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Abstract 

In this study; A compilation is made about any political power that can affect 
individual freedoms, which is legally accepted by individuals living in society 
and that exists as concrete implementer of state sovereignty. In the first part 
of the review, what is the general power that compels people to obey, the 
types of general power, the relationship that power establishes with similar 
concepts and the social relations on which the powers are based are 
emphasized. In the second section, the differences between the political 
power which uses sovereignty in the state sphere from other types of power, 
the effect of political power on individual rights and freedoms and the 
probabilities that may arise in case of opposing the will of legitimate political 
power are evaluated. 
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Özet 

Bu çalışmada; birey özgürlüklerini etkileyebilen herhangi bir iktidardan, 
toplumda yaşayan bireylerin hukuken meşru kabul ettiği ve devlet 
egemenliğinin somut uygulayıcısı olarak varlık bulan siyasi iktidar hakkında 
bir derleme yapılmaktadır. Derlemenin ilk bölümünde insanları itaate 
zorlayan genel iktidarın ne olduğu, genel iktidarın türleri, iktidarın benzer 
kavramlar ile kurduğu ilişki ve iktidarların dayandığı sosyal ilişkiler 
üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümünde, devlet alanındaki egemenliği 
kullanan siyasi iktidarın diğer iktidar türlerinden farkları, siyasi iktidarın 
bireysel hak ve özgürlükler üzerindeki etkisi ve meşru siyasi iktidarın 
iradesine karşı gelinmesi durumunda ortaya çıkabilecek ihtimaller 
değerlendirilmektedir. 
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1. Giriş 

Birey dünyaya geldiği andan itibaren davranışını kontrol altına alan bazı 
varlıkların etkisi altında hareket etmektedir. Örneğin annenin bedeninden ayrılan 
bebek daha ilk günlerinde bir isim almakta, bu isimle bazı kayıtlara geçmekte ve 
kendi iradesi dışında bir sistemin kontrolü altına girerek nüfusuna girdiği 
toplumun, kendisi dünyaya gelmeden önce koymuş olduğu kurallarına uymaktadır. 
Bireyin uymak zorunda olduğu toplumun genel kurallarının yanında, bir de içine 
doğduğu ailesinin kuraları vardır. Örneğin dünyaya yeni gelen bebek; ailesi 
tarafından kendisi için seçilen kıyafetleri giymekte, belirli saatlerde uyumaya 
belirli saatlerde uyanmaya zorlanmaktadır. Dünyaya yeni gelen bebeğin uymak 
zorunda olduğu kurallar kendisi büyüdükçe değişik görünümlerde karşısına 
çıkmakta ve hayatının sonunda yine kurallarla belirlenen bir bölgede kurallara 
uygun bir şekilde dünyadan ayrılmaktadır.  

Bireyin hayatı boyunca uymak zorunda olduğu bu kurallar, örneklerden de 
anlaşılacağı üzere, küçük bir grup olan ailesinin kuralları olabileceği gibi bütün 
dünya genelinde uygulanan genel bir kabulün sonucu da olabilir. İşte insanın 
uymak zorunda olduğu bu kuralların neden ve nereden kaynaklandığını 
araştırmak, araştırma sahası kurallarla örülü yaşam alanı olan bir çok hukukçunun 
merakını cezbedebilmektedir. Bu derlemeyi tetikleyen sorun da, kurallarla örülü 
yaşamın iktidarları üzerine düşünme merakıdır.  Bu sebeple; derlemede, bireyleri 
ve toplumları kurallara uymaya zorlayan kavramın ne olduğuna, zorlamanın 
kaynağında hangi gücün yer aldığına ve bu gücün meşru olup olmadığına 
odaklanılmaktadır. Kurallara uymaya zorlayan genel iktidar, genel iktidarın 
öğeleri, genel iktidar kavramı ile yakın ilgili kavramlar, toplumsal hayatta 
karşılaşılan tüm iktidarların üstünde yer aldığı varsayılan siyasal iktidar ve siyasal 
iktidarın nitelikleri derleme genelinde ele alınmaktadır.   

2. İktidar 

İnsan, tabiatın birinci dersi olan hayatını idame ettirmek duygusuyla, emir ve 
isteklerine uymak zorunda olduğu, üstün iktidarlı bir toplumun üyesi olarak 
dünyaya gelmektedir (Çam, 2005: 89). Eğer insan iktidarların kendisinden 
beklediği bu emir ve istekleri yerine getirmezse, bazen birinci dersi olan hayatını 
idame ettirmekte zorlanır ve hatta hiç idame ettiremez. Dolayısıyla, insanın emir 
ve isteklerini yerine getireceği iktidarı tanıması, meşru olan iktidarları 
özümsemesi, kendi davranışlarını ve tutumunu ilk aşamada kolaylaştırabilir. 
Ancak,  iktidarı tanıma ve özümsemenin gerçekleşmesi sürecinde, iktidar nedir 
sorusu baş göstermektedir. Keza ortalama bir kaba kuvveti iktidar mahiyetiyle 
özümseyen ve rasyonalitesine dair sorgulama yapmaksızın kabullenen birey 
bakımından onurlu bir yaşamın da süremeyeceği kabul edilmelidir. Öte yandan; 
herhangi bir meşruiyete dayan iktidar ile iktidarı bir şekilde kurabilmiş zorba 
arasındaki ayrımı yapabilmek, her zaman zannedildiği kadar kolay olmayabilir. 
Keza, yaşadığımız ortamda temelde eşitsizlikten kaynaklanan birçok farklılığın, 
insanların birbirlerini etkilemelerine yol açtığı görülmektedir. Bazılarının sahip 
olduğu araçlar, statüler, yetenekler; onlara diğerlerini etkileme, yönlendirme ve 
hatta kontrol altına alabilme olanağı sağlayabilmektedir. İşte bu aktörlerden 
birinin diğerini yönlendirebilmesi, davranışlarını kendi isteklerine göre 
etkileyebilmesi ve hatta karşısındakinin iradesini kendi isteklerine uydurabilmesi 
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bir çeşit iktidar ile açıklanmaktadır (Dursun, 2004: 91). Ancak insanlığın var 
olduğu tarihten bu tarafa karşılaşıldığı tahmin edilebilecek iktidar kavramı, sosyal 
bilimlerde her dönem tartışılagelmiştir. Çok eskilerden örnekleri bulunabilecek 
siyasi iktidar betimlemelerinin birisini de, genellikle modern devletin temeline 
yerleştirilen T. Hoobes yapmaktadır. Ona göre, bir insanın iktidarı ister 
yaradılıştan, ister sonradan kazanılmış olsun, evrensel olarak görülen bazı 
faydaları elde etmek için sahip olunan hali hazır vasıtalar şeklinde kabul 
edilmelidir (akt. Çam, 2005: 91). Öte yandan, modern devletin gelişiminde önemi 
ortada olan bir düşünür J.J. Rousseau’ya göre güç maddesel bir şeydir (Rousseau, 
2006: 7), dolayısıyla iktidar sadece güce dayanılarak açıklanmamalıdır. H.B. Acton 
ise iktidarı yetenekle açıklamaya çalışmış, bir insanın iktidarını yeteneği ile doğru 
orantılı görmüştür (Çam, 2005: 91). Temelde bir kontrol ilişkisine dayanan iktidar 
kavramı (Dursun, 2004: 91) kontrol ilişkisinin yanında genel ve geniş anlamı ile 
başkalarının davranışlarını etkileyebilme, idare altına alabilme olanaklarını kapsar 
(Kapani, 2005: 46). Başka bir deyişle ilişki halindeki iki veya daha fazla varlık 
arasında, biri veya birilerinin diğeri ya da diğerleri üzerinde meydana getirdiği etki 
ve kontrol olgusu iktidar olarak açıklanmaktadır (Dursun, 2004: 91). O halde bir 
iktidar ilişkisinin varlığından bahsedebilmek için en az iki kişi veya iki varlığın 
bulunması gerektiği ifade edilebilir. Keza insanın kendisi üzerinde kurmuş olduğu 
kontrol bir iktidar değildir; bu kontrol, bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme 
gücü yani “irade” kavramı açıklanabilir (TDK, 2012). İktidarın ilişkisinin 
kurulmasında aranacak temel öğelerinden birisi güç ve zorlamadır. İktidar 
ilişkisinde aranan güç ve zorlama öğesi, taraflardan birisinin maddi üstünlüğü 
anlatır (Dursun, 2004: 94). Diğerlerine göre herhangi bir maddi üstünlüğe sahip 
olanlar, onların davranışlarını ya da kararlarını etkileyebilme ve kontrol altına 
alabilme olanağına sahip olurlar (Dursun, 2004: 94). Ancak; fiziksel üstünlüğün 
(Çam, 2005: 322), yani Bertrand Russel’in sosyal bilimdeki iktidar kavramını fizik 
bilimindeki enerji kavramına benzetmesinde olduğu gibi (Kapani, 2005: 46) fiziki 
gücün iktidarı kurabilmek için yeterli olduğu kabul edilmemelidir (Gözübüyük, 
2007: 16). Bir kişi, Max Weber’in iktidar tanımında (Kapani, 2005: 46) yer alan 
sosyal ilişkiler çerçevesi içerisinde, iradesine karşı gelinmesi halinde iradesinin 
yürütmesini sağlamak için, mutlaka fiziki güce sahip olmak zorunda değildir. 
Kendisinin iktidarına karşı geleni ekonomik veya sair farklılıklarıyla, örneğin 
zihinsel yeteneklerinin sağladığı güçle ikna edebilen kişi, bulunduğu ortamda 
iktidarı sağlamış kabul edilir. İktidar ilişkisinin kurulmasında önemli kabul 
edilebilecek unsur, kişinin içinde bulunduğu grupta kontrol ya da etki sahibi 
olmasını ve kendi iradesine uygun olanın yapılmasını sağlayabileceği herhangi bir 
imkâna sahip olmasıdır. Dolayısı ile bir grupta iktidar olmak için fiziksel güce sahip 
olmak tek başına yeterli olmayabilir. Bir kişi; kendi isteği ve arzuları 
doğrultusunda, içinde bulunduğu grupta diğer kişi ya da kişileri etki ve kontrol 
altına alabilmesi ile o grup içinde iktidarını kurmuş olur.  

İktidar kavramı ile yakın ilgili kabul edilen kavramların başında sosyal kontrol 
gelmektedir. Sosyal kontrolde, toplumun biriken değerlerinin birey üzerinde 
oluşturduğu kontrol ve etki söz konusudur (Daver, 1969: 101). Doğrudan bir 
kişinin belirli kişi ya da kişiler üzerinde etkisi değil soyut değerlerin kişi üzerinde 
oluşturduğu etki vardır. Mahalle baskısı, gelenek ve göreneklerin baskısı, kamuoyu 
eğilimi buna örnek olarak gösterilebilir (Daver, 1969: 101). Bir diğer kavram da 
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görevsel yol göstermedir. Görevsel yol göstermede, karşılıklı işbirliği ve kişiler 
arasında eşitlik vardır. Bu ilişkide, iktidar ilişkisi veya astlık üstlük ilişkisi söz 
konusu değildir. Doktorun hastasına tavsiyesi (Daver, 1969: 101), avukatın 
müvekkiline yardımı, görevsel yol göstermeye örnek olarak kullanılmaktadır. 
Otorite de iktidarla, hatta çoğunlukla siyasal iktidarla karıştırılan bir başka 
kavramdır. Bazı yazarlar (bkz. İba, 2008: 55) otoriteyi, meşru siyasal iktidar olarak 
kabul ederler. Hatta otoritenin meşru siyasal iktidar olduğunu, siyasal iktidara “siz 
otoriteyi nerden almaktasınız (Lipson, 1978: 248) sorusunu sorarak açıklamaya 
çalışırlar. Ancak otorite bazı durumlarda iktidar kavramından ayrılır. Otorite 
kavramı iktidarla aynı anlamda kullanılabileceği gibi, bir kişinin bir konuda otorite 
olduğu belirtildiğinde, ilgili kişinin o konu hakkında bilgi sahibi olduğu ifade 
edilmektedir. Söz konusu ifadede, otorite kavramı uzman kişi anlamını da 
taşımaktadır (Kapani, 2005: 53).   

İktidar kavramında yer alan kontrol ve etkinin oluşması ve sürmesi için gerekli 
gücün yanında bir diğer unsur da aktörün farklılığını sağlayan gücün diğerleri 
tarafından benimsenmesidir. Bu farklılığı taşıyan aktörün elde ettiği gücü diğerleri 
zorlamaya yer bırakmaksızın görür ve benimserse iktidar ilişkisi oturur ve anlamlı 
hale gelmiş olur (Dursun, 2004: 95). Bu durum ayrıca iktidar ilişkisinin 
sürekliliğini de sağlayabilmektedir. Okulda öğretmenin iktidarının benimsenmesi, 
sınavda gözetmenin iktidarının benimsenmesi, ailede babanın iktidarın 
benimsenmesi o grupta iktidar ilişkisinin sürekliliğini sağlamakta ve iktidar 
ilişkisinin oturduğu bir grubu ortaya çıkarmaktadır.   

Bir insanın toplumsallaşmasına giden yolda bireyden sonraki ilk boyutu küçük 
gruplar oluşturur (Kışlalı, 1994: 159). Küçük grup; aralarında belirli bir ilişki 
bulunan, nispeten az sayıda kişiden oluşan gruba denebilir (Kışlalı, 1994: 159). 
Örneğin bir çekirdek ailede iki kardeşin oluşturduğu grup çekirdek ailenin 
tamamına göre küçük bir gruptur. Ailede büyük kardeş küçük kardeşin üzerinde 
kontrol ve etki gücüne sahip olabilir ve fakat baba bütün aile üzerinde kontrol gücü 
ve etki oluşturabilir. Örnekte büyük kardeşin küçük kardeş üzerinde oluşturduğu 
kontrol ve etki gücü, büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki iktidarı ile 
açıklanabilir. Aynı şekilde babanın bütün aile üzerinde oluşturduğu kontrol ve etki 
gücü de babanın aile üzerindeki iktidarı ile açıklanabilir.  

Toplumun küçük gruplarındaki iktidar ilişkisine verilebilecek bir başka örneğe de, 
askerlik ilişkisinde karşılaşılmaktadır. Askerlik ilişkisinde her bölük kendinden 
küçük olan takımlardan, her takım kendinden küçük olan mangalardan oluşur. 
Tahmini bir bölük sayısı dikkate alınırsa, bir bölük 99 asker ile kurulmaktadır. Bu 
bölükte üç takım olduğunu var sayarsak her takım 33 askerden oluşur. Yine her 
takımı üç mangaya bölersek her manga 11 askerden oluşur. Sayılardan da 
anlaşıldığı üzere mangalar takıma kıyasla daha küçük bir gruptur, takımlar ise 
bölüğe göre daha küçük bir gruptur. Mangalara, içinde bulunduğu mangayı sevk ve 
idare etmek üzere kontrolü altında tutan bir asker komutanlık eder. Yine her 
takıma, mangaları idare etmek üzere kontrolü altında tutan bir asker komutanlık 
eder. Bu komutanlık ilişkisi mangalardan daha küçük bir grup olan ve 2 kişiden 
oluşan tim ilişkisinde de mevcut olup takımdan daha büyük olan 99 kişilik bölük 
ilişkisinde de vardır.  
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İktidar ilişkisinin mevcut olduğu en bilindik gruplardan birisi, toplumdur. Gruplar 
kişilerden oluşurken, toplumlar gruplardan oluşmaktadır (Zorlu, 2010: 170). 
Ancak bir kişi aynı anda birden fazla grupta olabilir ve hiçbir grup tek başına bir 
kişinin bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz (Lipson, 1978: 58). Bu yüzden düşünürler 
toplumu açıklamak için farklı fikirler ortaya koymuştur (akt. Uygun, 2008: 7). İbni 
Haldun; toplumun, temel gereksinimlerini karşılamak isteyen insanların bir araya 
gelmesi ile oluştuğunu savunmuştur (Uygun, 2008: 7). Leslei Lipson; insanın 
yaradılışında toplu yaşamaya, birlikte yaşamaya bir elverişlilik olduğunu 
vurgulamıştır (Lipson, 1978: 58). Dönmezer toplumu belli bir bölgede yaşayan 
insanlardan oluşan ve üyelerinin ortak bir yaşam tarzını bölüştükleri en büyük 
insan grubu olarak açıklamaktadır (Dönmezer, 1999: 6).  

Toplumda birden fazla insan olduğunu ve nispeten büyük bir grup olduğunu kabul 
edersek, her toplumda iktidarın olduğu aşikârdır. Ancak toplumdaki iktidar olgusu, 
içinde kontrol ve etki gücü taşısa da küçük gruplardaki iktidar olgusundan farklılık 
taşımaktadır. Küçük gruplarda iktidar sadece o küçük grubun içinde etkili 
olabilecek bilgi ya da beceri ile elde edilebilirken içinde birden fazla grubu 
barındıran toplumda iktidar üstün bilgi ve beceriyi gerektirmektedir. Ayrıca 
toplumun iktidarı olabilmeyi gerektirecek bilgi ve beceriler tarihsel süreçte sürekli 
değişim ve dönüşüm içinde olmuştur. İlk Çağ’da henüz sistemli bir teşkilatlanması 
olmayan toplumun iktidarı olmayı gerektirecek bilgi ve beceri farklı özellikler 
gerektirirken Ortaçağ ve modern dönemlerde topluma iktidar olmayı gerektiren 
bilgi ve beceriler farklı özellikler gerektirmektedir. Bu farklı ve üstün özellikteki 
bilgi ve becerileri elinde bulunduran iktidarı, siyaset bilimi incelemekte ve ana 
konusu yapmaktadır. Bununla birlikte teşkilatlanan toplumun ana kurallarını 
inceleyen anayasa hukuku bilimi ve teşkilatlansın, teşkilatlanmasın toplu 
yaşamanın kurallarını doğuşundan bu tarafa irdeleyen genel kamu hukuku bilimi 
farklı ve üstün özellikteki bilgi ve becerileri elinde bulunduran siyasi iktidarı 
biliminin konusu yapmaktadır.    

3. Siyasi İktidar 

Yukarıda ele alınan genel iktidar kavramı, başkalarını kontrol ve etkileyebilme 
bilgisine ve becerisine dayanmaktadır. Ancak; başkalarını itaate, emirlere uymaya 
zorlayan ve kontrol altına alan bütün beceri ve bilgiler sosyal iktidarı tanımlar 
(Daver, 1969: 100).  Siyasal iktidar da özünde kontrol ve etki özelliklerini taşır 
ancak, toplumun tümü üzerinde geçerli olan kontrol ve etki gücüdür (Kapani, 
2005: 48). Toplumun tümü de içinde bulundurduğu grupların yapısı ve içinde 
bulundurduğu insan sayısına göre değişir (Teziç, 2009: 91). Siyasi iktidara ilişkin 
iki temel görüşten söz edilir (Teziç, 2009: 91). Bir görüşe göre siyasi iktidar global 
toplumlarda ortaya çıkan iktidardır (Teziç, 2009: 91). Kabile şefleri, site devleti 
yöneticileri, imparatorlar, feodal beyler, çağdaş ulusların hükümetleri siyasi 
iktidara sahiptir; ama toplumun tümünü kapsamayan sendika, dernek gibi küçük 
gruplardaki yöneticiler siyasi iktidara sahip değildir (Çam, 2005: 328). Ayrıca 
siyasi iktidar toplumun kendi içindeki irili ufaklı, ayrı veya iç içe girişik üyeleri olan 
grupların üzerinde bir iktidardır. Bu iktidar, tepeden tabana doğru bir yetkiler, 
mertebeler, rütbeler dizisi taşıyan (Daver, 1969: 99) iktidarların en üstündeki 
iktidardır diyebiliriz. Bir diğer görüşe göre ise siyasi iktidar kendinden aşağıdaki 
iktidarların üzerinde bir iktidar oluşu ile nitelenmekten ziyade kendinden 
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yukarıda bir iktidar olmaması ile değerlidir (Çam, 2005: 329). Bu görüş siyasi 
iktidarı egemenlik kavramı ile özdeşleştirmiştir (Çam, 2005: 328). Başka bir 
deyişle siyasi iktidar, siyasi toplumun en gelişmişi olan devlette ortaya çıkar ve 
siyasi iktidar devletin varlık koşulu olan egemenliği kullanır (Gözübüyük, 2007: 
16). Siyasi iktidarın ortaya çıktığı tek topluluk milli devlettir (Teziç, 2009: 91).  

Devletin ne olduğu, devlet alanında egemenliği elinde bulunduranların 
meşruiyetini neye dayandırdığı ve bu egemenliğin herhangi bir sınırının olup 
olmadığı gibi sorular; devlete her geçen gün yeni sıfatların yakıştırılmasına yol 
açmaktadır. Bilinen ilk örneklerinde genellikle yönetim yetkisinin konuşlandığı 
coğrafi alana vurgu yapılan (site devleti, kent devleti vb.) devlet;2 günümüze 
yaklaştıkça yönetim teşkilatlanmasının örgütlenme biçimi (federal devlet, üniter 
devlet vb.),3 yönetim otoritesini kullananların dağılımı (feodal devlet, modern 
devlet)4 ve egemenliği kullananların izlediği yönetim modelleri (liberal devlet, 
sosyal devlet vb.) gibi hususlara dikkat çeken sıfatlarla anılabilmektedir. Özellikle 
devletin şiddet tekeline ve şiddet tekelinin tek bir siyasi iktidarda toplandığına 
işaret eden modern devletin5 doğuşundan sonra tartışılmaya başlanan devlet 
faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konusu, farklı devlet sistemlerinin ortaya 
çıkmasına ve dolayısıyla yukarıdaki yaklaşımın türevi olarak siyasi iktidarın 
yorumlanmasına zemin hazırlamıştır. Örneğin; John Locke(1632-1704) şiddet 
tekelinin sadece haksızları yargılama ve suçluları cezalandırma işlevi ile sınırlı 
olduğuna dikkat çekerek liberal devlet anlayışının,6 Jean-Jacques Rousseau(1712-
1778) ise şiddet tekelini elinde bulunduran egemenin hayatın birçok alanına 
müdahalede bulunabileceğini ifade eden sosyal devlet düşüncesinin temellerini 
atmıştır.7 Ancak; bu temellerin üzerine her dönem yeni düşünsel katkılar ekleyen 
liberal devlet ve sosyal devlet fikri, durmaksızın dönen dünyanın problemleri 
karşısında birbirlerinin önerilerine yaklaşımlarına sağlayarak ve dönüşerek siyasi 
iktidardaki dönüşüme uymak zorunda kalmıştır. Ancak bizce siyasi iktidarın devlet 

                                                        

2Devlet teorisi üzerine araştırma yapan düşünürler, yeryüzünde ilk devlet modeli Mezopotamya ve 
Mısır, Ege, Yunan yarımadası ve Anadolu’da kurulmuş kent/site devletlerini işlemektedirler. Polis 
de denen kent ya da site devletleri, devletin kurulduğu coğrafi alana dikkat çekmektedir. Akad, 
Mehmet / Dinçkol, Bihterin Vural / Bulut, Nihat, Genel Kamu Hukuku, Der Yayınları, 10. Baskı, 
İstanbul 2014, s. 7 vd.; Uygun, Oktay, Devlet Teorisi, XII Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2014, s. 
59 vd. 
3Federal devlet ve Üniter devlet hakkında bili için bkz. Uygun, Devlet Teorisi, s. 264-265 
4Feodal toplum ve feodal devlet hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bloch, March, Feodal Toplum, 
(çev. Kılıçbay, Mehmet Ali), Opus Yayınları, 3. Baskı, Ankara 1998, s. 39 vd 
5 Modern devleti; tüm silahların egemen güç olan siyasi iktidara devredilmesi ve egemen gücün 
şiddet tekeli ile görünür kılan düşünür Thomas Hobbes(1588-1679) olmuştur Hobbes, Thomas, 
Leviathan , (çev. Lim, Semih), Yapı Kredi Yayınları, 11. Baskı, İstanbul 2013, s. 249 vd. 
6 John Locke’nin siyasal toplumun başlangıcı ve sözleşme kuramı için bkz. Akın, İlhan F., Devlet 
Doktrinleri, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2013, 107 vd, Uygun, Devlet Teorisi, s. 219 vd; 
Akad/Dinçkol/Bulut, Genel Kamu Hukuku, s. 127 vd.  
7 Jean-Jacques Rousseau’nun sözleşme kuramı ve genel irade yaklaşımı için bkz. Rousseau, Toplum 
Sözleşmesi, s. 4 vd.; Hakyemez, Yusuf Şevki, Mutlak Monarşilerden Günümüze Egemenlik 
Kavramı, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2004, s. 36; Koçak, Mustafa, Batı’da ve Türkiye’de 
Egemenlik Anlayışının Değişimi Devlet ve Egemenlik, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2006, s. 
101 vd.; Uygun, Devlet Teorisi, s. 237 vd.; Akad/Dinçkol/Bulut, Genel Kamu Hukuku, s. 144 vd.; 
Akın, Devlet Doktrinleri, s. 134 vd.  
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olgusuna ya da egemenlik olgusuna özdeş görülmesi doğru bir yaklaşım 
olmayacaktır. Bilindiği üzere modern anlamda devlet ya da egemenlik kavramları 
belirli bir tarihsel kesitte ortaya çıkmıştır (Koçak, 2006: 27). Egemenlik 
kavramının ilk olarak 16. yüzyılda Jean Bodin tarafından kullanıldığı 
görülmektedir (Döner, 2003: 26). Bu sebeple egemenlik ve devlet kavramı ortaya 
atılmadan önce de siyasi örgütlenmesi olan yapılarda siyasi iktidarın olmadığını 
söyleyemeyiz. Devletsiz, (ilkel toplumlar) hiçbir gücü olmayan, sırf saygın bir insan 
olan Şef’in; düzeni sağlamak, aileler arası sorunları çözmek, toplumun tamamının 
toplum dışından gelen bir tehlikeye karşı davranışını belirlemek yetkisini 
tanıdıkları ve ona siyasi bir iktidar vasfı yükledikleri bilinmektedir (Koçak, 2006: 
30). Aynı şekilde ilk çağdaki Mısır firavunları (Koçak, 2006: 33) ve Sümer tanrıları 
(Koçak, 2006: 33) da içinde bulundukları toplumların birer siyasi iktidarlarıdır. 
Esasen yine bütün toplumu içine alan İlk Çağ Yunan Polisi ile bu toplumun yaşadığı 
dönemde daha henüz ortada olmayan Bodin’in ya da Hobbes’in egemenlik teorileri 
arasında yüzyıldan yüzyıla uzayan bir bağ da kurulmuştur (Lipson, 1978: 200). 
Egemenlik Ortaçağ’ın feodal devlet yapısından milli devlete geçişte kilit görev de 
görmüştür (Döner, 2003: 26). Ancak bunun sonucunda siyasi iktidar sadece çağdaş 
anlamdaki egemenlik teorileri ile örtüşmektedir denemez. Keza devletsiz 
topluluklardaki Şef’in siyasi iktidarı egemenlik teorisinin temeline oturtulamaz. Bu 
iki görüşün temellerindeki esas özellikler bakımından benzer oldukları da 
söylenebilir. Esas alınan nokta hem global toplum açısından hem de milli devlet 
açısında iktidarın en üstün, yani kendisi dışında hiçbir topluluğa tabi olmaması 
noktası ile siyasal iktidarın tanımlanmaya çalışılmasıdır (Teziç, 2009: 92). Hemen 
hemen her tanımda siyasi iktidara verilen ortak nitelikler siyasi iktidarın kapsamlı 
olması, üstün olması, kuvvet ve zor kullanma gücüne sahip olması ve 
yönetilenlerin iktidara itaat etmesi, rıza göstermesidir (Kapani, 2005: 48-49). Bu 
nitelikler tek başına siyasi iktidarı elbette açıklamaz fakat bir aradalar ise siyasi 
iktidarı oluştururlar.  

4. Sonuç 

Devlet alanında kapsamlı olması, üstün olması, kuvvet ve zor kullanma gücüne 
sahip olması ve yönetilenlerin iktidara itaat etmesi, rıza göstermesi unsurlarıyla 
karşılık bulan siyasi iktidarın özellikleri şu şekilde açıklanabilir: Sosyal iktidar 
belirli gruplar içerisinde etkisini göstermekteyken siyasi iktidar toplumun tümü 
üzerinde etkisini göstermektedir. Siyasi iktidarın diğer grupları da kapsayan geniş 
bir alanda uygulanma özelliği vardır. Siyasi iktidar toprağı ve insanıyla tüm 
toplumu ve unsurlarını kapsayan, en büyük kurum olan devletin düzeni ve tertibi 
üzerine iktidardır (Kışlalı, 1994: 95). Siyasi iktidar en genel, en kapsamlı iktidardır 
çünkü toplumun içerdiği bütün konularla ilgilenir (Kışlalı, 1994: 95). Bir başka 
deyişle siyasi iktidar ülkedeki tüm toplum bireylerinin davranışlarını etkileyen, 
belirleyen ve kendi isteğine uydurabilen bir iktidardır (Dursun, 2004: 101). Eğer 
söz konusu olan toplumun bir kesimi değil de tümüyse orada siyasi iktidar vardır 
(Kışlalı, 1994: 95). Siyasi iktidarla küçük grupların içindeki sosyal iktidar arasında 
bir eşitlik değil astlık üstlük ilişkisi olup siyasi iktidar diğer iktidarların hepsinden 
üstte yer almaktadır (Kapani, 2005: 49). Toplumdaki bütün insanlar ve gruplar en 
üstte siyasi iktidara bağlıdır (Teziç, 2009: 92). Siyasi iktidar kendi iradesini 
başkalarına kabul ettiren en üstte yer alan iktidardır (Kapani, 2005: 49). Siyasi 
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iktidar toplum içinde yer alan tüm iktidarları denetleme, iktidarlara sınırlar koyma 
ve bu iktidarların iktidarlarına son verme yetkisine sahip bir iktidar olduğundan, 
üstün iktidar olarak nitelendirilir (Kışlalı, 1994: 95). İşte siyasi iktidarın bu kendi 
iktidarını toplumdaki küçük iktidara dayatabilmesi onun üstünlüğünü sağlar 
(Erdoğan, 2010: 328). Küçük gruplardaki iktidarların varlığı ve kendilerini 
yenileyebilmeleri, siyasi gücü ele geçirmiş siyasi iktidarı tanımalarına ve 
kabullenmelerine bağlıdır (Prelot, 1972: 147). Hiç kuşkusuz siyasi iktidarı 
kabullenmeyen ve benimsemeyen küçük gruplardaki iktidarlar tutunamazlar ve 
yok olurlar (Prelot, 1972: 147). Elbette ki buradaki üstünlük mutlak ve keyfi 
olmamalıdır (Dursun, 2004: 101). Aksi halde siyasi iktidar kendisi de tutunamaz ve 
yok olur. Siyasi iktidar kendi üstünlüğünü kuvvet kullanma ve zorlama tekeline 
sahip olmasından almaktadır. Siyasi iktidarın üçüncü temel niteliği kuvvet ve zor 
kullanma tekeline sahip olmasıdır (Dursun, 2004: 101). Toplum içinde sadece 
siyasi iktidar zor kullanma ve maddi kuvvet kullanma yetkisine sahiptir (Kapani, 
2005: 49). Siyasi iktidar kendi iradesine karşı gelindiğinde kuvvet kullanabilir 
(Kapani, 2005: 49). Kuvvet yani zor kullanma siyasi iktidarın kontrolü 
sağlamasında en önemli unsurlardan biridir (Daver, 1969: 105). Aslında küçük 
gruplardaki iktidarında kuvvet ve zorlama yetkisi vardır (Dursun, 2004: 101). 
Ancak küçük gruplardaki kuvvet ve baskı yetkisini ya siyasi iktidardan almakta ya 
da manevi aşamada kalmaktadır. Siyasi iktidar kuvvet kullanırken polis, jandarma 
gibi kolluk kuvvetlerinin fiziki gücünü devreye sokabilmesinin yanında korku, 
baskı içeren manevi gücü de devreye sokabilir (Daver, 1969: 105). Bu kuvvet 
kullanma tekeline sahip olması toplumun düzenli bir şekilde devam edebilmesi 
için olmazsa olmaz şarttır (Kapani, 2005: 49). Aksi takdirde toplum düzeni bozulur 
ve anarşi ortamı meydana gelir (Kapani, 2005: 49). Siyasi iktidar değişikliklere 
göre, amacına ve anlayışına göre uygulamak istediği kuralları yürütürken ikna 
olmayanları, karşı koyanları kuvvet kullanarak, zorlayarak kırabilir (Gözübüyük, 
2007: 16). Siyasi iktidar bu kuvvet ve zor kullanma gücünü, borcunu ödemeyenin 
borcunu ödemesinde, vergisini ödemeyen mükellefin vergi borcunu ödemesinde, 
bir başka bireyin malını izinsiz alan hırsızın hapse atılarak hürriyeti kısıtlayıcı ceza 
ile cezalandırılmasında hatta kasten bir vatandaşı öldüren katilin idam 
edilmesinde dahi kullanabilir (Daver, 1969: 106). Siyasi iktidar bu kuvvet 
kullanma ve zorlama gücünü iktidar objelerinin siyasi iktidara rıza 
göstermesinden, iktidara itaat etmesinden almaktadır. Siyasi iktidarı diğer 
iktidarlardan ayırmada kullanılan dördüncü ve son özellik de yönetilenlerin 
iktidara itaat etmesi ve iktidara rıza göstermesidir (Kapani, 2005: 49). Yine küçük 
gruplardaki benimseme özelliğinin bir benzeri toplumdaki siyasi iktidara karşı da 
vardır (Dursun, 2004: 102). Toplum siyasi iktidarı benimser ve rıza gösterir. 
Gelenek ve görenek, alışkanlık, çevrenin etkisi, eğitim, şartlanma, menfaat, ceza 
korkusu ve çaresizlik gibi sebeplere dayanarak yönetilenlerin bir iktidara boyun 
eğebileceğini belirten Kapani; rıza olmaksızın siyasi iktidarın olamayacağını 
belirtmiştir (Kapani, 2005: 50). Sadece korku, polis, jandarma ile hiçbir siyasi 
iktidar, iktidarlığını sonsuza kadar devam ettiremez (Dursun, 2004: 102). Bu 
çıkarsamalarla Kapani,  siyasi iktidarı kuvvet + rıza formülüne indirmiştir (Kapani, 
2005: 50). Rıza iktidarın gönülden istenmesi ve içten benimsenerek, belirli 
gerekçelerle itaat gösterilmesidir (Dursun, 2004: 102). Gerçekten de rıza 
gösterilmeyen bir iktidar sürekliliği sağlayamaz. Her ne kadar, kapsadığı topluma 
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üstün gücünü, kuvvetini uygulasa da iktidarını meşrulaştırmayan, iktidarını 
uyguladığı topluma kabul ettirmeyen bir iktidar geçici olacak, devamlılığını 
sağlayamayacaktır. Meşruluktan yoksun kalan iktidar otorite kuramaz (İba, 2008: 
55). Siyasi iktidarlar en çok toplumun kendisi sayesinde tanınır (Heywood, 2010: 
423). Siyasi iktidarın en önemli farkı siyasi iktidara toplumun kendisini yönetmesi 
üzere verdiği yetki ve gösterdiği rızadır (İba, 2008: 55).  
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