu geçiş çok kısa 

bir süre içerisinde olmuşsa da her ülke için istikrarlı ve sürdürülebilir bir geçişten 

bahsetmek oldukça zordur. Ayrıca, 2010 yılı sonrasında Ortadoğu’daki baskı rejimlerin 

çok kısa bir süre içerisinde tek tek devrilmesi, küreselleşmenin demokrasinin 

yaygınlaşmasına olumlu etkisi olarak kabul edilebilir bir durumdur.   

 

3.1.2.Ulusal Ölçekte Demokrasinin Yaygınlaşması 

Küresel ölçekte demokrasinin hızlı bir yaygınlaşma sürecine girmesi yanın da 

iletişim araçlarındaki gelişme ile uluslararası sistemin işleyişi ulusal ölçekte yerel ve 

bireysel kimliklerin öne çıkmasına zemin hazırlayan demokratikleşme süreçlerinin 

yaşanmasına neden olmuştur. Çoğunlukçu bir temele dayanan temsili demokrasi 

modelinden çoğulculuğu ve katılımcılığı temel alan demokrasi modellerine geçiş 

talepleri etnik, dini, ideolojik azınlıkların karar alma süreçlerine dahil olmasının yolunu 

açmıştır.  

Subsidiarite ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de ulusal 

ölçekte demokrasinin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. AB gibi oluşumlar ulus devletin 

yetkilerinin bir kısmını ulusüstü kurumlara aktarırken diğer taraftan bazı yetkilerinde 

yerele aktarılmasını sağlayarak demokrasinin yaygınlaşmasına büyük katkılar 

sunmuştur.        
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3.2. Küreselleşmenin Demokrasinin Derinleşmesine Etkisi  

Bir rejim, devletle yurttaşları arasındaki siyasal ilişkiler geniş, eşit, korunan ve 

karşılıklı bağlayıcı istişareyi içerdiği ölçüde demokrat (Tilly, 2011:309) olduğu 

düşünüldüğünde bir ülkede demokrasinin sürdürülebilir olması için bazı altyapı 

koşullarının var olması gerekmektedir. Küreselleşmenin ortaya çıkarttığı ilişkiler ağı ile 

etkileşim süreci demokrasi düşüncesi ve uygulamaları ile aktörlerinin yeniden 

geçirildiği bir durumu meydana getirmiştir. Modern dönem demokrasi düşüncesi ile 

demokrasinin kuruluş ve işleyişini ulus devlet sınırları içerisindeki aktör ve gelişmelere 

bağlı olarak açıklama girişimi küreselleşme sürecinin yoğunlaşması ile işlevsizleşmiştir. 

Ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmelerin küresel ölçekte ve farklı 

boyutlarıyla ele alınmasını gerekli kılan küreselleşme demokrasinin de ulus devlet 

sınırlarını aşarak dünya ölçeğinde ele alınmasını zorunlu kılmıştır.     

İletişim araçlarındaki gelişme ve yaygınlaşama hızlı bir interaktif bilgi akışına 

ve dolayısıyla karar alma süreçlerine katılımın kolaylaştırmasına neden olmuştur. 

Ayrıca iletişim araçlarının yaygınlaşması yönetimlerin daha şeffaf yürütülmesini 

sağlamıştır.  İletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması, karar alma süreçlerine 

insanın katılımını esas alan, demokrasiyle ilgili yeni arayışların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.  

Modern dönem demokrasilerine meşruiyet kazandıran ideolojiler başta olmak 

üzere temel aktörleri olan ideolojik ve sınıf esaslı örgütlenmeler ile siyasi partiler 

küreselleşme sürecindeki yoğunlaşmayla birlikte etkinliliğini kaybetmeye başlamıştır. 

Farklı zeminlerde ve farklı süreçlerle yürütülmeye başlanan iktidar mücadelesinde 

siyasal gerçekler yerine imaj ön plana çıkmıştır. Yüz yüze ilişkiler yerine kitle iletişim 

araçlarının daha sık kullanıldığı ve uzun bir zaman dilimine yayılan ve karşılıklı 

etkileşime dayanan seçim süreçleri yaşanmaktadır. Siyasal iktidarlar ve özellikle liderler 

iletişim araçlarındaki yaygınlaşmadan dolayı halkla doğrudan iletişim kurabilecek 

kanallara sahip olabilmektedir. Bu durum da mensubu oldukları örgüt ve örgüt 

görevlilerinin gücünü azaltmakta ve örgütleri işlevsizleştirmektedir. Halkın yönetime 

katılımı açısından bakıldığında halkın doğrudan katılımı daha bir sağlanmış gibi 

görünse de bu durumun siyasi partilerde lider sultasını artırıcı bir etkisi olduğundan 

daha otoriter bir siyasal sistemin oluşumuna zemin hazırladığı bir gerçektir.  



499 
 

Uluslararası alanda etkili olan sermaye ve uluslararası kuruluşların gücünü 

sürekli artırdığı bir süreçte karar alma mekanizmalarında ulusal devlet sınırları 

içerisinde yaşayan insanların istekleri dışında ve aleyhlerine birçok karar alınmakta ve 

uygulanmaktadır. Demokrasi düşüncesi ve uygulaması açısından bakıldığında bu durum 

kabul edilemez bir durumdur.      

 Temsili demokrasinin temel aktörlerinden birisi olan siyasi partilerin örgütlerini 

işlevsizleştiren bir süreç yaşanmasına neden olan küreselleşme süreci diğer taraftan 

siyasal iktidarlara rağmen ortaya çıkan ve faaliyet gösteren yeni sivil örgütlenmelere iyi 

bir ortam hazırlamıştır. Serbest piyasa ekonomisi kurallarının uygulanması siyasal 

alanın etki alanı dışında küresel ölçekte sivil alan açması sivil toplum örgütlerinin ulus 

sınırları içerisinde egemenlik hakkı adı altında bireyin yaşama hakkı da dahil her türlü 

haksız ve hukuksuz uygulamalar yapan devletlere karşı mücadele etmesini sağlamıştır. 

Sivil toplum örgütleri bireylerin kendilerini ilgilendiren kararlara katılımını sağlayan 

kanalların açılması hususunda önemli işlevler yerine getirmektedir.  

 Sosyal medya ağlarındaki genişleme siyasal katılım açısından yeni bir durumun 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Karar alma sürecinde etkin konumda olan kişi, kurum 

ve kuruluşlar hemen her konuda takipçilerini bilgilendirmekte ve onların görüş, öneri ve 

eleştirilerini de ilk elden almaktadır. Bu durum temsili demokrasinin doğrudan 

demokrasiye bir adım daha yaklaştırması açısından oldukça önemlidir. Sosyal medyada 

kurulan ilişkilerin kısa sürede geniş bir etkiye sahip olması söz konusu iken bu etkinin 

istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir olması beklenen bir değildir.      

Bir ülkede gerçek anlamda demokrasinin en önemli göstergelerinden birisi de 

siyasal iktidara rağmen ortaya çıkan, faaliyet yürüten ve iktidara talip olan örgütlü 

muhalefetin varlığıdır. Küreselleşme bir taraftan modern dönem demokrasisinin 

aktörlerini işlevsizleştirirken diğer taraftan yeni muhalefet kaynaklarının ortaya 

çıkmasına veya potansiyel kaynakların harekete geçmesine zemin hazırlamaktadır. 

Özellikle ulus devlet veya devlet ulusların ortadan kaldırmaya çalıştığı ya da üstünü 

örttüğü siyasal, sosyal ve kültürel alandaki farklılıklar küreselleşme ile birlikte yeniden 

sahne almaya başlamıştır. Bu farklılıklardan beslenen siyasal, sosyal ve kültürel 

oluşumlar hem kendilerinin var olduklarının herkesçe kabul edilmesini hem de 

kendilerinin de karar alma süreçlerinde söz sahibi olmaları gerektiğini yüksek sesle 

dillendirmeye başlamışlardır.     
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Liberal demokrasinin temel ilkelerinden olan sınırlı yönetim ilkesinin küresel 

ölçekte yaygınlaşmasında küreselleşme sürecinin önemli bir payı bulunmaktadır. 

Evrensel insan haklarının ihlal edilmediği bir dünyanın ortaya çıkmasını amaçlayan 

uluslararası kurum ve kuruluşlar faaliyetlerini yoğunlaştırmakta ve etkilerini 

artırmaktadır. Ancak uluslararası sistemin etkili aktörleri olan gelişmiş batı ülkelerine 

karşı olan tutumlarındaki bazı çifte standart izlenimi doğuran uygulamalar bu örgütlerin 

meşruiyetini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Küreselleşmenin sosyal mobilizasyonu hızlandırması bireyin kazanılmış 

statüsünü değiştirmesini olumlu yönde etkilemektedir. Birçok ülkede seçme ve seçilme 

hakkının genelliği ilkesi resmi olarak önceleri kabul edilmiş olmasına karşın bu ilkenin 

fiili olarak uygulanmasını sağlayacak toplumsal yapıya pek çok ülke sahip değildi. 

Küreselleşme sürecinin sosyal mobilizasyon üzerinde hızlandırıcı bir etki yapması 

ülkelerin toplumsal yapısında büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Sosyal 

mobilizasyon karar ala süreçlerinde söz sahibi olmayan veya olamayan toplumsal 

kesimlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlamıştır.  

 

3.3.Küreselleşmenin Demokratik Eleştirisi 

Küreselleşme süreci siyasal, sosyal ve kültürel alanı etkilese de ekonomi 

küreselleşmenin temelini oluşturan asıl belirleyici aktör olarak kabul edilmektedir. Bu 

yönüyle değerlendirildiğinde demokrasinin erdemleri çoğu zaman ekonomik olana, 

sermayeye, kurban edilmektedir. Küreselleşme iktidarları demokratikleşirken parayı 

demokratikleştiremediği  (Habermas, 2008: 99) için demokrasinin yaygınlaşması ve 

derinleşmesi zaman ve mekana göre değişiklikler göstermektedir. Küresel güçler temel 

insan hakkı ihlalleri yaşanan ülkelerin her birine karşı, ekonomik çıkarı doğrultusunda, 

farklı tutum takınabilmektedir.  

Küresel sermaye siyaseti yarı sportif, yarı eğlendirici bir özel eğlence 

programına dönüştürerek (Baudrillard, 2006: 37) işlevsizleştirdiği ve etkisizleştirdiği 

düşüncesini savunanlara göre küreselleşmenin demokrasi düşünce ve uygulamalarına 

olumlu bir katkısının beklenmesi saflık olur.   

Küreselleşme sermayenin lehine olan nesnellikleri öznellik gibi sunarak, 

sermayenin pazar alanını sürekli genişletme eğilimindedir. Sermayenin kazancını 

artırma amacı, üstü örtük bir şekilde, birey ve toplumsal kesimler için ayrı bir anlam ve 
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değer ifade ediyormuşçasına sunulmakta olan bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreçte 

iletişim araçları kullanılarak insanlar kolayca manipüle edilmekte sermayenin istek ve 

taleplerini karşılamak için kurulan sistemin dışına çıkılması söz konusu olmamaktadır. 

Küreselleşme uluslararası ve ulus üstü yapıların belirleyici olduğu etkisiz bir birey ve 

kamuoyu oluşturarak demokrasinin derinleşmesini engellemektedir.  

Küreselleşmenin siyasi ve ekonomik istikrasızlıkları artırması temel insan 

hakları ihlallerini artırıcı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik amaçların 

temel belirleyiciliğinde yeni bir özgürlük alanı ve insan hakları düşüncesi ortaya 

konmaya çalışılmaktadır. Ekonomik amaçların belirleyiciliği yerel birimlerin anlam 

yaratma ve yaratılmış anlamları tartışma kabiliyetlerini yitirmelerine neden olmuştur. 

Çünkü küresel güçler, yerel birimler için anlam yaratma ve bu anlamları yorumlama 

işini üstlenmişlerdir. Bu durum, küreselleşen dünyada tanınmak istenen farklı kültürleri 

yok edip homojenleştirmeye yol açmaktadır. Buna direnen güçlerin ortaya çıkması da 

küreselleşmeyi isteyenlerle istemeyenler arasında bir kutuplaşma yaratmaktadır 

(Bauman 1997:9). 

 

Sonuç 

Ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olanda büyük değişim ve dönüşüm 

sağlayan küreselleşme süreci demokrasi düşüncesi ve uygulamalarını da büyük ölçüde 

etkilemiştir. Küreselleşmenin demokrasi üzerindeki etkisi tek düze ve istikrarlı bir seyir 

izlememiştir. İnsanların hemen her alanda yoğun bir ilişki ağının etkisinde kalması 

otorite ve totoliter yönetim altında yaşayanların demokrasiye karşı ilgisini artırmıştır. 

Demokrasiye karşı oluşan bu ilgi yeni pazar arayışı içinde olan sermaye tarafından 

desteklenmiştir. Sermayenin bu desteği küresel ölçekte demokrasi dalgalarının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Küresel ölçekte demokrasinin yaygınlaşmasına karşın 

demokrasinin derinleşmesi ve sürdürülebilir olması hususunda küreselleşmenin 

yaygınlaşma ile paralellik arz eden olumlu bir eski yaptığını söylemek mümkün 

değildir.  

Küreselleşme süreci modern dönemde demokrasinin önemli aktörleri olan 

ideoloji, siyasi parti, örgüt ve parlamentonun itibarlaşmasına ve işlevsizleşmesine neden 

olacak yapının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ortaya çıkan bu yapı demokrasi kültürü ve 

altyapısı zayıf olan ülkelerde istikrarlı bir demokratik yönetim kurulmasını 
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engellemiştir. Demokrasinin bu ülkelerde derinleşmesi bir bakıma sermayenin insafına 

bırakılmıştır. Sermayenin belirlediği sınırlar içerisinde demokrasinin yaygınlaşması ve 

derinleşmesi süreçleri yaşanmaktadır. Sermayeye rağmen demokrasinin derinleşmesine 

ve yeni anlamlar yüklenmesine katkı sunacak bazı yeni sosyal hareketlerin 

siyasallaşması söz konusudur. Yeni iletişim ağları küresel ölçekte sermaye muhalifi 

hareketlerin güçlenmesini ve etkisini artırmasını sağlayacak bir zemin oluşturmaktadır. 

Ancak bu hareketlerin istikrarlı bir şekilde güçlenme ve etkisini artırma ihtimalinin 

oldukça düşük gözlenmektedir.    
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