Bat› Marksizmi:
Georg Lukács ve
Antonio Gramsci
G‹R‹fi
Bu ünitede, Marksizmin en önemli düflünce okullar›ndan biri olarak kabul edilen
Bat› Marksizminin ilk ve en önemli temsilcileri aras›nda yer alan ve Hegelci Marksistler olarak da isimlendirilen Georg Lukács ve Antonio Gramsci’nin kuramlar› incelenmektedir. Bu düflünürlerin Marksist teoriye yapt›¤› katk›lar kendilerinden sonraki Bat› Marksist gelene¤i de derinden etkilemifltir. Bat› Marksizmi üzerine yapt›¤›
etkilerin yan› s›ra, bu düflünürlerin çal›flmalar› modern toplumun sosyolojik çözümlemesinde de oldukça etkili olmufltur. Her iki düflünürün teorik yaklafl›mlar› analiz
edilemeden önce Marx’tan sonra geliflen Marksizmin genel özellikleri ve temel türleri hakk›nda bilgi verilmektedir. Daha sonra ise, Bat› Marksizmi içinde yer alan
Lukács ve Gramsci’nin Marksist kuramlar›n›n temel özellikleri s›ras›yla incelenmektedir. Son olarak, her iki düflünürün sosyoloji elefltirisi ortaya konmaktad›r.
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Marksizm ve Marksist kavramlar›n› tan›mlayabilmek.

Marksizm, Marx’›n orijinal çal›flmalar›n› yeniden gözden geçirerek gelifltiren, bu
çal›flmalar›n bir k›sm›n› elefltirel olarak tekrar yorumlayarak kavramsal ve metodolojik düzeyde katk›lar yapan kuramsal çal›flmalar ile çeflitli siyasal pratikler ve politikalar bütününe verilen bir add›r. Marksist terimi ise bu çal›flmalar ve bu çal›flmalar› yapan kifliler için kullan›lmaktad›r. Marksist terimi ayn› zamanda siyasal bir
içeri¤e sahip oldu¤u için aktivist (eylemci) anlam›na da gelmektedir.
Marx’›n yaflad›¤› dönemde Marksizm henüz iyi bilinmese de ona yönelik ilgi giderek artm›fl ve süreç içerisinde Marksizm hem akademi içinde hem de d›fl›nda daha etkili olmaya bafllam›flt›r. Özellikle, yirminci yüzy›l›n son dönemine kadar dünya nüfusunun önemli bir bölümü Marksist oldu¤unu iddia eden rejimler alt›nda yaflam›flt›r (Bottomore, 1993, s.415; Marshall, 1999, s.473). Marksizm özellikle 1960’l›
y›llardan sonra Bat› Avrupa ve Amerika’daki akademik kurumlar üzerinde önemli
bir etki yaratm›flt›r. Akademi içinde sosyoloji ve di¤er sosyal bilimler alan›nda etkili olmaya bafllayan Marksizmin o y›llarda hakim olan yap›sal ifllevselci yaklafl›ma
karfl› bir tepki olarak ortaya ç›kt›¤›n› söylemek mümkündür. Marksizm 1960’l› y›llarda sosyolojide ve genel olarak sosyal teoride toplumsal de¤iflmeyi evrimci bir
model etraf›nda ele alan, toplumu çat›flmas›z ve konsensüs (yani görüfl birli¤i ve

Marksizm, Marx’›n orijinal
çal›flmalar›n› elefltirel olarak
tekrar yorumlayan ve bu
çal›flmalara kavramsal ve
metodolojik düzeyde katk›
yapan kuramsal çal›flmalar
ile çeflitli siyasal patrikler ve
politikalar bütününe genel
olarak verilen bir isimdir.
Marksist terimi, Marksist
nitelikte çal›flmalar yapan
kifliler için kullan›lmaktad›r.
Marksist terimi ayn›
zamanda siyasal bir içeri¤e
sahip oldu¤u için aktivist
(eylemci) anlam›na da
gelmektedir.
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Marksizm 1960’l› y›llardan
sonra Bat› Avrupa ve
Amerika’daki akademik
kurumlar üzerinde önemli bir
etkiye sahip olmufltur.
Akademi içinde etkili olmaya
bafllayan Marksist
sosyolojinin o y›llarda hakim
olan yap›sal ifllevselci
yaklafl›ma karfl› bir tepki
olarak ortaya ç›kt›¤›n›
söylemek mümkündür.

uzlafl›) temelinde analiz eden yaklafl›mlara karfl› elefltirel bir durufl sergilemifltir.
Marksizmin bu y›llarda akademik tart›flmalara katk›s› sadece toplumsal de¤iflmenin
çat›flmac› ve devrimci bir model etraf›nda ele al›nmas› de¤ildir. Marksizm bu dönemdeki metodolojik tart›flmalara da yeni bir boyut kazand›rm›flt›r. Örne¤in, Marksizm, sosyal bilimlerin tarafs›zl›¤›n›n bir varsay›m oldu¤unu ve asl›nda bilimin toplum içinde egemen s›n›flar›n ç›kar›na hizmet etti¤ini savunarak metodolojik tart›flmalara yeni bir boyut kazand›rm›flt›r.
Öte yandan Marksizmin akademi içinde yer almas› ve üniversitelerde Marksist bir
sosyolojinin geliflmesi, Marksist teori ile kitle prati¤i aras›ndaki iliflkinin kopmas›na,
Marksizmin politik mücadeleden uzaklaflt›r›lmas›na ve nihayetinde sosyalist politik
amaçlar›n engellenmesine yol açt›¤› gerekçesi ile elefltirilere u¤ram›flt›r. Buna karfl›n
baflka bir görüfl ise, Marksist akademisyenlerin burjuva ideolojisine karfl› akademik
kurumlar içinde mücadele vererek gelecek ö¤renci kuflaklar› etkileme yönünde politik bir role sahip olduklar›n› savunmufltur. Marksist sosyoloji 1970’li ve 1980’li y›llarda sosyoloji ve tarih çal›flmalar›n›n yan› s›ra di¤er sosyal bilim alanlar›nda da genifl bir etkiye sahip olmufltur. Bununla birlikte Marksist düflünce ve kavramlar›n sosyal bilimler alan›ndaki yayg›n kullan›m› mutlak anlamda sosyalizme yönelik bir politik ba¤l›l›¤› yans›tmaktan giderek uzaklaflm›flt›r (Jary ve Jary, 1991, s.379).
Giddens’a göre (2000, s.598) Marksizm sosyolojide yer alan ve ‘Marksist-olmayan’ di¤er bütün kuramsal yaklafl›mlardan farkl›d›r. Daha aç›k olarak, Giddens
Marksizmi sosyoloji içinde yer alan çeflitli ve farkl› yaklafl›m türlerinden biri olarak
görmez. Ona göre Marksizm “sosyolojinin yak›n›nda bulunan, birbirleriyle örtüflen
ve di¤erinden çok fazla etkilenmifl yaz›lar örne¤i” olarak görülmelidir. Giddens’a
göre Marksist yazarlar›n ço¤u Marksizmi “bir sosyolojik çözümleme ve politik reform ‘paketi’ nin parças› olarak görürler” (Giddens, 2000, s.598). Onlara göre
Marksizm radikal anlamda de¤iflim sa¤layacak politik bir program› içermektedir.
Bundan dolay› Marksistler toplum analizinde s›n›f ayr›mlar›, çat›flma, güç ve ideoloji gibi konular› Marksist olmayanlardan daha fazla kullanmaktad›rlar. Giddens’a
göre, “Marksist olmayan sosyoloji ve Marksizm her zaman karfl›l›kl› etki ve z›tl›k
iliflkisi içinde varolmaktad›rlar” (Giddens, 2000, s.598).
Yirminci yüzy›lda geliflen Marksizm kendi içinde çok çeflitli türlere ayr›lm›flt›r.
Literatürde Marksizmin de¤iflik türlerine yönelik çok çeflitli s›n›flamalar mevcuttur.
Bununla birlikte literatürde Marksizmin tarihsel geliflimi (I) Geleneksel Marksizm
ile (II) Bat› Marksizmi olmak üzere genellikle iki temel döneme ayr›larak
incelenmektedir. Marx ve Engels’in yan› s›ra Lenin, Luxemburg, Troçki ve Buharin
gibi Marksistler, Marksizmin klasik gelene¤i alt›na ele al›n›rken Lukács, Gramsci,
Korsch ve Frankfurt Okulu’nun önde gelen isimleri; Benjamin, Horkheimer,
Marcuse, Adorno gibi Marksistler ise büyük ölçüde Sovyet Marksizmine elefltirel
olarak geliflen Bat› Marksizmi alt›nda ele al›nmaktad›rlar.

Marksizmin akademi içinde
yer almas› kendi içinde
çeliflkili olan iki farkl›
tart›flmaya neden olmufltur.
Birinci yaklafl›ma göre,
Marksizm akademide soyut
bilgininin peflinden kofltu¤u
sürece politik olarak s›n›f
mücadelesinden
ayr›lacakt›r. Di¤er yaklafl›ma
göre ise, Marksist sosyoloji
akademik kurumlar
arac›l›¤›yla burjuva
ideolojisine karfl› önemli bir
siyasal role sahiptir.

SOVYET MARKS‹ZM‹
1930’lu y›llardan sonra Stalin’in hakim oldu¤u dönemi kapsamaktad›r. Marksist
dünya görüflü “…Stalin yönetimi alt›nda, bürokratik devlet sosyalizminin inflas› süreci içinde dogmaya dönüfltü. Marksizm tüm Sovyet yurttafllar› için zorunlu bir düflünüfl biçimi resmi devlet ve parti doktrini haline geldi. Afla¤› yukar› 1920’lerin sonunda bafllayan bu dönemde Marksist dünya görüflü yaln›zca yurttafllar› de¤il, bilim ve sanat› da ba¤layan bir deli gömle¤i biçimini alm›flt›r” (Bottomore, 1993,
s.413). Sovyet Marksizmi döneminde Marksizmin kat› bilimsel ve materyalist bir biçimi gelifltirilmifltir. Sovyet Marksizmi döneminde “Marx’›n elefltirel bir kurama yönelik katk›lar›” gelifltirilmemifl, ayr›ca dinin yerini “materyalist ideoloji” almal›d›r görüflüne benzer görüfllerin Marksist dünya görüflüne dâhil edilmesi yoluyla Marksizm
geriletilmifltir (Bottomore, 1993, s.413). Stalin’in ölümünden sonra ise Sovyet Marksizmi içinde önemli de¤iflimler gerçekleflmifltir.
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
Bat› Marksizminin genel özelliklerini s›n›flayabilmek.

S Oç›kan
R U ve Sovyet
Bat› Marksizmi 1920’lerde Orta ve Bat› Avrupa’da ortaya
Marksizmine meydan okuyan felsefi ve politik bir Marksizmdir (Bottomore, 1993,
s.66). Her fleyi kapsamaya yönelik bir yaklafl›ma sahip olan Sovyet
D ‹ K KMarksizminden
AT
farkl› olarak Bat› Marksizmi öznel faktörlerin yan› s›ra elefltiriye aç›kl›¤›n önemini
vurgular ve bu nedenle “elefltirel” Marksizm olarak da adland›r›l›r. Bu elefltirel
SIRA S‹ZDE
Marksist yaklafl›mda elefltirelli¤in Marksizmin kendisine de uygulanmas› ve yine
Marksizmin Marksist olmayan düflünce ak›mlar›n›n etkisine aç›lmas› söz konusudur. Kendine de elefltirel olan ve bu bak›mdan dogmatik olmayan
Bat› Marksizmi
AMAÇLARIMIZ
veya elefltirel Marksizm “Bat› düflüncesini birçok alanda derinden etkilemifltir”
(Bottomore, 1993, s.413).
K ‹ T A P aç›s›ndan
Bat› Marksizmi Marksizm içinde yeni felsefi tart›flmalar›n bafllat›lmas›
oldukça önemlidir. Bu tart›flmalar, genel olarak Marksizmin hümanist ve/veya bilimsel do¤as›n›, Marksizmin Hegelci temelinin yeniden sorgulanmas›n›, Sovyet
Marksizminin kaba materyalist yönüne karfl› bir tepkiyi, Marksizm
kültür,
T E L E V ‹ Z içinde
YON
edebiyat ve psikolojik analizleri içermektedir. Ayr›ca Bat› Marksizminde Marksist
olmayan düflüncelere de pencere aç›lm›fl ve bunlar Marksizmle birlefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
‹NTERNET
Özetle Bat› Marksistleri, Marksizmi geliflme yasalar›n› formüle eden Materyalist
bir teori olarak tasarlayan geleneksel Marksistlerin aksine, ayr›ca Marx’›n yaz›lar›nda yer alan emperyalizm gibi ‘ nesnel’ yap›lardan çok meta fetiflizmi, yabanc›laflma ve ideoloji gibi ‘ öznel’ yap›lar› analiz etmeye çal›flm›fllard›r (Bottomore, 1993,
s. 67). Bu aç›dan Bat› Marksizmi literatürde alt yap›lar›n analizi üzerinde yo¤unlaflan geleneksel Marksizmin aksine genel olarak üst yap›lar›n analizi üzerinde yo¤unlaflan bir Marksist düflünce okulu olarak de¤erlendirilir.
Bat› Marksistleri Marksizme bilimsel bir statü atfedilmesinden rahats›zd›lar.
Özellikle Sovyet Marksizminin Marksizmi, pozitivizmin sosyal teoriyi öznellik ve
s›n›f bilinci kategorilerinden ba¤›ms›z bir do¤a bilimine indirgemesine benzer flekilde, evrensel bir tarih ve do¤a bilimine indirgenmesi, Bat› Marksistlerini rahats›z
etmifltir. Nitekim, Bat› Marksistleri için “Marksizm genel bir bilim de¤il, bir toplum
teorisiydi” (Bottomore, 1993, s.67). Sonuç olarak Bat› Marksistleri, Marksizmi elefltirel bir toplum teorisi olarak gelifltirerek onu pozitivizmden ve kat› Materyalizmden kurtarmaya çal›flm›fllard›r (Bottomore, 1993; s.67).
Marx 1883 y›l›nda öldü¤ü zaman, Marksizm kendine özgü bir bilgi, toplum teorisi ve bilimsel bir metodoloji kayna¤› olarak sosyal bilimler üzerinde fazla bir etkiye sahip de¤ildi. Bu y›llarda yap›lan Marksizm tart›flmalar› genel olarak iflçi s›n›f› hareketiyle s›n›rl› kalm›flt›r. 1890’l› y›llara kadar iktisat, tarih ve sosyoloji gibi
alanlarda Marksizm üzerine kapsaml› tart›flmalar da bafllamam›flt›r (Swingewood,
1998, s.233). Marx’tan sonra sosyal bilimler üzerinde oldukça s›n›rl› bir etkiye sahip olan Marksizmin ilk entelektüel geliflimi akademik kurumlar›n d›fl›nda gerçekleflmifltir (Jary ve Jary, 1991, s.378). Marksizme olan ilginin artmas›, sosyalist hareketlerin önem kazanmas› ile bafllam›flt›r. Sosyalist hareket genel olarak s›n›f mücadelesi, s›n›f bilinci, s›n›f dayan›flmas› gibi ilkelerle hareket etmektedir. Sonuç olarak, politik örgütler içinde yer alan entelektüellerin Marx’tan sonra Marksizmin ge-
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
Daha çok alt yap›lar›n
analizi üzerinde yo¤unlaflan
geleneksel Marksizmin
aksine Bat› Marksizmi
S O R genel
U
olarak üst yap›lar üzerinde
yo¤unlaflan bir Marksist
düflünce okulu olarak
bilinmektedir. D ‹ K K A T
Bat› Marksizminin en önemli
örnekleri aras›nda
SIRAAntonio
S‹ZDE
Gramsci, Karl Korsch, Georg
Lukács, Herbert Marcuse ve
Frankfurt Elefltirel Okulu yer
almaktad›r. AMAÇLARIMIZ
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Önceleri sosyal bilimler
üzerinde oldukça s›n›rl› bir
etkiye sahip olan Marksizm
Marx’›n ölümünden sonra ilk
entelektüel geliflimi
akademik kurumlar›n
d›fl›nda gerçekleflmifltir.
Marksizme olan ilginin
artmas› sosyalist
hareketlerin önem
kazanmas› ile bafllam›flt›r.
Sosyalist hareket genel
olarak s›n›f mücadelesi,
s›n›f bilinci, s›n›f
dayan›flmas› gibi ilkelerle
hareket etmektedir.

liflimi üzerine olan etkileri önemlidir. Akademi d›fl›nda politik örgütlenmeler içinde yer alan sosyalist entelektüeller Marksizmi, toplumsal geliflmenin özgül yasalar›n›, s›n›f çat›flmas›n›n kaç›n›lmazl›¤›n›, s›n›flar›n kutuplaflmas›n›, giderek artan
ekonomik krizleri ve kapitalizmin nihai çöküflünü ortaya koyan bir toplum bilimi
olarak kabul etmifllerdir (Swingewood, 1998, s.233).
Marx’tan sonra 1890’l› y›larda Marksist teoriyi savunan politik örgütlenmelerden biri Alman Sosyal Demokrat Partisi’dir. Partinin lideri olan Karl Kautsky (18501932) Marksist teorinin Ortodoks kanad›n› temsil etmekteydi. Bu dönemde Karl
Kautsky ve Rus olan Georgi Plehanov (1856-1918) Marksizmin teorik safl›¤›n›n korunmas›n›n gereklili¤ini düflünmekteydiler. Ayr›ca onlara göre, entelektüellerin temel görevi de Marksist düflünceyi burjuva teorisine karfl› savunmakt›r. Bu düflünürlerin Marksizmin bütünsel bir dünya görüflü haline gelmesinde, di¤er Marksistlere
göre, katk›lar› oldukça önemlidir. Onlara göre, Marksizm tüm toplumsal ve tarihsel olgulara uygulanabilecek kurallara ve materyalist ilkelere sahiptir. Marx’›n toplumun geliflme yasalar›na ve kapitalist üretim sisteminin sömürücü do¤as›na iliflkin
görüfllerini dogmatik bir flekilde savunmufllard›r (Swingewood, 1998, s.233-234).
Marksizmin ekonomik determinist yorumunu yapan Marksistler için kapitalist toplum kaç›n›lmaz olarak y›k›lacakt›r. Bu y›llarda Kautsky gibi Marksistler kapitalizmin kaç›n›lmaz olarak çökece¤ini tart›flmaktayd›lar (Ritzer, 1996, s.279).
Bu y›llarda Marksizme Marksizm d›fl›ndan ve Marksizm içinden elefltiriler gelmeye bafllam›flt›r. 1894 y›l›nda Birinci Sosyoloji Kongresi’nde Marksistler ve burjuva toplum bilimcileri aras›nda tart›flmalar bafllam›fl ve Marksist teorinin toplumsal
de¤iflimi zorunlu gören öngörüsü ve insan›n kendi d›fl›ndaki koflullar›n ürünü oldu¤u yaklafl›m› elefltirilmifltir. Marksist hareketin içinde yer alan düflünürlerden
‹talyan Marksist Antonio Labriola ve Frans›z devrimci sendikalizm teorisyeni Georges Sorel’in elefltirileri ise, daha sonraki Marksist düflünürleri etkilemifltir. Özellikle de Sorel’in yaz›lar› Bat› Marksistlerden Gramsci’nin Marksizmini etkilemifltir
(Swingewood, 1998, s.235–239).
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Antonio Labriola
ve Georges Sorel’in elefltirilerini araflt›r›n›z.
SIRA S‹ZDE
Klasik Marksistler, Do¤u ve Orta Avrupa’da politika ve düflünceyi birbirinden
D Ü fi Ü N E L ‹ M
ay›rmam›fllard›r.
Oysa Bat› Marksizminin ay›r›c› özelliklerinden biri, Marksizmin siyasi pratikten yap›sal olarak kopuk olmas›d›r. Bat› Marksizminde 1918’den 1968’e
O R Uiçinde teori ile pratik aras›ndaki organik birlik gittikçe kopmakkadar geçenSsüre
tad›r. Bu kopufl tarihi bask›lar sonucunda yavafl yavafl oluflmufl ve teori ile pratik
aras›ndaki iliflki
y›llarda kopmufltur. Bat› Marksizminin ilk önemli düflünürD ‹ K K1930’lu
AT
leri olan George Lukács, Antonio Gramsci ve Karl Korsch kendi dönemlerinin devrimci kitle hareketine kat›lm›fl ve örgütlenme çal›flmalar›nda bulunmufllard›r. AnSIRA S‹ZDE
cak iki savafl aras›nda yükselen bask›c› rejimler Marksist teorinin pratikle kurdu¤u
iliflkinin da¤›lmas›nda etkili olmufltur. Lukács 1929 y›l›nda örgütlü mücadeleden
uzaklaflm›flAMAÇLARIMIZ
ancak edebiyat ve felsefe üzerine yapt›¤› çal›flmalara devam etmifltir.
Nazilerin iktidara gelmesinden sonra 1930 y›l›nda ülkesini terk ederek Sovyetler
Birli¤i’ne yerleflmifltir. Gramsci ise uzunca bir zaman›n› hapis olarak geçirdi¤i ‹tal‹ T A P
ya’da flartl› Ksal›verilmesinden
k›sa bir süre sonra yaflam›n› yitirmifltir. Bu düflünürlerin teorik yaklafl›mlar›n›n anlafl›lmas›nda, içinde bulunduklar› siyasal koflullar
önemlidir (Anderson, 2004, s.59–63).
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GEORG LUKÁCS (1885–1971)
A M A Ç

3

Lukács’›n Marksizm anlay›fl›n›n genel özelliklerini s›ralayabilmek.

Macaristan’da Budapeflte’de do¤an Lukács, Budapeflte Üniversitesi’nde e¤itimini tamamlam›flt›r. Berlin ve Heidelberg üniversitelerinde derslere kat›ld›¤›
s›rada Simmel ve Weber ile yak›nl›k kurmufltur. Felsefeci, edebiyat elefltirmeni ve Macar Komünist hareketinin önderlerindendir. Çok say›da kitaba imzas›n›
atan Lukács Tarih ve S›n›f Bilinci (1923) adl› çal›flmas›nda bir yabanc›laflma ve fleyleflme kuram› gelifltirmifl ve gelifltirdi¤i s›n›f bilinci kuram›yla baflta
Frankfurt Okulu olmak üzere kendisinden sonra gelen Bat› Marksistlerini derinden etkilemifltir.
1917 y›l›ndan sonraki Bat› Marksizminin ilk ve en önemli düflünürlerinden biri olarak kabul edilen Lukács, Simmel’in nesnelefltirme Weber’in de rasyonelleflme (ak›lc›laflma) süreci olarak yorumlad›klar› modernlik anlay›fllar›n› alm›fl ve bunu Marksist kapitalist üretim biçiminin elefltirisi ile birlefltirmifltir (Callinicos, 2002, s.308).
Bu düflünürlerin de etkisiyle, o y›llarda yazd›¤› yaz›lar anti-pozitivist bir yaklafl›ma
sahiptir. Lukács estetik, edebiyat, felsefe, politika ve sosyoloji üzerine de çal›flmalar yapm›flt›r. Marksizme yönelmesi ise Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda olmufltur
(Swingewood, 1998, s.239).
Lukács, Marksizmi Hegelci anlamda yeniden de¤erlendiren ve gelifltiren bir düflünürdür. Hegel’e göre, “gerçeklik yaln›zca töz olarak de¤il, ayn› zamanda özne
olarak anlafl›lmal› ve ifade edilmelidir” (Callinicos, 2002, s.310). Lukács için de
“gerçeklik ancak bir bütüncüllük olarak anlafl›l›p yay›labilir ve ancak kendisi bütüncüllük olan bir özne bu yay›lmay› gerçeklefltirebilir” (Callinicos, 2002, s.310).
Ancak Hegel tarihin do¤as›n› maddi ve toplumsal bir süreç olarak alg›layamam›flt›r. Hegel’de, bu sürecin geçmifli üzerine düflünerek, bu sürecin bilincine ulafl›lmas›n› özdefl özne-nesne olarak mutlak tin temelinde kavramsallaflt›rm›flt›r (Callinicos, 2002, s.310). 1923 y›l›nda yay›nlanan Tarih ve S›n›f Bilinci Lukács’›n en
önemli yap›tlar› aras›nda yer al›r. Bu çal›flmas›, Hegel’in Marx’›n yorumu aç›s›ndan
önemini de ortaya koymaktad›r. Bunun yan› s›ra, bu kitap Marx’›n ideoloji, yabanc›laflma teorisi, s›n›f bilinci ve devrim aras›ndaki iliflkinin sorguland›¤› konular›
içermektedir (Jary ve Jary, 1991, s. 362-363).

TAR‹H VE SINIF B‹L‹NC‹
Lukács’›n Tarih ve S›n›f Bilinci kitab›, Marksizmde hakim olan evrimci pozitivizmi elefltiren bir içeri¤e sahiptir. Lukács bu kitapta daha çok Engels’in Marksizm anlay›fl›n› elefltirmektedir. Ona göre, Engels bilinci d›flsal koflullar›n ve güçlerin bir
ürünü ve nesnel koflullar›n bir yans›mas› olarak ele almaktad›r. Bu ele al›fl da Marksizmi diyalektik bir toplum teorisi olmaktan daha çok mekanik bir teori haline getirmifltir. Lukács Tarih ve S›n›f Bilinci kitab›nda Marx’›n toplum teorisini Hegelci anlamda tekrar yorumlamakta ve de¤erlendirmektedir (Swingewood, 1998, s.239).
Lukács’a göre olgular tek bafl›na bir fley ifade etmezler. Olgular, yaln›zca bütünle bir araya geldi¤i ve bütünle iliflkili olarak ele al›nd›¤› zaman bir anlam ifade

Resim 8.1
Georg Lukács

Lukács Simmel’in
nesnelefltirme Weber’in
rasyonelleflme süreci olarak
yorumlad›klar› modernlik
anlay›fllar›n› alm›fl ve bunu
Marksist kapitalist üretim
biçiminin elefltirisi ile
birlefltirmifltir.
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Lukács iflçi s›n›f›n› tarihin
hem öznesi hem de nesnesi
olarak görmektedir. ‹flçi
s›n›f› bilen özne olarak
gerçekli¤e, kendi ifllevinin
ancak toplumun
bütünlü¤üyle olan iliflkisinin
bilgisiyle ulaflacakt›r.
Lukács’a göre, Marksizm
devrimci bir pratiktir ve
Marksizm teori ve prati¤in
birli¤i çerçevesinde bir
bütünsellik anlay›fl› içinde
ele al›nmal›d›r.
Lukács’a göre, Marksizm
burjuva düflüncesinden
ayr›d›r. Burjuvazi ve iflçi
s›n›f› ayn› toplumsal
gerçekli¤i yaflamaktad›r.
Ancak her iki s›n›f bu
gerçekli¤i yaflarken
kapitalizmi farkl›
kavrayacakt›r.
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ederler. Diyalektik yöntemi yorumlarken bütünün parçalardan önce geldi¤ini ancak parçalar›n da bütünle iliflkisi çerçevesinde yorumlanmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Yani ona göre, bütünün parçalardan önceli¤i vard›r ve olgular›n anlam›
ise (parça) bütüne ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu çerçevede ona göre, sosyalist hareket hedefine ulaflmak için bütünü, yani toplumun bütününü, bir süreç olarak görmelidir. Devrimci hareketin nihai amac›na ulaflmas›n›n anlam› ise toplumun
bütünü ile iliflki kuruldu¤unda ortaya ç›kacakt›r. Tarihin anlam›, yani gerçeklik, iflçi s›n›f› hareketinin zorunlu bir tarihsel ilerlemesinin kavranmas›nda yatmaktad›r.
Lukács, iflçi s›n›f›n› tarihin hem öznesi hem de nesnesi olarak görmektedir. ‹flçi s›n›f› bilen özne olarak gerçekli¤e, kendi ifllevinin ancak toplumun bütünlü¤üyle
olan iliflkisinin bilgisiyle ulaflacakt›r. Gerçekli¤in bilgisi iflçi s›n›f›n›n s›n›fsal konumundan ba¤›ms›z de¤ildir. ‹flçi s›n›f›n›n s›n›f bilinci, yani kendi bilgisi, toplumsal
yap› içinde sömürülen bir s›n›f oldu¤unun fark›nda olmas›d›r. Bu ise toplumun bütününe yans›yan üretim ve toplumsal iliflkiler sistemine bak›ld›¤›nda anlafl›labilecek bir fleydir (Swingewood, 1998, s.240).
Swingewood’a göre (1998, s.240), Lukács, Marksizmi bir ideoloji olarak tan›mlamaktad›r. Ancak teorik bak›mdan di¤er düflünce tarzlar›na göre daha ileri bir ideolojidir. Lukács Marksizm yorumunda, bireyi tarihsel sürecin bir nesnesi olarak de¤il de tersine bu sürecin bir öznesi olarak ele almaktad›r. Ona göre, Marksizm devrimci bir pratiktir. Lukács Marksizme teori ve prati¤in birli¤i çerçevesinde bir bütünsellik anlay›fl› getirmektedir. Ona göre Marksizm burjuva düflüncesinden ayr›d›r. Burjuvazi ve iflçi s›n›f› ayn› toplumsal gerçekli¤i yaflamaktad›r; ancak her iki s›n›f bu gerçekli¤i yaflarken kapitalizmi farkl› kavrayacakt›r. Burjuva düflüncesi verili ve ampirik formalar› ele almakta ve de¤iflimi de bütünsel yap›larla iliflkileri d›fl›nda ve tarihsel olamayan bir flekilde de¤erlendirmektedir. ‹flçi s›n›f› düflüncesi ise tarihsel durumun bilgisine sahiptir. Sonuç olarak, iflçi s›n›f› düflüncesi burjuva düflüncesine göre nesnel aç›dan daha ileri bir bilimsel düzlemde yer almaktad›r. Çünkü iflçi s›n›f› düflüncesi nesneleri, bütünsel süreçten ayr› olarak de¤il bütünle iliflkili olarak kavramaktad›r (Swingewood, 1998, s.240-241).
Lukács’a göre (1971, aktaran Swingewood, 1998, s.241 ), iflçi s›n›f› toplumu tutarl› bir bütün fleklinde kavramaktad›r. ‹flçi s›n›f›, her ne kadar yanl›fl bilinç ve köklü hatalar halinde bile olsa; burjuvaziden farkl› olarak gerçeklik özlemi çekmektedir. ‹flçi s›n›f› ontolojik olarak bir ayr›cal›¤a sahiptir. ‹flçi s›n›f› kapitalist üretim sürecinde bir mal gibi al›n›p sat›lan metaya ve üretim sisteminin do¤as› gere¤i bir nesneye dönüflmüfltür. Ancak iflçi s›n›f›n›n bir nesneye dönüflmesinin bir anlam› da bir
s›n›f olarak kendi durumunun bilincine varabilece¤idir. Tam da bu noktada Lukács’a
göre, özne ile nesne çak›flmaktad›r ve bilginin bilinç ve pratik ö¤eleri iflçi s›n›f›n›n
düflüncesinde kaynaflmaktad›r. ‹flçi s›n›f›n›n topluma ait bilgisi kapitalizmin devrimci dönüflümüyle ayn›d›r. Bilginin kendisi d›flsal yap›n›n ya da d›flsal güçlerin bir
yans›mas› de¤il, tersine iflçi s›n›f›n›n devrimci prati¤iyle iliflkilidir (Lukács, 1971, aktaran Swingewood, 1998, s.241 ). Lukács Marksizm anlay›fl›nda özne ve nesne özdeflli¤ini ve teori ve pratik birlikteli¤ini bütünsel bir temele oturtmaktad›r.

fiEYLEfiME (REIFICATION) VE SINIF B‹L‹NC‹

N
AM AÇ

4

Lukács’ta fleyleflme ve s›n›f bilinci kavramlar› aras›ndaki iliflkiyi
kavrayabilmek.

Lukács’›n toplum teorisini oluflturan ö¤eler aras›nda fleyleflme (reification) kavram›
ile daha önce Marx’›n çal›flmalar›nda karfl›m›za ç›kan yabanc›laflma kavram› önem-
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li bir yere sahiptir. Burjuva ve iflçi s›n›f› düflünceleri hakk›nda yapt›¤› tart›flmalara
ve pozitivizme yönelik getirdi¤i elefltirilerin anlafl›lmas›nda fleyleflme ve yabanc›laflma kavramlar› önemli bir yer tutmaktad›r.

fieyleflme, en radikal ve
yayg›n biçimi modern
kapitalist toplumda görülen
yabanc›laflma olgusunun
özel bir biçimidir.

fiEYLEfiME: “Maddi bir fleyi bir soyutlama sayma ve ona nedensel güçler atfetme
yanl›fl›; baflka bir deyiflle, somutlu¤un kaybedilmesi yanl›fl›… Lukács, insanlar›n çal›flmaya yabanc›laflmas›n›, kendilerine insani varl›klardan ziyade birer manipülasyon nesneleri fleklinde davran›lmas›yla iliflkilendirir” (Marshall, 1999, s.709). Baflka
bir tan›ma göre fleyleflme “‹nsani özellikler, iliflkiler ve eylemlerin, insandan ba¤›ms›zlaflan (ve köken olarak ba¤›ms›z san›lan) ve onun hayat›n› yöneten insan yap›m›
özelliklere, iliflkiler ve eylemlere dönüflme edimi ya da edimin sonucu. fieyleflme ayn›
zamanda insanlar›n insani bir biçimde de¤il, fley-dünyas›n›n yasalar›na göre davranan nesne-benzeri varl›klara dönüflmesidir de. fieyleflme en radikal ve yayg›n formu, modern kapitalist toplumun karakteristi¤i olan yabanc›laflman›n ‘özel’ bir durumudur” (Bottomore, 1993, s.561).

Swingewood’a göre (1998, s.241), Marx erken dönem yaz›lar›nda yabanc›laflma
olgusunu ele alm›fl ancak daha sonra Marksizm içinde geliflen pozitivist Marksizm
yabanc›laflma olgusunun önemini fark etmemifltir. Bottomore’a göre de (1993,
s.561) “fieyleflme kavram›n›n gerçek tarihi Marx ve Lukács’›n Marx yorumu ile bafllar”. Buna göre Marx fleyleflme konusunu çal›flmalar›nda analiz etmifl olmakla birlikte konuya yönelik as›l ilgi Lukács’›n Marx, Weber ve Simmel’in çal›flmalar›nda
konuyla ilgili geçen tart›flmalar› birlefltirmesi ve gelifltirmesi ile birlikte geliflti (Bottomore, 1993, s. 562). Marx fleyleflme konusundaki analizini Kapital adl› çal›flmas›nda tart›fl›rken, Weber’in konuyu bürokrasi ve rasyonelleflme analizlerinde tart›flt›¤›, Simmel’in ise sorunu Para Felsefesi adl› çal›flmas›nda tart›flt›¤› bilinmektedir.
Lukács’a göre ise, bütün bir süreç olarak fleyleflme kapitalist kültüre egemendir.
fieyleflme insan›n bütün bilincine damgas›n› vurmufltur.
Lukács (1998) fleyleflme ya da meta fetiflizmini kapitalist toplumun esas yap›sal sorunu olarak görür. Lukács’a göre (1998, s.162-169), meta üretiminin evrenselli¤i insan eme¤inin hem nesnellik hem de öznellik düzleminde fleyleflmesine ve
soyutlanmas›na neden oluyor. Baflka bir ifadeyle, Lukács fleyleflme ya da meta fetiflizminin nesnel ve öznel olmak üzere iki boyutu oldu¤undan söz eder. (›) Nesnel boyutta kapitalist meta üretimi, meta ve metalar›n pazardaki hareketinden
meydana gelen bir dünya yaratmaktad›r. Yani kapitalist meta üretim sisteminin
kendine özgü yasalar› fleyleflmenin nesnel boyutunu oluflturmaktad›r. Bunlar
metalar›n üretimi fiziksel ya da klasik nesnel dünyaya özgü, insan›n kendi faaliyetinden, kendi eme¤inden ba¤›ms›z bir fleymifl gibi insan›n karfl›s›na ve ona hükmeden yabanc› yasalar olarak ç›kmaktad›r. ‹nsanlar meta üretiminin yasalar›n› yavafl
yavafl ö¤renip kabul ederler. Ancak bu yasalar insan›n karfl›s›na onlar›n bafl edemeyece¤i güçler olarak ç›karlar. Lucas’a göre birey, bireye kendi faaliyetiyle bu
güçleri de¤ifltirebilecek imkân verilmemesine ra¤men bu güçleri kendi yarar›na
kullanabilme f›rsatlar›na sahiptir. (››) Öznel boyutta kapitalist meta üretim sisteminde, insan›n kendi eme¤ine yabanc›laflmas› fleyleflmenin öznel boyutunu
oluflturmaktad›r. Olgunlu¤a ulaflm›fl meta üretim sisteminde insan›n eme¤i, kendisine karfl› nesneleflerek meta haline geliyor, yani insan›n etkinli¤i-eme¤i kendisine
yabanc›lafl›yor. Kapitalist üretim sisteminde rasyonelleflme h›zla artmakta ve iflçinin bireysel nitel özellikleri (bilgi ve beceri) gittikçe önemsizlefltirilmektedir. Üretim sürecinin gittikçe soyut-rasyonel parçac›-ifllemlere bölünmesi, iflçinin üretti¤i
ürünün bütününe olan bilgisine ulaflmas›na engel olmaktad›r. Üretimin parçalara

Lukács’a göre fleyleflme
kapitalist kültüre
egemendir. fieyleflme
insan›n bütün bilincine
damgas›n› vurmufltur.

Meta üretiminin evrenselli¤i
insan eme¤inin hem
nesnellik hem de öznellik
boyutunda fleyleflmesine ve
soyutlanmas›na neden
olmaktad›r. Kapitalist meta
üretim sisteminin kendine
özgü yasalar› fleyleflmenin
nesnel boyutunu
oluflturmaktad›r. Kapitalist
meta üretim sisteminde
insan›n kendi eme¤ine
yabanc›laflmas› fleyleflmenin
öznel boyutunu
oluflturmaktad›r.
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Kapitalist meta üretim
sisteminde fleyleflen eme¤in
s›n›fsal konumu, onu
bilinçlili¤e itecektir. Di¤er
bir deyiflle s›n›fsal konum
iflçi s›n›f›n› nesnenin
özbilincine ulaflmas›n›
sa¤layacakt›r.

Lukács’›n teorik yaklafl›m›
ekonomik indirgemeci
Marksizm ile modern
Marksistler aras›nda köprü
kuran ilk önemli
yaklafl›mlardan biridir.
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ayr›lmas›, eme¤in mekanik olarak sürekli ayn› ifli tekrarlamas›, iflçiyi kendi kiflilik
bütününden koparmakta ve onu üretim sürecinin nicel bir arac› haline getirmektedir. Yani insan üretim sürecinin gerçek öznesi olmaktan ç›k›p bu sistemin içine
sokulan ve mekaniklefltirilen bir parça görevi görmektedir. Öznenin mekaniklefltirilmifl parçal› çal›flmas›, kiflinin kendi kiflili¤inin bütünlü¤üne karfl› nesnelefltirilmesi, sürekli ve afl›lmas› olanaks›z hale gelen bir gerçeklik haline gelmektedir. Kifli
kendi d›fl›nda yabanc› bir sisteme karfl› tek bafl›na, izole olmufl yaflam›na karfl›, pasif bir seyirci ve gözlemci konumuna itilir (Lukács, 1998, s. 167). fieyleflme, iflçinin
bütünsel bak›fl›n› parçalamaktad›r. Ayr›ca, iflçinin de¤ifltirici yönünü zay›flatarak
sadece pasif bir izleyici durumuna sokmaktad›r.
Lukács’a göre fleyleflme “kapitalist toplumda yaflayan her insan›n zorunlu dolay›ms›z gerçekli¤idir” (Lukács,1998). Peki kapitalist toplumda yaflayan her insan›n
zorunlu dolay›ms›z gerçekli¤i olan bu fleyleflme nas›l afl›labilir? Lukács fleyleflmenin ancak, Marksizmin en önemli kavram› olarak gördü¤ü bütünlük kavram› ile
afl›labilece¤ini düflünür. Buna göre, bütünlük kavram› arac›l›¤› ile insan “meta fetiflizmi ve fleyleflmenin bask›n etkisi alt›ndaki toplumsal gerçekli¤in görünüfllerinin
içine dalmas›n›, bu yüzeysel görünümlerin alt›nda yatan gerçek insan iliflkilerini
anlamas›n› mümkün k›lmaktad›r” (Marshall, 1999, s.462). Lukács’a göre, bir meta
haline gelen iflçi s›n›f› kapitalist meta üretim sisteminde fleyleflmektedir. Ancak fleyleflen eme¤in s›n›fsal konumu, onu bilinçlili¤e itecektir. Di¤er bir deyiflle, s›n›fsal
konum iflçi s›n›f›n› nesnenin özbilincine ulaflmas›n› sa¤layacakt›r (Swingewood,
1998, s.242). S›n›f bilinci bütünlükle eflde¤erdedir. Ona göre, bir s›n›f›n toplumda
hegemonya aç›s›ndan olgunlaflmas›, kendi ç›karlar›n› ve bilincini toplumun bütünüyle uyum sa¤lamas› aç›s›ndan örgütlemesi anlam›na gelmektedir. Lukács burjuva düflüncesinin toplumu merkezden tutarl› bir flekilde kavrayamad›¤›n› düflünür.
‹flçi s›n›f› düflüncesi ise, evrensel bir s›n›f olarak eylemleriyle köklü bir dönüflümü
gerçeklefltirecektir (Swingewood, 1998, s.243). Tarihsel materyalizm iflçi s›n›f›n›n
kuram›d›r ve kapitalist toplumun öz bilgisidir. Kapitalist toplumda her iflçi zorunlu
olarak böyle bir anlay›fla ulaflmaz. Di¤erleri için oldu¤u gibi, iflçi s›n›f› için de kapitalist toplum göründü¤ü gibi parçal› ve fleyleflmifltir (Callinious, 2004, s.311).
Marx’›n çal›flmalar›n›n ele al›nd›¤› üçüncü ünitede hat›rlanaca¤› üzere, “Marx,
bafllardan itibaren bir s›n›f›n nesnel konumu ile bu konuma iliflkin öznel kavray›fl›, yani s›n›f üyeli¤i ile s›n›f bilinci aras›nda bir ayr›m yapm›flt›r” (Bottomore, 1993,
s.520). Marksist analizde, bir s›n›f›n kendi ç›karlar›n›n fark›na varabilmesi ve bunlar›n peflinde baflar›yla koflabilen örgütlü bir s›n›fa dönüflmesi sürecinde (yani,
‘kendinde s›n›f’tan ‘kendisi için s›n›f’a dönüflmesi sürecinde), s›n›f üyeleri aras›nda
geliflen s›n›f bilinci önemli bir rol oynar. Ne var ki Marx yaz›lar›nda s›n›f bilincinin
geliflmesinin önündeki engellere ve güçlüklere de de¤inir. Buna istinaden, Marx’tan
sonra geliflen Marksist teoride s›n›f bilincinin oluflumuna yönelik olarak baz› Marksistler taraf›ndan farkl› ve yeni çözümler gelifltirilmifltir.
Bunlardan Lukács, s›n›f bilinci tan›m›nda (›) Psikolojik bilinç ile (››) Atfedilen
bilinç aras›nda bir ayr›m yapar. Psikolojik bilinç iflçilerin yanl›fl olan ve bütünü kavrayamayan, ampirik gündelik bilincini ifade etmektedir. Gerçek s›n›f bilinci ise,
üretim sürecinde belirli bir tipik duruma “atfedilmifl” uygun ve ak›lc› tepkilerden
oluflur. Bu tepki kendisinin toplumun bütünüyle olan iliflkisinin bilgisine sahip olmas›yla gerçekleflir. Bu bilinç iflçi s›n›f› bireylerinin tek tek düflündü¤ü ya da hissetti¤i
fleylerin ortalamas› de¤ildir. Asl›nda ‘atfedilen bilinç’ Weber’in ideal tipine benzemektedir. Bu iflçi s›n›f›n›n eninde sonunda ulaflaca¤› gerçek bilincin temsili olarak düflünülmesidir. ‹flçi s›n›f›n›n devrimci s›n›f bilincinin geliflimi, ani bir eylem olarak de¤il
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de bir süreç olarak görülmektedir. Lukács’a göre, fleyleflmeyi bir bütün olarak ortadan kald›racak tek ve ani bir eylem yoktur (Swingewood, 1998, s.243; Callinious,
2004, s.314).
Lukács kapitalist toplumda farkl› s›n›flar›n s›n›f bilinçlerini nas›lSIRA
karfl›laflt›rmaktad›r?
S‹ZDE
Araflt›r›n›z.

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Lukács’›n teorisi, Marksist terimlerle iç içe geçmesine ra¤men,
zengin bir sosyolojik içeri¤e sahiptir. Lukács toplumun yap›s› (ör. kapitalizmin ekonomik yap›s›) ile
fikirler sistemi (özellikle s›n›f bilinci), bireysel düflünce ve bireyin
aras›nda
S O eylemi
R U
diyalektik bir iliflki kurmaktad›r. Onun teorik yaklafl›m› ekonomik indirgemeci
Marksizm ile modern Marksistler aras›nda önemli bir köprüdür (Ritzer, 1996, s.282).

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

ANTONIO GRAMSCI (1891–1937)

SIRA S‹ZDE

N N

‹talya’da yoksul bir ailenin çocu¤u olarak
dünyaya gelmifltir. 1911 y›l›nda ‹talya’da Turin
AMAÇLARIMIZ
Üniversitesinden burs kazanm›fl
1913 y›l›nda
da ‹talyan Sosyalist Partisi’ne kat›lm›flt›r.
1920’lerde fabrika iflçi konseylerini savunan
K ‹ T A P
grup aras›nda çal›flmalar›n›
sürdürmüfltür.
1921’de kurulan ‹talyan Komünist Partisi’ne kat›larak partinin genel sekreteri olmufl ve ayn›
E L E V ‹ Z Y O N olarak
y›l ‹talyan parlamentosuna Tmilletvekili
seçilmifltir. 1926 y›l›nda Mussolini iktidar› taraf›ndan tutuklanarak hapse at›lm›flt›r. Davas› s›ras›nda onun için ‘yirmi y›l bu
‹ N T beynin
E R N E T ifllemesini durdurmal›y›z’ ifadesi kullan›lm›flt›r. Hapishane de zor koflullar alt›nda geçirdi¤i süre içinde, bilinen ünlü eseri; Hapishane Notlar›’n› kaleme alm›flt›r.
Hapishane koflullar›nda sa¤l›¤› gittikçe bozulan Gramsci flartl› sal›verilmesinden k›sa bir süre sonra yaflam›n› 47 yafl›nda yitirmifltir (Slattery, 1991, s.125).

Gramsci, ‹talyan devrimci Marksist olarak; yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›n›n en özgün Marksist kuramc›s› olarak kabul edilmektedir. Ünlü ‹talyan felsefeci Benedetto Croce, Machiavelli, Marx ve Lenin Gramsci’yi derinden etkileyen düflünürlerdir.
Gramsci Lukács gibi, Ortodoks Marksizmin ekonomik determinizminden Bat›
Marksizminin politika, ideoloji ve kültür üzerinde yo¤unlaflan düflüncelerine geçiflte önemli bir rol oynar.
Gramsci yaz›lar›nda Ortodoks Marksizmi elefltirmekte ve toplumsal teori ile
prati¤i bir araya getirmeye çal›flmaktad›r. Özellikle Ortodoks Marksizmi, altyap› ve
üstyap› aras›ndaki iliflkinin belirlenmesinde ekonomik yap›y› ön plana ç›karmas›ndan dolay› elefltirmektedir. Ayr›ca Ortodoks Marksizmin tarihsel materyalizmin yasalar› temelinde kapitalist toplumun kaç›n›lmaz olarak ortadan kalkaca¤› fleklindeki yaklafl›m›n› ve de birey ile devrimci gruplar›n önemini ihmal etmesini sorgulamaktad›r. Gramsci, insan öznenin aktif rolünü vurgulayan bir yaklafl›ma sahiptir.
Ona göre politika, ideoloji ve kültür ekonomik sistemden ba¤›ms›z yap›lard›r ve
bu sistem taraf›ndan da kontrol edilmezler. Ona göre gerçek bir sosyalist iflçi s›n›f› hareketinin baflar›s›, sadece üretim araçlar› ve devlet üzerinde bir kontrolü de¤il ideolojik ve kültürel bir öncülü¤ü de gerektirir. Ayr›ca sosyalist devrimin bafla-

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

Resim 8.2
Antonio Gramsci
AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Gramsci’ye göre, gerçeklik
tarihseldir ve aktif insan
özneler taraf›ndan
flekillendirilmektedir. Bilim,
felsefe ve Marksizm, özneyle
d›flsal iliflki içinde var olan
nesnel ve salt entelektüel
faaliyet biçimleri de¤ildir.
Bütün bunlar praksisi
meydana getiren eylemlerin
toplam›yla oluflturulmufltur.
Praksis felsefesi ise iflçi
s›n›f›n›n kolektif iradesidir.

r›ya ulaflmas›nda di¤er gruplar›n (köylülük) iflçi s›n›f› ile yapacaklar› ittifak›n
önemli olaca¤›n› düflünmektedir. Ona göre, iflçi s›n›f›n›n kendi gücünü koruyabilmesi için, Bolflevik modelin tersine kitlesel bir hareket olmal›d›r (Slattery, 1991,
s.125). Gramsci, hegemonya kavram›yla, altyap›-üstyap› iliflkisini yeniden yorumlamas›yla, sivil toplumun önemi ve ayd›nlar›n toplumdaki ifllevleri üzerine yazd›klar›yla Marksizme önemli katk›lar sa¤lam›flt›r.

N

HEGEMONYA KAVRAMI
AM AÇ

5

Hegemonya e¤itim, kilise,
politik partiler, sendikalar
vb gibi r›zan›n kayna¤›n›
oluflturan ‘özel kurumlar’a
özerklik alan› tan›yan,
dayanakl› ve ba¤›ms›z bir
sivil topluma dayan›r.
Hegemonya, bir s›n›f› kendi
‘toplu’ ç›karlar›n›
savunmaktan, di¤er bütün
toplumsal gruplar›
birlefltirme ve yönlendirme
konumuna geçiren politik
entelektüel ve ahlaki
önderli¤in bir sentezidir.

Gramsci’nin hegemonya kavram›n› aç›klayabilmek.

Gramsci, Lukács gibi, Marksizmi pozitivist ve ekonomik determinist bir çerçevede
de¤il de tarihsel de¤iflimin oluflmas›nda, bilincin ve öznenin aktif rolü çerçevesinde yorumlamaktad›r. Gramsci, Marksizmi “kendi bafl›na, total ve bütünsel bir dünya anlay›fl›, total bir do¤a bilimi felsefesi ve teorisi kurmak aç›s›ndan gerekli olan
tüm ö¤eleri toplumda bütünsel bir pratik örgütlenmeye can katmak, yani total bir
bütünsel uygarl›k haline gelmek aç›s›ndan gerekli olan her fleyi” kapsayan bir dünya görüflü olarak de¤erlendirmektedir (Gramsci, 1971, aktaran, Swingwood, 1998,
s.246). Gramsci ayn› zamanda Marksizm içindeki, s›n›f›n maddi kökeni, bilincin ve
s›n›f mücadelesinin toplumsal de¤iflim sürecindeki rolü ile ilgili bütün yaklafl›mlar› kabul etmektedir (Carnoy, 2001, s.253).
Gramsci’ye göre gerçeklik tarihseldir ve aktif insan özneler taraf›ndan flekillendirilmektedir. Bilim, felsefe ve Marksizm, özneyle d›flsal iliflki içinde var olan nesnel ve salt entelektüel faaliyet biçimleri de¤ildir. Bütün bunlar praksisi meydana
getiren eylemlerin toplam›yla oluflturulmufltur. Praksis felsefesi iflçi s›n›f›n›n kolektif iradesini ifade etmektedir. ‹flçi s›n›f› kolektif iradesiyle kendini sömürüden
kurtarma ve e¤itme çabas› vermektedir. Tarihsel süreç, ekonomik güçlerle de¤il
insan iradesiyle oluflmaktad›r. Ona göre 1917 Rus devriminde Bolfleviklerin baflar›s›, nesnel “demir yasalar›” de¤il, kaderci olmayan eylemci bir teoriyi veya “kolektif iradeyi” ifade etmektedir. Sonuç olarak, devrim d›flsal ekonomik güçlerin d›fl›nda, di¤er s›n›flar üzerinde kültürel bir tahakküm kuran s›n›f›n ürünüdür (Swingwood, 1998, s.246).
Gramsci’nin kültür ve ideoloji üzerindeki vurgusunun en aç›k olarak hegemonya ve sivil toplum tan›mlamas›nda ifadesini buldu¤u savunulur. Nitekim,
Gramsci hegemonyay› “e¤itim, kilise, politik partiler, sendikalar vb gibi r›zan›n
kayna¤›n› oluflturan ‘özel kurumlar’a özerklik alan› tan›yan, dayanakl› ve ba¤›ms›z
bir sivil topluma” dayand›r›r (Swingwood, 1998, s.245).
Gramsci sivil toplum kavram›n› üst yap› analizinde çözümler. Üst yap› analizinde Gramsci, iki temel üst yap› düzeyi saptar: (›) Birincisi, ‘sivil toplum’ yani genel
olarak ‘özel’ diye ifade edilen (dinsel kurumlar, sendikalar, medya, siyasal partiler,
v.b.) aland›r. (››) ‹kincisi ise, ‘politik toplum’ veya ‘devlet’ diye ifade edilen yap›d›r. Yani yasama, yürütme, yarg›, ordu, polis ve benzeri alanlardan oluflan yap›d›r.
Bu iki üst yap› düzeyi ilk olarak egemen s›n›f›n toplum üzerinde uygulad›¤› ‘ hegemonya’ ifllevine denk düfler. ‹kinci olarak da devlet ve hukuksal iktidar yoluyla
uygulanan ‘do¤rudan egemenlik’ veya ‘komuta’ ifllevine karfl›l›k gelmektedir
(Gramsci, aktaran, Carnoy, 2001, s.255). Marx ve Engels içinse, sivil toplum ve
devlet birbirinin antitezidir. Engels’e göre sivil toplum ekonomik iliflkiler alan› olarak belirleyici bir öge iken, devlet siyasal düzen olarak ba¤›ml› bir ö¤edir. Gramsci ve Marx için sivil toplum kapitalist geliflmeyi anlamak için temel bir ögedir. An-
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cak Marx için sivil toplum üretimdeki iliflkiler anlam›nda bir yap› iken, Gramsci
için tarihsel geliflim sürecinde, üst yap›y› temsil eden “ideolojik ve kültürel iliflkiler
bütünlü¤ü, tinsel ve entelektüel yaflam ve bu iliflkilerin siyasal d›flavurumunu ifade etmektedir” (Carnoy, 2001, s.254–255).
Gramsci, Marksist kurama yapt›¤› en önemli katk› olarak kabul edilen hegemonya kavram›n› “yönetici s›n›f taraf›ndan, yönetilen kitlelerin r›zas›na dayal› olarak, uygulanan kültürel bir önderlik olarak tan›mlar” ve onu devletin yasama, yürütme, ordu, polis gibi güçleri taraf›ndan uygulanan bask›ya/zora dayal› tahakküm
ile karfl›laflt›r›r (Ritzer, 1996, s.283). Topluma kültürel olarak önderlik yapma anlam›na gelen hegemonya arac›l›¤› ile yönetici s›n›f, kendi dünya görüflünü ve ideolojisini yönetti¤i kitlelere empoze ederek aktif r›za ve desteklerini kazanmay› ve
böylelikle onlar› devletin bask›c› araçlar›n› daha az kullanarak yönetmeyi baflar›r
(Slattery, 1991, s.126). Aç›kça görüldü¤ü gibi Gramsci, hegemonyay› burjuvazinin
kendi yönetimini kurmada ve sürdürmede kulland›¤› r›zaya dayal› bir yol, yöntem
olarak düflünür. Gramsci için hegemonya, egemen s›n›flar›n sivil toplumda sömürülen ve ba¤›ml› s›n›flar üzerindeki ideolojik üstünlü¤ünü ifade etmektedir.
Daha yak›ndan bak›ld›¤›nda, Gramsci’ye göre hegemonya kavram›n›n iki boyutu ve/veya anlam› vard›r: (›) Birincisi, hegemonya ahlaki ve entelektüel liderli¤i ile egemen s›n›f›n bir gurubunun di¤er egemen s›n›f müttefikleri üzerinde denetim sa¤lamas›d›r. Önder egemen s›n›f, bu anlamda di¤erlerinin ç›karlar›n› da dikkate alan güç ve yetene¤e sahiptir. Egemen s›n›f kendi ideolojisini di¤er müttefikler üzerinde dayatmaz tersine, onlar›n da ç›karlar›n› ve dünya görüfllerini bir araya
getirerek temsil eder. (››) ‹kincisi, hegemonya egemen s›n›f ile ba¤›ml›/ezilen s›n›f
aras›ndaki iliflkiyi de ifade eder. Buradaki anlam›yla hegemonya egemen s›n›f›n
entelektüel ve siyasi liderli¤ini kullanarak, kendi dünya görüflünü kapsay›c› ve evrensel olarak yerlefltirerek ba¤›ml› gruplar› onlar›n r›zas›yla egemenli¤i alt›na almas›d›r (Giroux, aktaran Carnoy, 2001, s.257).
Gramsci kapitalizm analizinde kapitalist s›n›f ad›na çal›flan ayd›nlar›n kitlelerin
r›zas›n› almay› ve onlara kültürel anlamda önderlik yapmay› nas›l baflard›klar›n›
anlamaya çal›fl›r (Ritzer, 1996, s.283). Bu nedenle Gramsci’nin hegemonya kavram›n›n yöneten s›n›flar›n dünya görüfllerinin yönetilenler taraf›ndan nas›l kabul
edildi¤ini aç›klamas› aç›s›ndan Marksizme özgün bir yorum katt›¤› kabul edilir. Nitekim Marx ve Engels’e göre, maddi üretim araçlar›n› elinde bulunduran s›n›f zihinsel üretim araçlar›n› da elinde bulundurur ve denetler. Bu s›n›f toplumun egemen entelektüel gücüdür ve bütün bunlardan yoksun olan s›n›flar ona ba¤›ml›d›r
(Turner, 1978, aktaran Carnoy, 2001, s.256). Gramsci, Marx ve Engels’in bu düflüncesine hegemonya kavram›n› ekleyerek dönüfltürmüfltür. Ona göre, kapitalist üretim tarz› ve bask› egemen s›n›fa ba¤›ml› ezilen s›n›f›n r›zas›n› aç›klayamaz. Gramsci, r›zan›n aç›klanmas›n›, ekonomik alt yap›ya dayanarak de¤il, üst yap› kurumlar›na, özellikle ideoloji ve bilincin gücüne dayanarak aç›klamaya çal›fl›r.
Görülece¤i gibi, klasik Marksistlerin aksine Gramsci yönetici s›n›f›n egemenli¤ini devletin bask›c› güçleri arac›l›¤›yla de¤il, tersine yönetilen s›n›flar›n r›zas›yla
sa¤lad›¤›n› düflünmektedir. Egemen s›n›flar›n felsefesi, ‘ ortak duyu’ olarak, toplumun kurumsallaflm›fl davran›fl›n›, geleneklerini, ahlak›n› kabul eden kitlelerin felsefesi olarak belirir. ‹flte tam da bu noktada, Gramsci bu r›zan›n nas›l sa¤land›¤›n›
anlamaya çal›flmaktad›r. Ona göre bunun anlafl›lmas›, yönetilen, ba¤›ml› s›n›flar›n
bu düzeni y›k›p, yeni ve özgürlükçü bir düzen getirmeleri aç›s›ndan oldukça
önemlidir. Baflka bir deyiflle, Gramsci hegemonya kavram› ile sadece kapitalizmdeki egemenli¤in nas›l olufltu¤unu ve sürdürüldü¤ünü de¤il, ayn› zamanda gerçek
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Hegemonya kavram›n›n iki
boyutu ve/veya anlam›
vard›r: Birincisi, hegemonya
ahlaki ve entelektüel
liderli¤i ile egemen s›n›f›n
bir gurubunun di¤er egemen
s›n›f müttefikleri üzerinde
denetim sa¤lamas›d›r.
‹kincisi, egemen s›n›f ile
ba¤›ml›/ezilen s›n›f
aras›ndaki iliflkiyi ifade
eder.

Hegemonya ve devletin
hegemonyadaki yeri fludur:
Birinci iliflkide, devlet ve
sivil toplum aras›nda bir
karfl›tl›k vard›r. Hegemonya
(yönetim, r›za) sivil topluma
aittir. Zorlama (egemenlik)
ise devlete aittir. ‹kinci
iliflkide, devlet sivil toplumu
da içermektedir.
Devlet=politik toplum+sivil
toplum. Hegemonya r›za ve
zorlaman›n bir sentezidir.
Üçüncü iliflkide ise devlet ve
r›za özdefl hale gelir.
Zorlama ve r›za devletle
birlikte yer al›r ve
hegemonya devlet
ayg›tlar›ndan ba¤›ms›z
de¤ildir.
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bir sosyalist devrimin de oluflum sürecini irdelemeye çal›flm›flt›r (Ritzer, 1996,
s.283). Egemen bir s›n›f sadece yönetmiyor, ayn› zamanda topluma kültürel liderlik/önderlik de yap›yorsa, o halde iflçi s›n›f›n›n da baflar›l› olabilmesi için sadece
ekonomi ve devlet ayg›tlar›n› ele geçirmesi yeterli olmayacakt›r. Ayn› zamanda
kendi s›n›f ayd›nlar›n› kullanarak topluma önderlik yapacak ve toplumun tüm katmanlar›ndan destek ve r›za alacak bir dünya görüflü de yaratmas› gerekmektedir.
Böylelikle Gramsci, hegemonya kavram›n› dar anlamda toplu s›n›f ç›karlar›n›n ötesine geçen bir iflçi s›n›f› stratejisine gönderme yapmak için de kullan›r. Bu aç›dan
da Gramsci’nin hegemonya kavram›n› kullan›m›, kavram› bask›c› bir devlet ayg›t›na iflaret etmek için kullanan Lenin ve Mao Zedong gibi Ortodoks Marksistlerin görüfllerinden önemli farkl›l›klar içerir (Slattery, 1991, s.127). Gramsci’nin tan›mlamas›nda hegemonya daha çok s›n›flar aras›nda r›zaya dayal› olarak kurulan bir
egemenlik formu olarak belirmekte ve bu noktada devletin bask›ya/zora dayal›
güçleri taraf›ndan kurulan tahakkümden farkl›laflmaktad›r.
Özetle; Gramsci hegemonya kavram›n› modern toplumda bir s›n›f›n hakimiyetini sürdürmesinin bir yolu/yöntemi olarak görür. “Gramsci’ye göre modern koflullar alt›nda bir s›n›f, hakimiyetini basitçe özel bir güç düzeni (organizasyon) arac›l›¤›yla de¤il; fakat dar, toplu ç›karlar›n›n ötesine geçebildi¤i, ahlaki ve entelektüel
bir liderlik kullanabildi¤i ve Gramsci’nin tarihsel blok dedi¤i bir toplumsal güçler
bloku fleklinde birleflmifl çeflitli müttefiklerle (belirli s›n›rlar içinde) uzlaflmalar yapabildi¤i için sürdürebilir” (Bottomore, 1993, s.274).
Gramsci hegemonya ve devletin hegemonyadaki yeri ile ilgili çeflitli aç›klamalar yapmaktad›r. (›) Birincisinde, devlet ve sivil toplum aras›nda bir karfl›tl›k vard›r.
Hegemonya (yönetim) sivil topluma aittir, sivil toplumda kurulur. Yani egemen s›n›f toplumsal egemenli¤ini sivil toplumda r›za yoluyla kabul ettirir. Baflka deyiflle
sivil toplum r›zay› sa¤layan aland›r. Zorlama (egemenlik) ise devlete aittir; çünkü
egemen s›n›f, egemenli¤ini devletin bask› ayg›tlar› üzerindeki denetimiyle uygulamaktad›r. (››) ‹kincisinde, devlet sivil toplumu da içermektedir. Yani hegemonya
ve devlet aras›ndaki iliflki flu flekilde formüle edilmektedir: devlet=politik toplum+sivil toplum. Bu çerçevede hegemonya r›za ve zorlaman›n bir sentezi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Burada hegemonya sadece sivil toplum s›n›rlar› içinde kalmaz,
de¤iflik biçimler alt›nda art›k her yerdedir. (›››) Üçüncüsünde, devlet ve r›za özdefl
hale gelir. Zorlama ve r›za devletle birlikte yer al›rken hegemonya devlet ayg›tlar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. Devlet ve sivil toplum daha büyük bir birlik oluflturmaktad›r
(Carnoy, 2001, s.260). Böylece Gramsci devleti, gücü örgütleyen politik toplum ile
r›zay› sa¤layan sivil toplum üzerinden, yani güç ile r›zan›n toplam› üzerinden, cebirle donanm›fl hegemonya olarak yeniden tan›mlar (Bottomore, 1993, s.259).
Görüldü¤ü gibi Gramsci’ye göre hegemonya, tamamen r›zaya, konsensusa dayanmaz. Ayn› zamanda r›za ile bask›n›n bir sentezinden yani gücün a¤›r basmad›¤› bir dengeden oluflmaktad›r. Bundan dolay› da sivil toplum ve politik toplum
aras›ndaki ayr›m mutlak bir ayr›m de¤ildir. Örne¤in; e¤itim bir kurum olarak sivil
topluma aittir; ancak ideolojik ve ekonomik yönüyle de devlete ba¤l›d›r. Devlet
toplumda egemen s›n›flar›n politik ve ekonomik ç›karlar›n›n güçlenmesini sa¤lamakta ve sivil toplumun güçlenmesine katk›da bulunan kurumlar›n oluflmas›nda
da bir araç olmaktad›r. Ona göre, devlet basitçe bir s›n›f›n di¤er s›n›f› ezmek için
kulland›¤› bir araç de¤ildir (Swingewood, 1998, s.248). Sonuç olarak, Gramsci Ortodoks Marksizmin devleti egemen s›n›f›n basit bir arac›na indirgemesine karfl›d›r.
Gramsci’nin hegemonya anlay›fl› içinde devletin bir hegemonya ayg›t› olarak
tafl›d›¤› önem, üretim iliflkileriyle aç›klanan ve bu üretim iliflkilerine ba¤lanan s›n›f
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yap›s›yla da iliflkilidir. Devletin hegemonik bir ayg›t olarak ifllevi ve hegemonya,
egemen s›n›f›n ikili özelli¤ine dayanmaktad›r. Bu özellik egemen s›n›f›n ideolojik
aç›dan her fleyi kuflatan bir s›n›f olmas› ve kapitalist toplumda ekonomik gücü
elinde bulundurmas›yla iliflkilidir. Sonuç olarak, Gramsci üstyap› ve altyap› aras›nda diyalektik bir iliflki kurmaktad›r. Egemen s›n›f›n geliflimi sadece üretici güçlerin
geliflimi ile de¤il, ayn› zamanda bilinç alan›ndaki hegemonyas›yla da sa¤lanmaktad›r (Carnoy, 2001, s.262). Egemen s›n›f hegemonyas›n› kurmak için ideolojik kontrole ihtiyaç duyar ve bu kontrolde aile, kilise, kanun, kitle iletiflim araçlar›, okul
ve hatta sendika gibi sivil toplumun temel unsurlar›yla sa¤lan›r. Bu kurumlar arac›l›¤›yla egemen s›n›f›n de¤erleri meflrulaflt›r›l›r. Egemen s›n›f kendi kurallar›n› ve
de¤erlerini devlet ayg›t› arac›l›¤›yla (kanun, polis, asker vb) zorla dayatmas›na ra¤men, gerçek kontrol sivil toplum üzerinden entelektüel egemenlik arac›l›¤›yla sa¤lan›r (Slattery, 1991, s.126).
Toplumdaki yükselen s›n›f ekonominin d›fl›nda da politik, askeri, entelektüel
ve ahlaki önderlikle di¤er toplumsal kesimler üzerinde kendi egemenli¤ini kurmaya çal›flmaktad›r. Ona göre bütün devrimlerden önce, yükselen s›n›f kültürel bir
hakimiyet kurmaktad›r. Bir s›n›f›n egemenli¤ini kurmas› bir dünya görüflünün yarat›lmas› ile eflanlaml› olarak görülmektedir. ‹flçi s›n›f›n›n egemen bir s›n›f haline
gelmesi, di¤er toplumsal kesimlerin de deste¤ini verdi¤i bir kültür temelinde geliflecektir. Gramsci’ye göre kültürel hegemonya, devrimci eylemden önce gelmekte
ve kolektif bir eyleme dayanmaktad›r. Hegemonya, “bir s›n›f› kendi ‘toplu’ ç›karlar›n› savunmaktan, di¤er bütün toplumsal gruplar› birlefltirme ve yönlendirme konumuna geçiren politik entelektüel ve ahlaki önderli¤in bir sentezidir” (Swingewood, 1994, s.247).
Swingewood’a (1998, s.248-249) göre, Gramsci’nin Marksizm anlay›fl›n›n özü,
her türlü indirgemecili¤ice karfl› olmas›d›r. Örne¤in, kültür salt s›n›f kültürü, devlet salt s›n›f devleti, r›za ise sadece yanl›fl bilinç de¤ildir. Gramsci’ye göre Hegemonya yanl›fl bilinçlili¤e indirgenemez; çünkü kitlelerin dünya görüflü hakim ideoloji ile çeliflen çeflitli ö¤eleri de içerir (Bottomore, 1993, s.274). Hegemonya yönetenler ile yönetilenler aras›nda demokratik bir iliflkiyi, yani yönetilenlerin kendi
ç›karlar›n› ifade etmelerine ve bunlar› savunmalar›na olanak veren ve kendi özgün
kültürlerini oluflturmalar›n› sa¤layan kurumlar›n varl›¤›n› içermektedir. Devrim de
basitçe ve sadece devlet ayg›t›n›n ele geçirilmesi ve ekonomik gücün yeni egemen
(ör. iflçi s›n›f›) s›n›f›n eline geçmesi de¤ildir. ‹flçi s›n›f devrimi, kitlesel kat›l›ma dayal› bir sürece dayal›; iflçi s›n›f›n›n kendi kültürüyle aktif bir özne ve hegemonik
bir güç haline gelmesini ifade etmektedir. ‹flçi s›n›f› devrimi, sivil toplumu ve onun
demokratik yap›lar›n› geniflletecek olan bir s›n›f›n kolektif iradesidir (Swingewood,
1998, s.229). Çünkü egemen s›n›f›n ideolojik egemenli¤i tamamlanm›fl bir süreç
de¤ildir. Her ne kadar ideolojik egemenli¤i toplumun di¤er gruplar› ile yapt›¤› ittifak ve/veya tarihsel blok deste¤ine dayansa da farkl› alternatif gruplar›n reddi ile
krizler ve yeni fikirlerle karfl›lafl›r. ‹ttifaklar her zaman çat›flmalara ve kopufllara
aç›k bir yap›d›r. Bu aç›kl›k toplumda ezilen s›n›f›n (ör. ‹flçi s›n›f›) ahlaki, entelektüel ve politik liderli¤i ele geçirmesi için önemli bir f›rsat olacakt›r. ‹flçi s›n›f›n›n,
devrim için ilk olarak entelektüel mücadele vermesi gerekecektir. Devletin ve toplumun ekonomik ve politik kontrolünü kazanmadan önce, kültürel devrimle felsefi ve ahlaki liderli¤i ele geçirmesi gerekmektedir (Slattery, 1991, s.127).
Sonuç itibar›yla, “Gramsci, proletaryan›n özgül tarihsel projesini, hegemonya
ve sivil toplumun ya da r›za alan›n›n, tamam›yla geniflletildi¤i ve siyasal toplum, ya
da s›n›rlamalar alan›n›n küçültüldü¤ü bir ‘düzenlenmifl toplumun’ yarat›lmas› ola-
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rak tan›mlar. Bu proletaryan›n, çeflitli gruplar›n ç›karlar›n› yeni bir tarihsel blok
oluflturmak üzere bir araya geldi¤i, sürekli olarak geniflletilen bir r›za yaratmas› gerekti¤i anlam›na gelir” (Bottomore, 1993, s.275)
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S‹ZDE kavram› Ortodoks Marksizmden nas›l farkl›laflmaktad›r?
Gramsci’ninSIRA
hegemonya

Organik ve geleneksel ayd›n kavramlar›n› karfl›laflt›rabilmek.

Swingewood’a göre (1998, s.249), Gramsc’nin ayd›nlar hakk›ndaki yaklafl›m› moKKAT
dern toplumD ‹sosyolojisine
ve hegemonya süreçlerine yap›lan en önemli katk›lardan biridir. Gramsci’ye göre ayd›nlar, toplum içinde hem ideolojinin hem de r›SIRA S‹ZDE
zan›n oluflmas›
aç›s›ndan önemli bir role sahiptir. Ayd›nlar› tan›mlarken öncelikle
onlar› sosyolojik aç›dan zihinsel bir faaliyet, biçiminin özel bir durumu olarak ele
alan görüfllere karfl› ç›kar. Özel bir zihinsel faaliyet toplumda herkesin bir özelli¤idir. Onun AMAÇLARIMIZ
ifadesiyle, “bütün insanlar entelektüeldir; ama insanlar›n hepsi toplum
içinde ayd›nlar›n ifllevini görmez” (Gramsci, aktaran Swingewood, 1998, s.249).
Gramsci’nin yaklafl›m›nda ayd›nlar, bilgi üretimi ve çal›flma ifllevleri etraf›nda taK ‹ T A P
n›mlanmaktad›r.
Ayd›nlar toplumsal bir katman olarak egemen s›n›f›n ç›karlar›n›
ifade etmelerinin yan› s›ra, halk›nda kültürel geleneklerini dile getirmektedirler.
Gramsci, ayd›nlar› üretim, kültür ve kamu yönetimi örgütlenme ifllevini yerine geT E L E V ‹olarak
Z Y O N da tan›mlamaktad›r. Daha aç›k bir ifadeyle, ayd›n kavram›
tiren bir kesim
Gramsci taraf›ndan “örgütleyici ifllevi olan” anlam›nda kullan›lm›flt›r. Ayd›nlar
“Gramsci’nin hegemonya dedi¤i inançlar a¤› ile kuramsal ve toplumsal iliflkileri örgütlerler” (Bottomore,
1993, s.259). Ona göre hegemonya kurmaya çal›flan bir s›‹NTERNET
n›f, kendi müttefiki olan ayd›nlar sayesinde evrensel kavramlar üretebilecek ve homojen ve birleflik bir grup haline gelecektir (Swingewood, 1998, s.250-51). Yani
ayd›nlar hegemonya kurmaya çal›flan bir s›n›f›n hegemonyas›n›n hayata geçirilmesinde örgütleyici bir rol oynarlar.
Gramsci ayd›nlar› iki gruba ay›rmaktad›r. (›) Birincisi, organik ayd›nlar, (››)
ikincisi ise geleneksel ayd›nlard›r. Organik ayd›nlar, toplumun bütününü yönetmeyi hedefleyen grup içinde yer al›r. Organik ayd›nlar “her yeni ilerici s›n›f›n yeni toplumsal düzeni örgütlemek için ihtiyaç duydu¤u” ayd›nlard›r (Bottomore,
1993, s.259). Organik ayd›nlar, bir toplumda üretim tarz›nda meydana gelen de¤iflimler sonucunda bu de¤iflimlerin meflruiyetini sa¤layan uzmanlardan oluflur. Organik ayd›nlar asl›nda bir s›n›f oluflturmazlar; fakat bir s›n›f olma özlemleri vard›r
ve konumlar› bunu yans›t›r. Organik ayd›nlar›n ürettikleri fikirler genellikle geçmiflten kopuflu ifade etmektedir. Di¤er taraftan, geleneksel ayd›nlar ise, tarihsel sürecin kesintisiz sürecinde evrim geçiren gruptur ve organik ayd›nlar gibi üretim süreciyle de s›k› ba¤lar› yoktur. Geleneksel ayd›nlar “daha önceki bir tarihsel döneme giden bir gelene¤e sahip bulunan” ayd›nlard›r (Bottomore, 1993, s.259). Geleneksel ayd›nlar kendilerini egemen s›n›ftan ayr› olarak tan›mlamaktad›r. Bu yönüyle kasta benzeyen bir yap›lar› vard›r. Geleneksel ayd›nlar, toplumun çatlaklar›
aras›nda var olurlar ve tarihsel aç›dan geçmifli bugüne ba¤layan s›n›flar aras› bir
konuma sahiptirler. Geleneksel ayd›nlara; kilise düflünürleri, hukukçular, ö¤retmenler ve doktorlar› örnek olarak vermek mümkündür. Gramsci’ye göre hegemonya kurmak isteyen ve/veya hegemonyas› için çal›flan bir grup geleneksel ayd›nlar› fethetmektedir. Örne¤in, on sekizinci yüzy›lda Fransa ruhban s›n›f› gele-
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neksel ayd›n rolü konumundan (ör. e¤itim ifllevleri ve dinsel ideolojik tekelleri) ç›karak toprak sahibi aristokrasisinin organik ayd›nlar› durumuna dönüflmüfltür
(Swingewood, 1998, s.251). Asl›nda toplum içinde bütün toplumsal gruplar farkl›
ayd›n gruplar›yla iliflki kurabilmektedir. Ancak sadece politik bir partinin organik
ve geleneksel ayd›nlar› birbirine ba¤lama rolü bulunmaktad›r. Parti bunu yaparken
kendi temel ifllevine ba¤l› kalmaktad›r. Hegemonyas›n› kurmak isteyen bir grup
(ekonomik bir toplumsal grup olarak, ör. toprak sahipleri, sanayiciler, iflçi s›n›f›)
ancak iki tip ayd›n› politik bir partinin içinde kaynaflt›rabilirse ulusal ve uluslararas› faaliyetlerde bir araç haline gelir (Swingewood, 1998, s. 251-252).
Gramsci’ye göre üst yap› görevlileri olarak ayd›nlar, toplumsal hegemonyan›n
örgütleyici kesimidir. Ona göre ayd›nlar, Bat› Avrupa’da sivil toplumlar›n›n hegemonik yap›lar›nda önemli ve kritik rollere sahiptirler. Gramsci’nin modern kapitalizm anlay›fl› r›zan›n ve toplumsal hegemonyan›n temelini oluflturan ba¤›ms›z ve
politik partiler, sendikalar, kilise ve meslek birlikleri gibi özel kurumlardan oluflan
karmafl›k bir yap›ya dayanmaktad›r. Böylesi bir yap›da sivil toplumun zindeli¤i ve
hegemonyan›n kal›c›l›¤›, ileri kapitalist ülkelerde ayd›nlara meflruiyetin örgütleyicileri ve uzmanlar› olma imkan› sa¤lamaktad›r. Bundan dolay› da iflçi s›n›f› yükselen bir s›n›f olarak hegemonyas›n› kurma sürecinde sivil toplumu kendine ait de¤erler ve kültürle beslemelidir (Swingewood, 1998, s.252-253).
Gramsci’ye göre ayd›nlar, ifllevlerine göre hegemonya ile iliflkili olarak farkl› hiyerarflik yap›lar içinde yer almaktad›r. En yukar›da yer alan ayd›nlar, dünya görüfllerini, ideolojileri ve teorik sistemleri üreten yarat›c› ayd›nlard›r. Orta kademede yer alan ayd›nlar organize edici ayd›nlard›r. Bunlar olmadan hiçbir egemen grup ayakta kalamaz. En altta yer alan ayd›nlar ise, mevcut hegemonyan›n
de¤erleri ve kültürünü yayma ifllevini üstlenmifl idari ayd›nlard›r. Yarat›c› ayd›nlar›n rolü, özellikle tarihsel bir blokun bir araya getirilmeye çal›fl›ld›¤› güçlü sivil toplumlarda oldukça önemlidir. ‹ngiliz sanayicileri ve aristokrasisinin, Alman
Junkerleri ile sanayicilerinin, bir araya gelmesini tarihsel bloka örnek olarak verebiliriz. Gramsci bu ayd›nlar›n hegemonyaya verdikleri desteklerini geri çekmelerinin ‘organik’ bir krize, bir otorite krizine ve toplumun çözülmesine neden olaca¤›n› düflünmektedir. Yarat›c› ayd›nlar, en altta yer alan idari ayd›nlara göre yap›sal
ve ideolojik olarak daha kritik ve belirleyici bir role sahiptir. Gramsci’ye göre ayd›nlar, sosyalist dönüflüm için oldukça önemli belirleyici bir rol oynamaktad›rlar.
Ona göre parti, kitlelere yukar›dan afla¤›ya egemenlik kurman›n tersine; halkla diyalektik bir iliflki içinde olacakt›r (Swingewood, 1998, s.254).
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Ayd›nlar ifllevlerine göre,
farkl› hiyerarflik yap›lar
içinde yer almaktad›r. En
yukar›da yer alan ayd›nlar,
dünya görüfllerini,
ideolojileri ve teorik
sistemleri üreten yarat›c›
ayd›nlard›r. Orta kademede
yer alan ayd›nlar, organize
edici ayd›nlard›r. En altta
yer alan ayd›nlar ise, mevcut
hegemonyan›n de¤erleri ve
kültürünü yayama ifllevini
üstlenmifl idari ayd›nlard›r.

LUKÁCS VE GRAMSCI’N‹N SOSYOLOJ‹ ELEfiT‹R‹S‹
Lukács ve Gramsci için Marksizm, iflçi s›n›f›yla organik ba¤› olan bir dünya görüflüdür. Marksizm iflçi s›n›f› devriminin bir bilimidir. Bu bilim, insan öznelerin zorunlu tarihsel dönüflümü gerçeklefltirmesini sa¤lamaktad›r. Onlara göre sosyoloji
pozitivizmle özdeflti. Her ikisi de sosyolojiyi aktif özneyi ortadan kald›rd›¤› için
elefltirmektedir. Onlara göre, sosyoloji genel olarak bireyin d›flsal nesnel yasalar etraf›nda flekillendi¤ini varsayar. Lukács’a göre sosyoloji nesneyi tarihsel süreçleri
do¤al güçlere dönüfltüren fleyler olarak ele almaktad›r. Burjuva düflüncesi içinde
tarihsel ve toplumsal dünya fleyleflmektedir. Bundan dolay› da burjuva düflüncesi
toplumu ve bütünü oluflturan farkl› ö¤eler aras›ndaki iliflki ve ba¤lar› kavrayamaz.
Burjuva sosyolojisi içinde toplumun sürekli de¤iflen süreç içindeki bütünlü¤ü ele
al›namad›¤› için bu düflünce toplumsal bilginin alanlar›n› politik ekonomi, tarih,
hukuk ve sosyoloji gibi ayr› bölümlere ay›rmaktad›r. Sonuç olarak Lukács’a göre,

Lukács’a göre burjuva
sosyolojisi içinde toplumun
sürekli de¤iflen süreç
içindeki bütünlü¤ü ele
al›namad›¤› için bu düflünce
toplumsal bilginin alanlar›n›
politik ekonomi, tarih, hukuk
ve sosyoloji gibi ayr›
bölümlere ay›rmaktad›r.
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burjuva düflüncesi olgular›n sadece görünen yüzüyle ilgilenmekte ve onlar›n bütünle olan iliflkisini saptayamamaktad›r. Oysa bütün olgular, bir bütün olarak ve tarihsel süreç içinde ele al›nmal›d›r (Swingewood, 1998, s.255).
Gramsci de pozitivist sosyolojiyi, toplumsal iliflkileri do¤a yasalar›na indirgedi¤i için elefltirmektedir. Ayn› zamanda kitlelerin pasif oldu¤unu varsayan sosyolojik
yaklafl›mlara karfl› tepki duymaktad›r. Oysa ona göre hegemonya; bilincin, toplumsal eylemin ve iradenin d›flsal koflullar karfl›ndaki baflar›s›n› ifade etmektedir. Sosyoloji toplumsal olgular› keflfeden, bu olgular ile toplumsal sistemler aras›nda nedensel iliflki kuran bu iliflkiyi de do¤a bilimlerin yöntemi arac›l›¤›yla yapan bir bilimdir. Gramsci, ‹talyan Marksist Antonio Labriola’n›n tarihsel materyalizmin özü
olarak ifade etti¤i praksis felsefesini kabul etmektedir ve ona göre Marksizm bir
praksis felsefesi olarak sosyolojiye indirgenemez. Ona göre gerçeklik praksis arac›l›¤›yla sürekli de¤iflmektedir ve bir ögenin di¤er ögeler üzerindeki etkilerini bilimsel olarak önceden kestirmek imkâns›zd›r. Do¤a bilimlerindeki yasalara benzer
sosyolojik yasalar olmad›¤› için Marksist sosyoloji de olamazd›. Gerçeklik, sürekli
olarak tarihsel süreç içinde iflçi s›n›f›n›n kendi bilgisine ulaflma eylemidir. Hem
Lukács hem de Gramsci’ye göre sosyoloji teoriyi pratikten ay›rmaktad›r. Oysa nesnel yasalar ve nesnel olgular, tarihsel özneyi içeren bir süreç içinde bulunmaktad›r. Ayr›ca her ikisi içinde tarihsel bilgi, sadece ampirik toplum biliminin bir ürünü olarak ortaya ç›kmaz (Swingewood, 1998, s.256).
Marksizm içinde Marksizmi sosyolojik bir teoriye ve sosyolojik bir sisteme dönüfltürme çabalar› görülmektedir. Bu çabalar aras›nda özellikle Avusturya Marksistler Okulu ve Bolflevik teorisyen Nikolay Buharin’in (1888-1938) çal›flmalar› yer almaktad›r. Buharin’in Tarihsel Materyalizm: Bir Sosyoloji Sistemi adl› çal›flmas› 1921
y›l›nda bas›lm›flt›r. Swingwood’a göre (1998, s.256-257), Buharin Tarihsel Materyalizmi sosyolojinin bir biçimi olarak yorumlam›fl ve yirmici yüzy›l Marksizmini yirminci yüzy›l sosyolojisi ile uzlaflt›rma çabas› içine girmifltir. Swingwood’a göre
(1998, s.257), Buharin’in Marksizm anlay›fl›nda diyalektik, nesnel olarak ve insan bilincinden ba¤›ms›z bir biçimde iflleyen genel hareket yasalar›na indirgenmektedir.
Bu aç›dan onun Marksizmi burjuva do¤a biliminin materyalizmine yak›nd›r. Lukács
ise, Buharin’in yaklafl›m›n›n bütünlük kategorisini toplum biliminden ç›karmas›na
neden oldu¤u için elefltirmektedir. Bundan dolay› da onun anlay›fl› içinde tarihsel
sürecin birlefltirici bir bütün olarak kavranmad›¤›n› düflünmektedir. Lukács ayr›ca
Buharin’in anlay›fl› içinde parçalar›n bütünle iliflkisinin mekanik aç›dan ve pozitivist
bir bak›fl aç›s›yla kavrand›¤›n› düflünmektedir. Bunlar›n yan› s›ra Lukács’a göre, Buharin toplum biliminde öngörüde bulunmay› elefltirmeden kabul etmektedir. Ona
göre, ampirik önermeler insan faaliyeti ve insan bilinci sonucunda kan›tlanabilirdi.
Lukács Buharin’in Marksist sosyolojisini aktif özneyi tarihsel sürecin bütününden
ay›ran ‘pasif materyalizm’ olarak düflünmektedir. Gramsci’de Buharin’in Marksist
sosyolojisinin bütün nesnel ekonomik ve sosyolojik olgular›n toplumsal iliflkilerden, insan›n faaliyeti, de¤erleri, kültürü ve bilincinden ç›kt›¤›n› kavrayamad›¤›n›
düflünmektedir (Swingwood, 1998, s.257). Özetle hem Lukács hem de Gramsci Buharin’in Marksizmi bilimsel bir toplumbilime indirgeyen yaklafl›m›n› elefltirmifllerdir.
Swingewood’a göre (1998, s.260-262), Bat› Marksizmi bir üst yap› Marksizmdir ve
Hegel’in kültürü ve toplumu tarihsilefltirmesinden ve Genç Marx’›n yabanc›laflma ve
insan›n özünün boflalt›lmas› yaklafl›mlar›ndan etkilenmifltir. Bütün bunlar, Bat› Marksizmi üzerinde Marx’›n materyalist toplum teorisinden daha çok etkili olmufltur.

