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SUNUŞ

Bir ulus-devletin sınırları içinde demokrasinin karşılaşabi-
leceği sorunlar ve tehditler bir ölçüde tartışılabilmiş olması-
na rağmen, ulus-devletin kendisinin demokratik hukuk dev-
leti ekseninde kalıp kalmayacağı hususu belirsizliğini koru-
makta. Devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler hızla gelişi-
yor, bağlantılar karmaşık hale geliyor. Küreselleşmeyle birlik-
te ulusal ve uluslararası güçlerin ve süreçlerin yarattığı sorun-
lar ortada duruyor. Bu durumun ulus-devlet ve küreselleşme 
ekseninde hem ulus-devlette hem de uluslararası sistemde bir 
demokrasi krizine yol açtığı açık. Bu nedenle küresel düzeyde 
demokratik değerlere dayalı bir dünya düzeninin inşası ko-
nusunda düşünmek ve tartışmak, “Demokratikleşmemiş bir 
dünyada bir devlet tamamen demokratik olabilir mi?” soru-
sunun cevabını aramak gerekiyor. Kuşkusuz bu soruya bağlı 
olarak “Devletler arasında demokratik ilişkiler kurmak müm-
kün müdür?”, “Dünyadaki tüm insanları ilgilendiren karar-
lar demokratik bir şekilde alınabilir mi?”, “Uluslararası sistem 
devletlerin kendi içindeki demokrasinin gelişimine hangi yol 
ve yöntemlerle katkı sağlayabilir?” soruları da ortaya çıkıyor.
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Bu sorulara cevap ararken önerilen kavramlardan biri de 
“kozmopolit demokrasi”dir. Kozmopolit demokrasi kavra-
mı, hem devletler içinde hem de devletler arasında paralel 
bir demokratik gelişmeye işaret etmekte. Bunu sağlayacak 
olan ise her devletin rejimini gözlemleyen ve gerektiğinde 
devletlerin iç işlerini etkileyen çoğulcu yapıya sahip, nitelik-
li ve yetkin küresel kuruluşların oluşturulması.

Küresel düzeyde demokratik değerlere bağlı bir dünya dü-
zeni bulunmayışı ulus-devletlerdeki demokrasinin gerçek-
leşmesi yönünden etkili olmakla birlikte, Türkiye’deki de-
mokrasi krizinin kendine özgü nedenleri bulunmakta: Os-
manlı İmparatorluğu’nun kozmopolit yapısı üzerine kuru-
lan Cumhuriyet’in tekçi felsefesi, devlet ile millet arasın-
da sorun üreterek, demokrasi krizine yol açmıştır. İmpara-
torluktan ayrılan halkların tek etnik kimlik ve tek din üze-
rinden ulus-devlet inşa etmeleri daha sancısız olmuştur. Ef-
lak-Boğdan özerk prenslikleri (Romanya), 1864’te plebisit 
yoluyla Belçika Anayasası’ndan esinlenen bir anayasayı ka-
bul etmiş; Yunanistan, 1864 Anayasası’yla genç Yunan bur-
juvazisinin önderliğinde parlamenter rejime geçmiştir. İm-
paratorlukta insan hakları öğretisinde ve anayasacılık hare-
ketlerinde önemli gecikmeler olurken; Cumhuriyet, İttihat 
ve Terakki’nin tüm etnisite mühendisliğine rağmen impa-
ratorluktan geriye kalan kozmopolit yapıyla tek etnik kim-
lik, tek din, tek mezhep, tek kültür ve tek dil üzerinden bir 
devlet-ulus yaratmaya çalışmıştır. Ulusu inşa eden güç mili-
tarist bürokratik sınıf olmuş, böylece devleti temsil eden bu 
sınıf kendi tasavvuruna uygun bir ulus inşasına girişmiştir. 
Ancak baskı, şiddet, inkâr, imha ve uslandırma politikaları-
na dayalı olarak ulaşılmak istenen bu hedefin gerçekleşme-
sinde başarısız olunmuş, halkın büyük bir çoğunluğu mağ-
dur edilmiştir. Bu politika, asker-sivil ilişkisi bağlamında si-
yaseti, toplumu, iç güvenliği, bilimsel hayatı askerî vesayet 
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altına sokarak Kürtlere, Alevilere, Sünnilere ve gayrimüs-
limlere ilişkin sorunların çözülemez hale gelmesine neden 
olmuştur. İşte bu tablo karşımızda hukuku da içine alan bir 
demokrasi krizi olarak duruyor.

Bu kitapta, söz edilen demokrasi ve yargı krizine yukarı-
da belirtilenler açısından bakılarak gelinen aşama tartışma-
ya açılmakta ve okurlar soruları çoğaltmaya, çözüm öneri-
leri ve yöntemleri üzerinde düşünmeye davet edilmektedir.


