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Sözcük olarak egemenlik; en üstün güç, egemen olma durumu olarak 

tanımlanmaktadır.
1
  Sözlük anlamından da anlaşılacağı üzere egemenlik, kendisinden üstün 

bir otoriteye tabi olmama ve fakat kendisine tabi olanları yönetme erki olarak tanımlanabilir. 

Devletin iktidar unsuru ve kamu gücünü kullanma unsurudur.
2
 Dolayısıyla ülke içindeki en 

üstün kamu örgütlenmesinin temel unsurudur.
3
 

Kamu Hukuku, devleti tüzel kişilik olarak ele alırken, toplumdaki diğer tüzel 

kişilerden daha üstün yetkilerle donatıldığını kabul etmektedir.
4
  Ulus devletin sahip olduğu 

bu üstünlük, ülke sınırları içinde hükmetme tekeline sahip egemen güç olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Modern anlamda egemenlik çeşitli unsurlardan oluşan bir kavramdır. Şöyle ki 

devletin; toprak unsuru olan ülkede,  beşeri unsuru olan ulus üzerinde sahip olduğu iktidar 

egemenlik olarak tanımlanmaktadır.
5
 

Modern devlet içinde iktidar tekeli el değiştirse dahi egemenlik devlet için bakidir.
6
  

A.M.Hocart, egemenliğin vazgeçilmezliğini şu şekilde ifade etmektedir: ‘Biz merkezi 

yönetimden vazgeçemeyiz, çünkü toplumumuz öylesine geniş ve karmaşıktır ki, her bir bireyin, 

hiç görmediği, hatta hakkında hiçbir şey duymadığı binlerce başka bireyle işbölümü yapma 

zorunluluğunun bulunduğu belli bir eşgüdüm sistemine gereksinim duymaktadır…’
7
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Dünyada devlet yapılanması bakımından ‘yeni bir düzen’ in başlaması küreselleşme 

olgusunun gündeme gelmesi ile olmuştur. ‘Küreselleşme’
8
 çok boyutlu bir kavramdır. Hem 

dünya siyasetini hem ekonomisini etkilemektedir. Ulus devlet egemenliği bakımından ayrı bir 

öneme sahiptir. Çünkü dünya çapında ortak kültüre sahip, sınırları olmayan bir toplum 

yapısına ulaşmayı hedefler. Bu hedef de uluslar üstü bir oluşumu gerektirmektedir. 

Dolayısıyla ulus devletin sınırları içinde son söz sahibi egemen konumu sarsılmaktadır. 

Uluslararası ekonomiyi yönlendiren devasa şirketler, hukuken ve siyaseten tam bir serbesti 

için ulus devletin sınırlarını zorlamaktadırlar. 

 Bu durumda meşruiyetini ulustan alan devlet modeli yerini başka aktörlere 

devretmektedir. ‘Kamu yararı’
9
 için var olan ulus devlet, artık minimum alanda etkin 

kılınmak ve maksimum serbestiyi sağlamakla görevlendirilmektedir. Sınırların kalktığı 

küresel bir dünya iddiası ile ortaya atılan küreselleşme; zengin ve fakir arasındaki sınırı 

kaldıramamış, tam tersi sınıra bir uçurum yerleştirmiştir. Bu uçurum merkez devletler- çevre 

devletler ya da kuzey- güney ayrımı şeklinde kendini göstermektedir. Çünkü küreselleşme 

sürecinde gümrüklerin açılması ve serbest dolaşım aradaki ekonomik uçurumu artırmıştır. 

Gelişmiş ülkeler daha da zengin, az gelişmiş ülkeler ise daha da fakir hale gelmiştir.
10

   

Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, telekomünikasyon hukuku, uzay 

hukuku, çevre hukuku gibi alanlarda uluslar arası düzenlemelere ihtiyaç duyulurken, diğer 

yandan küresel ekonominin neoliberal politikalar doğrultusunda yönlendirilmesi sonucu 

Dünya Ticaret Örgütü (W.T.O.), Uluslararası Para Fonu (I.M.F.), Dünya Bankası (World 

Bank) gibi kurumlar ortaya çıkmaktadır. Bu yeni gelişmeler ve ortaya çıkan yeni aktörler 

nedeniyle ulus devlet egemenliğinin gözden geçirilmesi gerektiği savunulmaktadır. 

                                                           
8
 Küreselleşme ilk olarak çok uluslu şirketler bakımından önemli bir kavram iken, git gide genişleyen ve tanımı 

zorlaşan bir tabu haline gelmiştir. Bkz. AKAD- DİNÇKOL, s.190; SUNAY, 2007, s. 112-119. Modelski 

küreselleşmeyi ‘bir grup tarihsel dünya toplumlarının global bir sistem içerisinde bir araya getirilmesi süreci’ 

olarak tanımlamaktadır. Bkz. George MODELSKİ, ‘Küreselleşme’, Çev. Kudret Bülbül, Refik Yaslıkaya, 

Küreselleşme okumaları Ekonomi- Siyaset, Ed. Kudret Bülbül, Kadim Yayınları, Ankara 2006, s. 193. 

Giddens’ın küreselleşme tanımı ise ‘ yerel oluşumların kilometrelerce uzaktaki olaylarca şekillendirilmesi ya da 

tersi biçimde, uzak yerellikleri birbirine bağlayan dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması’ 

biçimindedir. Anthony GİDDENS, ‘Modernitenin Küreselleşmesi’, Çev. Kudret Bülbül, Küreselleşme okumaları 

Ekonomi- Siyaset, Ed. Kudret Bülbül, Kadim Yayınları, Ankara 2006, s. 204. 

9
 Kamu yararını gerçekleştirmek sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi ile bağlantılıdır. Sosyal devlet olmak, 

ekonomik hayata devletin müdahalesini gerektirir. Fakat bu müdahale küreselleşme taraftarları, neoliberaller 

tarafından reddedilmektedir. Örneğin eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi hizmet kolları ulus devletin tekelinden 

çıkarılarak özelleştirmeler yoluna gidilmektedir. Turan YILDIRIM, ‘Kamu Hizmeti ve Kar Amacı’, Editör Ali 

Ulusoy,  Hukuk- Ekonomi Perspektifinden Uluslar arası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Liberte Yayınları, Ankara 

2001,  s. 45. 

10
 AKAD- DİNÇKOL, s. 208. 



Bu görüşe göre ülkede egemen güç olan ulus devletin hükmetme tekelinin mutlaklığı, 

yürütme organına sınırsız takdir yetkisi vermektedir. Aynı zamanda ulus devletin hükmetme 

tekeli, yasama organına keyfi yönetimin, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması tekelini 

vermektedir.
11

 

 Ayrıca kapitalist sistemin bir sonucu olarak ortaya çıkan ulus devlet miladını 

tamamlamış, küreselleşme sürecinde iktidarı kullanma yetkisi ulus devletlerden çok uluslu ve 

ulusüstü şirketlere kaymıştır. Uluslararası sermaye bakımından, ulus devletin dar kalıpları 

ekonominin istedikleri yönde gelişmesi için yeterli değildir.
12

 Bu nedenlerle ulus devlet 

egemenliği reddedilmektedir. Kamu yararı veya kamu düzeni gibi tanımı belirsiz saiklerle 

geniş bir egemenlik alanına sahip olan ulus devletin yetkilerinin büyük bir kısmı farklı 

aktörlere dağıtılmalıdır. Ulus devletin sahip olduğu egemenlik tekeli, ‘hukuk devleti ilkesi’ ile 

bağdaşmamaktadır.  

Her ne kadar ulus devlet modern kapitalist dünyaya ait bir yapılanma olsa da liberal 

politikaların yanında sosyal politikaları da uygulayarak halkı bütünleştirici ve sosyal adaleti 

sağlayıcı bir işleve sahiptir. Bu da demokrasi kültürünün gereğidir.
13

 Bu noktada Beck de ulus 

devletin görünümleri olan refah devleti, kamusal alan ve demokrasinin neoliberallerce tasfiye 

edilmek istendiğini belirtmektedir.
14

 Neoliberaller reformcu olduklarını iddia etseler de, 

aslında ‘Ortaçağ Avrupası’na dönüş söz konusudur. Çünkü yerel milliyetçiliklere vurgu 

yapılarak küçük devletçikler oluşturulmakta, dini referanslarla cemaatçilik 

özendirilmektedir.
15

 

Küreselleşmenin zengini daha da zengin fakiri daha da fakir yapması gibi yıkıcı 

sonuçları olduğu, insan hakları, azınlık hakları söylemleri ile ört bas edilmeye çalışılmaktadır. 

Hayali bir dünya vatandaşlığı ve evrensel hukuk arayışı karşısında, dünyada mevcut olan 

ekonomik eşitsizlikler gelmektedir. Çözülmesi gereken ekonomik eşitsizlik sorunu, ulus 

devlet egemenliğini reddeden uluslararası ve ulusüstü sermaye tarafından göz ardı 

edilmektedir. İnsan hakları içinde hayati bir öneme sahip olan sosyal haklar bir kenara itilip 

                                                           
11

 SUNAY, s. 93. 

12
 AKAD- DİNÇKOL, s. 198. 

13
AKAD- DİNÇKOL,  s. 214. 

14
 Ulrich BECK, ‘Küreselleşme Nedir?’, Çev. Kudret Bülbül, Küreselleşme okumaları Ekonomi- Siyaset, Ed. 

Kudret Bülbül, Kadim Yayınları, Ankara 2006, s. 217. 

15
BECK , s. 218. 



mülkiyet hakkı ve sözleşme özgürlüğüne vurgu yapılmaktadır. Ancak küresel sermaye 

‘egemenlik yetkisini kim adına kullanıyorsun’ sorusuna ‘ulus adına’ cevabından daha akılcı 

bir cevap bulamamaktadır. 
16

 

Küreselleşen sermayenin ulus devlet egemenliğini aşındırma çabaları ile ulus 

devletlerin bu harekete direniş göstermesi sonucu ulus devlet egemenliği bir dönüşüme 

uğramaktadır. Dönüşen ulus devlet, egemenlik yetkisine dayanan bazı işlevlerini 

kaybetmektedir. Bu işlevler özellikle sosyal devlet olma ile ilgili işlevlerdir.
17

     

Ulus devletin yürütme organı olan hükümet ve idari teşkilatı bakımından yerel 

yönetimlerle yetki paylaşımı yoluna gitmek gerekliliği gündemdedir. Ancak iyi organize 

olmuş bir ulus devlet idaresinin ve bürokrasisinin tüm yetkilerini özerk birimlere devredeceği 

savı yerinde değildir. 

 Küreselleşme, gelişen teknoloji ile e-devlet olunmasını dayatsa da ileri teknoloji ile 

ulus devletin vatandaşlarını mali, idari ve adli yönden kontrol mekanizması kuvvetlenmiştir.
18

 

Her ne kadar küresel şirketler ulus devlet sınırlarını aştıkları iddiasında iseler de en azından 

asayişi ve mülkiyet hakkını koruyacak egemen bir ulus devlete ihtiyaç duyacaklardır. 

Kapitalizmin, ekonominin olağan akışı için, kamu düzenini sağlayacak bir devlete ihtiyacı 

vardır.  

Küresel şirketlerin etkisini inkar edilmemekle birlikte ulus devletten apayrı bir oluşum 

olduğu kabul görmemektedir. Burada dünya ekonomisindeki son gelişmelere de bakılacak 

olursa ekonomik krizden zarar gören küresel şirketlerin imdadına yine ulus devlet 

koşmaktadır.
19

 Ayrıca meşruiyetini ulusa dayandıran ulus devletler açısından küreselleşme 

ulusal milliyetçilik yerine yerel milliyetçilikleri teşvik etmektedir. Çoğu kez çoğunluk içinde 

yapay azınlıklar oluşturularak yerel milliyetçilik yapan azınlıklar muhatap alınmaktadır. 
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1998’de Uluslar arası Ceza Mahkemesi Roma Antlaşması ile kurulan Uluslar arası 

Ceza Mahkemesi insanlığa karşı suçlar, soykırım, savaş suçları gibi suç kategorilerinden 

dolayı yargılama yapabilmektedir. Fakat ABD, Çin, Rusya, İsrail başta olmak üzere bazı 

devletler egemenlik ilkesine aykırı buldukları için antlaşmayı imzalamamışlardır.  

Dünyada 1970’lere kadar uygulanan refah devleti politikasından vazgeçilmesi, sosyal 

devlet ilkesinin yavaş yavaş hukuki düzenleme alanından çıkarılması ile gelişmiş kapitalist 

devletlerde neoliberal politikalar uygulamaya konulmuştur. Fakat sadece ekonomi alanında 

kalmayan uygulamalar hem siyasi hem de toplumsal hayata yansıtılmıştır. Siyasi açıdan ulus 

devlet egemenliği yerine yeni güç paylaşımları öngörülmektedir. Küreselleşme sürecinin yeni 

oluşumlara kapı açması ile bölgeselleşme süreci ortaya çıkmıştır. 

 Klasik ulus devlet egemenliği aşınmakta, resmi sınırlar muhafaza edilse dahi ulus 

devletin yetki alanına uluslar arası ve ulus üstü pek çok kuruluşun müdahalesi söz konusu 

olmaktadır. Hukuk devletini işletmek adına uluslararası mahkemeler ulusal yargının üstünde 

tutulmakta, uluslararası andlaşmalar ulus devlet anayasalarının üst normu kabul edilmektedir. 

Ancak gözden kaçırılmaması gereken nokta; hegemonya kuran büyük devletlerin çok daha 

güçlü ulus devletler haline geldiği ve uluslararası hukuka aykırı hareket ettiği gerçeğidir.
20

 

Ulus devlet egemenlik sahasının değişim göstermesi her devlet için farklı sonuçlar 

doğurmaktadır. Bir yanda AB’ye üye olmaya çalışan Türkiye bir dizi standart yasalar paketini 

onaylarken, diğer yandan BM Güvenlik Konseyi’nden istediği kararı çıkartamayan ABD 

Irak’ı işgal etmektedir.
21
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