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ÖNSÖZ

Amerika’da demokrasi ’ye GİRİş

CENGİZ ÇAĞLA

Alexis de Tocqueville (1805-1859), iki ciltlik eseri De la Démocratie en Amérique ’le ünlü oldu. İlk cil-
di 1835 ve ikinci cildi 1840 yıllarında Paris’te yayımlanan bu yapıt, Tocqueville’in dostu Gustave de 
Beaumont’la birlikte yaptığı Amerika yolculuğunun ürünüdür. Yazar, ilk ciltte Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde o tarihte yürürlükte olan demokratik sistemin ayrıntılı bir betimlemesini ve çözümlemesi-
ni sunar. Amerikan demokrasisinin kurumlarını tanıtır, siyasal iktidarın oluşumunu, eşitlik ve özgür-
lük bilincini ve demokratik sistemin yaşam koşullarını gözler önüne sermeye çalışır. İkinci cilt ise, 
demokrasi olgusunun felsefi ve sosyolojik düzeyde incelenmesine ayrılmıştır. Amerika bu cildin göre-
ce küçük bir bölümünü kapsamaktadır. John Stuart Mill, Fransa’da ilk cilt kadar ilgi görmeyen bu ki-
tap hakkında, “demokrasi üstüne yazılmış ilk büyük siyaset felsefesi eseri” ifadesini kullanacaktır. 
Gerçekten de, demokrasinin doğası üstüne en derinlikli çözümlemeleri yapmış yazarların başında To-
cqueville’in adını özellikle anmak gerekir.

Tocqueville’e göre, demokrasinin temel ilkesi olan halk egemenliği Amerika’da Fransa’dan çok ön-
ce hayata geçirilmişti, hem de daha “doğrudan”, daha “sınırsız” ve daha “mutlak” olarak. Ameri-
ka’da halk egemenliği ilkesi diğer bazı ülkelerde olduğu gibi gizli saklı ya da soyut değildi. Yasalar 
tarafından açıkça ilan edilmiş ve geleneklerce de benimsenmişti.

Tocqueville, halk egemenliğini örneklemeye Amerika’daki belediye örgütlerini tanıtarak başlar. 
Belediyeler neredeyse tüm toplumlarda vardır, ancak gerçek özerklik içinde çalışmaları çok nadir gö-
rülür. Tocqueville’e göre belediyeler olmadan da insanlar özgür hükümetlere sahip olabilir, ancak as-
la özgür olamazlar. Bu iddiasını desteklemek için Massachusetts eyaletindeki New England belediye-
sini örnek olarak gösterir. Burada yerel vergilerin belediye tarafından toplandığının altını çizer. Ame-
rika’da iktidar iki farklı düzeyde merkezileşmiştir. Eyaletler ve federal devlet düzeyinde iki iktidar var-
dır. Komünler ise gerçek hayatın, günlük hayatın içindedir.

Amerika’yla Fransa arasındaki temel fark idari yerinden yönetim (décentralisation administra-
tive) düzeyinde kendini gösterir. Fransa’da belediye başkanının tek başına karar aldığı konularda 
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Amerika’da on dokuz kişilik belediye meclisi karar almaktadır. Önemli kararlar ise tüm seçmenle-
re sorulur. Tocqueville’e göre İngiltere ve Amerika’da siyasal merkezileşme vardır, ancak idari mer-
kezileşme yoktur. Öte yandan, Fransa’da 18. yüzyıldan beri hem idari hem de siyasal merkezileş-
me gerçekleştirilmeye çalışılmakta, bu da toplumun dinamizmini sekteye uğratmaktadır. Tocque-
ville’e göre, “toplumsal durum” (état social) her zaman “siyasal durum”un (état politique) teme-
linde bulunur. Amerika’da toplumsal durum demokratik olduğu için siyasal durumun hâkim özel-
liği de demokratiktir.

Amerikan yönetim yapısının özelliklerini belirttikten sonra sıra hukuk sistemini betimlemeye ge-
lir. Tocqueville’e göre, Amerikalılarda Avrupalıları şaşırtacak derecede güçlü yargıçlar vardır. Yargıç, 
siyasal ve toplumsal yaşamın her anında hazır ve nazırdır. Yargının ayırt edici üç özelliği vardır. İlki, 
yargıcın ancak bir anlaşmazlık olduğunda devreye girmesidir ki bu hakem rolüne tekabül eder. İkin-
cisi, yargıcın özel tekil durumlarla ilgili hüküm verip, genelle ilgilenmemesidir. Üçüncü olarak da yar-
gıç ancak kendisine başvurulduğunda harekete geçebilir. “Amerikan yargıçlarının gücü nereden ge-
lir?” sorusu üstüne düşünen Tocqueville, halkın yargıçlara anayasayı düzeltme hakkını tanımış ol-
maları üzerinde durur. Amerika Birleşik Devletleri’nde anayasa yasama organı üyelerini sade vatan-
daşı bağladığı gibi bağlar. Yani geçerli olduğu sürece anayasa maddeleri herkesi bağlar. Bir yar-
gıç bir kanunu uygulamayı reddettiğinde iki yol vardır: “ya halk anayasayı değiştirecek, ya da yasa-
ma organı kanunu değiştirecektir”. Böyle baktığımızda Amerikalıların mahkemelerine büyük bir siya-
sal güç verdiklerini söyleyebiliriz. Ancak, dikkat edilmesi gereken olgu yargıcın yalnızca özel, tekil du-
rumlarda yasayı uygulamayabileceği, kanunu doğrudan karşısına alamayacağıdır. Amerikan mah-
kemelerinin bu uygulaması, Tocqueville’e göre, özgürlük ve kamu düzeni bakımından son derece ya-
rarlıdır; çünkü belli sınırlar içinde mahkemelere tanınmış olan bu yetki siyasal meclislerin tiranlaş-
masına karşı en büyük engellerden birini oluşturmaktadır.

Amerikan yargıçlarına tanınmış diğer yetkiler arasında, şikâyet ve suçlama üzerine kamu görevli-
lerini yargılama yetkisi de vardır. Bu hak, tüm yurttaşlar tarafından tüm mahkemelerde kullanılabi-
lir. Oysa Fransa’da bu hak, sadece kral tarafından ve ancak gözle görülür bir suiistimal söz konusu 
olduğunda kullanılabiliyordu. Birçok demokratik sistemde de kamu görevlilerinin yargılanması mülki 
amirin izniyle olasıdır. Tocqueville, Fransa’daki bu kısıtlamaları İngiliz ve Amerikalı dostlarına izah 
etmekte zorlandığını ifade etmiştir.

Amerika’da Demokrasi’nin ilk cildinde yazar Amerikan Federal Anayasası’nın ayrıntılı bir tasvirini 
yapar. Egemenlik birçok Avrupa ülkesinde tek ve bütüncül bir olguyken, Amerika’da eyalet devletleri 
ve birlik arasında bölüşülmüştür. Anayasa, birliğin (federal devletin) devletlere cepheden saldırama-
yacağını, ancak gerektiğinde bireyi kendi devletine karşı savunacağını öngörmüştür. Bu yolla kanu-
nun ilkesi zarar görmüş olmaz, ancak sonuçları düzeltilmiş olur. Burada söz konusu olan, demokra-
sileri kendilerini tehdit eden iki büyük tehlikeden korumaktır: yasamanın seçmenlerin iradesine bağlı 
olarak köleleşmesi ve yürütmenin elinde olmayan tüm yetkilerin yasamada toplanması.

Bireysel özgürlüğün en önemli kendini gerçekleştirme alanlarından biri siyasal örgütlenme alanı-
dır. Tocqueville Amerika’da devlet eliyle kurulan siyasal örgütlerin dışında birey girişimiyle kurulan 
siyasal yapıların bolluğuna dikkat çeker. Örgütlenmek, insanı görüşlerini kesin olarak belli etmeye 
zorlar, çünkü bir gazetenin yazdığı fikirlere katılmaktan çok daha fazla maddi ve sembolik maliyeti 
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vardır. Tocqueville için, örgütlenme özgürlüğünün gerekli ve yararlı oluşunun temel sebebi, “çoğun-
luk tiranlığının” (la tyrannie de la majorité) karşısına bir set gibi dikilmesidir. Örgütlenme özgürlü-
ğü Büyük Britanya’dan miras alınmış bir özgürlük olup, artık Amerikan yasalarına, kültür ve gelenek-
lerine iyice yerleşmiştir. Demokrasilerde aristokrasilerdeki feodal ara kurumlar olmadığından örgüt-
lenme özgürlüğüne özellikle ihtiyaç vardır. Özellikle de “prensin keyfiliğini ve partilerin despotizmini 
engellemek için”. Örgütlenme özgürlüğü, Avrupa’da bir mücadele aracı olarak görülür, oysa Ameri-
ka’da çoğunluğun imparatorluğunu zayıflatmanın aracıdır.

Amerikan usulü demokrasinin ortaya koyduğu bir başka olumlu özellik yoğun bir toplumsal etkin-
liğin geliştirilmiş oluşudur. Toplum bütünüyle seferber edilmiştir. Kadınlar, köleler ve yerliler oy kul-
lanamıyor olsalar da, zengin kesim azınlıktadır ve çoğunluk olan orta halliler hükümeti bilfiil idare 
etmektedir. Bu olgunun yararları hiç de azımsanacak gibi değildir. Siyasal alanda yapılanlar daha 
sonra sivil toplum alanına yansıtılmakta, halk da kendi görüşlerine aykırı bir şey gördüğünde gücü-
nü kullanarak müdahale etmektedir. Böylece demokrasi en yetenekli hükümetin bile tek başına ba-
şaramayacağı bir şeyi başarmaktadır. Meraklı bir tedirginliği, bütün gücünü, başka yerde bulunma-
yan büyük enerjisini tüm toplumsal bedene yaymakta ve genelde elverişsiz koşullarda bile harikalar 
yaratabilmektedir. Bunlar demokrasinin gerçek üstünlükleridir.

Amerikan demokrasisinde en büyük güç, çoğunluğun gücüdür. Tocqueville bu gücü anlatırken 
“çoğunluk imparatorluğu” deyimini geliştirmiştir. Bu konuya kafa yorarken toplumda mümkün olan 
en geniş kesimin çıkarının nasıl korunacağını araştırır. Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından 
kısa bir süre için seçilince kendilerini seçenlere bağımlı hale gelirler. Çoğunluk dışında bir merciin 
karar alması düşünülemez. Ancak bu noktada çoğunluğun azınlığın gözlem ve taleplerine karşı na-
sıl bir tavır takınacağı önemlidir. Eğer çoğunluk azınlığı yok sayarsa tehlikeli bir alana girilmiş olur.

Bilindiği gibi Amerika’nın özgün coğrafi durumu da özel koşullar yaratmaktadır. Amerika’nın ken-
disine tehdit oluşturacak bir komşusu yoktur. Komşusu olmayınca yakında tehlikeli düşman da yok-
tur. Büyük bir başkentinin olmayışı merkezileşmeyi dolaylı olarak engellemekte, bu da masrafları dü-
şük tutmaya katkıda bulunmaktadır. Toprağın genişliği bunlara eklendiğinde, Amerika’yı barış için-
de uzun bir geleceğin beklediği söylenebilirdi. Geniş bir alana ve sınırsız kaynaklara sahip olan Ame-
rika’da, 1815 yılı itibariyle sadece on üç milyon insan yaşıyordu. Tocqueville’e göre Amerikalıların 
mutluluğu ve barışçı karakterleri siyaset yapma şekillerini de etkiliyordu. Amerikalıları en derinden 
etkileyen tutkular siyasal değil ticariydi, hatta ticaretteki pazarlık alışkanlıklarını siyasete taşıdıkları 
bile söylenebilirdi. Bu noktada mülkiyet hakkının temel belirleyici olduğunu ve Amerikalıların toplum 
ve düzen konusundaki yaklaşımlarının temelini oluşturduğunu düşünebiliriz. Tocqueville’in Amerika 
seyahatinden otuz yıl sonra Amerikalıların girdikleri dört yıl sürecek kanlı iç savaşın, onun dile getir-
diği uzun barış öngörüsünü doğrulamamış olması ayrıca değerlendirilmelidir.

Demokrasinin olağan işleyişini sürdürmesini sağlayan bir başka faktör de yasalardır. Tocque-
ville bu konuda üç veriye dayanmaktadır. Bunlardan ilki, Amerika’nın federal yapısıdır ki, bu saye-
de Amerika büyük bir cumhuriyetin gücüne erişmekte, buna karşılık küçük bir cumhuriyet gibi güven 
ve barış içinde yaşamaktadır. İkinci olarak, belediyeler ve yerel kurumların gücü ön plana çıkmakta-
dır: “çoğunluk despotizmini yumuşatan komünal kurumlar, halka özgürlüğün tadını ve özgür yaşa-
ma sanatının inceliklerini tattırmaktadır”. Üçüncü olarak da, yine yargı erkinin bağımsızlığı ve gücü 
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gelmektedir. Demokrasiden sapmalar olduğunda mahkemeler çok yönlü bir işlev görmektedirler. Ço-
ğunluğun özgürlüğüne engel olmadan, onun iradesini yavaşlatmakta ve ılımlı hale getirmektedirler.

Tocqueville, gelenek ve alışkanlıklar üstünde de durmuştur. “Gelenek ve alışkanlıklar” derken 
kastettiği Latincede morus ve Fransızcada mœurs olarak geçen sözcüğün kapsadığı alan ve buna ek 
olarak, bugün kültür olarak da tanımlayabileceğimiz, entelektüel ve ahlâki durumdur.

Amerikalıların dinsel alışkanlıkları Tocqueville’i şaşırtmıştı. Bu alışkanlıklar ve yarattıkları gele-
nek, Fransa’daki örneğe bütünüyle ters olduğu için, yazarımız Katolik din adamlarıyla yakın ilişkiler 
kurarak araştırmasını derinleştirmiştir. Ulaştığı sonuç, dinin görünen etkinliği kısıtlandıkça esas et-
kinliği ve ağırlığının daha da artacağı yönündeydi. Amerika’da Hıristiyanlık doğrudan siyasal alana 
girmeyerek gücünü artırmıştı. Tocqueville bu sonuca ulaşırken Fransız Devrimi tecrübesini de dikka-
te alır. Devrim yıllarında ve kısmen sonrasında, Fransız Katolik Kilisesi aristokrasi ve monarşinin tüm 
olumsuz eylemlerinden sorumlu tutulmuştu. Oysa Amerika’da böyle bir suçlama olmamıştı. Ameri-
ka’da din siyasetten ayrı tutularak, aile yaşamının ve günlük yaşamın bir parçası olarak kalmış, böy-
lece gelenek ve alışkanlıklar içindeki yeri kalıcı olmuştur. Fransa’da ise çıkar çatışmalarının içinde 
ve siyasetle iç içe olduğundan yıprandığını belirtir.

Demokrasi hakkındaki eleştiri ve öngörüleriyle okurlarını şaşırtan ve bu çerçevede bugün de gün-
celliğini koruyan Tocqueville, 1835 gibi erken bir tarihte yayınlanan ilk cildin onuncu bölümünde ül-
kede yaşayan üç farklı ırktan insan topluluklarının yaşamını coğrafi bölgelere ayırarak ayrıntılarıy-
la betimler. Yerlilere ve siyahlara demokratik hakların tanınmasının fazla geciktirilmesinin mümkün 
olmayacağını da belirtmekten geri kalmaz.

Amerika’da Demokrasi’nin ikinci cildinin on dördüncü bölümünün başlığı, “Amerikalılarda Maddi 
Hazlar Sevgisi, Özgürlük Aşkıyla ve Kamusal Meselelere Yönelik İlgiyle Nasıl Birleşir?”dir. Bu bölümde 
yazar özgürlükle sanayi ve gelişme arasında bağlantılar kurar. Eşitliğin egemen değerler arasına gir-
diği çağlarda insanlar elde etmek istedikleri maddi ve manevi tüm değerler için bir araya gelip, ör-
gütlenmenin yararını görürler. Örgütlenme pratiği yerleştikçe siyasal özgürlük ortamı gelişir. Özgür-
lük bu çağlarda zenginleşme için de uygun ortamı oluşturur. Ne var ki, zaman zaman maddi refahı 
ararken demokrasinin despotlaştığı durumlarda insanların refahı kendilerine sunacak bir efendi ’ye 
teslim oldukları görülür. Bu durumda refah tutkusu kendi kendini yok edecek bir noktaya gelebilir.

Buradan Tocqueville’in modern demokrasi eleştirisinin henüz aşılmamış olan en önemli noktası-
na geliriz. Tocqueville için toplumsal huzur ve barış çok önemlidir ancak tarihte neredeyse tüm top-
lumların huzur ve barış ararken tiranlığa kaydıklarını hatırlatmaktan da geri kalmaz. Halklar elbette 
toplumsal huzuru küçük görmemeli ancak bununla asla yetinmemelidirler. Çünkü hükümetinden sa-
dece huzur ve güven ortamı tesis etmesini isteyen bir halk esasen yüreğinin derinliklerinde köleleş-
miştir, refahın kölesi olmuştur, kendisini zincire vuracak insana ortam hazırlar.

Tocqueville böylece demokrasinin çelişkili doğasına dikkat çekmektedir. Demokrasi, bir özgürlük 
ve eşitlik rejimi de olabilir, bir baskı rejimine de dönüşebilir, hatta bu iki uç bazen eş zamanlı ola-
rak birlikte var olabilir. Aşırı bireyselleşme demokrasilerde özgürlüğü tehdit eden bir toplumsal dina-
mik oluşturmaktadır. Hukuksal/siyasal bağlamda merkezi devletin bireysel özgürlük açısından nasıl 
başlı başına bir tehlike arz ettiğini zaten biliyoruz. Aşırı bireyselleşmenin getireceği içe kapanık top-
lum da kültürel olarak çoğunluk tiranlığına, kamuoyu despotizmine açık hale gelmektedir. Tocque-
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ville, Amerika örneği üstünden bize demokrasilerin iç dinamikleri sonucu nasıl yumuşak despotizm’e 
ve çoğunluk tiranlığı ’na sürüklenebildiğini göstermiştir. Fransa özelinde ise aristokrasiyi yeni tasfi-
ye eden toplumların deneyimsiz bir burjuvazinin elinde demokratik kurumları geliştirip yaşatmakta 
yaşadığı sorunları irdelemiştir.

Tocqueville’in görüşleri, bugün de güncelliğini korumaktadır. Çözümlemelerinin, 20. yüzyılda Al-
manya ve İtalya’da örneklerini gördüğümüz demokrasi içinden gelişen baskı rejimlerini yüz yıl önce-
den haber verdiği söylenebilir. Bilindiği üzere totalitarizm, demokrasinin sorunlarına çözüm gibi gö-
rünür, çoğu zaman bu iddiayı taşıyarak iktidara gelir. İktidarla halk, ya da devletle toplum arasın-
daki kopukluğu giderecek gibi gözükür, ama içinden çıktığı demokrasiyi ters yüz ederek söz konusu 
kopukluğu yeniden üretir. Devletle toplum özdeşlenir, birey ortadan kalkar. Tocqueville’in demokra-
si çözümlemeleri totaliter sistemlerin kökenlerinin anlaşılmasına da katkıda bulunmuştur. Esasında 
demokrasinin çeşitli düzeylerde yaşadığı sorunların çözümü de, onun baskı rejimine dönüşmesinin 
panzehiri de tek bir noktada düğümlenmektedir: özgürlüğü hayata geçirmek.

Siyaset biliminde siyasal katılım kavramı çerçevesinde ele alınan, yönetenleri ya da yönetenlerin 
kararlarını etkilemeye dönük tüm süreçler bu bağlamda önem kazanmaktadır. Tocqueville’in Ameri-
ka’da gözlemlediği yerel yönetimler, siyasal partiler, sivil toplum örgütleri, çeşitli dernek ve kuruluş-
lar yurttaşın özgürlük pratiğini geliştireceği kurumlardır. Bireyle devlet arasındaki bu ara katmanlar, 
yurttaşın kendi çıkarını düşünen birey olmanın dışında kamusal konulara da duyarlı olmasını sağlar. 
Siyasal ve toplumsal örgütlere katılım yoluyla özgürlük ruhunun yaşatılması Tocqueville’in sürekli yi-
nelediği bir ana tema olarak karşımıza çıkacaktır.









Alexis de Tocqueville.
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12. Baskı İçİn BİLgİLendİRme

Gözlerimizin önünde bir anda gerçekleşmiş olan olaylar ne kadar büyük 
ve apansız olurlarsa olsunlar, bu eserin yazarının bunlara hiç şaşırmadığını 
söylemeye hakkı vardır. Bu kitap on beş yıl önce, sürekli tek bir düşüncey-
le meşgul olunarak yazıldı: Dünyada demokrasinin evrensel düzeyde karşı 
konulmaz biçimde iktidara gelmesi. Bu kitabı okuduğunuzda, onun her say-
fasında, toplumun biçim değiştirdiğini, beşeriyetin koşullarının değiştiğini 
ve yeni alınyazılarının yaklaştığını insanlara hatırlatan dirayetli bir uyarıy-
la karşılaşacaksınız.

En başta şu kelimeler yazılıdır:

“Öyleyse diyebiliriz ki, fırsat eşitliğinin aşamalı gelişimi ilahi bir olgudur ve 
böyle olmasını da şu özelliklerine borçludur: Evrenseldir, kalıcıdır ve her gün 
beşerî kudretin sınırlarını zorlar, her olay ve her insan bizzat onun gelişimine 
katkıda bulunur. Peki kökleri böyle derinlere uzanan toplumsal bir hareke-
tin sadece bir neslin girişimleri sonucu kesintiye uğrayacağına inanmak akıl-
lıca olur mu? Feodal sistemi yıktıktan ve kralları yendikten sonra demokra-
sinin burjuvalar ve zenginler karşısında gerileyeceğini düşünebilir miyiz? Bu 
sistemin kendisi bu kadar güçlenmiş ve düşmanları da bu kadar zayıflamış-
ken neden dursun ki?”

Temmuz devrimiyle sarsılmak yerine güçlenmiş olan bir monarşinin mev-
cudiyetinde, olayları öngörerek bu satırları yazan kişi, bugün korkusuzca 
kamunun dikkatini kendi eserinin üzerine yeniden çekebilir.

Aynı zamanda, şimdiki koşulların onun kitabına ilk basıldığı zamanda ta-
şımadığı güncel bir ilgi ve pratik bir yararlılık verdiğini söylememiz gerekir.

Krallık o sırada var oluyordu. Bugün ise yıkıldı. Monarşist Fransa için sa-
dece bir merak konusu olan Amerika’nın kurumları, cumhuriyetçi Fransa 
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için bir inceleme konusu olmak zorundadır. Yeni bir hükümeti kuran şey 
sadece güç değildir, iyi yasalardır. Savaşçıdan sonra, yasa koyucudur. Birisi 
yıkar, diğeri kurar. İkisi de kendi eserini ortaya koyar. Artık Fransa’da kral-
lığın mı yoksa cumhuriyetin mi kurulacağını sorgulamasak da, hareketli bir 
cumhuriyete mi yoksa sakin bir cumhuriyete mi, düzenli bir cumhuriyete 
mi yoksa düzensiz bir cumhuriyete mi, barışçı bir cumhuriyete mi yoksa sa-
vaşçı bir cumhuriyete mi, liberal bir cumhuriyete mi yoksa baskıcı bir cum-
huriyete mi, özel mülkiyet ve aile haklarını, bu kutsal hakları tehdit eden bir 
cumhuriyete mi yoksa bunları tanıyan ve onaylayan bir cumhuriyete mi sa-
hip olacağımızı öğrenmek durumundayız. Korkunç bir problem, öyle ki çö-
zümü sadece Fransa’yı değil, tüm medeni dünyayı ilgilendiriyor... Eğer ken-
di kendimizi kurtarırsak, aynı zamanda çevremizdeki halkları da kurtarırız. 
Eğer kaybolursak, onları da kendimizle birlikte kaybederiz. Bizim demokra-
tik bir özgürlüğe mi yoksa demokratik bir tiranlığa mı sahip olacağımıza gö-
re, dünyanın kaderi de farklı olacaktır. Diyebiliriz ki bugün cumhuriyetin 
her yerde kurulması veya her yerde ortadan kalkması bize bağlıdır.

Oysa ortaya koyduğumuz bu problemi Amerika altmış yıl önce çözdü. Da-
ha yeni kendi aramızda kabul ettiğimiz halk egemenliği ilkesi altmış yıldır 
orada bütünüyle egemendir. En doğrudan, en sınırsız ve en mutlak haliyle 
uygulanmaktadır. Altmış yıldır, bu ilkeyi tüm yasalarının müşterek kayna-
ğı yapan halk, nüfus, bölge ve servet bakımından durmaksızın büyüyor. Şu-
nu fark ediniz ki, bu halk, bu dönem boyunca, sadece yeryüzünün en müref-
feh halkı olmadı, aynı zamanda en istikrarlı halkı da oldu. Avrupa’nın tüm 
ulusları, savaşlarla kırıp geçirilirken veya sivil ihtilaflarla parçalanırken, me-
deni dünyada sadece Amerikan halkı sakin kalabildi. Neredeyse tüm Avru-
pa devrimlerle alt üst oldu; Amerika’da neredeyse küçük bir kargaşa bile ol-
madı. Cumhuriyet orada bozucu değildi ama tüm hakları koruyordu; birey-
sel mülkiyet, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar orada garanti altına 
alınmıştı; anarşi gibi despotizm de orada duyulmamıştı.

Daha büyük umutları ve daha büyük dersleri başka nerede bulabiliriz? 
Amerikalıların canla başla bağlandığı kurumlarını olduğu gibi kopyalamak 
için değil, bize uygun olanı daha iyi kavramak için, örnek almaktan çok ders 
çıkarmak için, yasalarının ayrıntılarından çok ilkelerini ödünç almak için 
Amerikalılara bakışlarımızı çevirelim. Bu durumda, Fransa cumhuriyetinin 
yasaları, Birleşik Devletler’de yürürlükte olan yasalardan farklı olabilir ve ol-
mak zorundadır, ama Amerikan Anayasası’nın kendisi üzerine dayandığı il-
keler, kuvvetlerin düzeni, dengesi, hakiki özgürlük, hukuka samimi ve de-
rin saygı ilkeleri tüm cumhuriyetler için zorunludur; bunların tüm cumhu-
riyetlerde müşterek olması gerekir. Bunların olmadığı yerde, cumhuriyetin 
artık var olmayacağını önceden söyleyebiliriz.


