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Louis Althusser, Birmandreis’de (Cezayir) 16 Ekim 1918’de doğ-

du. Jean Guitton’un, Jean Lacroix ve Joseph Hours’un öğrencisi ol-

duğu Lyon Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1939 Temmuz’unda 

Yüksek Öğretmen Okulu’nun [Ecole normale supérieure (Ulm Soka-

ğı), ENS] giriş sınavından geçti. Aynı yılın Eylül ayında askere alın-

dı, bozgunda esir düştü ve Almanya’daki bir esir kampında beş yıl 

geçirdi.

1945-1948 arasında ENS’deki felsefe öğrenimine devam etti ve 

Gaston Bachelard’ın yönetiminde “Hegel Felsefesinde İçerik Nos-

yonu” üzerine yazdığı teziyle diplomasını alarak doçentlik sınavın-

dan geçti. 1948 yılında Fransız Komünist Partisi’ne katıldı. Aynı yıl, 

ENS’de felsefe yardımcı doçenti olarak atandı. 1980’e kadar bu mev-

kide aralıksız görev yaptı. 1950’den itibaren, ayrıca Lettres de l’Ecole 

bölümünde sekreter olarak çalıştı.

Élisabeth Roudinesco’ya göre, Althusser 1965 yılında Dr. René 

Diatkine’le psikanalitik tedaviye başlar. Dr. Diatkine 1987 yılına kadar 

onunla ilgilenecektir. 1987 yılında, yemek borusu tıkanması sonucu 

acilen ameliyata alınır, yeni bir depresyon geçirerek Soisy’ye kaldırılır, 

oradan da La Verrière’deki (Yvelines) MGEN’in Psikiyatri Enstitüsü’ne 

nakledilir. Fiziksel ve moral durumu sürekli olarak kötüye gitmekte-

dir. 22 Ekim 1990’da kalp krizinden ölür.

Althusser, Marksizmin en özgün ve yaratıcı filozoflarından biri, 

belki de en önemlisidir.

Yayımlanan kitapları:

Marx İçin, Felsefe Ve Bilimadamlarının Kendiliğinden Felsefesi, İde-

oloji Ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Güncel Müdahaleler, John Lewis’e 

Cevap, Sanat Üzerine Yazılar, Yeniden-Üretim Üzerine.
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“Yaşadığımız çağın tüm düşüncelerini, geride kalmış
yüzyıllara taşımak, bizi yanlışlara sürükleyecek 

kaynakların en bereketlisidir.
Tüm eski çağları modernleştirmek isteyenlere diyeceğim şey, 

Mısırlı rahiplerin Solon’a dedikleridir:
“Ey Atinalılar, sizler çocuktan başka bir şey değilsiniz!” 

Yasaların Ruhu, XXX, 14

“Montesquieu’nün görmemizi sağladığı...”
Mme DE STAËL

“Fransa soyluluk unvanlarını yitirmişti; Montesquieu 
bunları geri verdi.”

VOLTAİRE



.

KISALTMALAR

— Yasaların Ruhu: YR
İlk rakam Yasaların Ruhu’ndan gönderme yapılan kitaba, 

ikinci rakam da söz konusu kitabın ilgili bölümüne işaret et-
mektedir.

Örnek: YR, XI, 6: Yasaların Ruhu, XI. kitap, 6. bölüm.
— La Défense de l’Esprit des Lois: Défense de l’EL.
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ÖNSÖZ

Montesquieu ile ilgili yeni hiçbir şey söylemek iddiasında 
değilim. Yeni gibi görünecek olan, bilinen metinler ya da orta-
ya konulmuş düşünceler üstüne düşünmekten ibaret yalnızca.

Mermer yontularda görülen bu kişiye biraz daha canlı bir 
görüntü kazandırmak istiyorum. Brède’li senyörün, hiç inanıp 
inanmadığına, yurduna geri döndüğünde karısını sevip sev-
mediğine, otuz beşinden sonra bile, yirmi yaşındaki tutkulara 
sahip olup olmadığına, hâlâ tartışılacak kadar gizli kalmış iç 
yaşamına da kafa yormayacağım. Kendini topraklarına vermiş 
senyörün, şarapları ve şaraplarının satışıyla uğraşan bağcının, 
Parlamento’dan bıkmış Parlamento başkanının gündelik yaşa-
mına da değinmeyeceğim. Bunu başkaları yaptı, onları oku-
mak gerek. Ben, zamanın gölgeleriyle, yorumların da parlak-
lıklarıyla örtülü başka bir yaşamla ilgileneceğim.

Hukuka ve siyasete duyduğu tutku nedeniyle son günü-
ne kadar soluk soluğa kalan ve ölümle giriştiği biricik yarışı 
alelacele kazanmak, yani yapıtını tamamlamış olmak uğruna 
görme yetisini yitiren bir düşünürün yaşamı. Bu, her şeyden 
önce. Yine de şu yanlışa düşmemek gerekir: Montesquieu’yü 
Montesquieu yapan özellik, ele aldığı konuya duyduğu merak 
değil, sahip olduğu zekâdır. Anlamaktan başka bir şey istemi-
yordu. Bu yolda gösterdiği çabayı ve duyduğu gururu açığa 
vuran bazı tasvirlere de sahibiz zaten. Montesquieu’nün gün-
celerden, tarihlerden, derleme ve anlatılardan, metin ve bel-
gelerden oluşan uçsuz bucaksız mirasa dalmasının tek ama-
cı, bunların arkasında yatan mantığı kavramak, nedeni açığa 
çıkartmaktı. Yüzyılların karıştırdığı bu yumağı çözecek “ipli-
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ği” tutmak ve her şeyin kendine doğru gelmesi için bu ipliği 
çekmek ister, çektiğinde de her şey gelirdi. Bazen de küçü-
cük verilerden oluşan bu devasa evrende kendini kıyısız bir 
denizin ortasında kaybolmuş gibi hissederdi. Denizin kıyısı 
olmasını ister, denize kıyılar kazandırmak ve bu kıyılara ya-
naşmak isterdi. Yanaşırdı da. Ondan önce bu maceraya kimse 
atılmamıştı. Gemileri, gövdelerinin çizimi, direklerinin yük-
sekliği ve seyir hızları üzerine fikir yürütebilecek kadar seven, 
ilk deniz yolculuklarına, Kartacalıları Afrika kıyıları boyunca, 
İspanyolları da Hindistan’a dek izleyecek ölçüde ilgi duyan bu 
adamın bütün korkusuz denizcilere kendini yakın hissettiği-
ne inanmak gerekir. Ele aldığı konunun uçsuz bucaksızlığı ile 
karşı karşıya kaldığında kıyıdan söz etmesi boşuna değil: ki-
tabının son tümcesinde, en sonunda yakınlarda bir yerde bir 
kıyı olduğuna seviniyordu. Meçhule yelken açtığı doğruydu. 
Ancak bu gemici için de, meçhul denilen şey, yeni topraklar-
dan başka bir şey değildi.

Bu yüzden de Montesquieu’de keşfeden bir insanın derin 
sevinci görülüyordu. Bunu kendisi de biliyordu. Eşi benzeri 
olmayan bir yapıt verdiğini, yeni düşünceler getirdiğini bi-
liyordu ve son sözlerini, nihayet fethettiği toprakları selam-
lamak için söylemişse, ilk sözünü de, kendine yol gösteren 
kimse olmadan tek başına yola çıktığını, düşüncesinin de 
kimseden kaynaklanmadığını belirtmek için söylemişti. Yeni 
gerçekler söylediği için yeni bir dil kullanması gerektiğini söy-
lüyordu. Miras aldığı ortak sözcükleri, keşfettiği yeni anlam-
larla aydınlatan bir yazarın gururu, dili kullanma biçiminde 
bile hissediliyordu. Montesquieu, düşüncesinin daha dünyaya 
gelir gelmez, kendisini teslim alır almaz ve de meslek yaşamını 
oluşturan otuz yıllık çalışma süresi boyunca, yeni bir dünyanın 
kapısını açtığını gayet iyi hissetmektedir. Biz bu keşfe alıştık. 
Öyle ki, onun büyüklüğünü övdüğümüzde, Montesquieu’yü 
kendi kültürümüzün gereklerinden biri olarak saptamadan 
edemiyoruz; Montesquieu gökyüzüne çakılı bir yıldız gibidir; 
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ne yazık ki, kendisini çaktığımız gökyüzünü bizlere açabilme-
si için nasıl da yürekli ve tutkulu olması gerektiğini tam anla-
mıyla kavrayamıyoruz.

Ama ben başka bir yaşamı düşünmeden edemiyorum yine 
de. Kendisine borçlu olduğumuz keşiflerin çoklukla gizledi-
ği bir yaşam bu. Montesquieu’nün tercihlerini, yatkınlıkları-
nı, kısacası çağının mücadelelerinde taraf tuttuğunu düşünü-
yorum. Biraz fazla itidal yanlısı geleneğe göre, Montesquieu 
dünyaya çıkar gütmeyen ve tarafsız bir kişi olarak bakmıştı. 
Hiçbir hizipleşmede yer almadığından, iktidardan ve iktidarın 
yol açtığı hırslardan bağımsız olduğunu, mucizevi bir rastlantı 
sayesinde hiçbir bağımlılığı bulunmadığı için tarihçi olduğu-
nu kendisi söylememiş miydi? Hiçbir bağımlılığı bulunmadığı 
için her şeyi anlayabildiğini kendisi söylememiş miydi? Her 
tarihçinin üstlenmesi gereken bu görevi verelim ona ve de 
sözlerine değil de yapıtına bakarak inanalım kendisine. Sun-
duğu bu imge bana bir mitos gibi geldi, bunun böyle oldu-
ğunu da göstermeyi umut ediyorum. Ancak bunu yaparken, 
Montesquieu’nün, çağının siyasal mücadelelerinde tutkulu 
biçimde taraf tutmuş olmasının, yapıtını kendi dileklerinin 
katıksız yorumu düzeyine indirgediğinin sanılmasını istemi-
yorum. 

Ondan önce Doğu’ya gidenler oldu; bizim için Batı’da 
Hindistan’ı keşfettiler.
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Birinci Bölüm 
YÖNTEMDE DEVRİM

Montesquieu’nün siyasetbilimin kurucusu olduğu herkesçe 
kabul edilen bir gerçektir. Auguste Comte’un bu konuyla ilgi-
li söylediklerini Durkheim da yinelemiş, kimse de bu yargıya 
ciddi bir itirazda bulunmamıştı. Ancak Montesquieu’yü atala-
rından ayırmak ve onlardan nerede ayrıldığını kavramak için 
belki de biraz daha gerilere gitmek gerekir.

Çünkü Platon bile siyasetin bir bilim nesnesi olduğunu 
ileri sürüyordu; Devlet, Politika [Devlet Adamı] ve Yasalar 
bunun kanıtıydı. Tüm Antikçağ düşüncesi bir siyaset bili-
minin yapılabileceği inancına değil, (çünkü bu eleştirel bir 
inançtı) bu bilimi yapmanın yeterli olacağı inancına dayan-
maktaydı. Bodin, Hobbes, Spinoza ve Grotius’ta da görül-
düğü gibi, modern düşünürler de bu tezi benimsemişlerdi. 
Eskilerin, siyaset konusunda iddialarda bulundukları için 
değil, siyasetin bilimini yapmış oldukları yanılsamasına düş-
tükleri için dikkate alınmamalarını öneriyorum. Çünkü bi-
lim konusundaki düşüncelerini, o anki bilgilerinden devral-
mışlardı. Euklides’e gelinceye kadar matematiğin tek bir çatı 
altında birleştirilememiş bazı bölgeleri dışında bu bilgiler de, 
dolaysız görüşlerden ya da çevrelerindeki şeylere yansıtılan 
kendi felsefelerinden başka bir şey olmadıkları için, kendi-
lerine örnek olabilecek kimse bulunmadığından bizim bilim 
düşüncemize tümüyle yabancıydılar. Peki, ama ya modern-
lere ne demeli! Matematik ve fizik alanında zaferler kazanan 
ve daha o zamandan kesinliğe ulaşmış disiplinlerin çağdaşı 
olan bir Bodin’in, bir Machiavelli’nin, bir Hobbes’un ya da 
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bir Spinoza’nın zihninin, miras aldığımız bilimsel bilgi mo-
deline ilgisiz kaldığı nasıl savunulabilir?

Gerçekten de, 16. yüzyıldan itibaren önce matematiksel fi-
ziğe, ardından da yine aynı derecede kesinlik peşinde koşan 
ve kısa sürede ahlâki fizik ya da siyasal fizik adını vereceğimiz 
bir disipline dayanan bir fiziğin, tek bir hareket içinde do-
ğup geliştiği görüldü. Henüz doğa bilimleriyle insan bilimleri 
arasındaki çatışmanın zamanı değildi. En metafizikçi olanlar, 
kendilerine yazgının rastlantılarıyla, insanın özgürlüklerinin 
birleşimi gibi görünen bu siyaset ya da tarih bilimini Tanrı’ya 
havale ediyorlardı: Leibniz buna örnektir. Ancak, insan elin-
den çıkma kusurlar Tanrı’nın eline verilmeden olmazdı, do-
layısıyla, Leibniz de insanca bir düşünce olan insan bilimini 
Tanrı’nın ellerine emanet ediyordu. Pozitivistler, ahlâkçılar, 
hukuk felsefecileri, siyasetçiler, hatta Spinoza’nın kendisi bile, 
insan ilişkilerinin fizikteki ilişkiler gibi incelenebileceğinden 
en ufak bir kuşku duymuyorlardı. Hobbes matematik bilim-
lerle, toplumsal bilimler arasında tek bir fark görüyordu: bi-
rinciler insanları birleştirirken, ikinciler bölüyordu. İşte, bir 
tek bu nedenden dolayıdır ki, matematikte insanın çıkarı ile 
hakikat birbirine karşıt değilken, toplumsal bilimlerde aklın in-
sana ters düştüğü her defasında, insan da akıla ters düşmekteydi. 
Spinoza da, o da, insan ilişkilerinin, doğa olaylarını inceler 
gibi, aynı yollardan incelenmesini istiyordu. Traité politique 
adlı çalışmasının giriş sayfalarını okuyalım: bu sayfalarda Spi-
noza, kendi kavramlarının ya da kendi ideallerinin imgelemi-
ni siyasetin üzerine düşüren katıksız filozofları, kendi aykırı 
kavramlarının ya da kendi ideallerinin imgelemini doğanın 
üstüne düşüren Aristotelesçilere benzetiyor ve suçluyordu; 
ve kurdukları düşlerinin yerine gerçek tarih bilimini koyma-
yı öneriyordu. Bu durumda, kendisinden çok önce defalarca 
arşınlanmış bu yolları bize Montesquieu’nün açtığı nasıl ileri 
sürülebilir ki?

Gerçek şu ki, önceden bilinen yolları izlermiş görün-



17

se de, Montesquieu aynı hedefe yönelmiyordu. Helvetius, 
Montesquieu’den söz ederken, onun Montaigne’in “düşünme 
tarzına” sahip olduğunu belirtmişti. Montesquieu de Monta-
igne ile aynı meraka sahipti, aynı malzemeyi ele alıp düşün-
mekteydi. Tıpkı Montaigne ve bütün tilmizleri gibi, o da her 
yerden ve her çağdan örnekler toplayıp bugüne kadar yaşamış 
tüm insanların eksiksiz tarihini yazmayı amaçlıyordu. Üstelik, 
bu düşünceye rastgele de sahip olmamıştı. Gerçekten de, 15. 
yüzyıl sonu ile 16. yüzyıl başında dünyanın çifte bir devrimle 
sarsıldığını unutmamak gerekir. Dünyanın uzamı devrim ya-
şadı. Dünyanın yapısı devrim yaşadı. Dünyanın keşfedilmesi, 
Büyük Keşifler çağı başladı, Avrupa Doğu ve Batı Hindistan’ı, 
Afrika’yı tanıdı ve sömürdü. Gezginler, sandıkları altın ve ba-
haratla, bellekleri de bilinen tüm gerçekleri altüst eden göre-
nek ve kurumların öyküsüyle tıka basa dolu olarak geri gel-
diler. Ne var ki, gemilerini yeni toprakların keşfine gönderen 
ülkelerde, başka olaylar nedeniyle inançlar temeli sarsılma-
mış olsa da, bu şaşırtıcı rezalet, söz konusu ülkelerde büyük 
bir merak uyandırmazdı. İç savaşlar, Reform hareketinin din 
alanında yol açtığı devrim, din savaşları, devletin geleneksel 
yapısında yaşanan dönüşüm, sonradan görmelerin yükselişi, 
zadegânın çöküşü gibi yankıları o dönemin bütün yapıtlarında 
kendini duyuran altüst oluşlar, deniz aşırı ülkelerden getirilen 
şaşırtıcı anlatılara gerçek olguların, anlam yüklü olguların bu-
laşıcı saygınlığını kazandırıyordu. Bir zamanlar, derlenip bir 
araya getirilmesi gereken izleklerden, derin bilgiye sahip ki-
şilerin tutkularını giderebilecek garipliklerden öteye geçme-
yen konular, var olan kaygıların aynası ve bunalım içindeki 
bu dünyanın düşsel yankısı olup çıkıyordu. İşte 16.yüzyıldan 
beri düşünce dünyasına egemen olan siyasal egzotizmin teme-
li (bilinen tarihin kendisi, yani Yunan ve Roma tarihi bile, şu 
anki dünyanın kendi imgesini aradığı öteki dünya oluyordu) 
bu olaylara dayanıyordu.

İşte, Montesquieu’nün ele aldığı konu buydu. Yasala-




