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Özet: Bu çalışmanın amacı, küreselleşme tartışmalarıyla birlikte sosyal bilimler literatüründe önemli bir 
yer edinen küresel demokrasi projesinin neliğini tartışmak ve onun eleştirel bir değerlendirmesini yap-
maktır. Küresel demokrasi, bir yönüyle, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte 
liberal demokrasinin tüm dünyaya yayılması sürecine işaret ederken, öte yandan yeni ulus-üstü yapılan-
malarla sağlanacak küresel anayasa ve küresel yurttaşlık ekseninde biçimlenen bir dünya demokrasisini 
öne çıkarmaktadır. Küresel demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerinin dünyanın her bölgesinde 
başat olması adına arzu edilir bir hedef olarak sunulmaktadır. Fakat küresel demokrasi iddia edildiği gibi, 
sadece insan hakları ve temel özgürlükleriyle ilgili değildir. Esas itibariyle sermaye merkezlidir. Dolayı-
sıyla, küresel demokrasi tasarımı, insan hakları ve temel özgürlüklerinin küreselleşmesinden ziyade, ser-
maye dolaşımının sağlanması ve garanti altına alınması anlamına gelir. Bu nedenle, makalemizde, küresel 
demokrasi (liberal demokrat kozmos) projesinin sermaye odaklı küresel politikalar bağlamındaki yeri 
tartışılmış, mevcut küresel egemenlik ilişkileriyle olan bağı sorgulanarak, pratik edilebilirliği, hedefi ve 
olası sonuçları gösterilmeye çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Liberal Demokrasi, Küresel Demokrasi, Ulus-üstü Kurumlar, Kozmopo-
litanizm, Ulus-Devlet, Dünya-Devlet.

Abstract: Th e aim of this article is to discuss and make a critical consideration of global democracy project, 
which has come to have an important place in social sciences literature with the advent of globalization de-
bates. Global democracy, on the one hand, refers to the spread of liberal democracy across the globe aft er the 
collapse of Union of Soviet Socialist Republics, on the other hand, points out a world democracy that is based 
on a global constitution and global citizenship, which can be realized with new supra-national institutions. 
Global democracy is presented as a desirable goal in order to spread human rights and fundamental freedoms 
to the whole world. But global democracy is not just interested in human rights and fundamental freedoms. 
Indeed, it is capital oriented. Th erefore, the idea of global democracy means not only the globalization of 
human rights and fundamental freedoms, but also the consolidation of global capital circulation. For this 
reason, this article discusses the place of the global democracy project (liberal democrat cosmos project) in 
the context of capital oriented global policy, reveals its position in connection with present global sovereignty 
relations, and tries to show its practicability, aims and likely consequences. 
Keywords: Democracy, Liberal Democracy, Global Democracy, Supra-national Institutions, Cosmopolita-
nism, Nation-State, World-State.
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Giriş

Belli bir konuya ilişkin olarak oluşturulan kavramsal inşa, o konunun çözüm-
lenmesinde yardımcı olan uğrak noktalarıdır. Ancak kavramları tanımlayan 

düşünürler, her ne kadar evrensel bir çözümleme adına konuşuyor olsalar da, ken-
dileri belli bir toplumun ürünü, belli bir kültürün, zihniyet dünyasının evlatları-
dır. Hal böyle iken, onların ellerinden çıkan kavramların bu zihniyet dünyasından 
yalıtılmış olabileceği düşünülemez. Kavramlara her zaman herkesin kullanımına 
ve her şeye uygulamaya yarayabilen nesnel aletlermiş gibi yaklaşıp, onları top-
lumsal sorunların çözümünde kullandığımızda, her kavramın her kilidi açmadığı, 
her cıvatayı sökmediği ve her pası çıkarmadığı görülür. Kavramsal aletler, bazı so-
runlara büyük bazılarına küçük gelir; belli toplumsal sorunlara karşılık gelen bu 
aletler her topluma uymaz, zorlanırsa bükülür, yontulur bir şekilde uydurulmaya 
çalışılır ancak olan tamir edilmeye çalışılan şeye olur; alet kırılır ve sonunda tamir 
etmeye çalıştığınız şey tamamen bozulur. Sosyal bilimlerde öne çıkan kavramsal 
aletlerin kullanımında yaşadığımız durum bundan farksız değildir. Pek çok kav-
ram Batı-dışı toplumların, yine başkalarınca keşfedilen sorunlarının çözümünde, 
bir oraya bir buraya çekiştirilmekte ve bağlam farkı gözetmeksizin tüm dertlere 
deva olan bir panzehir, bir iksir gibi her yerde kullanılmaktadır. Kavramların kul-
lanılageldiği ve tedavi etme iddiasında olduğu sorunların ne kadarının bize ait 
olduğu, bizim farkındalığımız içerisinde mevcut olan sorunlar olup olmadığı da 
tartışmalıdır. Çünkü bu sorunların varlığı çoğu zaman bize dışarıdan bildirilir. 
Bu durum, baş ağrısı şikâyetiyle hekime giden birinin, yanlış tanı ve müşahede 
sonucu tüm iç organlarının ifl as ettiğini öğrenmesine benzemektedir. Siz basit bir 
rahatsızlığınızın olduğunu biliyor olmanıza rağmen, birileri hayatta kalmak için 
mutlak surette bacağınızın kesilmesi gerektiğinde diretir. 

Demokrasinin ve genel anlamda insan hakları ve temel özgürlüklerinin timsali 
konumundaki Batı, dünya egemenliğini elde ettiği, kapitalizmin küresel bir boyut 
kazandığı andan itibaren kendisini bir doktor ve kendi dünya egemenliğine en-
tegre edemediği milletleri ise “hasta adam” ilan etmiştir. Neredeyse son 150 yıllık 

1 Arş. Gör., İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
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tüm bir Batı sosyal bilim geleneği, politik ve bilimsel üreticileri ve ürünleriyle, 
büyük oranda, bir teşhis, tanı ve tedavi merkezi olarak faaliyet göstermiştir. Uy-
gulanacak olan tedavi (ağırlıklı olarak müdahale, işgal ve sömürü), kapitalizme 
dâhil olmada gösterilen dirençle doğru orantılı olarak belirlenmiştir. Direnç boyut 
değiştirdikçe tedavi ve (kültürel, politik, bilimsel, askeri vb.) müdahale stratejileri 
de değişiklik göstermektedir. Son zamanlarda bu tedavi yöntemlerine bir yenisi 
daha eklendi: küresel yurttaşlık ya da dünya demokrasisi. Bu söylem, temelde 
(iddia edildiği üzere tarihsel şartların), mevcut küresel piyasa ilişkilerinin zaru-
ri kıldığı, ulus-devletlerin küresel işleyiş mekanizmalarının ağırlığını kaldıracak 
bir yapıda olmadığı düşüncesinden kaynaklandı. Elbette bu vesileyle, sağlık ola-
nakları, temel mal ve hizmetler, sosyal hak ve özgürlükler de dünyanın geneline 
yayılabilecek ve herkes Batı şerbetinden içme olanağına kavuşabilecektir. Bu söy-
lem akademik çevrede yankılandıkça kaçınılmaz bir realite haline dönüşmüştür. 
Fakat bu söylemin arzu edilebilir bir kurtuluş reçetesi olarak kabul edilmeden 
önce eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulması elzemdir. Dolayısıyla, küresel 
demokrasi projesinin bütün yönleriyle ele alınmasında fayda vardır. Bu nedenle, 
makalemizde, sırasıyla, bu projeyi inşa eden tarihsel şartlar, temel varsayımları ve 
öngörülen işleyiş yapısı üzerinde durulmuş, ardından küresel demokrasi projesi-
nin pratiğinin olanaklılığı konusundaki problemlere yer verilmiştir. Böylelikle kü-
resel demokrasi projesinin (insan odaklı olmaktan çok sermaye odaklı görünen) 
nihai hedefl erine dönük endişelere dikkat çekmek istenmiştir.

Küresel Demokrasi Projesinin Oluşumu

Küreselleşme kavramı sosyal bilim literatürünü işgal etmeye başladığı andan 
itibaren, her şeyin (toplumların, kültürlerin, bilimin, sanatın, ekonomilerin vb.) 
küreselleştiğinden söz edilmesi bir moda haline gelmiştir. Özellikle de devletle-
rarası ilişkiler söz konusu olduğunda uluslar-üstü küresel yapılanmalar, onların 
işleyiş mekanizmaları, iç politika, dış politika ve daha nice politik unsur küresel 
ön ekli kavram ve açıklama tarzlarıyla birlikte ele alınmıştır. Son zamanlarda 
“küresel” sıfatıyla nitelenerek huzurumuza çıkarılan bu kavramlara bir yenisi 
daha eklenmiştir: Küresel demokrasi. 

Mevcut literatürde küresel demokrasinin ne ifade ettiği konusunda üzerinde 
uzlaşma sağlanmış net bir tanımının olduğu söylenemez. Fakat yine de küre-
sel bir demokrasinin iki ana karakteri üzerinde durmak mümkün görünmekte-
dir. Küresel demokraside, ilk olarak uluslar-üstü karar-alıcı kurumların varlığı, 
ikinci olarak insanların demokratik olduğu varsayılan bu kurumlara politik sü-
reçlerdeki bağımsız katılımı öne çıkmaktadır.2 Burada söz konusu olan şey kül-

2 Ronald Tinnevelt and Helder De Schutter, “Is Liberal Nationalism Incompatible With Global 
Democracy?”, Metaphilosophy, Vol. 40/No. 1, 2009, s. 113.
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türel ya da ahlaki kozmopolitanizm değil, politik kozmopolitanizmdir. Vurgu, 
küresel kimlikler ya da küresel anlamda yapmamız gerekenlerden çok, küresel 
ölçekli problemlerin uluslar-üstü kurumlar aracılığıyla çözümlenmesine yapıl-
maktadır.3 Dolayısıyla, küresel demokrasi projesinin biri dünya kurumları biri de 
dünya yurttaşları olmak üzere iki ana unsur etrafında şekillendiği söylenebilir. 
Fakat ulus-üstü kurumlar, aslında, yabancı olmadığımız bir kavramdır. Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi pek çok ulus-üstü kurum, kimi zaman 
küresel ölçekli karar alma mekanizmaları olarak faaliyet göstermekte ve çoğu 
kez tüm dünya insanlarının kaderini etkileyebilecek girişimlerde bulunabilmek-
tedirler. Küresel demokrasi projesinde ise mevcut ulus-üstü kurumlardan çok, 
yeni ulus-üstü yapılanmalardan ve tam anlamıyla buna bağlı bir dünya yurttaş-
lığından söz edilmektedir. O zaman, her şeyden önce bu ihtiyacı ortaya çıkaran 
tarihsel şartlara eğilmek durumundayız. 

Ulus-üstü kurumların tesisi, yükselen kapitalizmin devletler arasında yarat-
tığı rekabetçi ilişkilerin dengelenmesi ve düzenlenmesi adına çok erken dönem-
lerden itibaren dillendirilen bir fi kir olmuştur. Sözgelimi, Immanuel Kant daha 
1790’larda bir dünya barışının tesis edilmesi için “devletler hukukunun özgür 
devletlerden kurulu bir federasyona dayanması”nın4 gerekliliğinden söz et-
miştir. Kant’ın ideali, 20. yüzyıl boyunca farklı biçimlerde karşımıza çıkmıştır. 
Cenevre Milletler Cemiyeti’nin kurulmasından bu yana, bu yaklaşım siyasete 
girmiş ve yürürlüğe alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da, bu ebedi ba-
rış düşüncesi, BM’nin (ve devletler-üstü diğer organizasyonların) kurumların-
da, açıklamalarında ve politikalarında daha somut bir biçim kazanmıştır.5 Fakat 
söz konusu kurumların Kant’la paralelliği birkaç ayrıntının ötesine geçmemiştir. 
Kant, kalıcı bir dünya barışı için, bir devletin hiçbir biçimde ilhak edilmemesi, or-
duların mevcudiyetinin zamanla ortadan kalkması, devlet borçlanmalarına giril-
memesi, devletlerin birbirlerinin iç işlerine karışmamaları gibi şartların gerçek-
leşmesini zorunlu görmüştür.6 Ne var ki, hızlı kapitalist bir sanayileşme süreci, 
Kant’ın öngördüğü gibi ebedi bir barışın tesisinden çok, artan sosyal gerginlik-
lerin sınıfl ar arası çatışmalarla iç politikada büyük sorunlar doğurmasına ve dış 
politikada, savaşçı bir emperyalizmin hakimiyetine neden olmuştur.7 Oluşturu-
lan ulus-üstü kurumlar da doğal olarak, kalıcı bir dünya barışından çok, sorun-
suz bir paylaşım teması üzerinden işlemeye ve farklı emperyal hedefl er arasında 
güç dengesi kurma amacına daha yakın olmuştur. Ülkelerin sömürgeleştirilmesi, 

3 İbid, s. 114.
4 Immanuel Kant, “Sürekli Barış Üstüne Felsefi  Bir Deneme”, Çev. Nejat Bozkurt, Kant (iç.), Say 

Yay., İstanbul, 2008, s. 292.
5 Jürgen Habermas, “Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak, Çev. İlknur Aka, Yapı Kredi Yay., İstan-

bul, 2010, s. 82.
6 Kant, “Sürekli Barış Üstüne Felsefi  Bir Deneme”, s. 279-284.
7 Habermas, “Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak, s. 77-78.
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insan hakları ve temel özgürlüklerinin çiğnenmesi, mal ve hizmetlerin dengesiz 
dağılımı konusunda oldukça pasif kalmış bu kurumların mevcudiyeti küresel bir 
kapitalizmin yönetimi ve kontrolünde önemli bir araç olarak faaliyet göstermiş-
tir. BM gibi devletlerarası egemenlik ilişkilerinin korunduğu söz konusu küresel 
barış(!) kuruluşları, bir dünya cumhuriyetinin en ufak emaresini göstermemiş, 
faaliyetlerinde çıkar ilişkilerini gözeterek işleyen bir kurum haline dönüşmüştür. 
20. yüzyılın sonlarına doğru pek çok konuda kötü sınav vermiş ve varlığı gittikçe 
şaibe kazanmış bu kurumlar, her platformda eleştirilir olmuş ve yenilenmele-
rinin gerekliliği bir realite haline gelmiştir. Bu nedenle, küresel demokrasi tar-
tışmaları bağlamında öne çıkan yeni ulus-üstü kurumlar, devletler arası ve güç 
ilişkileri ölçüsünde kademelenmiş bir üst merciden çok - ki BM gibi kuruluşların 
zaafi yeti, bu tezin önemli çıkış noktalarından birini oluşturur -, hem daha merke-
zileşmiş, hem de yerele daha çok müdahale edebilen, yaptırım bakımından daha 
yetkin ve etkin bir küresel yönetim merci yaratma ideali olarak ortaya konmuş-
tur. Dolayısıyla, bir dünya cumhuriyeti yaratmak artık salt devletler hukukunun 
başat olduğu ulus-üstü kurumları değil, kendisine bağlı yurttaşlarıyla dünya 
anayasasına göre faaliyet gösteren ulus-üstü kurumları gerekli kılmaktadır. Kü-
resel demokrasi, bu anlamda, liberal demokrasinin ve yurttaşlık bilincinin aynı 
kurumların çatısı altında küreselleşmesi anlamına gelir. 

Küresel demokrasi projesinin ilk nüveleri, aslında, 1990’larla birlikte öne 
çıkan reformist, küreselci liberal demokrasi görüşüdür. Bu dönemde, ulus-dev-
letlerin ulus-üstü kurumlarla işbirliği içinde faaliyet gösterdiği bir algı biçimi 
açığa çıkmış ve küresel demokrasi tasarımı, tek bir dünya devleti ya da yeni bir 
kozmopolit yurttaşlığı kapsayacak ulus-üstü kurumlar düşüncesinden önce, 
liberal demokrasinin küreselleşmesi (ya da BM gibi kuruluşların daha aktif 
rol alması) bağlamında tartışılmıştır. Çünkü ulus-devletin küresel kurumlarda 
hâlâ aktif rol aldığı bir dünya tahayyülü hakimdi. Bunun en önemli nedeni, 
küresel piyasa sistemiyle zayıfl ayan ulus-devletlerin hâlâ sermayenin korun-
duğu ve sığınabileceği limanlar olarak görülmesiydi. Zygmunt Bauman’ın 
ifadesiyle, küresel sermayenin “zayıf devletler”le, yani zayıf olmakla birlikte 
devlet olmaya devam eden devletlerle bir çıkar ilişkisi geliştirdiği söylenebilir.8 
Elbette bu ilişkide devletlerin söz hakkı olduğu söylenemez, ne demos ne kra-
tos, söz konusu olan şey, demos economicus, yani ekonominin hakimiyetindeki 
siyasettir.9 Bu dönemde sosyal devlet anlayışı gerilemiş, tam liberal politikalar 
yaygınlık kazanmış, seçme ve yönetme hakkı piyasaya devredilmiş ve sermaye 
dolaşımının önünde engel oluşturan her girişim, “dünya piyasalarının öfkeli 
cezai yaptırımları”10 ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla, “sermaye-

8 Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2005, s. 109.
9 Taner Tatar, Kürede Dönen Siyaset, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2008, s. 73.
10 Zygmunt Bauman, Küreselleşme, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2006, s. 77-78.
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nin çıkarlarının nüfuzunu sınırlamak her hangi bir temsili sistemin dayanması 
gereken temel ilkelerin başında gelir”11 söyleminin hiçbir inanılırlığı kalmamış, 
piyasa ekonomisinin hegomonyası, toplumun çıkarlarına hizmet için piyasayla 
olan bir mücadelenin değil, tam aksine, piyasanın çıkarlarına hizmet için top-
lumun kendisiyle olan bir mücadeleye dönüşmüştür.12 Liberal demokrasinin 
yayılması adı altında tanık olduğumuz tüm bu savaşlar dahi, insan odaklı pro-
pagandalarına rağmen, sermayeye “tehdit unsuru olarak algılanan her şeyin 
ortadan kaldırılmasına, yeni dünya düzeninin ekonomik ve politik boyutlarıy-
la devamını sağlamaya yönelik”13 olmuştur. Artık tek bir büyük hedef var; libe-
ral demokrasilerin tüm dünyaya yaygınlaştırılması, insan odaklı olmaktan çok 
sermaye odaklı olan ve sermayenin hak ve özgürlüklerini gözeten yönetimlerin 
hâkimiyet kazanmasıdır. Liberal yazar Will Kymlicka’ya göre, “sanki dünya 
bir yanda tamamıyla liberal toplumlar ve öte yanda tamamen liberal olmayan 
toplumlara ayrılmış gibi, ‘liberal’ ve ‘liberallik karşıtı’ kültürlerden söz etmek 
oldukça yanıltıcıdır. Liberal reform görevi her toplumda, tamamlanmayı bekle-
mektedir.”14 Fakat bu tamamlanma Francis Fukuyama’nın tüm arzu ve isteğine 
rağmen bir türlü gerçekleşememiştir. “Batılı liberal demokrasinin evrenselleş-
mesi anlamında tarihin sonu”15 çeşitli gerekçelerle ötelenmek zorunda kaldı. 
Yeni ulus-üstü kurumları temel alan ve dünya yurttaşlarının gönüllü eklemlen-
mesine dayanan küresel demokrasi tezi, sermaye odaklı liberal demokrasi ev-
reni yaratma projesini, 21. yüzyılın yeni dinamikleriyle birleştirerek daha ger-
çekleştirilebilir bir hale getirmiştir. Ulus-devletlerin işbirliğinden, ulus-devlet-
lerin etkisinin bir küre federasyonunda sıfırlandığı, dünya anayasası ile küresel 
yurttaşların öne çıktığı projeye geçişi bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Bu 
dönüşüm, piyasa ile ulus devlet arasındaki ilişkinin yeni bir mahiyet kazan-
dığına işaret etmektedir. Bu anlamda, (neo)küresel demokrasi teorisi, “tarihin 
sonu” fi krini bir bilim kurgu olmaktan çıkarıp, ona gerçeklik kazandırma, yani 
Fukuyama’nın öngöremediği yeni küresel süreçlere uygun olarak uyarlama ve 
liberal demokrasiyi gerçek manada küreselleştirme stratejisidir. 

Artık Batı’nın yeni stratejisi, dünya yurttaşlarının gönüllü olarak eklemlendi-
ği, kozmopolit bir dünya demokrasisi yaratmaktır. Elbette bu demokrasinin ser-

11 Harry Shutt, Yeni Bir Demokrasi, Çev. Mahmut Tekçe ve Bilge Gürsü Nomer, Kitap Yay., İstan-
bul, 2003, s. 152.

12 Manuel Couret Branco, “Economics Against Democracy”, Review of Radical Political Economics, 
Vol. 44/No.1, 2011, s. 31.

13 Takis Fotopoulos; “Recent Theoretical Developments on the Inclusive Democracy Project”, 
The International Journal of Inclusive Democracy, Vol.5/No. 1, 2009, s. 223.

14 Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1998, s. 
155.

15 Francis Fukuyama, “Tarihin Sonu Mu?”, Çev. Yusuf Kaplan, Küreselleşme Okumaları (iç.), Edi-
tör: Kudret Bülbül, Kadim Yay., Ankara, 2006, s. 228.
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mayenin hak ve özgürlüklerini de garanti edecek bir niteliğe sahip olacağı kuşku 
götürmez. Ne de olsa demokrasinin olduğu her yerde liberalizm de vardı. “20. 
yüzyılın sonuna gelindiğinde piyasa ekonomisine sahip olan ülkelerin tümü de-
mokratik değildi ama demokratik ülkelerin hepsinde piyasa ekonomisi vardı”.16 
Bu durum küresel demokrasi teorisyenlerinin zaten uzun zamandır can çekişen 
ve bir türlü etkisini sıfıra indiremedikleri ulus-devletlerin büyük oranda buhar-
laştığı yeni bir dünya tasavvuru oluşturmalarını kolaylaştırmıştır. Böylelikle, 
“dünya toplumu”17, “küresel halk”18, “küresel sivil toplum”19 gibi söylemler öne 
çıkmış, yeni-ulus üstü kurumlarla yönetilen bir dünya devleti20 idealinin uygula-
nabilirliği tartışılmaya başlanmıştır. Hâlbuki bugüne kadar küresel ölçekli karar 
alma mekanizmaları bir devletler hiyerarşisi ve buna bağlı bağımlılık ilişkileri 
temelinde yükselmiştir. Batı’nın dünya egemenliğini kontrol altına aldığı 19. 
yüzyıldan 20. yüzyılın son çeyreğine kadar, küresel kapitalizm bir dünya devleti 
olmaktan çok bir dünya ekonomisi olarak yayılmıştır. Immanuel Wallerstein’ın 
ifade ettiği gibi, “tarihsel kapitalizmin işleyişi bir dünya ekonomisi içinde olmuş-
tur ama bir dünya devleti içinde olmamıştır.”21 Fakat artık, “kamusal ve özel 
alanlar, ulusal ve uluslararası, yerel ve küresel arasındaki ayrım bulanıklaşmış ve 
eski anlamını yitir”miş22 olduğundan sermayenin özgür dolaşımı sınırlardan 
daha çok önem kazanmıştır. Sermaye odaklı liberal dünyamız artık insanların 
başkaları için varolmadığı bir dünya haline dönüşmüştür. Bu dünyada kamusal 
denetçiler yok, ama zaten kamusal hiçbir şey yok; bütüncül toplumsal hedefl e-
rin, tüm toplumsal hedefl er pervasızca boşlanarak, akıllıca kanun dışı ilan edildi-
ği; pazarlık verimliliği ve yarar hesabı adına diğerkâm davranışın engellendiği 

16 Robert A. Dahl, Demokrasi Üzerine, Çev. Betül Kadıoğlu, Phoenix Yay., Ankara, 2010, s. 70.
17 Habermas, “Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak, s. 88.
18 Ronald Tinnevelt and Helder De Schutter, “Introduction: Global Democracy and Exclusion”, 

Metaphilosophy, Vol. 40/No. 1, 2009, s. 3.
19 John Keane, Global Civil Society, Cambridge University Press, Cambridge, 2003; David Held, 

“The Changing Contours of Political Community: Rethinking Democracy in the Context of 
Globalization”, Global Democracy: Key Debates (iç.), Edited by Barry Holden, Routledge, Lon-
don, 2000, s. 29. 

20 Küresel demokrasi tartışmalarıyla birlikte, “dünya devletinin inşası”ndan (Christopher 
Chase-Dunn and Hiroko Inoue, “Accelerating Democratic Global State Formation”, Coopera-
tion and Confl ict, Vol. 47/No. 2, 2012, s. 159) söz edilir olmuştur. Dünya devletinin savunucu-
larından Alexander Wendt’e göre, mevcut devletler uzun vadede varlığını devam ettireceğe 
benzemiyor. Şu an için yerel bir denge olabilirler, fakat çözülüşünün bir dünya devletine yol 
açacağı bir dengesizlik sisteminin içinde yer alıyorlar (Alexander Wendt, “Why a World State 
Is Inevitable”, European Journal of International Relations, Vol. 9/No. 4, 2003, s. 507.) Bu nedenle, 
“dünya devleti kaçınılmazdır” (İbid, s. 528).

21 Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, Çev. Necmiye Alpay, Metis Yay., İstanbul, 2009, s. 56.
22 İlhami Alkan Olsson, “Uluslararası Ekonomi Hukukunda ‘Devlet-Merkezci’ Paradigmadan 

‘Küreselci’ Paradigmaya Geçiş”, İktisat Felsefesi, Sayı 1, 2010, s. 52-53.
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bir dünya bu.23 Başta Habermas, Daniele Archibugi, Daniel Bray, Ulrich Beck ve 
David Held olmak üzere, küresel demokrasi savunucuları, böylelikle, dünya 
yurttaşlarına mevcut durumun korkunç ve dehşet verici tablosunu göstererek, 
dünya demokrasisinin gerekliliği konusunda meşru zeminler yaratma gayretin-
de olmuşlardır. Neo-liberal/küresel/kapitalist24 bir dünya demokrasisi fi krinin 
temsilcileri, bununla da yetinmemiş, küresel bir dünya demokrasisini belli tarih-
sel şartların ürünü olarak, kaçınılmaz bir merhale, tarihsel gelişim dinamikleri-
nin zorunlu bir koşulu olarak sunmuşlardır. Sözgelimi, Habermas’a göre, nasıl ki 
ulus-devlet, zamanında, parçalanma sırasında fark edilmiş ilk modern toplumsal 
entegrasyon biçimlerine işlevsel bir eşdeğer bulmaya adeta zorlayan tarihsel ge-
lişmeye inandırıcı bir yanıt idiyse, bugün de benzer bir tarihsel süreçle karşı kar-
şıyayız. İlişkilerdeki ve iletişimdeki küreselleşme, ekonomik üretimin ve parasal 
kaynakların küreselleşmesi teknoloji ve silah transferinde, özellikle de ekolojik 
ve askeri risklerde küreselleşme artık bizleri, bir ulus-devlet çerçevesi içerisinde 
ya da daha önce alışılagelmiş yollarla egemen devletlerin birleşerek çözemeyeceği so-
runlarla karşı karşıya bırakmış ve uluslar-üstü bir yapının mevcudiyetini zorun-
lu kılmıştır.25 Habermas’a göre, bu nedenle, farklı devletler kozmopolit sorumlu-
luğa sahip bir devletler birliğinin bağlayıcı nitelikteki ortak-çalışma programına 
dâhil edilmelidirler. Buradaki esas mesele, böylesine geniş bir coğrafyaya yayıl-
mış devletlerin bünyesindeki sivil toplumdan bir birliktelik ruhu doğup doğma-
yacağıdır.26 Habermas, bu noktada iyimser bir bakış açısı sunmuş ve kozmopolit 
yurttaşlık ruhunun oluşacağını iddia etmiştir. Elbette bu ideal için gerçekleştiril-
mesi gereken bazı koşullar vardır. Ona göre, devlet egemenliği kavramı, ulus-dev-
letin ötesindeki yeni hükümet biçimlerine uyarlanmalı, devletin şiddet tekeli ile 
zorlayıcı hukuk arasındaki kavramsal bağlam, devletler üstü hukuk devletinin 
yaptırım potansiyelleriyle örtüştüğü tasavvur lehine gözden geçirilmeli ve ulus-
ların kendini kavrayışlarını nasıl değiştirebileceklerini açıklayan mekanizma 
gösterilmelidir.27 Küreselleşmenin ve liberal demokrasinin küreselleşmesinin en 
önde gelen savunucularından Anthony Giddens da benzer bir dayanak noktasın-
dan hareket ederek, ulus-üstü bir düzeyde demokratik kuruluşlar inşa etmeye 

23 Benjamin Barber, Güçlü Demokrasi: Yeni Bir Çağ İçin Katılımcı Siyaset, Çev. Mehmet Beşikçi, 
Ayrıntı Yay., İstanbul, 1995, s. 108.

24 Küreselleşme, kapitalizm ve neo-liberalizm birbiriyle bağlantılı sözcüklerdir. Birbirlerinin 
yerine geçebilen bir özelliğe sahiptirler (Sezgin Kızılçelik, Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Anı 
Yay., Ankara, 2012, s. 28). Günümüzde onları birbirinden farklı gerçekliklermiş gibi ele almak 
yanıltıcı olacaktır. 

25 Habermas, “Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak, s. 14-15.
26 Jürgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Çev. Medeni Beyaztaş, Editör: Ali 

Özcan, Bakış Yay., İstanbul, 2008, s. 68.
27 Jürgen Habermas, Doğalcılık ve Din Arasında, Çev. Ali Nalbant, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2012, 

s. 304.
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çalışmanın ütopik değil gerçekleştirilebilir bir hedef olduğunu savunmuştur.28 
Ona göre, küreselleşme, zaten bir dünya topluluğu düşüncesini ima eder.29 Sağ-
lıklı bir küresel düzen kurulduğunda, hükümet, ekonomi ve sivil toplum arasın-
daki denge sağlanacak, dünya toplumu tutarsızlıktan kurtulacaktır.30 Demokrasi 
yazınının güçlü kalemlerinden Held’e göre ise, günümüzde mevcut politik yetki 
merkezi ulusal hükümetler olmaktan çıkmıştır. Bu yetki paylaşılır, takas edilir, 
ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki farklı güç ve aktörler tarafından ele 
geçirilebilecek bir hal almıştır. Artık kader birliği etmiş politik topluluk düşünce-
si –kendi kaderini tayin eden topluluk düşüncesi– tek bir ulus devletin sınırları 
içerisine anlamlı bir şekilde yerleştirilemez olmuştur. Bugün politik toplulukla-
rın içinde ve dışında yaşam değişikliğinin doğasını belirleyen temel güçler ve 
süreçlerin bazıları ulus-devletlerin müdahale edemeyeceği bir noktaya ulaşmış-
tır.31 Egemenlik ulusal, bölgesel ve uluslararası bir dizi politika arasında bölüştü-
rülmüş ve bu çokluğun doğası gereği sınırlandırılmıştır.32 Bir topluluğun üyele-
rinin değil, toplulukların ortak kaderinden söz etmenin mümkün olduğu bir 
dünya doğmuştur. Artık yurttaşların ihtiyaç duyduğu şey, sadece bağlı bulun-
dukları politik toplulukların üyesi olmak değil, hayatımızı şekillendiren daha 
geniş bölgesel ve küresel ağlara dâhil olmaktır.33 Küresel demokrasi projesine 
ilişkin tespitleriyle öne çıkan bir diğer isim ise, Bray’dir. Ona göre, bugün her 
yerde, politik sınırları daha yapay ve ulus-devlet ötesi kolektif talep ve fırsatları 
çoğaltan uluslararasılaşma sürecinde demokrasi, ilerleyişini sürdürmede başarı-
sız olmuştur. Bu yapının işleyişinden faydalanan küresel fi nans merkezleri, 
ulus-ötesi teröristler, mülteciler, dinsel fi gürler, insan hakları eylemcileri ve küre-
sel ısınma uzmanları bizim modern demokrasi paradigmamıza şekil veren kutsal 
devlet sınırlarına meydan okumaktadırlar.34 Bray’a göre, modern ulus-devlet de-

28 Anthony Giddens, Üçüncü Yol ve Eleştirileri, Çev. Nihat Şad, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2001, s. 146.
29 Anthony Giddens, Sağ ve Solun Ötesinde, Çev. Müge Sözen ve Sabir Yücesoy, Metis Yay., İstan-

bul, 2009, s. 84.
30 Anthony Giddens, Üçüncü Yol ve Eleştirileri, s. 114. Giddens, yeni-ulus üstü kurumlarla bir 

dünya cumhuriyeti yaratma çabasında olan küresel demokrasi versiyonundan bir noktada 
ayrılmaktadır. Giddens, mevcut durumda böylesi bir dönüşümü olanaklı görmediği için 
onun yerine ulus-devletlerin belli bir fonksiyon üstlenerek faaliyet gösterdiği küresel bir sis-
temi önerir. Ona göre, şimdilik bir dünya devleti düşüncesi pek de olası olmadığına göre, yal-
nızca devletler ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla değil, birçok başka gruplaşma aracılı-
ğıyla da işleyen diyalojik demokrasi mekanizmaları merkezi önem kazanmaktadır (Giddens, 
Sağ ve Solun Ötesinde, s. 23).

31 Held, “The Changing Contours of Political Community: Rethinking Democracy in the Con-
text of Globalization”, s. 26. 

32 David Held, Models of Democracy, Polity Press, Cambridge, 2006, s. 303.
33 David Held, “Restructuring Global Governance: Cosmopolitanism, Democracy and the Glo-

bal Order”, Millennium – Journal of International Studies, Vol. 37/No. 3, 2009, s. 546.
34 Daniel Bray, “Pragmatic Cosmopolitanism: A Deweyan Approach to Democracy Beyond the 

Nation-State”, Millenium-Journal of International Studies, Vol. 37/No. 3, 2009, s. 683-684. 
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mokrasileri, girift sınır aşırı akıntıların denizinde gittikçe batan otonom adalara 
benzerler. Bu durum karşısında demokratlar, modern ulus-devletlerin demokra-
si için tek ve en uygun kabuk olduğu düşüncesini güçlendirmeye çalışmaktadır-
lar.35 Fakat tüm çabaları nafi ledir; ona göre, yapmaları gereken şey bu yöndeki 
gelişmeleri bir tehdit olarak algılayıp ulus-devlet yönetimlerini güçlendirmek 
değil, uluslar-üstü kozmopolit bir demokrasinin geliştirilmesine katkı sunmak-
tır. Küresel çapta bir demokrasi projesini zorunluluk olarak öne çıkaran bir diğer 
isim de Beck’tir. Beck’e göre, 21. yüzyılın başlarında, sosyal bilimlerde kozmopo-
litanizmin yeniden düşünülmesini gerektiren küresel bir dönüşümüne tanıklık 
ediyoruz.36 Bugün söz konusu olan şey, sadece küreselleşme değil, kozmopoli-
tanlaşmadır.37 Beck, kozmopolitanizmin üç kriz söylemi üzerinden temellendiril-
diği kanaatindedir: Doğanın krizi (küresel düzeyde tahribat), ulus-devletin krizi 
(ulus-devlet paradigmasının düşüşü) ve rasyonellik ya da kontrol krizi (öngörü-
lemeyen bir küresel işleyişin hâkimiyeti).38 Beck, kozmopolitanizmi kaçınılmaz 
kılan bu söylemler arasında ulus-devlet krizi ya da ulus-üstü kurumların mevcu-
diyetinden çok, küresel risklere özel bir yer verir. Çünkü kozmopolitan demok-
rasinin arzu edilebilir bir tasarı olarak sunulmasının yanında, onu bir tercih me-
selesi olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getiren küresel riskler söz konusudur.39 
İnsanlar genelde (Çernobil, 11 Eylül ya da Asya’daki Tsunami gibi) öngörülme-
yen ve hesaplanamayan küresel gelişmeler karşısında ister istemez sınırları aşa-
rak birbirine yakınlaşmakta, kozmopolit bir düşün ve eylem özelliği kazanmak-
tadırlar. Bu anlamda Beck’e göre, kozmopolitanizm Kant’ın düşündüğü gibi 
dünyayı düzenleyen bir kazanım ya da görev değil, küresel risk toplumundaki 
bir zorunluluktur.40 Kozmopolitan demokrasinin tesisini, ulus-üstü kurumların 
gelişimiyle birlikte ele alan Archibugi ise, bizlere küresel demokrasinin egemen 
olduğu bir çağın kaçınılmazlığına ilişkin ikna edici temellendirmeler sunma gay-
retinde olmuştur. O, kozmopolitan demokrasinin iki yönlü bir sürece atıf yaptı-
ğından söz etmektedir. Kozmopolitan demokrasi, küreselleşmeyi demokratikleş-
tirirken demokrasiyi küreselleştirmektedir.41 Bu yönüyle kozmopolitan demok-
rasi, demokrasi olgusuna bir kurallar ya da prosedürler dizisi olarak değil, bir 
süreç olarak bakmamızı kaçınılmaz kılmaktadır.42 Çünkü bağlı oldukları toplu-

35  İbid, s. 684.
36 Ulrich Beck, “The Cosmopolitan Condition: Why Methodological Nationalism Fails”, Theory 

Culture Society,Vol. 27/No. 7-8, 2007, s. 286.
37 Ulrich Beck, “The Cosmopolitan Society and Its Enemies”, Theory Culture Society, Vol. 19/No. 

1-2, 2002, s. 17.
38 İbid, s. 26.
39 Beck, “The Cosmopolitan Condition: Why Methodological Nationalism Fails”, s. 289.
40 İbid, s. 289.
41 Daniele Archibugi, “Cosmopolitan Democracy and its Critics: A Review”, European Journal of 

International Relations, Vol. 10/No. 3, 2004, s. 438.
42 İbid, s. 439.
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lukların politik, mekânsal ve kültürel sınırlarını aşan ilgi ve çıkarlara sahip birey-
lerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. İnsanlar artık tek biçimli topluluklar içine 
tıkıştırılacak varlıklar olmaktan çıkmışlardır. Bu durumda neden kendimizi bi-
reylerinin belli bir dil konuşabildiği, bir dinin gerekliliklerini yerine getirdiği ve 
olduğumuzdan farklı bir kültürel mirasa sahip toplulukların üyeleri olarak dü-
şünmeye devam edelim ki?43 Ona göre, kozmopolitan olma tercihini arzu edilir 
kılacak iyi bir gerekçe bulmak için, devletlerin sınırlarını aşıp çok uzaklara git-
memize gerek yok; kendi okullarımıza ve hastanelerimize bir göz atmamız fazla-
sıyla yeterli olacaktır.44 İnsanların fabrikanın üretim bandından çıkmış gibi birbi-
rine benzer olduğu topluluk düşüncesi tarihe karışmıştır. Burada önemli olan 
husus, kozmopolitan demokrasiyi tesis edecek olan kurumların mevcudiyetidir. 
Şimdilik kozmopolit bir ruhun dünya genelinde mevcut olduğu söylenemez. Ar-
chibugi, bu hissiyatın ulus-üstü kurumların küresel çaplı faaliyetleri neticesinde 
zamanla yaygınlaşacağı kanaatindedir. Çünkü ulus-üstü kurumlar sayesinde, 
kozmopolitan demokrasi coğrafi  yayılımını gerçekleştirdiği ölçüde, insan hakla-
rını daha belirgin kılacak ve dünya vatandaşlarına kendilerini mevcut kurumlar 
vasıtasıyla ifade etme olanağı sağlayacaktır.45

Kısacası, küresel demokrasi projesinde, çift kutuplu dünyanın ortadan kalk-
masıyla, katı sermaye dolaşımı üzerinden biçimlenen yeni bir hiyerarşik yapı-
lanma ve küresel kontrol açığı ve ihtiyacından hareket edilmiştir. Yönetim me-
kanizmasının, dünyanın bütünü açısından göz önünde bulundurulması gereken 
bir çağa geçiş yapılmış, insan odaklı politikaların yaygınlaşmasından çok küresel 
ölçekli sermaye kontrolünü garanti edecek bir küresel yapılanma ihtiyacı öne 
çıkmıştır. Yeni oluşan girift ve kaotik yapının merkezi bir kontrol odağı tarafın-
dan yönetilmesi gerekmiştir. Bu da tüm dünyada mevcut olan bağımlılık ağının 
güç dengelerine zarar vermeden kontrollü mevcudiyetini ve belli bir yerden yön-
lendirilmesini zorunlu kılmıştır. Her şeyin küresel ölçekte değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Ulus-devletlerin mevcut sorunları kendi bünyesinde aşamayacağı 
kanaati, küresel çapta etkin bir şekilde işleyen mekanizmaların varlığını gerekli 
kılmıştır. Fakat burada söz konusu olan kurum BM gibi devletler hiyerarşisine 
dayalı ve salt devletlerarası bir federasyon değil, dünya vatandaşları nezdinde 
de bağlayıcılığı ve temsil özelliği bulunan daha geniş bir oluşumdur. Küresel 
demokrasi yanlılarının kurguladıkları ulus-üstü yapı, BM tarzı bir kuruluştan 
çok daha faal, hem idari anlamda hem de yaptırım bakımından daha kuşatıcı bir 
küre yönetimidir. Bu sayede küresel çapta mevcut olan sorunların çözümü daha 
olanaklı hale gelecek, bölgesel politik ve ekonomik istikrarsızlıkların tüm küresel 
sistem üzerindeki olumsuz etkileri kontrol edilebilecektir. Yani, Batı egemenliği-

43 İbid, s. 447.
44 İbid, s. 447.
45 Daniele Archibugi, The Global Commonwealth of Citizens: Toward Cosmopolitan Democracy, Prin-

ceton University Press, Princeton, 2008, s. 3.
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ne olanak sağlayan sömürü ilişkilerine yeni ve meşru bir zemin yaratılacak ve 
uluslararası sermaye dolaşımı kontrol altında tutulacaktır.

Küresel Demokrasi Projesinin Nitelikleri ve Uygulanabilirliği

Küresel demokrasi projesi iki ana kavram üzerine dayalıdır. Biri ulus-üstü 
kurumlar, öteki de kozmopolit yurttaşlar. Küresel demokrasi kanunlara riayet 
eden, fakat pasif değil aktif özneleri, onların isteklerine şimdi olduğundan daha 
duyarlı olması beklenen kurumları gerektirir.46 Bu nedenle, küresel demokrasi 
projesi, teorisyenleri tarafından, hem dünya yurttaşları hem de dünya kurumları 
ekseninde bu ideale uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu konuda farklı ana-
lizler olsa da genelde birbiriyle örtüşen değerlendirmeler yapılmıştır. Archibugi, 
Sveva Balduini ve Marco Donati’ye göre, istikrarlı bir uluslararası demokrasinin 
varlığından söz etmek için, bütün aktörlerin uluslararası topluluğa eşit katılımı, 
çatışmaların barışçıl çözümü, ortak hedefl erin uygulanmasında bütün ulusal hü-
kümetlerin etkili işbirliği, gelişen ve gelişmiş ülkeler arasındaki uçurumun orta-
dan kaldırılması ya da en azından azaltılması, tüm insanların eşit haklara sahip 
kabul edilmesi ve devletler arasındaki iş ve sorumluluğun uygun bölüşümü(?) 
sağlanmalıdır.47 Başka bir deyişle, güç kullanımı üzerinde kontrol, kültürel farklı-
lığın kabulü, kişilerin kendi kaderini tayin hakkını güçlendirmek, iç ilişkilerin 
denetimi ve küresel problemlerin katılımcı yönetimi gerçekleştirilmelidir.48 Mat-
hias Koening-Archibugi ise olası bir küresel demokrasinin işleyiş mekanizması 
üzerinde yoğunlaşarak, küresel demokrasinin sahip olması gereken özelliklerin 
neler olabileceğini sıralamıştır. Küresel demokrasinin sahip olması gereken özel-
likler şunlardır; dünyanın tüm bölgelerini kapsamak, küresel meselelerle ilgili 
kararları birbirine bağlamak için uluslar-üstü topluluklar belirleyip bunları yet-
kilendirmek, bu toplulukların üyelerinin dünyanın farklı yörelerindeki yurttaş 
grupları içerisinden seçimle geldiklerini ve temsili şahıslar olarak yasal yollarla 
orada bulunduklarını garanti etmek, bütün dünya vatandaşlarını eşit bir şekil-
de birleştirecek seçimler yapılmasını sağlamak, uluslar-üstü toplulukların karar 
alma sürecinde etkin olmalarını sağlamak ancak oldukça küçük azınlıktaki grupları 
veto hakkından mahrum bırakmak, uluslar-üstü bağımsız hukukî kuruluşları, çatış-
ma ve anlaşmazlıkların anayasal kurallar çerçevesinde çözülmesi yönünde yet-
kilendirmek, merkezî bir kontrol ve baskı uygulamasına başvurmadan karar ve 

46 Daniel M. Weinstoc, “The Real World of (Global) Democracy”, Journal of Social Philosophy, Vol. 
37/No. 1, 2006, s. 10.

47 Daniele Archibugi, Sveva Balduini and Marco Donati; “The United Nations as an Agency of 
Global Democracy”, Global Democracy: Key Debates (iç.), Edited by Barry Holden, Routledge, 
London, 2000, s. 132.

48 Archibugi, The Global Commonwealth of Citizens: Toward Cosmopolitan Democracy, s. 88-89.
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kurallara uyumu arttıracak güçlü mekanizmalar gerçekleştirmek.49 Johan Gal-
tung ise, küresel demokraside, küresel bir dünya vatandaşı ya da kozmopolit bir 
yurttaşın belli başlı hak ve sorumluluklarının neler olabileceği üzerinde yoğun-
laşmıştır. Ona göre, küresel yurttaş, şiddete karşı korunma hakkına ve barışçıl 
imkânlar dâhilinde barışı korumak üzere askeri ya da sivil oluşumlarda hizmet 
etme sorumluluğuna, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde gelir getiren bir işte 
istihdam edilmek hakkına ve sadece kuruluşlara özgü olmayan, pek çok kimse 
için oldukça cüzi olan küresel vergileri ödemek sorumluluğuna, dünya toplumunun 
nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda ifade özgürlüğü, toplanma, bağımsız, gizli 
oy kullanabilme aracılığıyla temsil hakkına ve seçimlere katılma sorumluluğuna, 
kendi kimliğini kimseye dayatmadan yansıtma hakkına ve başkalarıyla diyalog 
içerisinde bulunduğunda diğerlerinin kimliklerine saygı göstermek sorumlulu-
ğuna sahip olmalıdır.50 Tüm bu temel şartları teker teker ele aldığımızda küresel 
demokrasi projesinin gerçekleştirilmesinin oldukça güç olduğu görülecektir. Bu 
haliyle küresel demokrasi tasarımı oldukça soyut ve muğlak bir projedir.51 Yanıt-
lanması gereken pek çok soru bulunmaktadır. Sözgelimi, küresel demokraside 
aktörler kim olacaktır? Kim yönetecek, kimler yönetilecektir? Kimler oy kullana-
cak? Temsilciler kimler olacak? Kim kimi seçecek?52 Öte yandan, demokrasi her 
şeyden önce belli bir devlete/yönetim aygıtına ihtiyaç duyar. Küresel demokrasi, 
iktidarı belirsiz bir küre devleti olamayacağına göre, bu devlet fonksiyonu hangi 
güç odağı tarafından üstlenilecektir? Ayrıca kültürel homojenite demokrasilerin 
daha hızlı ve sorunsuz işlemesinin bir başka faktörüyse küresel düzeyde bir de-
mokraside bu şart nasıl sağlanacaktır? Sınırları oldukça küçük demokrasilerde 
bile kültürel çoğulculuk bir realite olarak öne çıkıp demokrasileri sıkıntıya soka-
rak ülkeleri parçalanmaya kadar sürükleyebilirken, bir dünya devleti bu farklı-
lıkları nasıl aşacaktır? Bir dünyalı kimliği neyi içerecek, dünyalı kültürü en çok 

49 Mathias Koening-Archibugi, “Is Global Democracy Possible?”, European Journal of Internatio-
nal Relations, Vol. 17/No. 3, 2010, s. 522.

50 Johan Galtung, “Imaginin Global Democracy”, Development and Change, Vol. 35/No. 5, 2004, 
s. 1076. Galtung küresel demokraside BM’nin reforme edilmesi alternatifi ne eleştiriler yakla-
şan düşünürlerdendir. Ona göre, BM gerçekten uluslararası demokratik toplumun etkin bir 
kurumu olarak faaliyet gösterecekse her şeyden önce, kalıcı güvenlik konseyi üyelerinin veto 
hakkı yürürlükten kaldırmalı ve bütün üye devletlerin daha etkin katılımı sağlanmalı (Johan 
Galtung, “Alternative Models for Global Democracy”, Global Democracy: Key Debates (iç.), Edi-
ted by Barry Holden, Routledge, London, 2000, s. 154). Galtung, BM’de olması gerekenler adı 
altında uzun bir liste sıralamış ve “daha çok güç daha çok söz hakkı” yarattığından, küresel 
sistemin adalet söyleminin güçle orantılı olduğunu ortaya koymuştur (İbid).

51 Bryan S. Turner, “Cosmopolitan Virtue, Globalization and Patriotism”, Theory, Culture & So-
ciety, Vol. 19/No. 1-2, 2002, s. 49.

52 Hassan El Menyawi, “Toward Global Democracy: Thoughts in Response to the Rising Tide 
of Nation-to-Nation Interdependencies”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 11/No. 2, 
2004, s. 124. 
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hangi güç odağının kültürel malzemesi etrafında biçimlenecektir? Yüksek düzey-
de bir refah seviyesinin seçmenlerin karar alma sürecindeki etkili katılımını ya 
da demokratik yönetimlerin geleceğini belirlediği düşünüldüğünde, küresel bir 
demokrasinin tüm dünyada refah seviyesini yüksek tutamayacağı ve ekonomik 
eşitsizliklerin had safhada olacağı açıktır. Bu anlamda, yüce dünya devleti, Afri-
kalı kabilelerin istihdamıyla Amerikalı ya da Kanadalı işsizler kadar ilgilenecek 
midir? Herkesten cüzi küresel vergiler toplanırken, kamu hizmeti dünyanın her 
bölgesine orantılı bir şekilde sunulabilecek mi? Küresel demokrasi mevcut güç 
dengelerine karşı tehdit oluşturan daha makro ölçekli sorunları bertaraf etmekle 
meşgul olacağı kadar Pencap, Assam, Bhutan ve Tibet’in bölgesel sorunlarıyla 
da ilgilenecek midir? Eiffel Kulesi’nin tadilatına harcanacak paranın en azından 
yarısı, Nijer halkının su sıkıntısını karşılamak üzere kullanılacak mı? Obeziteyle 
savaşırken açlıktan ve sefaletten kırılan dünyanın bir diğer yarısı odak noktası 
olacak mıdır? Sadece küresel sermayenin yatırımda bulunamayıp kâr elde ede-
mediği noktalar insan hakları ve temel özgürlüklerinden mahrum kabul edilir-
ken, kendi besledikleri terörle yarattıkları cehennemlere sessiz kalıp demokrasi 
ve özgürlük oyunları oynanmaya devam edilecek midir? Haksızlık etmeyelim, 
elbette, bir yanda radyoaktif deney, patlama ve sızıntı sonucunda havaya, suya 
ve toprağa karışarak tüm canlı zincirini tehdit eden faaliyetler devam ederken, 
ara sıra nesli tükenmekte olan Güney Asya pandalarının korunması için girişim-
lerde bulunarak, doğa ve çevre duyarlılığı konusunda mesajlar vermekten geri 
kalınmayacaktır.

Tüm dünyanın temsilcileriyle faaliyet gösterecek olan kozmolojik parlamen-
to, tüm dünya vatandaşlarının sorunlarıyla değil liberal kozmik dengelerle ya-
kından ilintili meseleleri daha çok önemseyecektir. Kürenin her bölgesinden yük-
selen taleplerin, herkesin memnun kalacağı çözümlerle karşılanması olanaksız 
olduğundan, çoğunluk hegemonyası oluşturma tehlikesi bir dünya demokrasisi 
için de geçerlidir. Şayet eşitlikçi bir politika izlenecekse daha özgür olması gere-
ken (sermaye direktörü) kabine üyelerinin küresel konumu sekteye uğrayabilir. 
Küresel demokrasi bu çıkmazı nasıl aşacaktır? Neye daha çok önem verilecek, 
eşitliğe mi, özgürlüğe mi? Eşitlikse hangi eşitler, özgürlükse kimlerin özgürlüğü 
ve hangi özgürlük öne çıkacaktır? Küresel demokrasi, tüm dünya yurttaşlarının 
yaşam olanaklarını iyileştirmek bakımından eşitlikçi bir politika izleyemeyece-
ğine göre, eşitlikçi tarafı sosyo-ekonomik farklılıkları ortadan kaldırmak yerine 
genelde seçme ve seçilme hakkını mümkün olduğunca herkese erişilebilir kılma 
ile sınırlı kalacaktır. Böylelikle Sudanlı ya da Kenyalı bir küresel yurttaşın öm-
ründe onlarca hükümet değişebilirken, sosyo-ekonomik konumu itibarıyla göz-
lerini hayata her nasıl açtıysa aynı şekilde kapatacaktır. Bu durumda küresel de-
mokrasinin görevi nedir? Sadece insanları belli aralıklarla oy kullanmaya davet 
etmek mi? Eğer öyleyse, küresel demokraside temsilcilerin ya da parlamentonun 
değişimi, büyük olasılıkla küresel yurttaşların pek çoğunun yaşam standardında 
bir değişikliğe yol açmayacaktır. Makro değişikliklerden ziyade, sık sık kısa va-
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deli çözümleri esas alan mikro değişiklikler gözlemlenecektir. Öte yandan, mal 
ve hizmetlerin dağılımı, mevcut güç dengeleri sabit tutulduğundan, dünyanın 
belli bölgelerinde tavan yaparken, bazı yerlerde oldukça düşük seviyelerde ka-
lacaktır. Küresel demokrasinin Batı’lı yurttaşları bolluktan bunalırken, Doğu’lu 
yurttaşları kıtlıkla mücadele etmeye devam edecektir. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinden seçimle gelen temsili şahıslar konusuna gelince, 
küresel demokrasi projesi daha da problemli bir hal almaktadır. Çünkü küresel 
parlamento mevcut egemenlik ilişkilerini sekteye uğratacak hiçbir delegeyle çalış-
mak istemeyecektir. Dolayısıyla, küresel demokrasi temsilcilerinin, dünyanın belli 
bölgelerinden seçimle gelmelerinin ya da yasal yollarla orada olmalarının hiçbir 
manası yoktur. Kendilerine mazbatalarını verecek güç odağı, onların eylem ve po-
litika alanını belirleyecektir. Gelgelelim, küresel demokrasinin dünyanın bütününü 
kucaklayan ulus-üstü kurumlarının faaliyetlerini denetleyecek bir başka ulus-üstü 
kurum da gerekecektir. Bu durumda, ulus-üstü kurumları denetleyen bağımsız(!) 
üst mercilerin nasıl/nerede/kimlerden oluşacağı, birilerinin veto hakkının saklı 
kalıp kalmayacağı gibi sorular öne çıkmaktadır. Son olarak, dünya nüfusunu göz 
önünde bulundurduğumuzda, yedi milyar insanı temsil edecek olan bir kurumda 
vekil başına kaç yurttaş düşeceği de oldukça muğlak bir konudur. En iyi ihtimalle, 
her 5 milyonu temsilen bir vekil atanması durumunda (ki bu durumda bu nüfusa 
sahip olmayan ülkeler dünya meclisine vekil gönderemeyecektir) 1400 milletveki-
linden oluşan bir parlamento kurulacaktır. Dolayısıyla bu devasa parlamentonun 
toplantı salonları, olimpiyatlara da ev sahipliği edecek ve böylece ekonomide bü-
yük bir tasarruf da sağlanmış olacaktır!? Kısacası, küresel demokrasi, ya da liberal 
bir demokrat kozmos tasarımı asla demokrat olmayacağı gibi, “bağımsız olma, 
seçme özgürlüğü ve demokratik yönetim özlemimizle alay edilmesi anlamına ge-
lir.”53 Elbette dünyada küresel ölçekli problemlerin varlığı kuşku götürmez. Fakat 
bunların varlığından küresel bir dünya demokrasisinin mevcudiyeti meşrulaştı-
rılamaz. Danilo Zolo’nun ifadesiyle, küresel problemlerin uluslararasında yoğun 
bir işbirliği faaliyetini gerektirdiğini söylemek başka bir şey, bu problemlerin bir 
kozmopolit temerküzünün yaratacağı sihirli etkilerle çözüleceğine inanmak başka 
bir şeydir.54 Çünkü, bu işbirliğini, küresel demokrasi yanlılarının yaptığı gibi koz-
mopolit bir dünya vatandaşlığı hayalleriyle süslemeye başladığımız anda mevcut 
eşitsizlikleri göz ardı eden, kültürel, yerel ve bölgesel farklılıkları hiçe sayan ve 
güç ilişkilerinin korunduğu sermaye odaklı bir dünya devleti olasılığı kaçınılmaz 
bir hal almaktadır. Mevcut egemenlik ilişkilerinin aynen korunarak aktarılacağı bu 
yeni stratejinden, bu nedenle, yine belli güç odakları daha çok güçlenirken, dünya-
nın çoğunluğunu oluşturacak büyük bir kesim açlık, sefalet ve sömürüye refakat 

53 Ellen Meiksins Wood, Kapitalizm Demokrasiye Karşı, Çev. Şahin Artan, Yordam Kitap, İstanbul, 
2008, s. 303.

54 Danilo Zolo, “The Lords of Peace”, Global Democracy: Key Debates (iç.), Edited by Barry Hol-
den, Routledge, London, 2000, s. 74.
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etmeye devam edecektir. Bu nedenle, küresel bir dünya demokrasisi, egemenlik 
ilişkilerinde bir değişiklik yaratmadığı sürece, demokrasinin değil, “küresel kalpa-
zanlık”ın55 yeni bir biçimi olarak faaliyet gösterecektir. 

Sonuç

Küresel demokrasi projesi, Batı dünya egemenliğinin yeni stratejisidir. De-
mir perdenin açılmasıyla birlikte, kapitalizm yorgun ve tedirgin seyircilerini 
yeni bir oyunla selamlamıştır. Bu oyun, SSCB’nin dağılmasıyla kapitalizmin 
girmekte zorluk çektiği dünyanın diğer yarısına insan hakları ve temel özgür-
lüklerinin (sermayenin) nasıl ulaştırılacağını dert edinerek küreselleşmeci bir 
paradigma içinde çözüm(?) önerileri sunan teorisyenler arasında geçmektedir. 
Bu bağlamda, yeni ulus-üstü yapılanmaların gerekliliğini insan odaklı bir pers-
pektif içerisinde aktaran küresel demokrasi tezi, insan odaklı değil sermaye 
odaklı bir işleyiş mekanizmasına sahiptir. Bu tezi kanıtlamak için dünyanın kü-
resel demokrasi projesinin inşa edilmeye başlandığı son 20 yıllık tarihine göz 
atmak yeterlidir. Küresel demokrasi projesi, liberal demokrasilerin tüm dün-
yada yaygınlık kazanmaya başladığı dönemden itibaren, dünyada daha insani 
koşullar yaratıldığı, temel yaşam olanakları ve insan hak ve özgürlüklerinin 
dünyanın her yöresine dağıldığı iyimser bir dünya tasavvuru yaratmıştır. Fakat 
mevcut veriler bu gerçeği doğrulamamıştır. Son yirmi yılda artan şey sermaye 
birikimi ve gelişmiş ülkelerin kazanç alanları olmuştur. Dünyanın büyük ço-
ğunluğu açısından bir şey değişmemiş aksine durum daha da kötüleşmiştir. 
1991’de dünya nüfusunun % 85’i dünya gelirlerinin sadece % 15’ini alırken, 
en yoksul ülkelerin % 20’sinin 1960 ve 70’lerde küresel servetten aldığı pay 
%2,3 idi. Zaten inanılmayacak kadar düşük olan bu % 2,3’lük pay, 1998 iti-
barıyla 1,4’e düşmüştür.56 Az gelişmiş olarak nitelendirilen ülkelerin küresel 
sistemdeki payı zamanla daha da azalmış, küresel sistemi kontrol eden güç 
odakları daha çok güçlenmiş ve zenginleşmiştir. 2004 yılına gelindiğinde, 19 
trilyon dolar olan bütün ülkelerin toplam ticaretinin yalnızca 133 milyar do-
ları, yani artık yüzde birinden bile daha azı, en az gelişmiş elli ülkeye aitti.57 
Dünya genelinde iyileşme kaydedildiği düşünülen insani durum açısından da 
veriler son derece kötüdür. Milenyuma giriş yaptığımızda dünya nüfusunun 
yarısından fazlası kötü besleniyor, kötü barınıyor, gereğince giyinemiyor, kötü 
eğitim görüyor ve tehditkâr sağlık koşulları altında yaşıyordu.58 Son on yılda 

55 Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan; “Küresel Kalpazanlık: Küresel-Ortaçağ’a Geçiş Döneminde 
Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmacanın Rolü”, Sosyologca, Sayı: 6, 2012.

56 Bauman, Küreselleşme, s. 82.
57 Nayan Chanda, Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü, ODTÜ Yay., Çev. Dilek Cenkçiler, Ankara, 

2009, s. 302
58 Douglas Dowd, Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı, Çev. Cihan Gerçek, Yordam Kitap, 2006, 
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insanlığın dramatik tablosu gün geçtikçe azalacağına vahametini arttırmıştır. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre 2010-2012 yılları 
arasında, yaklaşık olarak 870 milyon insan -ya da dünyadaki her sekiz kişi-
den biri- temel gıda gereksinimini karşılayacak ölçüde beslenme olanağından 
yoksun bulunmaktadır. Bu insanların 18 milyonu gelişmiş ülkelere aitken, geri 
kalan 852 milyonu ise gelişmekte olan ülkelerde yer almaktadır.59 Dolayısıyla, 
dünyada geçmişe nazaran insani durum açısından belirgin bir ilerleme kay-
dedildiği söylenemez. Sadece temel yaşam olanaklarının sağlanması bakından 
değil, fi kir özgürlükleri bakımından da dünya 1980 öncesini arar hale gelmiştir. 
(Katı sermaye merkezli) liberal demokrasi ve piyasa kapitalizmi yaygınlaştıkça 
küre yönetimleri gittikçe daha despotik bir yapı kazanmıştır. Yurttaşlar bugün 
küresel sermaye politikalarının egemen olduğu en ileri liberal demokrasilerde 
bile, en temel haklardan biri olan ifade özgürlüğüne dahi sahip değildir. Michel 
Foucault’un deyişiyle, resmen, “‘gözaltı’ koşullarında yaşıyoruz.”60 İnsanların 
fi kir ve eylem alanlarını daraltan demokrasiler gün geçtikçe sermayenin ha-
reket alanını genişletirken, bu dolaşımı sekteye uğratacak her türlü olasılığa 
karşı bireyler üzerindeki baskıcı tutumlarını arttırmışlardır. Demokrasinin pi-
yasa kapitalizminin dar kalıpları dışında tatbik edilemeyecek bir yönetim bi-
çimi olduğu algısı yaygınlık kazanmış, kendisini var eden demos’u bir kenara 
atarak, mevcut dünya egemenliğinin muhafazasına hizmet eden bir baskı ve 
güç aygıtına dönüşmüştür. İşte, ister BM gibi mevcut ulus-üstü kurumların 
reforme edilmesi aracılığıyla, isterse de yeni ulus-üstü yapılanmalarla sağla-
nacak olan küresel anayasa ve küresel yurttaşlık merkezli küresel demokrasi 
projesine eleştirel yaklaşmamızın ve insan odaklı olmaktan çok sermaye odaklı 
bir anlayışla işleyeceğine dair değerlendirmelerde bulunmamızın gerekçeleri 
bunlardır. Çünkü küresel demokrasinin yeni dünya cennetinde her şey deği-
şirken iki husus aynen aktarılmaktadır: Egemenlik ilişkilerindeki hiyerarşi ve 
sermaye odaklı küresel politikalar. Bu yönüyle küreselleşen demokrasi, “kapi-
talist bir çerçeve içinde yer almış liberal bir demokrasi”61 olup, insani yaşam 
olanaklarını iyileştirmek ve özgürleşmeyi sağlamaktan ziyade, küresel ölçekli 
bir sermaye dolaşımının sağlanması anlamına gelir. Bu şartlar altında, ne de-
mokrasi ne de yurttaşlar yüce dünya demokrasisinin yasaları tarafından yö-
netilemeyeceklerdir. Sermayenin kontrolünü sağlayan güç odaklarının varlığı, 
küresel ölçekli demokrasinin de (her ne kadar bir merkez etrafında biçimlen-
meyeceği iddia edilse de) belli güç odakları tarafından yönlendirilebileceği ve 

İstanbul, s. 9
59 http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e00.htm, 25. 10. 2013.
60 Michel Foucault, “G.I.P. Manifestosu”, Çev. Işık Ergüden, Büyük Kapatılma: Seçme Yazılar 3 

(iç.), Çev. Işık Ergüden ve Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 101.
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tüm dünyanın belli odakların çıkarları doğrultusunda yönetileceği anlamına 
gelir. Çünkü yönetimin kontrolü piyasa ve hissedarlarının elinde olacaktır. Bu 
durumda açığa çıkacak olan şey, küresel yurttaşlık değil, olsa olsa küresel bir 
“orman kanununa geri dönülmesidir.”62 

Demokrasilerin, yurttaşlarının ihtiyaçları ve yoksunlukları ölçüsünde, mev-
cut politik ve ekonomik şartlar ekseninde değişikliğe uğraması doğaldır. Küresel 
demokrasi projesi de insanlığın bugünkü durumu esas alınarak, demokrasilerin 
daha iyi işleyebileceği ve küresel sorunların daha hızlı çözülüp dünya genelinde 
insani durumun iyileştirilmesi adına önemli mesafeler kat edilebileceği maksa-
dıyla öne çıkarılan çözüm önerilerinden biridir. Fakat mevcut küresel güç den-
gelerinde her hangi bir değişiklik olmadığı takdirde, en iyi niyetli çözüm önerisi 
dahi kapitalizmin krizlerini aşmaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Her bir 
daha iyi dünya arayışı, daha sağlam egemenlik ilişkileri olanağıyla yer değiştir-
diğinde tüm masumiyetini ve savunulabilirliğini kaybetmektedir. 

Batı’nın her tedavi reçetesinde olduğu gibi, küresel demokrasi projesi sonu-
cunda da tüm insanları, değerleri ve yaşam olanaklarıyla bitap düşecek olan halk-
lar olacaktır. Bu nedenle, önümüze çıkan Batı kaynaklı her teoriye bir paranoya 
içinde uzak kalmamız değil ama biraz şüpheyle yaklaşmamız gereklidir. Biz sos-
yal bilimcilere düşen görev, eleştirel bir değerlendirme süzgecinden geçirmeden 
moda ya da popüler kavram ve tezlere yönelmek değil, tüm kulak tıkamalara ve 
reddedişlere rağmen gerçekliğin kendisini, realitede olan sömürü ve bağımlılık 
ilişkilerinin oldukça görünür hale gelmiş emarelerini her fırsatta duyurmak ve 
toplumların kaderleri hakkında hadsizce kararlar alınmasına hizmet eden yanlış 
kurgulama ve çarpıtmaların önüne geçerek bu algılama biçimlerinin hedefl erine 
ulaşmasını ve uygulama imkânı bulmasını önlemektir.
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