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Siyasi yaşamın sorunu, ya fazla ilgi çekici
ya da fazla sıkıcı olmasıdır.
—Albert Hırschman, “On Dısappoıntment” (1982)

Yine dene. Yine kaybet. Daha iyi kaybet.
—Samuel Beckett, “Worstward Ho!” (1983)
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ÖNSÖZ

GEÇTİĞİMİZ YÜZ YIL İTİBARİYLE DEMOKRASİ İLE İLGİLİ İKİ 
hikâye anlatılabilir. Birisi, bariz bir başarı hikâyesidir. Demokrasiler, 
savaşları kazandıklarını, ekonomik krizlerden kurtulduklarını, çev-
resel zorlukların üstesinden geldiklerini ve rakiplerinden daima daha 
başarılı ve daha uzun ömürlü olduklarını göstermiştir. Yirminci yüz-
yılın başında çok az sayıda demokrasi bulunuyordu (açık oy hakkı zo-
runluluğu bakımından ise hiç yoktu). Günümüzde ise oldukça fazla-
dır (Freedom House, şu anda bu sayıyı 120 civarında göstermektedir). 
Elbette, bu dönem itibariyle demokrasinin ilerleyişi, tamamıyla sorun-
suz veya istikrarlı olmamıştır. Gelişigüzel ve aralıklı olmuştur: Samuel 
Huntington’ın ünlü imgesinde, “dalgalar” halinde gelmiştir. Yine de, 
ara yükselişler ve düşüşler ne olursa olsun, Francis Fukuyama’nın yir-
mi yıldan daha uzun zaman önce yaptığı gibi liberal demokrasinin in-
sanlık tarihinin temel sorunlarına yönelik tek mantıklı yanıt olduğunu 
savunmanın mümkün olduğu noktaya kadar demokrasinin geçtiğimiz 
yüzyılın genel kazananı olması ile ilgili çok az şüphe olabilir.

Fakat bu başarı hikâyesinin yanında, demokrasi ile ilgili anlatılacak 
başka bir hikâye daha var: Bir kötümserlik ve korku hikâyesi. 
Uygulamada ve zaman içerisinde ne kadar başarılı olmuş olurlarsa 
olsunlar, demokrasiler, daima, işlerin kötüye gitmek üzere olduğu, 
sistemin krizde olduğu ve demokrasi karşıtlarının saldırmayı beklediği 
yönünde endişe duyan insanlarla dolu olmuştur. Demokrasinin 
ileriye doğru yürüyüşüne düşünsel kaygının kesintisiz davul sesi 
eşlik etmiştir. Belki bütün iyi haberler, gerçek olamayacak kadar 
iyidir. Belki de demokrasinin şans zinciri son bulmak üzeredir. 
Demokrasinin siyasi tarihi, bir başarı hikâyesidir. Fakat demokrasinin 
düşünce tarihini bununla bağdaştırmak çok güç. Demokrasinin zihni, 
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başarısızlık beklentisiyle meşgul.
Bu “aktif demokrasi” görüşlerinin ikisini de günümüzde dünyada 

görebilirsiniz. Etrafta hala çok fazla iyimserlik söz konusu. Tunus, 
Mısır ve Libya’daki otokratik yönetimlerin devrilişini ve bölgedeki 
yaygın reform arzusunu bir “tarihin sonu” hikâyesine sığdırmak zor 
değil. Zaman alabilir, sevimli olmayabilir, fakat demokrasi, dünyanın 
daha önce ona karşı dirençli görünen alanlarında yayılıyor. Bu yalnız-
ca Arap dünyası için geçerli değil. Demokratik yönetim, Latin Ame-
rika’nın pek çok yerinde istikrar kazanıyor. Sahraaltı Afrika’nın bazı 
bölümlerinde kök salıyor. Hatta Burma gibi daha önce kemikleşmiş 
olan rejimlerde bile ilerleme ışıkları görülüyor.

Diğer taraftan, etrafta hava çok kasvetli. Her başarı için benzer 
aksaklıklardan söz etmek mümkün: Rusya’da, Zimbabve’de, Tay-
land’da.1 Kasvetli hava kısmen Kuzey Afrika’daki ve Ortadoğu’da-
ki olayların göründükleri gibi olmadığı konusunda uyarıda bulunan 
yorumculardan kaynaklanıyor. Yaygın protestolara karşılık otokratik 
bir rejimin çöküşü, ille de demokrasinin gelişini müjdelemez: Bazen 
başka bir otokrasinin veya bir iç savaşın gelişini bildirir. Fakat dünya-
nın oturmuş demokrasilerinin son zamanlardaki performansı ile ilgili 
daha güçlü bir aktif kaygı da söz konusu. Çünkü geçtiğimiz yüzyıl on-
lar için iyi geçmişken, son on yıl öyle olmamıştır. Önde gelen demok-
rasilerin pek çoğu, nasıl kazanacaklarını veya nasıl başarılı çıkacakla-
rını bilmiyor gibi göründükleri uzun ve zorlu savaşlar veriyor (Irak ve 
Afganistan’da). Batı demokrasilerinin çoğu ise, kısmen bu savaşlardan 
ve ayrıca önemli ölçüde sebebi oldukları küresel ekonomik krizden 
dolayı ağır borç altındalar. Avrupa’da bazıları neredeyse borçlarını 
ödeyemeyecek halde ve Birleşik Devletler’in de aynı yönde ilerliyor 
olabileceğinden korkulmakta. İklim değişikliği ile ilgili olarak, eğer 
yapılacak bir şey varsa, ne yapacağını bilebilmek bütün demokrasilere 
çok zor gelmiştir. Ve Çin’in önlenemez görünen yükselişini teslimi-
yet ile karışık korkuyla seyrediyorlar. İşte bir yönetim sisteminin karşı 
karşıya kalabileceği dört temel güçlük: Savaş, kamu maliyesi, çevresel 
tehdit ve olası bir rakibin varlığı. Oturmuş demokrasilerin bunlardan 
herhangi biriyle başa çıkmada iyi olup olmadığı ise belli değil.

Dolayısıyla, bir muamma söz konusudur. Tarih, demokrasilerin 
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karşılarına çıkarılan her şeyle başa çıkabildiğini gösteriyor. Fakat en 
başarılı demokrasilerin başa çıkma mücadelesi verdiği ortada. Gidi-
şat kötü görünüyor, fakat demokrasinin tarihi geçmişi, hiçbir şeyin 
göründüğü kadar kötü olmadığını ortaya koyuyor. Bu yüzden, günü-
müzdeki demokrasi krizini ne kadar ciddiye alacağımızı bilebilmek 
çok zor geliyor. Bunun gerçekten bir kriz olup olmadığından da emin 
olamıyoruz. Zorda mıyız, değil miyiz? Bu kitap, bu soruyla ilgili nasıl 
düşünmemiz gerektiği hakkında. Ben zorda olduğumuza inanıyorum, 
fakat çoğunlukla verilen nedenlerden dolayı değil. Asıl sorun şu ki, de-
mokrasi, kendi başarısının doğasının tuzağına düşüyor.

Kaçınılmaz bir şekilde, siyasette sıklıkla olduğu üzere, demokrasiye 
dair beklentilerle ilgili düşünülürken karşı konulamaz bir taraf tutma 
isteği duyulur. “... mi, yoksa ... mi?” benzeri sorularla karşı karşıyayız. 
İyi haberlere mi, yoksa kötü haberlere mi kulak vermeliyiz? Fukuya-
ma haklı mıydı, yoksa haksız mıydı? Amerika bitti mi, yoksa geçmiş-
te daima olduğu gibi bu kez de mi felaket tellallarının haksız olduğu 
ortaya çıkacak? Asıl hikâye, daha önce demokrasiye sahip olmamış 
yerlerdeki demokrasi hevesi mi, yoksa kısa bir süre demokrasiye sahip 
olmuş yerlerdeki zahiri demokrasi hevesi mi? Eğer iyimser biriyseniz, 
demokrasinin uzun vadeli faydaları, kısa vadeli kesintileri gölgede bı-
rakır. Fakat eğer kötümser biriyseniz, çevremizde gördüğümüz sorun-
lar, uzun vadeli başarı hikâyesinin yanlış olduğunu gösterir. Nelerin 
“uzun vadeli” sayıldığı, çok önemlidir. Kötü bir on yıl, iyi bir yüz yıl 
karşısında sadece bir duraklamadır. Fakat iyi bir yüz yıl da, - antik Yu-
nan’dan on dokuzuncu yüzyıl ortalarına – demokrasinin bir başarısız-
lık olarak görüldüğü iki bin yıl karşısında sadece bir duraklamadır. Bu 
süreçteki demokrasi karşıtları, daima, aptalca ve düşüncesizce savaşlar 
yapma eğilimiyle birlikte borca ve anlık hazza dair demokratik lezze-
tin en sonunda onun felaketi olacağını söylemişlerdir. Haklı olmadık-
larından nasıl emin olabiliriz ki?

Bu kitapta, demokrasi hakkındaki iki hikâyenin birbirine nasıl uy-
duğunu göstermek istiyorum. Bu, ikisi arasında seçim yapma meselesi 
değil. Artık genel anlamda demokrasi hakkında değil, sadece belir-
li zamanlardaki ve yerlerdeki, kimi başarılı, kimi başarısız, belirli de-
mokrasiler hakkında konuşmak amacıyla sorunu bir dizi daha küçük 
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soruna ayırma meselesi de değil. Ben yine de genel anlamda demok-
rasi hakkında konuşmak istiyorum. Demokrasi hakkındaki haberlerin 
ya iyi ya da kötü olması gerektiğini düşünmek hatadır. Demokrasi söz 
konusu olduğunda, iyi haberler ve kötü haberler birbirlerinden besle-
nir. Başarı ve başarısızlık, bir aradadır. Bu, demokratik bir durumdur. 
Yani demokrasinin zaferi, ne bir yanılgı ne de her derde deva bir ilaç-
tır. Ve bu, bir tuzaktır.

Demokrasinin zaman içerisinde başarılı bir şekilde işlemesini sağ-
layan etmenler –demokratik toplumların esnekliği, çeşitliliği, duyar-
lılığı– demokrasinin kötüye gitmesine sebep olan etmenlerle aynıdır. 
Dürtüsellik, kısa vadecilik ve tarih miyopluğu yaratırlar. Başarılı de-
mokrasilerin felakete sürüklenmelerine sebep olan kör noktaları var-
dır. Demokratik sürüklenişin kötü yönleri olmadan demokratik iler-
leyişin iyi yönlerine sahip olamazsınız. Geçtiğimiz yüz yıl itibariyle 
demokrasi başarıları, daha olgun, ileri görüşlü ve kendini bilen de-
mokratik toplumlar yaratmamıştır. Demokrasi kazanmış, fakat büyü-
memiştir. Etrafınıza bir bakın. Demokratik siyaset, her zaman olduğu 
gibi çocuksu ve huysuz: Didişiyoruz, sızlanıyoruz, ümitsizliğe düşüyo-
ruz. Bu, kendimizi içinde bulduğumuz açmaz ile ilgili kafa karıştırıcı 
şeylerden birisi. Demokrasinin avantajları konusunda birikim sahibi 
olduğumuzun bütün tarihi kanıtı, görünüşe göre, bu avantajlardan en 
iyi şekilde nasıl yararlanacağımız konusunda bizi hiç de bilgeleştirme-
miş. Aksine, aynı hataları yapmayı sürdürüyoruz.

Bu kitapta, ilerleme kaydederken bile neden aynı hataları yapmayı 
sürdürdüğümüzü göstermek amacıyla modern demokrasi tarihindeki 
belirli kriz konularına odaklandım. Krizler, sıklıkla, neyin gerçekten 
önemli olduğunu keşfettiğimiz kritik anlar olarak algılanır. Fakat de-
mokratik krizler öyle değildir. Onlar, derin kafa karışıklığı ve belir-
sizlik anlarıdır. Hiçbir şey ortaya çıkmaz. Demokrasinin avantajları, 
bir anda netleşmez; dezavantajlarla birlikte karmaşa içinde kalırlar. 
Demokrasiler, el yordamıyla bir çıkış yolu arayarak krizlerin arasında 
sendeleyerek ilerler.

Buna rağmen, otokratik rakipleri karşısında demokrasiye üstünlük 
veren işte bu krizlerin içinde sendeleyerek ilerleme kapasitesidir. De-
mokrasiler, uyum sağlayabildikleri için, krizlerden her türlü alterna-
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tif sistemden daha iyi çıkar. Hata yapmayı sürdürürken bile el yorda-
mıyla çözüm aramaya devam ederler. Fakat demokrasiler, krizlerden 
nasıl kaçınılacağını öğrenmede rakiplerinden daha iyi olmadığı gibi, 
onlardan ders almada da daha iyi değillerdir. Belki de, belirli otokratik 
rejim türleri, özellikle yakın geçmişteki hatalardan kaçınmak söz ko-
nusu olduğunda, aslında daha hızlı öğrenirler. (Otokrasiler, geleceğin 
geçmişe benzemeye devam edeceği varsayımı içerisinde çökmeye me-
yillidir.) Demokrasilerin kriz deneyimlerinin onları rehavete sürükle-
me ihtimali, bilgeleştirme ihtimalinden daha büyüktür: Demokrasile-
rin öğrendiği, hatalarından kurtulabilecek olmalarıdır. Bir hatayı bine 
çıkarmalarına yol açtığı takdirde, bu, yine de onların felaketi olabilir. 
Henüz tarihin sonuna gelmedik. Bu, Fukuyama’nın haksız olmasın-
dan dolayı değil. Fukuyama’nın haklı olmasının bazı sebeplerinden 
dolayıdır.

Başarı ve başarısızlığın bir arada olduğu fikri, demokrasiye özgü 
değildir. Bu, bir insanlık halidir. Trajedinin özüdür. Güç zehirlenme-
si, her türlü insani başarıya eşlik edebilir. Altından kalkamayacakları 
işler üstlenenler, sıklıkla en kabiliyetli kişilerdir. Çok bilgi sahibi ol-
mak, kendini bilmenin garantisi değildir: En aptalca şeyleri, zeki in-
sanlar yapar. İnsanlar için geçerli olan, siyasi sistemler için de geçerli-
dir. İmparatorluklar, altından kalkamayacakları işler üstlenir. Başarılı 
devletler, başarılarından keyif aldıkça, kibirlenir ve mevcut zorlukları 
atlatmak için geçmiş ihtişamlara güvendikçe, rehavete kapılır. Büyük 
güçler, zayıflar ve çökerler.

Ancak demokratik açmaz, insani trajedinin geneline indirgene-
mez ve sadece büyük siyasi zayıflama ve çöküş döngüsündeki başka 
bir evre değildir. Demokrasiler, farklı bir güç zehirlenmesi türünden 
muzdariptir. Antik Roma’da muzaffer generallere, şehre girerlerken 
kulaklarına onların da ölümlü olduğunu fısıldayan köleler eşlik eder-
di. Demokrasiler, kahramanlarına bunu yapmaz, çünkü yapmaya ge-
rek duymazlar. Başarılı demokratik siyasetçiler, ölümlü olduklarını 
devamlı olarak hatırlarlar. Ondan neredeyse hiç kaçamazlar: Demok-
raside en yaygın deneyim, tapılmak değil, istismara uğramaktır. Hiç-
bir demokratik siyasetçi, kalabalığın yuhalamalarına alışmadan zir-
veye ulaşamaz. Bu yüzden, bir demokrasideki hiç kimse, başarısızlığa 
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hiçbir zaman hazırlıksız yakalanmamalıdır. Demokratik siyasetçilerin 
boş vermiş olmaları, fanilik fısıltılarından korunmuş olduklarından 
değil, onları kanıksamış olduklarından dolayıdır. Gafil avlananlar, 
otokratlardır.

Kendisi ve karısı Elena, idam mangası tarafından idam edilmeden 
üç gün önce, 23 Aralık 1989’da, Nikolay Çavuşesku Bükreş’teki Mer-
kezi Komite Binasının balkonuna çıktığında, kalabalığın yuhalamala-
rıyla karşılaşan tam bir modern otokrat görüntüsü vermişti. Gerçek 
anlamda afallamış görünüyordu: Bu ses de nedir? Hiçbir demokratik 
siyasetçi, hiçbir zaman bu kadar afallamış görünmez. Demokratik re-
haveti özetleyen görüntü, farklıdır. O, mağlup görevlilerin seçim ge-
cesi takındıkları yüz ifadesidir (1992’deki George H. W. Bush’u düşü-
nün). Şaşırmış görünmezler, fakat sürekli olarak incinmiş görünürler. 
“Evet, yoluma koyduğunuz istismarı duydum. Nasıl duymayabilirdim 
ki? Gazeteleri okuyorum. Ama demokrasi budur. Gerçekten öyle de-
mek istediğinizi fark etmemiştim.” diyor gibi görünürler. Bu görüntü, 
demokratik yaşamın trajik olmaktan daha çok komik olmasının ne-
denlerinden biridir.

Bireysel siyasetçiler için geçerli olan, demokratik toplumlar için 
de geçerlidir. Günümüz Amerika’sı, bazen Roma İmparatorluğu’na 
benzetilir, çünkü en güzel günlerini geride bırakan bir imparatorlu-
ğun tuzaklarından bazılarına sahiptir. Fakat Birleşik Devletler, Roma 
değildir, çünkü bir imparatorluk olmasının yanında, ayrıca aktif bir 
modern demokrasidir. Bu, onu geç imparatorluk çöküşü için bir aday 
olarak nitelendirilemeyecek kadar tez canlı, sabırsız, huysuz ve kendi-
ni eleştirir hale getirir. Demokrasiler, yaklaşan felaket ihtimalinin ne-
redeyse farkında olmaz. Günümüz Amerikan demokrasisinin özellik-
lerinden biri, kendi beka ihtimallerini sürekli sorgulamasıdır. Bu tür 
demokrasiler ile ilgili sorun, kendi faniliklerine dair fısıltıları duyama-
malarıdır. Onları o kadar sık duyarlar ki, ne zaman ciddiye alacakla-
rından emin olamazlar.

Başarılı demokrasiler, kişilerin güç zehirlenmesine karşı çok sayı-
da kurumsal güvenceye sahiptir. Bir otokrasideki tehlike, çılgın veya 
kibirli bir liderin devleti uçuruma sürükleyecek olmasıdır. Bir demok-
raside ise, çılgın bir liderin veya çılgınca bir fikrin uzun süre tutunma-
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sı çok daha zordur. Uçurumdan düşmeden önce, demokrasiler, çılgın 
liderleri görevden almak için oylama yapacaktır. Düzenli seçimler, 
özgür bir basın, bağımsız bir yargı ve profesyonelleşmiş bir bürokra-
si, hep birlikte en kötü hatalı şahsi kararlar yüzünden yıkılmaya kar-
şı koruma sağlarlar. Uzun vadede, istikrarlı bir demokraside hatalar, 
sonunda felaket getirmez, çünkü kemikleşmezler. Bu, demokrasileri 
hata yapmaktan alıkoymaz; aksine, ona teşvik eder. Kötü olan hiçbir 
şeyin uzun sürmediğini bilmek, demokrasilerde bir tür tesellidir, fa-
kat bir kriz durumunda ne yapılması gerektiği sorusunun cevabı de-
ğildir. Dahası, teselli, kendi rehavet türünü üretebilir. Güç zehirlen-
mesinin en kötü etkilerinden uzak olduklarını bilmek, demokrasileri 
dikkatsiz – en kötü ne olabilir ki? – ve tembel – niçin sistemin kendi 
kendini düzeltmesini beklemiyoruz ki? – hale getirebilir. Bu yüzden, 
krizler gelmeyi sürdürür. Demokratik güç zehirlenmesinin ayırt edi-
ci özelliğini – onun demokratik toplumların dinamizmi ile nasıl tu-
tarlı olduğunu, demokratik uyum yeteneğinin demokratik gidişata 
nasıl uyduğunu – ilk fark eden kişi Tocqueville olmuştur. Bu kitapta 
anlatmak istediğim hikâyenin çıkış noktasını o sunuyor. Tocqueville 
neredeyse iki yüz yıl önce yazdığından beri, insanlar, onun demokrasi 
konusunda gerçekte bir iyimser mi, yoksa bir kötümser mi olduğu ko-
nusunda tartışıyorlar. Gerçek şu ki, ikisi de doğru, dolayısıyla ikisi de 
yanlış. Demokratik iyimserliğin gerekçeleri, Tocqueville’in demokrasi 
hakkındaki temel endişelerinin kaynağıydı. Onu kendi zamanında bu 
kadar özgün bir düşünür yapmış olan ve bizim zamanımızda bu kadar 
önemli bir düşünür yapan, budur. Geleneksel demokrasi karşıtlarının 
kaygılarını da, modern savunucularının umutlarını da paylaşmamış-
tır. Birinci bölümde, Tocqueville’in yaklaşımı ile ilgili olarak neyin 
farklı olduğunu ve onun demokrasi ve kriz arasındaki süregelen ilişki 
açısından neden vazgeçilmez bir rehber olduğunu açıklıyorum.

Daha sonra, aktif demokrasilerin krizlerle nasıl başa çıktığını araş-
tırmak ve onlardan hangi dersleri çıkardığını görmek amacıyla de-
mokrasiye dair bir dizi krizi inceliyorum. Aşağıdaki dönem içerisinde 
düzenli aralıklara ayrılmış yedi kritik yıla bakmayı tercih ettim: 1918, 
1933, 1947, 1962, 1974, 1989, 2008. Bu liste, kapsamlı olma amacın-
da değil. Modern demokrasiye dair başka kriz zamanları da olmuştur: 
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1940, 1968, 2001. Ayrıca zamanında kriz gibi görünen, fakat o za-
mandan beri hafızalardan silinen birçok yıl olmuştur. Tocqueville’in 
demokratik yaşama ait fark ettiği ayırt edici özelliklerden biri şudur: 
Geçici kriz durumu içerisinde bulunur ve bu da, krizin ne zaman cid-
diye alınması gerektiğini bilmeyi zorlaştırır. Seçmiş olduğum krizler, 
bu belirsizliğin bir kısmını yansıtıyor ve günümüzde hissettiğimiz 
belirsizliğin bir kısmına önceden işaret ediyor. Bu yüzden, örneğin, 
modern demokrasi açısından belki de temel varoluş krizi olan 1940 ile 
ilgili yazmıyorum; o yıl, sorun, belirsizlik değil, açık bir yıkım tehdi-
diydi. 1968 ve 2001 de kendilerine göre özel yıllardı. Benim inceledi-
ğim krizler, çeşitli kalıpların ortaya çıktığı bir dizinin bir bölümünü 
oluşturuyor. Bu, belirsiz korkuların, kaçırılan fırsatların ve istemsiz 
zaferlerin hikâyesidir. Bu, bir tesadüf ve karışıklık öyküsüdür.

Bununla birlikte, belirsizlik açısından, hakkında yazdığım krizlerin 
her biri gerçekti. Bunlar, birçok şeyin tehlikede olduğu önemli yıllar-
dı. Oturmuş demokrasilerin bu krizlerle nasıl başa çıktığını incelerken 
Tocqueville’in yansımalarını arıyorum ve bağlantılar, günümüze yön-
lendiriyor. Amacım, bulunduğumuz yere nasıl gelmiş olduğumuzu 
anlamak. Daha sonra, kitabın son bölümünde, nereye doğru gidiyor 
olabileceğimizi araştırıyorum. Şu anki açmazımızdan çıkmaya yöne-
lik kolay yollar ortaya koymuyorum. Bir tuzağa düşmüş durumdayız. 
Kolay bir çıkış yolu olsaydı, bu, bir tuzak olmazdı. Fakat tuzağa nasıl 
düştüğümüzü görmek, gelecekte neler olabileceğini anlamanın ayrıl-
maz bir parçasıdır.

Son iki not. Bu kitap, oturmuş demokrasilerin krizle nasıl başa çık-
tığıyla ilgilidir. Toplumların nasıl demokratikleştiğiyle veya demokra-
siler otokrasiye geri döndüğünde neler olduğuyla ilgili değil. Demok-
ratik “geçiş” denilen konuya dair geniş bir literatür mevcut ve siyaset 
bilimciler, bu geçişin nasıl meydana geldiğini anlama konusunda kay-
da değer bir ilerleme kaydetmişlerdir. Bense, demokrasiye geçişi ta-
mamlamış, fakat kendilerini hala kriz durumlarında bulan toplumla-
rın başına neler geldiğiyle ilgileniyorum. Bu nedenle, kitaptaki odak 
noktam, özellikle ele aldığım ilk krizler sırasındaki Birleşik Devletler 
ve Batı Avrupa. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, çok az sayıda oturmuş 
demokrasi bulunuyordu. Demokrasi yaygınlaştıkça, benim anlattı-
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ğım hikâyenin kapsamı da, Hindistan, İsrail ve Japonya dâhil olmak 
üzere, başka yerlerdeki oturmuş demokrasileri de içine alacak şekilde 
genişliyor. Bununla birlikte, Birleşik Devletler, hikâyenin merkezin-
de kalıyor. Tocqueville, Amerika’yı inceleyerek ilk önce demokratik 
ilerlemenin değişken karakterini tespit etmiştir. Bunun en net şekil-
de görülebileceği yer hala Birleşik Devletler. Amerika’nın demokrasi 
olduğunu veya demokrasinin sadece Amerikan modelinde mümkün 
olduğunu, Tocqueville’den daha fazla iddia etmiyorum. Fakat eğer 
Amerikan modeli, kendi başarısı tarafından felakete sürükleniyor ise, 
bunun bütün demokrasiler açısından anlamları vardır.

Bu kitap, bir siyaset ve düşünce tarihi karışımıdır. Ben, demokra-
tik toplumların krizlerle nasıl başa çıktığıyla ve ayrıca krizler baş gös-
terdikçe onlarla ilgili neler yazıldığıyla ve söylendiğiyle ilgileniyorum. 
Düşünceler önemlidir: İnsanların demokrasinin güçlü ve zayıf yön-
leriyle ilgili ne düşündüğü, demokrasilerin uygulamadaki başarısının 
şekillenmesine yardım eder. Örneğin, eğer yaygın bir şekilde demok-
rasilerin paniğe eğilimli olduğuna inanılırsa, bir krizde, demokrasile-
rin rasyonel etmenlerden oluştuğuna inanıldığındakinden farklı stra-
tejiler benimsenecektir. Bu kitap, bir siyaset bilim çalışması değildir. 
Fakat siyaset bilimi, insanların demokrasi hakkındaki bazı düşünce-
lerine temel teşkil eder ve benim anlatmak istediğim hikâyede önemli 
bir rol oynuyor. Demokrasilerin nasıl ve neden başarılı olduğu konu-
sunda artık çok daha fazla şey biliyoruz. Bilmediğimiz ise, bu bilgilerle 
ne yapacağımız. İşte sorun, tam da bu.

Terminoloji Üzerine Bir Not

Bu kitapta ben, günümüz geleneğine uyarak “demokrasi” ile 
“otokrasi” arasında temel bir karşıtlık çiziyorum. Demokrasiyle 
düzenli seçimleri, oldukça özgür bir basını ve iktidar için açık 
bir rekabet sistemi olan bütün toplumları kastediyorum. Bazıları 
diğerlerinden daha liberal olsa da, bu toplumlardan sıklıkla “liberal 
demokrasiler” diye bahsedilir. Otokrasi ile de, liderlerin açık seçimler 
görmediği ve özgür bilgi akışının siyasi kontrole tabi olduğu bütün 
toplumları kastediyorum. Bazı durumlarda, iktidar sahiplerinden 
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oluşan küçük bir zümrenin bir parçası olarak kişiler yönetimde 
olsa da, otokrasi, aslında tek bir kişinin kendiliğinden devam eden 
hâkimiyetini ifade eder (örneğin, “Albaylar Rejimi” olarak da bilinen 
1967-74 arası Yunan askeri cuntası, geniş demokratik/antidemokratik 
karşılaştırmalar yapan siyaset bilimciler tarafından bir otokrasi olarak 
nitelendirilir). Kimi otokrasiler, diktatörlüktür, kimileri ise değildir. 
Kimileri, diğerlerinden daha otoriterdir. Gerektiğinde, bu farkları da 
açıklıyorum.

Çağdaş siyaset bilimi, otokrasiden demokrasiye geçişi, önemli 
ayrımlardan bazılarının belirsizleştiği (düzenli seçim yapan otoriter 
devletler örneğindeki gibi) geniş bir orta alana sahip bir spektrum 
üzerinde gösterme eğilimindedir. Bu “melez” rejimler meselesini 
son bölümde ele alıyorum. Genel olarak, yine de, demokrasi ile 
otokrasi arasındaki temel karşıtlığa ve aralarındaki esas farklılıklara 
bağlı kalıyorum. Bu, “demokrasiyi” çok yönlü bir kavram olarak 
ele alan Tocqueville ile başlayan incelediğim yazarların çoğu ile 
uyumludur. Ancak Tocqueville’e göre, temel karşıtlık “demokratik” 
ile “aristokratik” toplumlar arasında, yani eşitlik ilkesinin yerleştiği 
toplumlar ile yerleşmediği toplumlar arasındaydı. Bir sonraki 
bölümde, buna dair bazı çıkarımları ele alıyorum.

Diğer açılardan, bilindiği gibi, Tocqueville’in demokrasi ile neyi 
kastettiği belirsizdi. Bu terimi, bazen siyaset yapmanın bir yolunu, 
bazen bir dizi siyasi ve ahlaki ilkeyi, bazen de hep birlikte yaşamanın 
bir yolunu ifade etmek için birbirinin yerine geçebilecek şekilde 
kullanmıştır. Ben de kasıtlı olmayarak bu belirsizlik konusunda onu 
izlemeye koyuldum. Ancak ben, bu terimi kullanış şeklimi açık ve 
uyumlu bırakmaya çalıştım. Modern demokrasi fikrinin özelliği, onun 
uyum yeteneğidir. Hiyerarşik ve kapsayıcı siyaset biçimlerine uyum 
sağlayabilir, liderlerle ve vatandaşlarla tanımlanabilir; eşitçiliği pek 
çok farklı eşitsizlik biçimiyle birleştirebilir. Bu kitapta demokrasiyi 
tanınabilir bir varlık olarak ele alıyorum. Fakat bu sözcüğü bazen 
bireysel siyasetçilerle (FDR, Nehru), bazen belirli kurumlarla 
(seçimler, özgür bir basın), bazen de genel ruh halleriyle (sabırsızlık, 
dikkatsizlik) ilişkili olarak kullanıyorum. Her şeye rağmen, 
konuştuğum konular içerisinde anlaşılır olmasını umuyorum.



GİRİŞ

Tocqueville: Demokrasi ve Kriz

GENÇ FRANSIZ ARİSTOKRATI ALEXIS DE TOCQUEVILLE, 
Mayıs 1831’de Amerika’ya vardığında, gördüklerinden pek etkilen-
memişti. Amerika’ya sözde ülkenin cezaevi sistemi hakkında bir kitap 
yazmak amacıyla gitmişti, fakat ayrıca aktif bir demokrasinin gerçekte 
nasıl bir şey olduğunu kendi gözleriyle görmek istiyordu.

Tocqueville, New York’ta gemiden indi ve ilk kez gelenlerde çok 
sıklıkla olduğu gibi şaşkına döndü ve kafasının karıştığını hissetti. 
Olan biten çok fazla şey vardı. Hiç kimse, durup ne yapmakta 
olduğuna kafa yormuyordu. Sorumlu kimse yoktu. Kısa süre sonra, 
Fransa’daki arkadaşlarına Amerikan yaşamının istikrarsızlığına, 
“insanın burada hissettiği, devamlılık ve sağlamlık ruhunun mutlak 
eksikliğine” dair şaşkınlığı ile ilgili yazdı.1 Tanıştığı Amerikalılar 
yeterince sıcakkanlıydı, fakat ona kaygısız ve sabırsız gibi geldiler. 
Evlerini, işlerini, mevkilerini ne kadar kolay değiştirdikleri karşısında 
şok oldu. Ayrıca, bu tez canlılığı yansıtır gibi görünen Amerika 
siyasetinin kaotik durumuna şaşırıp kaldı.

Amerika’nın seçilmiş politikacılarının onları seçmiş olan insanla-
rınkinden daha belirgin bir amaç bilinci yoktu. Kendi sınıfından ve 
kuşağından çoğu erkek gibi, Tocqueville de bir parça züppeydi. Ame-
rika’da karşılaştıkları, onun demokrasiye olan içgüdüsel güvensizliğiy-
le uyuşuyordu. Demokrasinin anlamsız enerjisiyle ilgili çocukça bir 
şey vardı. Disiplin neredeydi? Ciddiyet neredeydi? Eğer faal demokra-
si buysa, onun nasıl etkili olabileceğini görmüyordu.
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Ancak Tocqueville, alışılmadık türden bir züppeydi: O, fikrini de-
ğiştirebiliyordu. New York City’yi arkasında bırakıp ülke genelinde 
yolculuğuna devam ettikçe, ilk izlenimlerinin hatalı olduğunu dü-
şünmeye başladı. Amerikan demokrasisi, aslında işliyordu. Günlük 
faaliyetlerinde görülemeyen, gizli bir istikrara ve sağlamlığa sahip-
ti. Demokratik yaşam şeklinin kendi güçlü yönleri vardı, fakat onla-
rı keşfetmek sabır gerektiriyordu. Tocqueville’in 1835’te yayınladığı 
Democracy in America’nın birinci cildinde yazdığı gibi: “Hataları ilk 
bakışta insanın dikkatini çeker, fakat üstünlükleri ancak uzun vadede 
anlaşılır.”2 Amerikan demokrasisini anlamanın anahtarı, onu görün-
düğü gibi değerlendirmemeyi öğrenmekti. İşlememesi gerekiyormuş 
gibi görünmesine rağmen, işliyordu. Avantajları, görünen yüzünün 
altında bir yerlerde gizliydi ve ancak zamanla ortaya çıkıyordu.

Tocqueville’in seyahatlerinde keşfettiği en önemli şey şuydu: De-
mokrasi, göründüğü kadar kötü değildir. Bu, onun modern politikaya 
yönelik kritik iç görüsünü temsil eder – bir bakıma, bu, modern politi-
kaya yönelik olan kritik iç görüdür. Herhangi bir sağlam demokraside, 
oluyor gibi görünen ile onun uzun vadede ne anlama geldiği arasında 
daima bir fark olacaktır. Demokrasi, politikanın açık bir biçimi gibi 
görünür – her şey çok ham ve erişilebilirdir. Fakat demokrasinin uzun 
vadeli avantajları, hemen ortaya çıkmaz. İçinde bulunulan anda anla-
şılamazlar. Kendilerini göstermeleri zamana ister.

Tocqueville’den önce hiç kimse demokrasiyi tam olarak bu ışık-
ta görmemişti.3 Bu, gerçekten onun keşfiydi. Çıkarımları üzerinde 
ayrıntılı bir şekilde çalıştıkça, pek çoğunu son derece sorunlu buldu. 
Demokrasinin gizli olan güçlü yönlerinin ayrıca tam olarak gizli ol-
duklarından dolayı en ciddi zayıf yönlerini de temsil ettiğini hissetti. 
Onları, kendilerine ihtiyaç duyarken kavrayamazsınız. Öyle yapmaya 
çalışmak, işleri sıklıkla daha kötüye götürür. Fakat onları kavramaya 
çalışmaktan vazgeçmenin demokrasileri bir edilgenlik ve sürükleniş 
durumuna sevk etmesi muhtemeldir. Demokrasiler, sahip oldukları 
eylem başlatma dürtüleri ile bekleme içgüdüleri arasında fark edilir. 
Bu iki zihin durumu arasında hiçbir denge yoktur.

Tocqueville’i bu kadar özgün ve önemli bir düşünür haline getiren, 
bu düşünce dizisidir. O, buhranlı demokrasinin tuhaf karakterine yö-
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nelik en iyi rehberdir. Bu bölümde, bunun nedenini ortaya koymayı 
umuyorum.

Karşıt Görüşler

Tocqueville, kesinlikle Birleşik Devletler’i ziyaret edenler arasında 
Amerikan demokrasisinin göründüğü gibi olmadığı sonucuna varan 
ilk kişi değildi. Giden pek çok kişi, ilk izlenimlerine güvenmemeyi 
öğreniyordu. Fakat bu, onların genellikle Amerikalıların ikiyüzlü 
olduğuna kadar verdiklerinden kaynaklanmıyordu. Amerikan 
demokrasisi ile ilgili alışılagelmiş şikâyet, gerçekliğin güzel ilkelere 
uymamasıydı: Amerikalılar, yücelik ve özgürlük dilini öğütlüyordu, 
fakat aslında kaba, görgüsüz ve paragöz insanlardı. Çoğu Avrupalı 
ziyaretçi, karşılaştıkları rahat, eşitlikçi ortam karşısında ilk 
başta hevesleniyordu: Amerika sıklıkla bir nefes temiz hava gibi 
görünüyordu. Fakat daha çok seyahat ettikçe, bunun sadece gösteriş 
amaçlı olduğunu daha iyi anlıyorlardı. Esasında, Amerika, herkesin 
kendisini düşündüğü materyalist, istismarcı bir toplum olduğunu ele 
veriyordu. Daha kötüsü ise, özgürlük havarilerinin köle tuttukları 
veya tutmadılarsa da diğer Amerikalıların tutmasına göz yumdukları 
gerçeğini atlamak mümkün değildi. Kölelik, Amerikan demokrasisini 
gülünç duruma düşürüyordu.

Avrupalı başka bir genç yazar olan Charles Dickens’ın on yıl son-
ra yaptığı, Tocqueville’inkinden daha tipik bir Amerika yolculuğu idi. 
Dickens, bir züppe değildi ve içinde demokrasiye karşı içgüdüsel bir 
beğeni vardı. Öncelikle, özellikle Amerikalılar ona tapıyor gibi görün-
düğü için, Amerika’ya tapıyordu. Bir dost ve yoksullara ve ezilenlere 
dair romanlarındaki yüce savunucu olarak karşılandı. (İlk vardığın-
da Tocqueville de ağırlanmıştı, fakat o, bunu Amerikalıların ne kadar 
tinsel olduğunun bir işareti olarak görmüştü, çünkü Fransa’ya dön-
düğünde neredeyse hiç kimse onun adını duymamıştı.) Dickens’ın 
hevesi de uzun sürmedi. Seyahatine devam ettikçe, ilgiden ve ayrıca 
bütün güzel duyarlılıklarına rağmen, Amerikalıların yüksek idealle-
rine ulaşmakla gerçekten ilgilenmedikleri gerçeğinden bunaldı. Daha 


