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“DEVLET” KELİMESİ ÜZERİNE BİR DENEME 

Kemal Gözler* 

Bu kısa makalede “devlet” kelimesi ile bu kelimenin bazı batı dillerindeki karşılığı olan 

“State / État / Staat / Stato / Estado” kelimesinin etimolojisi açıklanmakta ve bu iki kelime 

arasında etimolojik farklardan yola çıkarak, “devlet” kelimesinin işaret ettiği kurumun mahi-

yeti hakkında spekülasyonlarda bulunulmaktadır. 

Bizdeki Kelime: “Devlet” 

“Devlet” kelimesi, Arapça “devle (دوله)” kelimesinden Türkçeye geçmiştir[1]. 

Bu kelimenin aslî harfleri “d د”, “vو”, “l ل”dir. Hans Wher’in A Dictionary of Modern 

Written Arabic’ine göre, “devle (دوله)”, mastar hâliyle, sürekli olarak değiştirmek (to change 

periodically), ard arda getirmek (to alternate), döndürmek (to rotate), zamanın veya talihin el 

değiştirmesi, dönmesi (to change, turn [time, fortune]) demektir[2]. Yine devlet, bir anlamıy-

la, “muzaffer kılmak (to make victorius)”, “galip gelmek (to let triumph)”, “zafer kazandır-

mak (to grant victory)” demektir[3]. 

“Devle (دوله)” kelimesindeki aynı aslî harfler (“d د”, “vو”, “lل”), Türkçedeki “tedavül 

 kelimesinde de geçmektedir. “Devlet”, kelime anlamıyla, “tedavül eden”, yani “elden ”(تداول)

ele geçen şey” demektir. Bu anlamda devlet kelimesi, Bülent Nuri Esen’in vurguladığı gibi, 

“iktidarın el değiştirmesi”ni hatırlatmaktadır[4].   [s.6] 

Batıdaki Kelime: “State/État/Staat/Stato/ Estado”[5] 

Devlet kelimesinin İngilizce karşılığı ise state, Fransızca karşılığı État, Almanca karşılı-

ğı Staat, İtalyanca karşılığı stato,İspanyolca ve Portekizce karşılığı Estado’dur. Bunların hepsi 

Latince status kelimesinden gelir[6]. 

Latince status, “hâl”, “durum”, “vaziyet” demektir[7]. Zaten Fransızca État, İngiliz-

ce state kelimelerinin de ilk anlamı, hâl, durum vaziyet demektir[8]. 
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Latince “status” kelimesi de “sto/steti/stare” fiilinden gelir. Bu fiilin ilk anlamı “ayakta 

durmak (se tenir debout)”, ikinci anlamı “hareketsiz kalmak (se tenir immobile)”, üçüncü an-

lamı ise “sağlamca durmak (se tenir solidement)” demektir[9]. 

Modern batı dillerindeki “State / État / Staat / Stato / Estado” kelimelerinin ve keza bu 

kelimenin kaynağı olan Latince status kelimesi “sta” kökünden gelir. Kökün sıfır hâ-

li “st”dır. Bu kök daima bir “durmayı” ifade eder. Hint-Avrupa dil ailesinde “sta” kökü, “du-

ran şey” veya “durulan yer” anlamına gelir[10]. Bu kökten türeyen İngilizcede, Fransızcada, 

Almancada, İtalyancada, İspanyolcada, Portekizcede yüzlerce kelime vardır[11]. Bu kelimele-

rin hepsinde bir durma, değişmeme, sabit kalma anlamı bulunur. İngilizceden birkaç örnek 

verelim: stop, stay, stand, static, stadium, station, stability, store, instant, arrest, insist, 

constant, obstacle, constitute, destitute, institute, restitute, consist, exsist, insist, persist, resist, 

restore, vs.  

Örneklerden de görüldüğü gibi “st” köküyle üretilen bütün kelimelerde durağanlık, sta-

tiklik, sabitlik, değişmezlik, kararlılık anlamı vardır. 

Bu kökten üretilen ve “devlet” demek olan “State/État/Staat/Stato/Estado” kelimelerinde 

de aynı anlam vardır. Batı dillerinde bu kelime, ilk duyulduğunda bir durağanlığı, bir sabitliği, 

değişmezliği çağrıştırır. 

“Devlet”, Tedavül Eder, “State” ise Sabit Kalır 

Yukarıda açıkladığımız gibi Türkçe/Arapça “devlet” kelimesi, ilk kelime anlamıyla deği-

şimi, dönmeyi, el değiştirmeyi, kendi kökünden türemiş bir kelimeyle söylersek, “tedavül 

etmeyi” ifade eder. 

Batı dillerindeki “State” ve benzeri kelimeler ise, durağanlığı, sabitliği, değişmezliği ifade 

eder. 

Emir Kaya’nın gözlemlediği gibi bizdeki “devlet” kelimesinde “dinamik”, Batı dillerin-

deki “State” kelimesi ve benzerleri “statik” bir çağrışım içerir[12].   [s.7] 

* * * 

Kelimelerin etimolojik kökleri ile bu kelimelerin ifade ettikleri kurumların kaderlerinin 

aynı olacağı düşüncesi şaşırtıcı, spekülatif yönü ağır basan bir düşüncedir. Ama yine de kayda 

değer bir düşüncedir. Neticede bir olguyu veya bir kurumu ifade etmek için kullanılan kelime-

lerin tarihsel süreçte rastlantı sonucu seçilmediği de bir gerçek. Muhtemelen hukuk terimleri-

nin de sosyal, kültürel, psikolojik kaynakları var. 

Gerçekten de, “devlet” kelimesinin kullanıldığı toplumlara baktığımızda, bu toplumların 

devletlerinde bir durağanlığın olmadığını, daima bir istikrarsızlığın bulunduğunu, devletin 

adeta elde ele dolaştığını, tedavül ettiğini görüyoruz. 
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Bu açıdan Cumhuriyet dönemimizin ilk anayasa hukukçularından biri olan Prof. Dr. Ali 

Fuat Başgil’in “devlet” kelimesini açıklamak için yazdıkları çok manidardır. 1946’da yayın-

ladığı “Devlet Nedir” başlıklı makalesinde Başgil şöyle yazıyor: 

“Filhakika Türkçemizdeki Devlet kelimesinin çok dikkate değer eski bir mânası vardır. 

Bu kelime ‘müdavele’ ve ‘tedavül’ kelimeleriyle müşterek bir maddeden, ‘devl” mad-

desinden çıkmıştır. Ve, lûgat mânasiyle, tedavül eden, yani elden ele geçen kuvvet, ikti-

dar, mevki ve itibar demektir. Eski Arapçada harbeden iki ordudan kah birine, kah öte-

kine geçen galibiyet ve zafere ‘devlet’… denilirdi. 

Kelime bize Arapçadan bu lügat manasiyle geçmiş ve bu manayı yakın zamanlara kadar 

muhafaza etmiştir… Bugün bile mevki ve şerefe nail oldu manasına ‘filanın başına dev-

let kuşu kondu’ … deriz”[13], 

Bunları yazdıktan sonra Profesör Başgil şöyle devam eder: 

“Eskilerin anlayışına göre devlet, tıpkı bir altın top gibi, elden ele geçen ve en kuvvetli-

nin zapt ve inhisarına giren ikbal, nüfuz ve iktidardır”[14]. 

Ali Fuat Başgil, 1946’da “eskilerin anlayışına göre” diyor. Acaba bu anlayış Türkiye’de 

gerçekten “eskilerde” mi kaldı? 

Sanmıyorum. Aynı anlayış, Profesör Başgil’in bu satırları yazmasından 60 yıl sonra, bu-

gün de, bütün gücüyle devam ediyor. Belki Ali Fuat Başgil’in bugünkü “devlet” anlayışı, 

1946’ta yukarıdaki satırları yazdığı dönemdeki devlet anlayışını bile çoktan geçti. 

Bugün de Türkiye’de devlete, “tıpkı bir altın top gibi, elden ele geçen ve en kuvvetlinin 

zapt ve inhisarına giren ikbal, nüfuz ve iktidar” olarak bakılmadığını kim söyleyebilir? Ona 

sahip olan, sadece siyasî iktidara değil, idareye, askeriyeye, yargıya, akademiye de sahip olu-

yor. Ona sahip olan sadece kurumlara değil, sosyal itibara ve hatta servete dahi sahip oluyor. 

Emir Kaya’nın yazdığı gibi “iktidarlar değiştikçe servet sahipleri de değişmekte, birileri ba-

tarken diğerleri zenginleşmektedir”[15]. 

Ne var ki, “devlet” kelimesinin kullanıldığı toplumlarda devlete nail olmanın kuralları 

olmadığından veya bu kurallara uyulmadığından ve keza devlete nail olmanın kamu hizmetini 

yürütmekten başka bir anlamı olmadığı bilinmediğinden, devlet, “tıpkı bir altın top gibi” el-

den ele dolaşmaktadır. Neticede devleti ele geçirenlerin “ikbal ve nüfuzu” kendi şahısları açı-

sından kalıcı olamamakta, bir talih ve tesadüf eseri devleti ele geçirenlerin elinden devlet, bir 

başka talih ve tesadüf sonucu, bir “talih kuşu”nun bir baştan diğer başa uçup gitmesi misali 

uçup gitmektedir.[s.8] 

Bu nedenle “devlet” kelimesinin kullanıldığı toplumlarda iktidardan düşenler, gözden de 

düşüyorlar; sadece iktidarı değil, itibarlarını ve servetlerini de yitiriyorlar[16]. Yukarıda 

Arapçada “devlet” kelimesi ile “tedavül” kelimesinin aynı kökten geldiğini söylemiştik. Garip 
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bir şekilde, “devlet” kelimesinin kullanıldığı toplumlarda, iktidardan düşenler, tedavülden 

kalkan para gibi anında değerlerini yitiriyorlar. 

Bu toplumlarda yöneticiler, devletin tedavül eden bir şey olduğunu bildikleri için, ellerin-

den uçmaması için, devlete olabildiğince sarılıyorlar. Ancak bunda uzun vadede pek de başa-

rılı olamıyorlar. Çünkü “devlet” temellük edilebilen, sahip olunabilen bir şey değildir. “Dev-

let” kelimesinden, bu kelimenin kökünde bulunan “d”, “v” ve “l” harflerini atmak nasıl müm-

kün değil ise, bu kelimenin cari olduğu toplumlarda, “devlet” olgusundan “tedavül”ü de at-

mak mümkün değildir. “D”, “v” ve “l” harfleri “devlet” kelimesinin nasıl aslî harfleriise, “te-

davül” de “devlet” olgusunun aslî niteliğidir. Daha açık bir şekilde söyleyelim: Devlet kimse-

ye ömrü billah yar olmaz. Devletin geçici olarak kime yar olacağı ise, bu toplumlarda, hukuka 

değil, “talih”e bağlıdır. Bu talih ise, bir “talih kuşu” misali, dönüp dolaşan bir şeydir. 

* * * 

Oysa “state” ve benzeri kelimelerin kullanıldığı batı toplumlarında yukarıda açıklandığı, 

“state” kelimesinin sözlük anlamının da işaret ettiği gibi statik, durağan, bir devlet anlayışı 

vardır. Devlet bir kurum olarak sabit kalır. Siyasî iktidarı kullanan kişiler, kamu hizmeti yürü-

ten görevlilerdir. Sahip oldukları itibar ve servet, iktidara sahip olduklarından kaynaklanmaz. 

“State” kelimesinde tedavül anlamı olmadığı için, batıda iktidardan düşenler, tedavülden kal-

kan para gibi değersizleşmezler. Saygın yaşamlarına, ömürleri elverdiğince devam ederler. 

Ben ilk ve ortaokula giderken ABD Başkanları sırasıyla Richard Nixon, Gerald Ford ve 

Jimmy Carter idi. Nixon 1974’te başkanlıktan ayrıldı ve 20 yıl daha yaşayıp 1994’te öldü. 

Gerald Ford, 1977’de Başkanlıktan ayrıldı, yaklaşık 30 yıl daha yaşayıp 2006’da öldü. Jimmy 

Carter 1981 yılında Başkanlıktan ayrıldı. Hâlâ hayatta. Saygın bir hayat sürüyor. “Devlet” 

kelimesinin kullanıldığı ülkeler için aynı şeyi söylemek mümkün mü? 

* * * 

Bitirirken hukuk için de bir iki şey söyleyeyim: “Devlet” kelimesinin kullanıldığı toplum-

larda, devlet tedavül ettikçe hukuk da değersizleşiyor. Bu ülkelerde hukuk, tedavülde dolaşan 

paranın devalüasyona uğraması misali sürekli devalüasyona uğruyor ve vatandaşlara hukukî 

güvenlik sağlamaktan uzaklaşıyor. Hatta bazen büyük tedavüllerde hukuk, sadece vatandaşla-

ra değil, hâkimlere bile hukukî güvenlik sağlayamaz oluyor. 

Hukukun kişilere hukukî güvenlik sağlayamadığı toplumlarda sosyal, ekonomik ve kültü-

rel gelişme olmaz. Çünkü bu toplumlarda itibar ve servet, hukukî güvenlik olmadığı için, ça-

lışmaya değil, devleti ele geçirmeye bağlı olarak paylaşılır. Devletin tedavül etmesiyle, itibar 

ve servet de tedavül eder. İtibar ve servetin yolu çalışmaktan değil, devlete sahip olmaktan 

geçiyorsa, insanlar mesaisini, sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, edebî ve sanatsal değerler 

üretmek için değil, devleti ele geçirmek için veya en azından devleti ele geçirenlere yakın 

olmak için harcarlar. Böyle toplumlarda en çok üretim yapmış iş adamı değil, iktidara en ya-
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kın olan işadamı en çok parayı kazanır. Bu toplumlarda bilime en çok katkı yapmış 

olan [s.9] bilim adamı değil, iktidara en yakın olan bilim adamı itibar görür. Bu toplumlarda 

bir üniversitedeki en liyakatli profesör değil, iktidara en yakın olan profesör rektör olur. İn-

sanların emeğini ve zamanını, ekonomik, bilimsel, kültürel, edebî ve sanatsal değerler üret-

mek için değil, iktidara yakın olmak için harcadığı bir toplum, kaçınılmaz olarak yerinde sa-

yacaktır. 

20 Şubat 2017, K.G. 

(Makale Türkiye Günlüğü'ne 20 Şubat 2017 tarihinde gönderilmiştir. Makalenin yayın-

landığı 129'uncu sayı Mart ayının son günlerinde çıkmıştır).    
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