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SİYASET BİLİMİ 
 

Bölüm 2: İktidar ve Meşruiyet 

 → Demokrasi:  Halkın yönetime etkin katılımı, farklı düşüncelerin özgürce ifadesi, örgütlenmesi ve temsili, 
düşünce özgürlüğü, çoğunluğun yönetimi ve azınlığın haklarının korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınması ve hukukun üstünlüğüdür. 

 → İktidar:  Başkalarına istediğini yaptırabilme gücüdür. Etkileme, kontrol etme, hâkim olma, yönetmedir.  

-Sosyal İktidar:  Sosyal gruplardaki yönetimi sağlayan kişidir. Evde babanın sözünün geçmesi, derste hocanın otoritesi 
buna örnek verilebilir. 

-Siyasal İktidar:  Devletin sahip olduğu yetkileri kullanan ayrıcalıklı ve üstün güç. Bir ülkedeki en üstün irade ve 
insanlar üzerinde hükümdür. Toplumsal rızaya dayanırsa ‘otorite’ olur. 

-Kurucu İktidar:  Devletin temel hukuk sistemini kuran, siyasi iktidarın nasıl kullanılacağını belirleyen, herkes için 
bağlayıcı ve üstün normları ortaya koyar. 

-Kurulu İktidar: Kaynağını ve yetkilerini anayasadan alan, onun koyduğu sınırlar içinde kullanan, toplum içinde cari 
olan en üstün iktidardır. Her istediği kararı alamaz, her istediği emri veremez; kendisini bağlayan anayasa ve hukuk 
buna izin vermez. 

Otorite ve Meşruiyet 

 → Meşruiyet:  İktidarın rızaya dayanmış halidir. Halkın istek ve rızasına dayanır. Genel bir uzlaşmanın 
eseridir. 

 → Otorite:  Boyun eğdiğimiz, benimsediğimiz, tasdik ettiğimiz, gönüllü olarak itaat ettiğimiz bilgi, güç. 

-Otoriter:  İradesini zorla başkasına kabul ettirmeye çalışan kişi. Halkın rızasına dayanmayan, daha çok kaba gücü 
kullanan yönetimlerdir. İdeoloji etrafında gelişirse ‘totaliter yönetim’ denir. Hiçbir kurala bağlı olmayan tek kişi 
yönetime iste ‘otokrasi’ denir. 

David Easton’a Göre Meşruiyetin Kaynakları 
 

1)İdeoloji:  Toplum, siyasal iktidarın belirlemiş olduğu ideolojik ilkeleri ve amaçları kabul ediyor ve ondan 
kaynaklanan emir ve eylemlere itaat ediyorsa siyasal iktidar meşru demektir. 

2)Yapısal (Strüktürel) Destek:  Siyasal sistemi düzenleyen hukuki, ekonomik, bürokratik ve siyasal yapının ve bu 
yapıyı şekillendiren normların toplum tarafından benimsenmesidir. 

3)Liderlerin Kişisel Nitelikleri:  Liderlerin kişisel üstünlükleri ve yetenekleri çok güçlü bir toplumsal güven ve destek 
nedenidir. 
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Weber’e Göre Otorite ve Meşruiyet Tipleri 
 

-Karizmatik Otorite:  Liderlerin tanrı tarafından görevlendirilmiş olduğu inancı vardır. Bu liderlere şevkle itaat 
etmişlerdir ve ortaya karşı konulamaz bir otorite çıkmıştır. 

-Geleneksel Otorite:  Toplumun bir arada tutulmasını sağlar. Gelenek, ezeli geçmişin iktidarıdır. Monarşi sistemlerde 
görülür. Baba-evlat ilişkisi içinde ödüllendirme ve cezalandırma mantığı vardır. 

-Yasal-Rasyonel Otorite:  İktidar gücünü yasalardan alır. Hukuk sisteminin geçerli olduğu devletlerde görülür. Güç 
kişilerde ve özelliklerinde değil, makamlarındadır.  

 

TİP İŞLEYİŞ ÖRNEK 
Geleneksel Gelenek ve alışkanlıklar Monarşi 
Karizmatik Liderlere kayıtsız bağlılık Devrimci Lider 
Rasyonel Kurallar ve prosedürler  Bürokrasi 
 

 

Egemenlik 
 

 Modern devletin ortaya çıkışından beri kullanılır. En üstün yönetme gücüdür. Bodin’e göre egemenlik tektir, 
mutlaktır, sınırsızdır, devredilemez ve bölünemez. Bu teori çürütülmüştür. Egemenlik tek değildir. Yasama,  yürütme 
ve yargı olarak ayrılmıştır. Hukuk devletlerinde de mutlaklığı sınırlandırılmıştır. 

 

 

 

 


