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Birleşik1Devletler’de kaldığım süre boyunca dikka-
timi çeken yeni konular arasında gözüme en çok çarpan 
şartlarda eşitlik oldu. Bu birincil olgunun toplumun iler-
leyişi üzerindeki inanılmaz etkisini zorlanmadan keşfet-
tim; kamuoyuna belli bir yön, yasalara belli bir işleyiş, 
yönetenlere yeni ilkeler, yönetilenlereyse özel alışkanlık-
lar kazandırıyor. Çok geçmeden aynı olgunun etki alanı-
nı siyasal teamüllerin ve yasaların çok ötesine genişletti-
ğini ve hükümete olduğu kadar sivil topluma da egemen 
olduğunu gördüm: kanaatler yaratıyor, duygular doğuru-
yor, usuller telkin ediyor ve kendi üretmediği her şeyi de 
değiştiriyor. Nitekim Amerikan toplumunu incelediğim 
ölçüde, şartlarda eşitliğin her tikel olgunun başıymış gibi 
görünen kaynak olgu olduğunu gitgide daha açık görme-
ye başladım, tüm gözlemlerimin gelip dayandığı bir 
merkezî nokta olarak durmadan karşıma çıkıyordu. 

O zaman düşüncemi bizim yarımküreye çevirdim 
ve orada adeta, Yeni Dünya’nın bana sunduğu gösteriye 
benzer bir şeyin farkına vardım. Şartlarda eşitliğin, Birle-
şik Devletler’de olduğu gibi henüz sınırlarına ulaşmamış 

1.Amerika’da Demokrasi’ninilkcildiningirişbölümü.(Ç.N.)

GİRİŞ1
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olsa da oradakine her gün daha çok yaklaştığını gördüm 
ve Amerikan toplumlarında hüküm süren demokrasi 
Avrupa’da da hızla iktidara yürüyormuş gibi geldi bana. 

O andan itibaren şimdi okuyacağınız kitabın fikrini 
geliştirdim. 

Bizde büyük bir demokratik devrim gerçekleşiyor, 
bunu herkes görüyor ama herkes aynı şekilde değerlen-
dirmiyor. Kimileri onu yeni bir şey olarak görüyor ve arı-
zi bir durum olduğunu düşünerek hâlâ önüne geçebil-
meyi umuyor, diğerleriyse tarihte bilinen en kesintisiz, 
en eski ve en kalıcı olgu olduğunu sandıkları için karşı 
konulmaz buluyor. 

Bir anlığına Fransa’nın yedi yüz yıl önceki haline 
gitmek istiyorum: Ülke, toprağın sahibi olup o topraklar 
üzerinde yaşayanları yöneten az sayıda aile arasında pay-
laşılmıştı, dolayısıyla hükmetme hakkı da miras yoluyla 
nesilden nesle aktarılıyordu, insanların birbirleri üzerin-
de ancak zor yoluyla etki edebiliyordu ve gücün tek kö-
keninin arazi mülkiyeti olduğu görülüyordu. 

Ancak sonra ruhban sınıfının siyasal gücünün teme-
li atılır ve bu güç kısa sürede yayılır. Ruhban sınıfı safla-
rını yoksulundan zenginine, soyludan avama herkese 
açar; eşitlik Kilise yoluyla hükümete nüfuz etmeye baş-
lar ve ezelî ebedî bir kölelik içinde serf olarak sürünecek 
biri, rahip olup soyluların arasındaki yerini alır ve çoğu 
zaman kralların bile üstüne çıkar.

Toplum zaman içinde daha uygar ve daha istikrarlı 
bir hale gelirken insanlar arasındaki farklı ilişkiler de sa-
yıca artar ve karmaşıklaşır. Medeni kanunlara olan ihti-
yaç kendini güçlü bir şekilde hissettirir. O zaman hukuk-
çular ortaya çıkar; karanlık mahkeme salonlarından ve 
mahkeme kalemlerinin tozlu köşelerinden çıkıp prensin 
sarayında, kakım kürklere sarınmış kılıçlı, kalkanlı feodal 
baronların yanında yerlerini alırlar.
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Krallar büyük yatırımlara girişip varını yoğunu kay-
beder, soylular kendi aralarında savaşarak bitip tükenir, 
avam ise ticaretle zenginleşir. Para, devlet işlerinde etki-
sini göstermeye başlar. Ticari faaliyet artık güce erişme-
nin yeni bir yolu olmuştur, dolayısıyla sermaye sahipleri 
kâh hor görülen kâh pohpohlanan bir siyasal güç haline 
gelir. 

Aydınlanma yavaş yavaş yayılır, edebiyat ve sanat 
zevkinin uyandığı görülür, o zaman zihinsel beceriler bir 
başarı öğesi haline gelir, bilim bir yönetme aracı, zekâysa 
toplumsal bir kuvvettir, okumuşlar işlerin başına geçer. 

Bir yandan iktidara gelmenin yeni yolları ortaya çık-
tıkça doğumla gelen asaletin değerinin de aynı oranda 
düştüğü görülür. 11. yüzyılda soyluluk paha biçilmezdi, 
13. yüzyılda satın alınır oldu, 1270’de ilk kez soyluluk 
unvanı verildi ve sonunda eşitlik bizzat aristokrasi tara-
fından hükümet işlerine dahil edildi. 

Geçen yedi yüz yıl boyunca soyluların kimi zaman 
kraliyet otoritesine direnmek ya da iktidarı rakiplerinin 
elinden almak için halka siyasal bir güç aktardığı oldu. 

Kralların aristokrasiyi baskılamak için alt sınıflara 
yönetimde yer verdikleri ise daha sıklıkla görüldü. 

Fransa’da krallar en etkin ve en değişmez eşitleyici-
ler olarak boy gösterdi. Hırslı ve kuvvetli olduklarında 
halkı soyluların seviyesine çıkarmaya çalıştılar, ılımlı ve 
zayıf olduklarındaysa halkın bizzat kendilerinin de tepe-
sine çıkmasına izin verdiler. Birileri yetenekleriyle diğer-
leriyse kusurlarıyla demokrasiye yardımcı oldu. XI. Louis 
ile XIV. Louis tahtın altındaki her şeyi eşitlemeye özen 
gösterirken XV. Louis sonunda kendisiyle birlikte saray 
erkânını da yerin dibine soktu. 

Yurttaşların feodal mülkiyet imtiyazı dışında yollarla 
da toprak sahibi olmaya başladığı ve artık tanınan men-
kul servetin de yeri geldiğinde etki yaratabildiği ve güç 
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verebildiği andan itibaren her mesleki buluş, ticarete ve 
sanayiye kazandırılan her iyileştirme insanlar arasında 
mutlaka yeni eşitlik öğeleri yarattı. O andan itibaren keş-
fedilen tüm yöntemler, doğan tüm ihtiyaçlar, tatmin edil-
meyi bekleyen tüm arzular evrensel eşitlenme yolundaki 
ilerlemelerdir. Lüks zevkler, savaş aşkı, modanın egemen-
liği, insan yüreğinin en derin tutkuları kadar en yüzeysel 
tutkuları da zenginleri yoksullaştırmak, yoksullarıysa zen
ginleştirmek için elbirliğiyle çalışıyor gibidir.

Fikrî üretimler güç ve zenginlik kaynağı haline gel-
diğinden beri bilimdeki her gelişmenin, her yeni bilgi-
nin, her yeni fikrin halkın erişebileceği bir iktidar tohu-
mu gibi görülmesi gerekmiştir. Şiir, belagat, bellek, aklın 
ihsan ettikleri, hayal gücünün ışığı, düşüncenin derinliği, 
Tanrı’nın gelişigüzel paylaştırdığı tüm bu yetenekler de-
mokrasiye fayda sağladılar ve demokrasi muhaliflerinin 
elinde bulunduklarında bile insanın doğal büyüklüğünü 
vurgulayarak yine de demokrasi davasına hizmet ettiler; 
dolayısıyla demokrasinin fetihleri uygarlığın ve Aydınlan
ma’nın fetihleriyle birlikte yayıldı ve tüm bu bilgi biriki-
mi zayıflarla yoksulların her gün gelip silahlarını kuşan-
dıkları herkese açık bir cephanelik oldu. 

Tarihimizin sayfalarını çevirdiğimizde, yedi yüz yıl-
dır deyiş yerindeyse eşitliğe hizmet etmeyen hiçbir bü-
yük olaya rastlanmaz. 

Haçlı Seferleri ve İngilizlerin savaşları soyluları kırıp 
geçirir ve topraklarını parçalar; komünlerin kurulması 
feodal monarşinin bağrına demokratik özgürlüğü taşır; 
ateşli silahların keşfi muharebe alanında soylu olanla ol-
mayanı eşit kılar; matbaa her ikisinin zekâsına eşit kay-
naklar sunar; posta hem garibanın kulübesinin eşiğine 
hem de sarayların kapısına ışık bırakır; Protestanlık tüm 
insanların Tanrı’nın yolunu bulmada eşit konumda olduk
ları iddiasındadır. Görünür olan Amerika, servete doğru 
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açılan binlerce yeni yol, ne idüğü belirsiz maceracıya 
zenginlik ve erk sunar. 

11. yüzyıldan itibaren Fransa’da olup bitenler elli-
şer yıllık dönemler halinde incelendiğinde bu dönemle-
rin her birinin sonunda toplumsal durumda iki devrim 
gerçekleştiği gözlerden kaçmayacaktır. Soylular top-
lumsal olarak mevki kaybedecek, halktan olanlar yükse-
lecektir; biri inerken diğeri çıkar. Her yarım yüzyıl onla-
rı biraz daha yaklaştırır, öyle ki yakında aynı seviyeye 
geleceklerdir. 

Üstelik bu durum sadece Fransa’ya özgü değildir. 
Gözümüzü hangi yana çevirirsek çevirelim aynı devri-
min bütün Hıristiyan âleminde süregittiğini görürüz. 

Halkların hayatındaki muhtelif gelişmelerin demok
rasi lehine işlediğini gördük, tüm insanlar ellerinden gel-
diğince demokrasiye yardım ettiler: Başarısına katkıda 
bulunma niyetinde olanlar ve hiçbir şekilde ona hizmet 
etmeyi düşünmeyenler, onun için mücadele etmiş olan-
lar ve hatta kendilerini ona düşman ilan edenler, hepsi 
apar topar aynı yola itildiler ve yine hepsi Tanrı’nın elin-
deki bilinçsiz araçlar olarak birlikte çalıştılar, kimileri is-
temeden, kimileriyse farkında bile olmadan.

O halde koşulların eşitliğinin aşamalı gelişimi tanrı-
sal bir olgudur, onun başlıca özelliklerini taşır: evrensel-
dir, kalıcıdır, her seferinde insanın hükmünden kaçıp 
kurtulur; tüm insanlar gibi tüm olaylar da onun gelişimi-
ne hizmet eder. 

Geçmişi bu kadar derin olan bir toplumsal hareke-
tin tek bir neslin çabalarıyla askıya alınabileceğine inan-
mak akla sığar mı? Demokrasinin feodaliteyi yıkıp kral-
lara üstün geldikten sonra burjuvaların ve zenginlerin 
önünde geri adım atacağını mı düşünüyoruz? Halihazır-
da kendisi bu kadar güçlü, muhalifleri bu kadar zayıf bir 
hale gelmişken hiç durur mu? 
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