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Öz
İnsan uzlaşma ve düzen ihtiyacının bir gereği olarak toplumsallaşmıştır. Devlet ise uzlaşı ve düzeni
üstün bir güç olarak garanti altına alan aygıt olarak belirmiştir. Devlet bu nedenle sözleşmeci teoriler
çerçevesinde ele alındığında zorunlu olarak ussaldır. Böylece insan, toplumsallaşma süreci içerisinde
yöneten-yöneten ilişkilerince içersenmiştir. Devlet yetkinin kendisinde temerküz ettiği bir yapıdır. Bu
haliyle hak etme isteği duyan her kişi ya da kesimin de ele geçirmeye çalıştığı bir şey olmuştur. Devletin
bu yönetme yetkisini nereye dayandırdığı, nasıl meşrulaştırdığı egemenliğinin gücünü ve
sürdürülebilirliğini belirlemektedir. Ulusal egemenlik bu noktada ulusla kurduğu ilişki üzerinden
anlamlandırılmaktadır. Ulusal egemenlik bu noktada ulusla kurduğu ilişki üzerinden
anlamlandırılmaktadır. Egemenlik günümüzde anlayışı altyapıyla etkileşimi dolayısıyla bir dizi
değişiklik geçirmekte ve insan hakları ve özgürlükleri temelinde dönüşmektedir. Ulus devleti var eden
koşullar değişmekte küresel konsensüsler oluşmakta, iktisadi unsurlar dünya toplumlarını
aynılaştırmaktadır. Bu durum, üzerinde uzlaşılacak hukuki ve ahlaki çerçevenin insan hakları olarak
belirginleşmesine yol açmaktadır. Yazı bu çerçevede ulusal egemenliğin geleceğine
değerlendirmektedir.
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Abstract
Human has socialized as a requirement of reconciliation and order. The state, on the other hand,
appeared as a device that guarantees compromise and order as a superior power. The state is therefore
necessarily rational. Thus, the human included in the socialization process by the ruler-ruled relations.
State is a structure that the authority has centralized in itself. In this way, it has been something that
every person or group who desires to deserve try to take over. Where the state bases its authority to
govern and how it legitimates determines the power and sustainability of its sovereignty. At this point,
national sovereignty is made sense through its relationship with the nation. Today, sovereignty
undergoes a series of changes due to its interaction with the infrastructure and transforms on the basis
of human rights and freedoms. The conditions that make up the nation state are changing, global
consensus is forming, and economic factors make the world societies uniquely. This situation causes the
legal and moral framework to be agreed upon to become clear as human rights. The article evaluates
the future of national sovereignty in this framework.
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