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EKONOMİK KRİZDEN SİYASİ BUNALIMA  

Avrupa Birliği’nde Krizin Faturası Demokrasiye mi Kesiliyor? 

 

 

 

Avrupa Birliği, son zamanlarda içinde bulunduğu kriz ile belki de 

tarihinde hiç olmadığı kadar sorgulanır bir hal almıştır. Birlik, kuruluş 

yıllarında öncelikli olarak iktisadi bütünleşme amacı taşısa da zaman 

içinde dönüşüm geçirerek ve genişleyerek bugün sosyal, iktisadi ve 

siyasi anlamda bütünleşme gerçekleştirmeyi amaç edinmiş ulus üstü 

bir birlik halini almıştır.  

 

Avrupa kıtasında barışı hedefleyen bir proje olarak ortaya çıkan Birlik 

için demokrasi hem ulus üstü kurumsal yapıda, hem de üye ülkeler 

düzeyinde önemli dayanaklardan biri olmuştur. Bu dayanağı 

güçlendirmek ve istikrarlı hale getirmek için birçok girişimde 

bulunulmuştur. Ayrıca, adaylık için önkoşul olan Kopenhag 

Kriterleri’nde siyasi kriterlerin arasında işleyen bir demokrasiye sahip 

olma kriterinin bulunması da AB’nin demokrasiye verdiği önemin bir 

göstergesidir. Ancak ekonomik krizle beraber AB’de demokrasinin 

etkinliği ve üye ülkelerin demokrasiye bağlılığı sorgulanır bir hale 

gelmiştir. Bu yazı, 2008 yılında başlayan ve 2010 yılından itibaren bir 

borç krizi halini alan ekonomik krizin Avrupa Birliği’nde ve Birlik’e 

üye ülkelerde demokrasinin kurumsal ve AB vatandaşlarının 

demokrasi algısının değişimini ele almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1223/Ali+Osman+Dizman  
2 http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1249/Efsan+Nas+Ozen  
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AB ve Demokrasi  

 

Avrupa Birliği uzunca bir süre kurumsal yapısının karışık olması, kararların vatandaşların katılımından 

uzak bir şekilde alınması ve karar alma sürecinin şeffaf olmaması gibi çeşitli sebeplerle eleştirilmiştir. Bu 

eleştirileri aşabilmek için birçok girişimde bulunulmuştur. Söz konusu girişimlerden en günceli, Birlik’te 

köklü yapısal değişikliklere imza atan Lizbon Antlaşması’dır. 6 üyeli bir topluluk iken 27 üyeli bir birliğe 

dönüşen AB’nin sahip olduğu kurumsal yapılanmanın artık Birlik’in ihtiyaçlarını karşılayamadığı 

düşünülmiş; mevcut ve gelecekteki genişlemeleri başarılı şekilde sindirebilmesi ve maruz kaldığı 

demokrasi ile ilgili eleştirilerini aşabilmesi için, güncel küresel gelişmelere uygun bir şekilde yeniden bir 

kurumsal yapılanma ihtiyacı hissedilmiştir. Bu ihtiyaca bir cevap olarak Lizbon Antlaşması, 1 Aralık 

2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Antlaşma, yaptığı kurumsal değişikliklerle AB’nin daha etkin bir 

demokrasiye sahip olmasını, daha hesap verebilir, daha şeffaf olmasını ve dünya siyasetinde daha aktif rol 

almasını amaçlamaktadır. Bunun için ulusal parlamentoların AB karar alma süreçlerinde daha aktif bir 

role sahip olması sağlanmış ve Birlik’te vatandaşlar doğrudan temsil eden ve onların oyu ile göreve gelen 

tek kurum olan Avrupa Parlamentosunun yetkileri arttırılmıştır.  

 

Avrupa Birliği ayrıca vatandaşların politika oluşturma sürecinde daha aktif rol almasını sağlamak 

amacıyla 1 Nisan 2012’de Avrupa Vatandaş Girişimi (AVG)’ni başlatmıştır. Girişim en az 7 farklı üye 

devlette yaşayan 7 AB vatandaşından oluşan komiteler tarafından düzenlenmektedir. Komite, 

Komisyon’un yetki alanına giren konularda mevzuat yapılması için öneriler getirebilmektedir. Girişimin 

Komisyon tarafından gündeme alınması için en az 7 üye devletten
3
 1 milyon AB vatandaşı tarafından 

imzalanması gerekmektedir.  

 

AB’de Ekonomik Kriz ve Demokrasi  

Avrupa Birliği, Eylül 2008’de başlayan ve 2010 yılında ise Avrupa Birliği’nde bir borç krizi olarak 

yansımaları görülen ekonomik krizden fazlasıyla etkilenmiştir. AB’ye üye ülkeler arasından İrlanda, 

İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan bu birbiriyle bağlantılı iki krizden özellikle etkilenen ülkeler 

olmuşlardır. Bu durum, bu ülkelerin büyüme oranlarının 2006 ile 2011 yılları arasındaki değişimine 

bakıldığında daha açık bir şekilde görülmektedir (Şekil 1). Tüm ülkelerde krizin patlak vermesinin 

ardından 2010 yılına kadar büyüme oranlarında büyük bir düşüş görülmektedir. Avrupa Birliği’nde 2009 

yılında ekonomi ortalama yüzde 4,3 küçülürken, örneğin İrlanda ekonomisi yüzde 7, İtalya ekonomisi ise 

yüzde 5,5 oranında küçülmüştür. 2011 yılına gelindiğinde ise Portekiz ve Yunanistan ekonomilerinin 

küçülmeye devam ettikleri görülmektedir.  

Ekonomik krizden fazlasıyla etkilenen bu beş Avrupa Birliği ülkesi, demokrasi göstergeleri bakımından 

da krizin ortaya çıkışından bu yana gerileme göstermektedirler. Economist Intelligence Unit tarafından 

2006 yılından bu yana hesaplanmakta olan Demokrasi Endeksi verilerine göre bu beş ülkenin tümünün 

demokrasi skorlarında gerileme görülmektedir (Şekil 2). 167 ülkeyi tam demokrasi, kusurlu demokrasi, 

karma rejim ve otoriter rejim olmak üzere dört kategoride değerlendiren Endeks, 2010 yılında İtalya ve 

Yunanistan, 2011 yılında ise Portekiz’i de tam demokrasi kategorisinden çıkararak kusurlu demokrasi 

kategorisinde değerlendirmektedir. Birlik genelinde ise hiçbir ülke 2011 yılında endeks değerini 

yükseltmeyi başaramamıştır. 

                                                           
3 Toplam üye olan devlet sayısının en az dörtte birinde yaşayan 1 milyon AB vatandaş tarafından imzalanmalıdır. Şu anda AB’nin 27 üyesi 

olduğundan sayı 7 üye devlet olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 1: Avrupa Birliği ülkelerinde büyüme oranları, 

2006-2011 

 

Şekil 2: Economist Intelligence Unit Demokrasi 

Endeksi puanları, 2006-2011 

 
 

Kaynak: Eurostat Kaynak: The Economist Intelligence Unit 

 

 

Ekonomik krizler özellikle oturmamış demokrasilerde daha sert rejimlere yönelmeye neden 

olabilmektedir.
4
 Ancak görece daha gelişmiş ülkeler ve daha oturmuş demokrasilerin yer aldığı Avrupa 

Birliği’nde demokrasinin bu şekilde normal işleyişinden sapması daha önemli bir sorun olarak 

algılanabilmektedir. Birlik ülkelerinde bu yönde bir gerilemenin yaşanması ise, özellikle Euro bölgesinde 

krizden en fazla etkilenen ülkelerin karar alım süreçlerine müdahale edilerek politika oluşturmadaki 

bağımsızlıklarına ve hesap verebilirliklerine zarar verilmesinin bir sonucudur. Yukarıda bahsedilen bu beş 

ülke, bu sonuçtan en fazla zarar gören ülkeler olmuşlardır. Bu durum, yalnızca Demokrasi Endeksi gibi 

somut demokrasi göstergelerinde değil, Avrupa Birliği vatandaşlarının ülke ve Birlik içindeki demokrasi 

algılarında da olumsuz yönde değişime neden olmuştur. Örneğin, Avrupa Komisyonu tarafından 

gerçekleştirilen Eurobarometer kamuoyu yoklamaları, Avrupa Birliği vatandaşları arasından kendi 

ülkelerinde veya Avrupa Birliği genelinde demokrasinin işleyişinden memnun olmayanların oranının 

giderek yükselmekte olduğunu göstermektedir (Şekil 3 ve Şekil 4). Bu beş ülke içinden özellikle Akdeniz 

ülkelerinde ise hem ülke içinde hem de Birlik genelinde demokrasinin işleyişinden memnuniyetsizlik AB-

27 ortalamasından daha da yüksektir. Borç krizi sonrasında Avrupa Birliği tarafından alınan önlemler ve 

oluşturulan teknokrat hükümet ile dikkat çeken Yunanistan’da ise demokrasinin işleyişinden memnun 

olmayanlar en yüksek orandadır. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Acemoğlu, Daron ve Robinson, James (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy (Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik 

Kökenleri), New York: Cambridge Üniversitesi Yayınları. 
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Şekil 3: Eurobarometer anketine göre ülke içinde 

demokrasinin işleyişinden memnun olmayanların 

oranı 

Şekil 4: Eurobarometer anketine göre Avrupa 

Birliği genelinde demokrasinin işleyişinden 

memnun olmayanların oranı 

  
Kaynak: Eurobarometer 

 

Not: Anketler her yıl ilkbahar veya sonbahar aylarında yapılmaktadır. 2008 yılında yapılan anketlerde demokrasi ve 

memnuniyet üzerine soru sorulmamıştır. 

 

Siyasi Bunalım 

 

Avrupa Birliği ülkelerinin yaşadığı ekonomik kriz, ülkelerin siyasi süreçleri içinde bir krize de neden 

olmuştur. Örneğin Yunanistan’da Başbakan Papandreu AB tarafından kendisine sunulan mali yardım 

paketini kabul etmeden önce referanduma götürmek istemiş, Merkel böyle bir durumda paketin geri 

çekilebileceğini söyleyince istifa ederek koltuğu Avrupa Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Lukas 

Papadimos’a bırakmıştır. İtalya Başbakanı Berlusconi ise krizle başedebilmek için AB’nin hazırladığı 

ekonomik reformlar paketinin Temsilciler Meclisi’nde ve Senato’da kabul edilmesinden sonra istifa 

ederek koltuğunu AB Komisyonu’nun İç Piyasalar, Gümrük ve Vergilendirme’den Sorumlu Eski Üyesi 

Senatör Mario Monti’ye bırakmıştır. Euro bölgesindeki görece daha güçlü ülkelerin krizden daha fazla 

etkilenen İtalya ve Yunanistan gibi ülkelere karşı takındıkları bu tutum bu ülkelerin vatandaşlarının hem 

Birlik hem de kendi ülkelerine yönelik demokrasi algılarının düşme eğilimi göstermesine sebep olmuştur.  

 

İspanya ve Portekiz’de ise kriz erken seçimlere gidilmesine neden olmuştur. 2011 yerel ve bölgesel 

seçimlerinde partisi büyük bir yenilgi alan İspanya eski Başbakanı Jose Zapatero yerel ve bölgesel 

seçimler zamanında genel seçimleri erkene almayacağını ve kendisinin tekrar aday olmayacağını 

açıklamıştır.
5
 Ne var ki, ülke genelinde devam eden protestolar erken seçimlere gidilmesine neden 

olmuştur. Seçim sonucunda yüzde 28,7 oranında oy alan Jose Zapatero’nun Sosyalist İşçi Partisi’nin 2004 

yılından beri iki dönem süren iktidarına sağ partisi Halk Partisi yüzde 44,6 oy oranı ile son vermiştir. 

Portekiz’de ise seçmenler krizin faturasını iktidar partisine çıkarmış ve 6 yıldır ülkeyi yöneten 

                                                           
5 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2011/05/110523_spain_election.shtml 
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Sosyalistler yüzde 28 oyla seçimleri oyların yüzde 39’unu alan merkez sağ partisi Sosyal Demokrat 

Parti’ye kaybetmiştir. 

 

Oluşan siyasi krizler AB vatandaşlarının  seçimlere katılımlarını da olumsuz etkilemiştir. İspanya’da 

genel seçimlere katılım 2004 yılında yüzde 75,66; 2008 yılında yüzde 76,03 oranında olmuş iken bu oran 

2011 genel seçimlerinde yüzde 68,94 oranında kalmıştır (Şekil 5).  Portekiz’de genel seçimlere katılıma 

bakıldığında, 2005 yılında yüzde 64,26 oranında katılım 2009 genel seçimlerinde yüzde 59,68’e düşmüş 

ve 2011 genel seçimlerinde yüzde 58,03 oranın katılımla Portekiz tarihinin en düşük katılımlı genel 

seçimleri gerçekleşmiştir (Şekil 6). Krizden en çok etkilenen Akdeniz ülkesi olan Yunanistan’da ise 2007 

yılında yüzde 74,14 oranında olan kaılım, 2009 yılnda yüzde 70,92’ye, 2012 yılında ise yüzde 62,47’ye 

düşmüştür (Şekil 7). 

 

 

Şekil 5: İspanya’da seçimlere 

katılım 

Şekil 6: Portekiz’de seçimlere 

katılım 

Şekil 7: Yunanistan’da seçimlere 

katılım 

   
Kaynak: Uluslararası Demokrasi ve Seçim Desteği Enstitüsü (IDEA) 

 

Not: Yunanistan’daki 2012 seçimlerine katılım verisi, Haziran 2012’de yapılan genel seçimlere aittir. Mayıs 

2012’de yapılan genel seçimler, partilerin hükümet kuramaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas 

tarafından iptal edilmiştir. 

 

 

Sonuç: Resmi Doğru Okumak 

 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında AB’nin içinden geçtiği krizi sadece iktisadi bir kriz olarak 

değerlendirmek eksik kalacaktır. Birlik gelecekte kurumsal olarak nasıl konumlanacağını belirleyecek bir 

süreçten geçmektedir. Yaşanan kriz AB’de ve üye ülkelerde demokrasinin işleyişine dair bir sorun tespiti 

yapılmasına olanak tanıyarak çatlakları göstermiştir. Bu durumun doğru okunması demokrasinin 

işleşiyindeki sorunların geçici olarak değil, kalıcı olarak giderilmesi için bir fırsat verecektir. 

 

Demokrasi, kuruluşundan bu yana AB’nin temel değerlerinden biri olmuştur. Ekonomik krizin sonucunda 

bu temel değerden vazgeçilmediğine işaret eden gerek AB gerekse ülkeler düzeyinde göstergeler 

bulunmaktadır. Öncelikle teknokrat hükümetlerin kurulması demokrasilerin normal işleyişlerinde yer 

almasa da, atanmışların da meclisten güvenoyu almaları gerekmektedir. Ayrıca atanarak iş başına gelen 

liderlerin yürütmenin başına geçtiği yasamanın ise yalnızca seçilenlerden oluştuğu görülmektedir. Ülke 

içi gelişmeler uygun hale geldiğinde teknokrat hükümetler yerlerini seçimle gelenlere bırakmaktadır: 

Yunanistan Haziran 2012’de seçimler gerçekleştirilmiş, İtalya’da ise Nisan 2013’te gerçekleştirilmesi 
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planlanmaktadır. Dolayısıyla bu gelişmelerin demokrasiye darbe olarak algılanmaması gerekmektedir. 

Ulus üstü perspektiften bakıldığında ise AB’nin demokrasiyi güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini 

sağlamak için girişimlere devam ettiği görülmektedir. Nisan 2012’de başlatılan Avrupa Vatandaş Girişimi 

bunun önemli göstergelerinden biridir. Hem ülkeler hem de Birlik düzeyinde görülen bu gelişmeler kriz 

sonucu daha da görünür hale gelen demokrasi çatlaklarının çözülebileceğine işaret etmektedir. 

 

 


