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GÝRÝÞ

Marks ve Engelsin ortaya koyduðu bilimsel yöntem ve dünya
görüþü, o güne kadar egemen olan felsefi sistemleri yýkarak büyük
bir devrim yaratmýþtýr. Onlarýn düþüncelerinin temelindeki diyalektik materyalizm, 19. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren geliþmeye ve
dünya çapýnda yayýlmaya baþlamasýyla, burjuva ideolojisi (ve onun
deðiþik felsefi akýmlarý) tam bir bunalýma girmiþtir. Bu bunalým,
Marksizmin tüm düþünürleri (genel olarak aydýnlarý) ve düþünce
akýmlarýný etkisi altýna almasýyla derinleþmiþtir. Artýk Marksizmden
etkilenmemiþ tek bir anlayýþ ya da teori kalmamýþtýr. Bunun sonucunda da, Marksist yöntemleri ve Marksist terminolojiyi kullanan
pek çok yazar ve bunlarýn oluþturduðu pek çok teori ortaya çýkmýþtýr.
Burjuva ideolojisinin biçim deðiþtirmiþ ve kendini, yani burjuva
özünü (içeriðini) Marksist söylemle gizlemiþ bir hali, Marksizmin
içinde revizyonizm olarak 19. yüzyýlýn sonlarýnda kendini açýða
vurmuþtur. Yine I. Yeniden Paylaþým Savaþý sonrasýndaki sosyaldemokrasi, burjuva ideolojisiyle proletarya ideolojisinin kaynaþtýrýldýðý bir akým olarak, burjuvazinin yeni bir gücü haline gelmiþtir.
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II. Yeniden Paylaþým Savaþý sonrasýnda ortaya çýkan geliþmelere paralel olarak sosyal-demokrat partilerin etkilerini geniþletmeleriyle Marksizmi bozma, etkisizleþtirme, sýradanlaþtýrma faaliyetlerinin yeni bir evresi baþlamýþtýr. Özellikle Batý-Avrupadaki burjuva aydýnlarýnýn baþýný çektiði bu yeni oluþum, Marksizmin bunalýmý savýyla birlikte geliþiyordu. O güne kadar Marksizmin etkisi
altýnda bulunan ve çoðu kez Batý-Avrupa Komünist Partilerine üye
olmuþ ya da bu partilerle iliþki içinde bulunan bazý aydýnlar ve aydýn çevreleri, refah devletinin oluþtuðunu, bunun da Marks ve
Engelsin öngörülerinin (teorilerinin) yanlýþlýðýný kanýtladýðýný söyleyerek yeni teoriler ortaya atmaya baþladýlar. Dünya komünist
hareketinin merkezi yapýlanmasýnýn ortadan kalktýðý bir ortamda,
burjuva ideolojisinin her türden etkileri bu KPler içinde görülmeye
baþlandý. Marksizm adýna Marksizmin yetersizliði ve yer yer yanlýþlýðý ileri sürülürken, iki temel yaklaþým dünya sol çevrelerde
belirginleþti.
Uzun yýllar baþat olan ve 70lerde giderek gücünü yitiren
birinci yaklaþým, Marksizmin bunalýmý savýný zýmni olarak kabul
ederek, bunun nedenini Stalinde buluyorlardý. Bu yaklaþýma göre,
Marksizm, Marks ve Engelsin ortaya koyduðu ve Leninin geliþtirdiði
ilk haliyle doðruydu. Ama Stalinin formüle ettiði biçimiyle Leninizm ve tezleri, tümüyle bir yanýlgýlar yýðýný, dogmatizmin ve sekterizmin ürünüydü. Diyalektik materyalizm, Stalin tarafýndan Leninizm diyerek mekanik (vulgar) materyalizme dönüþtürülmüþtür.
Stalin, Marksizm-Leninizm adý altýnda, tamamlanmýþ bir teori ya
da sistemin oluþtuðunu ilan ederek, gerçek Marksizm-Leninizmi
sýnýrlandýrmýþ ve toplumsal ve siyasal (tabii ekonomik) geliþimi
açýklayamaz, kavrayamaz hale getirmiþtir. vb. vb.
Bu yaklaþým, Stalinin yönetimi altýndaki SBKP (B)nin faaliyetlerini ve kararlarýný, bir bütün olarak hatalý ilan ederek sonuca
ulaþýyordu. Her þeyin sorumlusu Stalin ve onun Leninizmi olunca, yerine yeni bir þey konulmasý fazlaca sorun olmuyordu.
Asýl olarak Kruþçev döneminde SBKP tarafýndan savunulan
ve uygulanan bu yaklaþým, Marksizm-Leninizmin doðru bir kavranýþý için aslýna dönülmesi gerektiði þeklinde bir yaklaþýma
doðru evrildi. Bu asýl, doðrudan Marks-Engels ve Leninin yapýtlarý olacaktý. Böylece ilkin 50 yýldýr tüm KPlerde ve komünist çevrelerde kullanýlan terminoloji kullanýlmaz oldu. Artýk SBKPnin re10
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vizyonist dili ile varlýðýný ve etkisini dünya çapýnda sürdüren Stalinist (!) dil farklýlaþmýþ bulunuyordu. Dünya komünist hareketinin
merkezi bir yapýlanýþý olmadýðýndan, SBKPdeki geliþmeler, saðlýklý
bir biçimde ele alýnýp deðerlendirilemediði için farklýlýklar büyük
ayrýlýklara yol açmakta gecikmedi.
60lý yýllarda, birbirlerinin dilinden anlamayan, ayný kavramlarý kullanmayan üç büyük çizgi oluþtu. Bir uçta SBKPnin baþýný
çektiði ve III. Enternasyonalden kalma bir gelenekle, SBKPye kayýtsýz-þartsýz baðlý olan resmi KPler bulunurken, diðer uçta ÇKPnin
baþýný çektiði ve resmi KPlerden ayrýlmýþ, Mao Zedung düþüncesini savunan M-Lli KPler yer alýyordu. Üçüncü çizgi ise,
Marksizm-Leninizmin her çeþit revizyonuna ve dogmatikleþtirilmesine karþý çýkan, onun salt dünyayý yorumlama tarzý olmayýp, ayný
zamanda dünyayý deðiþtirme yöntemi olduðunu savunan ve genellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki Marksist-Leninistlerin çizgisidir.
Bu ayrýþmada, ÇKP çizgisi ile geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
Marksist-Leninistlerin çizgisi, bazý noktalarda çakýþtýðý gibi, dilleri
de ortaktý. Ama yine de, bu üçüncü çizgi, uluslararasý planda Marksizm-Leninizmin zaman içinde geliþip derinleþmesinin teorik
sonuçlarýný yazýlý metinler halinde ortaya koyacak durumda deðillerdi. Che Guevaranýn ve F. Castronun bazý konuþmalarý ve yazýlarý
dýþýnda, seslerini, teorik planda duyuramadýlar. Çünkü ortada bir
devrim mücadelesi, iktidarýn fethi sorunu bulunuyordu ve bu ülkelerde gerçek bir hareket bir düzine programdan daha önemli
(Marks) olmuþtu. Geri-býraktýrýlmýþ ülke komünistlerinin býraktýðý
(ya da dolduramadýðý) bu boþluðu, bir dönem ABD ve Batý-Avrupada bulunan ve resmi KPlerden baðýmsýz bazý Marksist çevrelerin çalýþmalarý doldurdu. Yeni-sol olarak bilinen bu çevreler,
özellikle ekonomik konularda (emperyalizmin bunalýmýna iliþkin)
önemli ürünler veriyorlardý. (Baran, Sweezy, Magdoff) Felsefi alanda ise, hemen hemen tek bir kiþinin (Althusser) çalýþmalarý vardý.
Ama yeni-sol, pratik konulardan özellikle uzak durarak, ekonomik ya da felsefi teorilerinin siyasal sonuçlarýný dikkate almayarak,
teori ile pratik arasýndaki ayrýlýðý daha da büyüttü.
Bu üç farklý çizgi, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler somutunda
þöyleydi:
Bir yanda, herþeyiyle SBKPye baðlý, ülke somutuna iliþkin
bütünsel bir devrim anlayýþý ortaya koymayan legal ya da illegal
THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

11

KPler bulunuyordu. Bu partiler, devrimin yolu, yöntemi, sýnýf
iliþkileri vb. konularda açýk ve net bir þey ortaya koymaktan özenle
kaçýnýrken, sovyetik ayaklanma savunucusu imajýný korumaya
çalýþýyorlardý. Sözcüðün gerçek anlamýnda revizyonizmin getirdiði
pasifizm ve oportünizm, bu KPlerin geleneksel ve evrensel özelliði olarak, her ülkede aynýlýk gösteriyordu. Onlarýn, en azýndan
açýkça beyan etmeseler deverdikleri imaja göre, ayaklanmaya
yönelik örgütlenmesini bekleyenler, ayaklanma anýnýn sonsuz bekleyiþi içinde yýllar boyu gerçek devrimci pratikten uzak duruyorlardý.
Böylece bu KPler, bulunduklarý her yerde devrimci mücadeleyi
pasifize eden bir güç haline geldiler.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki diðer oluþum da, ÇKP merkezli ve sonlarýna M-L (ya da baþlarýna devrimci, ihtilâlci) takýlarý
alan hareketlerdi. Herþeyin temeline sosyalizmin inþa sorunlarýný
koyarak, Çin tipi bir devrim sürecinin savunucusu olarak ortaya
çýkmýþlardý. Tüm çabalarýný sovyet sosyal emperyalizmi konusuna yoðunlaþtýrýrken, Çin tipi bir devrimin teorisine ve bunun
pratiðine iliþkin faaliyetleri ise, somut tarihsel koþullarýn farklýlýðýndan dolayý, hiçbir geliþme göstermiyordu. Beyaz rejimin savaþ
içinde olup olmadýðýný araþtýrarak, Halk Savaþýnýn zaferi ve Mao
Zedung düþüncesinin tekrarcýlarý olarak, günler ve yýllar geçiriliyordu. Bunlarýn muzaffer bir devrimi (Çin) örnek göstermeleri, pek
çok samimi unsuru (týpký resmi KPlerin ayaklanma çaðrýsýný
bekleyenler gibi) pasifize etmelerine hizmet ediyordu.
Son tahlilde, en gerçek sosyalizmin hangileri tarafýndan
temsil edildiðinde anlaþamayan, ama pratikte ayný þekilde hareket
eden bu revizyonist ve oportünist çevreler, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler
solunda geniþ bir etkiye sahipti. Bunlarýn (görünüþteki farklýlýklarýna raðmen, özdeki benzerlikleriyle) çalýþma tarzlarýný, Mahir Çayan
yoldaþ þöyle ifade ediyordu:
Bu çizginin kitleleri bilinçlendirme politikasý:
 Merkezi periyodik bir yayýn organý (siyasi gerçekleri
açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak)
 Broþürler
 Nakil görevini yapan merkezi organýn daðýtým þebekesinde, mahaller birim alýnarak örgütün bürokratik
kademelerini kurmak
 Ve de sözde askeri hareketlerin (silahlý propaganda
12
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deðil) asgari örgütlenmesi.
Bütün bunlara revizyonistler stratejik örgütlenme derler. Önce bu sözde stratejik örgütlenme için çalýþýlýr.
Ancak oligarþinin aðýr baský ve tenkil politikasýnýn aðýr
þartlarý altýnda:
 Merkezi periyodik yayýn organý ve broþürler çýkarmak;
 Klâsik sözde kitle çalýþmasý ile devrimin taze kuvvetlerini oluþturmak.
Henüz oluþum halinde olan ve asla da stratejik örgütlenme aþamasýnda olmayan örgütün yöneticilerinin
ve önde gelen üyelerinin çalýþmalarýný, dergi ve broþürler
çýkarmaya ve de daðýtmaya teksif eder.
Karþý-devrimin baský þartlarý altýnda örgüt bir türlü
silaha sarýlacak seviyeye gelemez. Zaman geçer. Asgari
örgütlenme için þartlar bir türlü hazýr olmaz. Giderek
örgüt tam bir bürokratizmin bataðýna saplanýr. Üyelerdeki savaþçý ruh (eðer varsa) yiter; elemanlar merkezi organýn çýkmasýný bekleyen gazete bayilerine dönerler.
Daðýtýlmasý güç, okuyucusu fazla olmayan gazete bayileri halinde iþçi-köylü bölge komiteleri iki-üç sözde yönetici pasifistin gevezelik, entelektüel tartýþma ve de rapor
alan-rapor veren bir bürokratik mekanizmasý haline döner.
Aþýrý gizlilik ile laçkalýk beraber gider. Ýllegalitenin
çarklarý pasifizm adýna döner. Arada bir hazýrlop para
gasbý iþi olursa, merkez birkaç kiþiyi tayin ederek bu iþin
yapýlmasýný organize eder. Böylece örgütün çok yönlü
çalýþmayý baþarý ile yürüttüðü kanýsýna varýlýr. Haftalar,
aylar stratejik örgütlenmeyi ve de askeri eylemler için
asgari örgütlenmeyi tamamlama hikayesi ile, büyük iþler
planlanýyor havasý içinde, gevezelik, yazý-çizi iþleri ile
geçer.
Ýþte silahlý mücadeleye sözde evet diyen pasifizmin
çalýþma tarzý pratikte budur.
Yaptýðý bütün iþ, ideolojik mücadele paravanasý altýnda, emperyalizm ve oligarþiye karþý, halkýn devrimci
savaþýný sürdüren devrimcileri eleþtirmek, onlara kara
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çalmaya çalýþmak, silahlý propagandanýn saðladýðý sempatiyi, kafalarý bulandýrarak daðýtmaya çalýþmaktýr. Oportünizmin emperyalizmin soldaki uzantýsý olmasý esprisi
budur.. (Kesintisiz Devrim II-III, 7 Nolu Dipnot)
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde devrimci çizgiyi savunan ve devrim için savaþan Marksist-Leninistler ise, tüm dikkatlerini devrim
stratejisine ve pratiðine yöneltmiþlerdi. Doðal olarak, dünyanýn ve
ülkenin somut tarihsel koþullarýnýn ayrýntýlý bir tahliline dayanan
devrim stratejisi, bu ülkelerdeki devrimci mücadelenin yol göstericisi olarak egemen konumdadýr. Ama ülkeden ülkeye deðiþen
teorik düzey, bu ülkelerin Marksist-Leninistlerinin uluslararasý planda
etkin olmalarýný engelleyen diðer bir etmendi. Böylece bir ülkedeki teorik geliþmeler diðerlerince paylaþýlmýyor ve deneyimler
birleþtirilemiyordu. Bunun pratikteki görünümü ise, SBKP ve ÇPK
merkezli hareketler karþýsýnda ideolojik olarak zayýf düþülmesiydi.
(Þüphesiz bu durum ülkeden ülkeye deðiþmektedir, burada genel
olarak, yani dünya çapýndaki durumu belirtmek durumundayýz.)
Devrimci pratiðin geliþmesiyle ortaya çýkan teorik düzey düþüklüðü
ve silahlý mücadelenin getirdiði yetiþkin ve yetkin kadrolarýn savaþ
içinde yitirilmesi, dünya komünist hareketinin sorunlarýný aþmaya
katkýda bulunulmasýný zorlaþtýrýyordu. Sözün özü, devrim stratejisi
düzeyindeki teorik çalýþmalar dýþýnda, pek az araþtýrma ve deðerlendirme yapýlabilinmiþtir. Ýþte bu eksiklik, bu ülkelerdeki burjuva
ya da küçük-burjuva aydýnlarýnca doldurulumaya baþlandý. Bu aydýn çevreler, giderek entelektüel üretim merkezleri ve bireyler
olarak etkinlik kazandýlar.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkeler solundaki entelektüel çevreler,
devrimci pratikten kopuk ve bu pratiðin getirdiði görev ve sorumluluktan baðýmsýz olarak, pek çok konuda fikir üretenler haline
gelmiþlerdir. Bunlarýn temel özelliði, sömürge tipi faþizm koþullarýnda, zaman zaman açýk teröre maruz kalsalar da, sürgit düþüncelerini
açýklama olanaðýna sahip olmalarýdýr. Bu nedenle de, düþünceleri
oto-denetimden geçerek biçimlenmektedir. Böylece çoðu zaman
özellikle açýk faþizm dönemlerinde kullandýklarý dil, terminoloji
düzen tarafýndan belirlenmiþtir ve düþünce üretimi konularý da,
ayný biçimde düzen tarafýndan seçilmektedir. Kendi ülkelerinde
solcu ya da Marksist olarak bilinen bu çevre üyeleri için en
tehlikeli durum Leninizme yaklaþmalarýyla ortaya çýkar. Bu yüz14
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den Leninizmle aralarýnda kesin çizgiler olduðunu özenle vurgulayarak icazet alan Bu Marksist düþünce üreticileri (!), geri-býraktýrýlmýþ ülkeler solunda boy gösterirler. Çokluk yurtdýþýnda eðitim
görmüþ, yabancý dil bilen bu çevre üyeleri, emperyalist-kapitalist
ülkelerdeki örgütsüz entelektüel çevrelerle yakýndan ilgilenirler. Bu
da bu ülkelerdeki teorik geliþmelerden etkilenmeleri ve bunlarýn 
çokluk bireysel düzeyde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki temsilcileri
haline gelmelerine neden olmaktadýr.
Uluslararasý Marksist-Leninist hareket üzerinde burjuva ideolojisinin etkisinin yarattýðý ikinci yaklaþým ise, Avrupa Komünizmi
olarak var olan yeni-revizyonizmdir. 19. yüzyýl sonlarýndaki Bernstein revizyonizminin 60larýn sonlarýnda yeniden üretimi olarak da
tanýmlanabilecek olan bu yaklaþým, Marksizmin bunalýmý savýnýn
en sadýk savunucularýdýrlar. Bunlara göre, Marksizm-Leninizm Stalin tarafýndan oluþturulmuþ bir anlayýþtýr ve bugünkü bunalýmýn
nedenidir. Stalinin oluþturduðu Marksizm-Leninizmin emperyalizmi can çekiþen kapitalizm olarak tanýmlamasý yanlýþtýr; emperyalizmin çürüyen kapitalizm olarak üretici güçlerin geliþimi önünde sürekli engel olduðu ve bu nedenle sosyalist devrimin sistemin
bütününde nesnel koþullarýnýn olgunlaþtýðý savý, gün be gün kendini çürütmektedir. Savýn tersine emperyalist dönemde, kapitalist
üretim iliþkileri, dönemsel olarak ekonomik buhranlara yol açsa
da, üretici güçleri geliþtirmektedir. Özellikle II. yeniden paylaþým
savaþýndan sonra baþlayan, II. sanayi ve teknoloji devrimi genel
bir refah ortamý yaratmýþ ve bugüne kadar Marksizm-Leninizmin
kapitalizm koþullarýnda olanaksýz olduðunu ilan ettiði ve gerçekleþtirilmesini devrim sorunu olarak görüp kendi programlarýna aldýklarý pek çok sorunun çözümüne yol açmýþtýr. Örneðin bir 8 saatlik emek-gününün yasallaþmasý sorunu olmadýðý gibi, haftalýk
çalýþma süresi 56 saatlik programýn ötesinde 38-40 saate düþmüþtür.
Demokratik hak ve özgürlükler, emperyalist-kapitalist ülkelerde 40
yýldýr kesintisiz ve istikrarlý olarak sürmektedir. Otomasyon ve elektronik alanýndaki geliþme sonucu kol emeðine dayalý sanayiler daðýlmakta ve dolayýsýyla proletaryanýn nüfusun çoðunluðunu oluþturmasý yerine azýnlýða düþmesi gündemdedir. Tüm bunlar, bu güne
kadar Marksist-Leninistlerin öngörülerinin (ya da umutlarýnýn) tersine bir durumdur. Bunun sonucu da, bugüne kadar belli bir kitleyi
peþinden sürükleyen KPlerin güçsüzleþmesi ve devrim umutlaTHKP-C/HDÖ
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rýnýn sona ermesi olmaktadýr. KPlerin aldýðý seçim sonuçlarý ortadadýr.
Ýþte bu ve benzeri gerekçelerden yola çýkanlar, özellikle BatýAvrupada Ýtalyan ve Ýspanyol KPlerinde ve bazý sosyal-demokrat
partilerde etkin oldular. Son tahlilde, Stalinden yola çýkarak antiLeninist bir temele sahip olan bu çevreler için, bunalýmýn aþýlmasý,
Marksizmin kaynaðýna gidilmesiyle mümkündür. Bir baþka deyiþle, Marks-Engelsin ilk yapýtlarýna baþvurulmalý ve onlarýn teorilerinin
çýktýðý (!) felsefi sistemlere gidilmelidir. Böylece Marks-Engelsin
ilk yapýtlarý, yani Hegelcilikten kopmaya yöneldikleri, ama henüz
Hegelin etkilerini taþýyan yapýtlarý ön plana çýkartýldý. Bunun sonucunda da, geleneksel Marksist terminoloji, söylem ile toplumsal
alanda Hegel terminolojisinin garip bir bileþiminden oluþan yeni
bir konuþma tarzý ortaya çýktý.
Uluslararasý plandaki bu genel tablonun ülkemize yansýmasý
ise kendine özgü yanlarýyla þöyle oldu:
Türkiye komünist hareketi 60 yýllýk geçmiþine karþýn, son
yirmi yýlda gerçek bir etkinlik ve yaygýnlýk kazandý. Uzun geçmiþine
raðmen bu kýsa mücadele dönemi pek çok geliþmelere, dönüþümlere ve karþý-devrimin giriþimlerine sahne olarak, ideolojik düzeyde
de yankýlar yaratan sonuçlar doðurmuþtur.
Ýlk büyük dönüþüm, 1965de kurulmuþ FKFnin, 1969 yýlýnda
Dev-Gençe dönüþmesi ve 1970 sonunda THKP-Cnin kuruluþuyla
gerçekleþti. Her çeþit revizyonizmden, oportünizmden ve pasifizmden kesin kopuþ ve aradaki sýnýr çizgilerinin kesin biçimde
çekilmesi olarak THKP-C ve onun mücadelesi, ifadesini Kesintisiz Devrim I-II-IIIde bulan önemli bir ideolojik-politik geliþme
saðladý. Ýþte bu Marksist-Leninist kavrayýþ, o güne dek ülke solunda egemen olan her türlü sapmanýn yeni biçimler ve adlar altýnda piyasada boy göstermesine yol açtý.
Oligarþinin 12 Mart muhtýrasýyla baþlayan süreçde, THKPCnin mücadelesinin yarattýðý büyük etki ve bunun örgütsel alana
yansýmasýndan önce THKP-Cnin önder ve yönetici kadrolarýnýn
katledilmesi, revizyonistler ve oportünistler için uygun bir ortam
oluþturmuþtu. Bu ortamda uluslararasý modern revizyonizmin ideolojik olarak yaygýnlaþmasý doðaldý. Ve böylece 50 yýllýk geçmiþine
raðmen hiçbir etkinlik gösterememiþ olan TKP güç kazanmaya
baþladý. Ama THKP-Cnin Marksist-Leninist teorisinin savunulmasý
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ve yaygýnlaþtýrýlmasýnda gösterdiði çabalar ve bunun ürünü teorik
metinler, revizyonizmin etkisini belli alanlarla sýnýrladý. Ayný biçimde, ne olduðu hiçbir zaman ortaya konulmamýþ sovyetik ayaklanma (revizyonist anlamýyla) teorisi, Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisi karþýsýnda hiçbir varlýk gösteremeden bir kenara çekildi.
Marksist-Leninistlerin bu baþarýsý sonuçta revizyonizmin ve
oportünizmin kendini yenilemesine ve devrimci teoriyi tahrifatta
yeni yollar bulmaya ittiði yýllarý, oligarþinin 12 Eylül darbesi izledi.
Ve bazý çevrelerde yeni Amerikalar keþfedildi. Bu keþif toplum
tahlilinde sivil toplumun varlýðý olarak, pasifist cephede büyük
bir sevinç yarattý. Bu tahlilin Marksist kesimde ve Marksist söylemde en önemli temsilcisi olarak Ýtalyan Komünist Partisinin 1920
lerdeki Genel Sekreteri A. Gramsci öne çýkartýldý. Ama Gramcinin
bir parti çatýsý altýnda ve iktidarýn fethi için (devrim teorisinde) kullandýðý toplum ve sivil toplum tahlili, 12 Eylülün yarattýðý pasifikasyon ortamýnda bütünsel bir teorinin ifadesi olarak kullanýlmak
durumunda deðildi. Bir baþka deyiþle pasifistler ve teslimiyetçiler,
Gramsci baðlamýnda homojen bir sivil toplum savunuculuðuna
giriþmemiþlerdir. Özellikle Gramscinin parti konusunda ve devrim
teorisine iliþkin olarak yaptýðý tahliller ve savlarýn entelektüel çevrelerde yanký bulmasý zordu. Örgütlülüðün, bireysel özgürlüðün
yok edilmesi olarak lanse edildiði bir ortamda, Gramsciyi bir bütün
olarak benimsemek yerine, bazý yönlerini öne çýkararak ve diðer
yönleri de rezerv olarak tutmak tercih edildi. Böylece karþý eleþtiriler
yoðunlaþtýðýnda bu rezervler kullanýlacaktý.
12 Eylül sonrasýnda legal Marksist çevreler, legal yayýn organlarýnda, yönetimle bir consensus oluþturarak Marksist-Leninist
terminolojiyi kullanmamaya özen gösterirken Gramscinin teorisi
imdada yetiþmiþti. Böylece her düzeyde Gramsci terminolojisi ve
sivil toplumculuk yaygýnlaþtý. Yýllarýn Mao Zedung düþüncesini
savunan oportünistler de, bu duruma hemen uyum saðlayarak
2000lerin görünümüne girdiler. Bu geliþmeler 80 öncesinin okuyucusu az olan dergilerde, belli gruplarýn üyesi olarak fikir üreten
gizli Gramsciciler için de uygun ortam yaratýyordu. Batý-Avrupa
kökenli olarak piyasaya çýkan bu sonuncular, Marksizm-Leninizmin yeni revizyonistleri olarak ayrý bir oluþum içine girdiler. Sözün
özü, yýllarýn revizyonist ve oportünistleri Gramsci den az ya da çok
yararlanarak yeni bir çehre edindiler.
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Bu süreçte sivil toplum adýna üretilmiþ pek çok tez olmasýna raðmen, Marksist çevrelerde Gramscinin tahlilleri ve tezleri
daha fazla ilgi uyandýrdý. Sol liberalizm vb. adlar altýnda Gramsciden ayrý sivil toplumcular olduðu düþüncesi, özün unutturulmasýna hizmet ediyordu.
Tarihsel olarak burjuvaziyle ortaya çýkan ve burjuva yazarlarýnca formüle edilen sivil toplum, Hegelden Marks-Engelse geçmiþ ve onlar tarafýndan ilk dönemde kullanýlmýþ ve sonra da terekedilmiþ bir toplumsal kategori ve bunun kavramýydý. 1970ler dünyasýna gelindiðinde Ýtalyan ve Ýspanyol KPlerince formüle edilen Avrupa komünizmiyle Marksist literatüre yeniden sokulan sivil toplum kavramý, yeniden canlandý. Bu canlanýþ 80lerin Avrupasýnda
sönmeye baþladýysa da, 12 Eylül sonrasý yurtdýþýna gitmiþ ya da
oralarda eðitim görmüþ unsurlarca yeniden keþfedilmiþti. Böylece,
özsel olarak burjuva ideologlarýnýn bir kategorisi ve kavramý olan
sivil toplum, Marksist söylemde Gramscinin yapýtlarýyla ülkeye,
bu unsurlarca ithal edildi. Bu da ülke içinde iki farklý sivil toplum
anlayýþýna yol açtý. Bir taraf Marksizm adýna kullanýrken, diðer taraf Leninizme karþý olarak kullanýyordu.
Birinci tarafta yer alanlar, Gramsci terminolojisiyle yeni teoriler oluþtururken, Gramscinin ortaya koyduðu savlarýn zorunlu
(mantýki) sonuçlarýndan uzak durmayý tercih ediyorlardý. Oportünist bir hileyle, Ýtalyan KPsinin 60larýn sonlarýnda düþtüðü anti-Leninist sýfattan kurtulmak amaçlanýyordu. Ülkemizde Leninizmin
sarsýlmaz gücü ve devrimci unsurlar arasýndaki etkisi karþýsýnda,
baþka bir yaklaþým, amaçlarýna ulaþmalarýný engelleyecekti. Ayrýca
hedef aldýklarý ve çevrelerine toplamayý düþündükleri silahlý mücadeleyi benimsemiþ unsurlarýn baðnaz ve sekter (!) olmalarý
bu manevrayý kaçýnýlmaz kýlýyordu. Bu tutumun diðer bir avantajý
da, 40 yýldýr uluslararasý planda Gramsci üzerine yapýlmýþ inceleme ve eleþtirilerin ülke içinde kendilerine karþý kullanýlmasýný
engellemek olarak görünüyordu. Gramscinin silahlý mücadele üzerine ileri sürdüðü savlar, bu yolla, savunmak gereði duyulmadan
bir silah olarak kullanýlabilinecekti. Diyebiliriz ki, oportünizm,
alýþýlagelen yöntemleriyle, Gramsci ve onun sivil toplum tahlillerine sahip çýkmadan piyasaya sürdü. Eðer gelecekte solda etkili
olursa, kolayca sahip çýkýlabilinecekti.
Ýkinci kesim ise, genellikle bugüne kadar hiçbir sol grup ya
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da örgütte yer almamýþ entelektüel sol unsurlardan oluþuyordu.
Küçük-burjuva aydýnýnýn tipik özelliði olan belli bir disiplin altýnda
kollektif bir mücadelede istikrarlý olarak yer almama tutumu bu
oluþumun temelini oluþturuyordu. Leninist parti anlayýþýnda özel
bir yer tutan küçük-burjuva aydýnýnýn bu niteliði, doðal olarak antiLeninist bir anlayýþla kendini dýþa vurmaktadýr.
Sözün özü, yoldaþ Martovun metni ya ölü bir söz,
boþ bir söz olarak kalacak, ya da hemen hemen yalnýzca bir örgüte katýlmayý kabul etmeyen burjuva bireyciliðiyle tepeden týrnaða dolup taþan aydýnlarýn yararýna
iþleyecektir. Martovun metni söz olarak geniþ proletarya
katlarýnýn çýkarýný savunmaktadýr, gerçekte proletarya
disiplininden ve örgütünden kaçan burjuva aydýnlarýnýn çýkarýna hizmet etmektedir. Modern kapitalist toplumun özel bir tabakasý olarak aydýnlarýn kesinkes
bir bireycilik, disiplin ve örgüt yetersizliði içinde olduklarýný hiç kimse yadsýmaya kalkýþmaz ... Yeri gelmiþken belirtelim, bu durum, bir toplumsal tabakayý
proletaryadan ayýran, aleyhte bir özelliktir; aydýn
kararsýzlýðýnýn ve gevþekliðinin nedenlerinden biri budur. Proletarya bunu sýk sýk hisseder ve aydýnlarýn bu
özelliði, onlarýn alýþýlagelen yaþam biçimiyle, birçok
yönden küçük-burjuvazinin varoluþ biçimine yaklaþan
yaþamýný kazanýþ biçimiyle bireysel olarak ya da çok
küçük gruplar halinde vb. içsel olarak baðlýdýr. (Lenin) (abç)
Ýþte Leninin açýkça ortaya koyduðu bu nitelikleriyle burjuva
ya da küçük-burjuva aydýnlarýnýn Leninizme karþý bayrak açmalarý
hiç de yadýrganacak birþey deðildir. Onlar bu tutumlarýyla, Leninin
sözünü ettiði bireyciliklerini, disiplin ve örgüt yetersizliklerini ve
düzene içsel olarak baðlanýþlarýný bir kez daha tanýtlamýþ oluyorlar. Bu entelektüellerin 12 Eylül sonrasýnda bireyciliðin yaygýnlaþtýðý
ve itibar gördüðü bir ortamda, kendilerini göstermeleri ve bunu da
sivil toplumcu bireysel özgürlük yanlýsý olarak ifade etmeleri
doðaldýr. Gramscinin Marksistliði ile solda meþruluk kazanan
sivil toplum kavramý ve buna baðlý olarak ileri sürülen savlar,
anti-Leninist bir hareket için bu çevrelerce kullanýldý. Birinciler gibi
bunlar da, Gramscinin savlarýný bir bütün olarak ya da Gramscinin
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tahlillerinin mantýki sonuçlarýyla savunmaktan uzak duruyorlardý.
Ama bunlarýn gerekçesi baþkaydý. Bunlarýn nedeni, Gramscinin
teorisinin pratiðe dönük yaný ve bunun yeri olan partinin büyük bir
aðýrlýða sahip olmasýydý. Bir örgüt disiplinine hiçbir zaman uyamayacak bu çevreler, Gramsci yi kýsmi olarak savunurken, kendi tezlerine, Leninist parti anlayýþýný eleþtirmeyi ya da mahkum etmeyi
(!) ekleyebildiler.
Görüldüðü gibi, ülkemizdeki sivil toplum savunucularý,
Gramsciyi kendilerini meþrulaþtýrmak için kullanmakta birleþmektedirler. Bu çevrelerin etkileri ne olursa olsun, asýl olan Marksizmin bunalýmý savlarýna karþý bir çare olarak Gramscinin lanse
edilmesidir. Bugüne kadar devrim için mücadele etmiþ ya da mücadeleye hazýr pek çok samimi unsurun, teorik yetersizlikler nedeniyle, Gramsciden ve onun çarpýtýlmýþ kullanýmýndan çýkaracaklarý
sonuçlar önemlidir. Bu sonuçlarýn neler olacaðý sivil toplumcular
için önemi yoktur. Onlarýn amacý, ülkede anti-Leninist bir ortam
yaratarak, kendi bireyciliklerini ve pasifizmlerini meþrulaþtýrmaktýr.
Biz, burada, temel olarak Gramsciyi, ama bir bütün olarak ele
alýp, onun savlarýnýn Marksizm-Leninizmle olan baðlarýný ya da aykýrýlýklarýný sergilemekle yetineceðiz. Böyle bir yazýda kendi dilimizi,
terminolojimizi, yani Marksist-Leninist terminolojiyi kullanacaðýz.
Ancak Gramscinin kendine özgü, ama Hegel kökenli terminolojisinin yarattýðý sorunlarý aþmak da gerekmektedir. Bu nedenle de,
ilk bölümlerde Marksizm-Leninizmin çeþitli konulardaki tezlerini 
genel olarak ele alacaðýz. Bundan sonra Gramscinin, teorik
formasyonu çerçevesinde tarihsel olarak tahlillerini ve savlarýný
ir- deleyeceðiz.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
MARKS-ENGELSDE TEMEL VE ÜSTYAPI

Marks ve Engels, tarihin materyalist yorumlanmasýyla, toplumlarýn yapýsýný, iþleyiþini ve birbirlerine dönüþümünü tahlil etmiþler ve sonuçlara ulaþmýþlardýr. Bu sonuçlarý, Marksizmin temel
tarih ve toplum kavrayýþý olarak þu þekilde ifade etmiþlerdir:
Daha 1840larýn ilk yarýsýnda araþtýrmalarým beni, hukuki iliþkilerin olduðu gibi, hükümet biçimlerinin de, ne
kendi baþlarýna anlaþýlmalarýna, ne de genel olarak insan zekâsýnýn geliþmesi ile izah edilmelerine olanak bulunmadýðý kanýsýna ulaþtýrdý. Tersine olarak, bunlarýn kökenlerinin yaþamýn maddi koþullarýnda, Hegel in 18.
yüzyýl Ýngiliz ve Fransýz yazarlarýndan esinlenerek sivil
toplum adý altýnda topladýðý iliþkilerde; sivil toplumun
anatomisini de, ekonomi-politikte aramak gerekliydi.
Daha sonraki çalýþmalarýma yön veren bu genel düþünceyi, aþaðýdaki biçimde özetlemek mümkündür.
Ýnsanlar toplumsal üretimlerinde son derece gerekli
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ve kendi iradelerinden baðýmsýz olan belirli iliþkilere girerler; bu üretim iliþkileri maddi üretici güçlerin belirli geliþme aþamalarýna tekabül eder. Üretim iliþkilerinin bütünü toplumun ekonomik yapýsýný meydana getirir  hukuki politik üst yapý bu gerçek temelin üzerinde yükselir ve toplumsal bilinçliliðin belirli þekilleri bu gerçek temele uyar. Maddi hayattaki üretim tarzý, toplumsal, politik ve entelektüel hayat süreçlerini genel olarak belirler. Ýnsanlarýn bilinci varlýklarýný belirlemez, tersine toplumsal varlýklarý bilinçlerini belirler. Toplumdaki
maddi üretim güçleri, geliþmelerinin bir aþamasýnda, varolan üretim iliþkileriyle bir çatýþmaya girerler, ya da ki
ayný þeyin hukuk açýsýndan dile getirilmesidir daha önceleri içinde bulunduklarý mülkiyet iliþkileriyle çatýþma
durumuna girerler. Bu iliþkiler, üretim güçlerinin geliþim
þeklindeyken, bu güçlerin zincirleri olurlar. Bundan sonra bir toplumsal devrim dönemi baþlar. Ýktisadi temelin
deðiþmesiyle büyük üstyapýnýn bütünü, az ya da çok bir
hýzla dönüþümden geçer. Bu dönüþümden söz ederken,
doða bilimlerinin kesinliðiyle belirlenebilen iktisadi
üretim koþullarýnýn maddi dönüþümüyle, insanýn bu
çatýþmayý fark ettiði ve çatýþmaya giriþtiði hukuki, politik, dini, estetik ya da felsefi kýsacasý ideolojik þekiller arasýnda bir ayrým yapýlmalýdýr.
Bir insan hakkýnda fikrimiz onun kendi hakkýnda düþündüklerine dayanmadýðý gibi, böyle bir dönüþüm döneminin de kendi bilincine göre yargýlayamayýz; tersine,
bilinçlilik maddi hayatta görülen çeliþkilerden, toplumsal üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýnda varolan çatýþmadan yola çýkarak açýklanmalýdýr. Hiçbir toplumsal
düzen, kendi içinde bulunan üretici güçler sonuna kadar geliþmeden yok olmaz; ve yeni, daha ileri üretim iliþkileri, varoluþlarýnýn maddi koþullarý eski toplumun dölyataðýnda olgunlaþmadan önce hiçbir zaman ortaya çýkamazlar. Dolayýsýyla, insanlýk kendi önüne çözüme baðlayabileceði sorunlarý koyar, çünkü yakýndan bakýldýðýnda, her zaman görülecektir ki, sorunun kendisi onu çözüme baðlayacak olan maddi koþullarýn mevcut olduðu ya
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da geliþmekte bulunduðu yerde ortaya çýkar.
Asya, antikçað, feodal ve modern burjuva üretim tarzlarý, kaba çizgileriyle, toplumun iktisadi kuruluþunun ilerlemesindeki bir takým dönemler olarak gösterebiliriz. Burjuva üretim iliþkileri toplumsal üretim sürecinin son antagonistik þeklidir bireysel bir antagonizma anlamýnda
deðil, bireylerin hayatlarýnýn toplumsal koþullarýndan doðan bir antagonizma, ayný zamanda burjuva toplumun
dölyataðýnda geliþen üretici güçler bu antagonizmanýn
çözümü için gerekli maddi koþullarý yaratýrlar. Dolayýsýyla bu toplumsal þekillenme insan toplumunun tarih-öncesi aþamasýnýn son bölümünü meydana getirir.1 (Marks)
(abç)

Ýþte Marksizmin toplumlara, toplumsal yapýya ve toplumsal
devrimlere bakýþ açýsý budur. Burada Marksýn, bir toplumu iki ana
bölümde ele aldýðý hemen görülür: Temel ve üstyapý. Temel, bir
toplumsal þekillenme de üretim iliþkilerinin bütünüdür ve toplumun ekonomik yapýsýný meydana getirir. Bu ekonomik yapýnýn
üstünde yükselen ve onun tarafýndan genel olarak belirlenen
iliþkiler ve yapýlar, bir bütün olarak üstyapýyý oluþtururlar. Bunlar da
politik ve entelektüel iliþkiler ve bunlarýn oluþturduðu yapýlardýr.
Ancak Marks ve Engelsin deðiþik yapýtlarýnda sadece bunlardan
söz edilmez.
... maddi üretimin belirli tarzýndan, ilkin belirli bir
toplumsal yapý doðar; ikinci olarak da, insanýn doðayla belirli bir iliþkisi, insanlarýn devlet þekilleri ve entelektüel görüþ açýlarý bu iki þey tarafýndan belirlenir.2
(abç)

... belli tarzda üretim etkinliðinde bulunana belirli
bireyler bir toplumsal ve politik iliþkilere giriyorlar ...
Toplumsal yapý ve devlet belirli bireylerin hayat süreçlerinin sürekli evriminden doðar.3 (abç)
Tüm bu ve benzeri ifadelerde üretim iliþkileri yanýnda, toplumsal iliþkiler, politik iliþkiler ve entelektüel görüþ açýlarý ifadeleri yer almakta ve tümünün de belirli yapýlar oluþturduðu orta1
2
3

Marks, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Önsöz, s. 25.
Marks, Artý-Deðer Teorileri, Cilt: I, s. 381, Edition Social.
Marks-Engels, Alman Ýdeolojisi (The German Ideology, s. 35).
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ya konmaktadýr. Ekonomik iliþkilerin bütünü ekonomik yapýyý,
toplumsal iliþkiler toplumsal yapýyý, politik iliþkiler devleti
oluþturmaktadýr. Ancak entelektüel bakýþ açýlarý ya da ideolojik
þekiller, üstyapýda tek bir biçim yapý ya da kurum oluþturmazlar.
Dini kurumlar, kültür kurumlarý, eðitim kurumlarý, sanat kurumlarý
(akademiler) hep ideolojik þekillerdir. Ancak bunlar üstyapý kurumlarý olarak, temel kurum olan devlet ile þu ya da bu iliþki
içinde olduklarýndan, bu düzeye baðlý olarak yer yer içinde ele
alýnýrlar. Marks-Engelsde temel-üst yapý iliþkilerinde, ilk önemli olan
ekonomik ve toplumsal yapýdýr. Ama genel olarak Marks-Engelsde
dört yapý ya da düzeyden söz edildiði görülmektedir. Bunlar ekonomik, sosyal (toplumsal), politik ve entelektüel düzeylerdir.
Bunlardan son ikisi üstyapýyý oluþtururken, toplumsal iliþkiler (yapý)
bir orta-düzey olarak görünür. Ýþte bu noktada sivil toplum kavramýyla karþýlaþýrýz.
Marks-Engels, sol-Hegelcilik yýllarýnda yazdýklarý metinlerde,
Hegelci kavramlarý kullanmýþlardýr. Zaman içinde bu durum, dünyayý kavrayýþlarýyla, kullandýklarý kavramlar arasýnda bir çeliþki
yaratmýþtýr. Çokluk yerleþik ya da Hegelci kavramlarý, yeni bir içerikle tahlillerinde kullanmalarý, sýk sýk onlarýn Hegelle olan
iliþkilerinin yanlýþ deðerlendirilmesine yol açmýþtýr. Bunlar içinde,
bir bütün olarak bir toplumun (sosyo-ekonomik formasyon) tahlilinde deðiþik düzeylerin tanýmlanmasýnda kullanýlan Hegelci
kavramlar özel bir yere sahiptir.
Bilindiði gibi Hegel, 18. yüzyýl Ýngiliz ve Fransýz yazarlarýndan esinlenerek kullandýðý sivil toplum, aile ile devlet arasýnda
yer alan bir orta-düzey ya da momenttir. Hegele göre, ethik-idea
(ya da nesnel ahlâk) bireysel irade ile genel iradenin en mükemmel halde kaynaþmýþlýðýdýr. Bu kaynaþma süreci Hegele göre, üç
momentten oluþur.
Hegelin ethik-ideasýnýn ilk momenti ailedir. Birey, burada
ilk kez genel iradeyle tanýþýr, ama nesnel ahlâk burada henüz
bütünlüðe ulaþmamýþtýr. Ýkinci momente geçildiðinde sivil toplum
ortaya çýkar. Burada nesnel ahlâk, aileye göre biraz daha geliþmiþtir ve bireysel irade ile genel irade arasýnda göreli bir kaynaþma
vardýr. Ancak sivil toplumda genel bir çýkar birliði mevcuttur. Birey kendi gereksinmeleri ve çýkarlarý peþinde koþarken, bunlarý
ancak öteki bireylerin yardýmýyla ve onlarla dayanýþarak karþýlaya24
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bileceðini görür ve genel iradeye baðlanýr. Ama bu bað bütünsel
deðildir. Üçüncü momentte ise, nesnel ahlâkýn gerçekliði olarak
devlet ortaya çýkar. Bu momentte, bireysel irade ile genel irade
arasýnda tam bir uyum vardýr. (Ethik-devlet)
Görüldüðü gibi Hegelde bir toplum üç bölümden oluþur:
Aile-sivil toplum-devlet. Bu üçlü ayrým, genel olarak 18. yüzyýl Ýngiliz ve Fransýz iktisatçýlarýnda, toplum tahlilleri yapan yazarlarýnda
mevcuttur ve günümüzde klâsik toplumbilim (sosyoloji) bu üçlü
ayrýmý kullanýr. Marks-Engels, bu üçlü ayrýmý, karþýlýklý iliþkiler ve
belirleyici alan açýlarýndan ele alarak yeniden düzenlerler. Toplumun temelinin ekonomik yapý olduðu ve bunun da üretim iliþkilerince oluþturulduðu saptamasý, tüm burjuva ve burjuva öncesi
düþünürlerle aralarýnda kesin bir çizgi oluþturur. Ancak onlara göre,
üretim iliþkileri de bir toplumsal iliþkidir ya da toplumsal iliþkilerin
tümü üretim iliþkileri tarafýndan belirlenir. Bu nedenle baðýmsýz,
kendi halinde bir yapý olarak aile söz konusu olamaz. Bireylerin
üretimdeki yerlerine göre deðiþen aileler ortaya çýkar. Aile iliþkilerinin bu ikinci hali, tarihsel geliþimin ürünüdür ve baþlangýçta hiç
de bu þekilde, yani ikincil bir iliþki þeklinde deðildir.
Tam baþlangýçtan tarihsel geliþime giriþ, kendi yaþamlarýný günlük olarak yeniden üreten insanlarýn diðer
insanlarý yapmaya, kendi cinslerini üretmeye baþlamalarý; erkek ile kadýn, ebeveynler ile çocuklar arasýndaki
iliþki, kýsacasý aile. Aile, yalnýz toplumsal iliþki olarak
baþlar, daha sonra artan gereksinmelere yarattýðýnda
ikincil hale gelir.4 (abç)
Ailenin ikincil hale gelmesi, onun ekonomik birim olarak
varlýðýný sürdürmesi þeklinde olur. Ancak bu noktada bile, MarksEngels, burjuva ideologlarýnýn oluþturduðu kavramsal çerçeveyi
tam olarak kýrmýþ deðillerdir. Ýlerki yýllarda özellikle Ekonomi
Politiðin Eleþtirisine Katký ile bu çerçevenin getirdiði sýnýrlar
aþýlmýþtýr. Ancak bu aþma, diyalektik anlamdadýr. Bu nokta önemli
olduðu için küçük bir parantez açarak felsefi sistemler sorununa
deðinelim.
Marks-Engelse kadar, tüm çaðlarýn filozoflarý, içinde yaþadýklarý toplumun her alanýna iliþkin fikirler üreterek, belirli bir
4

Marks-Engels, The German Ideology, s. 35.
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sistem kurmayý hedeflemiþlerdir. Felsefi sistemler olarak da bilinen bu hedef, son tahlilde, filozoflarýn toplumdaki her þey ve her
olgu hakkýnda, kendilerince, tam ve bütünsel bir fikir ortaya koymasý demektir. Gerçekte doða ve toplum yasalarýný bulmayý amaçlamasý gereken bu faaliyetler yasalarýn bulunmasýndan çok, dogmatik kurallarýn ortaya konulmasý þeklinde olmuþtur. Ýþte, baþtan
donmuþ, kalýplaþmýþ ve tamamlanmýþ bir dünya kavrayýþý olarak
felsefi sistemlerin son büyük temsilcisi Hegeldir. Marks-Engels,
hiçbir zaman bir sistem kurmaya yönelmemiþlerdir. Bu nedenle
de, Marksizm, her açýdan tamamlanmýþ bir ideoloji ya da felsefi
sistem deðildir. Bu onun dogmatik olmamasýnýn da nedenidir. Engels bu durumu þöyle ifade etmektedir:
Sistematik, Hegelden sonra olanaksýzdýr. Dünyanýn
tek bir sistemi, yani tutarlý bir bütünü temsil ettiði açýktýr,
ama bu sistemin bilinmesi, tüm doðanýn ve tüm tarihin
bilinmesini öngerektirir, buna da insanlar hiçbir zaman
eriþemezler. Öyleyse sistemler yapan kiþi, sayýlmaz eksiklikleri kendi öz uydurmasý ile doldurmak, kendini
usdýþý imgeleme gücüne býrakmak, ideoloji yapmak
zorundadýr.5
Bu gerçeði Lenin 1900lerin baþýnda þöyle ifade eder:
Biz Marksýn teorisini tamamlanmýþ, deðiþmez bir
bütün olarak görmüyoruz, tersine olarak düþünüyoruz
ki, bu teori sadece bilimin köþe taþlarýný yerleþtirir. Eðer
sosyalistler hayatýn kendilerini aþmasýný istemiyorlarsa
bu bilimi, her yönden derinleþtirmelidirler.6
Bu gerçeði ülkemizde ilk kavramýþ kiþilerden olan Mahir
Çayan yoldaþ þöyle demektedir:
Marksizm son derece derinliði olan, son derece
karmaþýk bir doktrindir.
Marksizm sürekli olarak hayatýn yeni gerçekleri karþýsýnda derinleþip, zenginleþen, kendi kendini aþan bir doktrindir. Marksizmde esas olan lafýzlar deðil, muhtevadýr.
Marksizmde deðiþmeyen tek þey, Leninin deyiþiyle
onun yaþayan ruhu olan diyalektik metoddur. (Kesin5
6
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Engels, Anti-Dühring, s. 531-32.
Lenin, Marks-Engels ve Marksizm.

THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

tisiz Devrim-I)
Marks-Engelsin bir sistem kurmaya baþtan giriþmemiþ olmalarý diyalektik materyalist anlayýþlarýnýn ürünü olduðunu Engels
yukardaki sözleriyle açýkça ortaya koymaktadýr. Marksizm, tamamlanmýþ bir teori, bir dogmalar yýðýný ve bu yüzden her þeye ve
her somut duruma önceden çare bulan reçeteler bütünü olmadýðý
açýktýr. Engels, anlayýþlarýný bir mektubunda þöyle anlatmaktadýr:
Bizim tarih kavrayýþýmýz, herþeyden önce, ciddi
çalýþmalar için yol göstericiden (kýlavuz) ibarettir. Yoksa,
Sol-Hegelcilerin anladýðý biçimde bir manivela deðildir.
Çeþitli toplumlarýn sosyal, hukuki, estetik, felsefi, dini vs.
kuruluþlarý hakkýnda bir yargýya ulaþmadan önce, bütün
tarihin ve söz konusu olan toplumsal formasyonlarýn dikkatle incelenmesi gerekir... Bunun yerine birçok genç
yazar, tarihi materyalizmi, herþeyi açýklayan hazýr bir kalýpmýþ gibi (dogma olarak) ele alarak, hiçbir araþtýrmada
bulunmadan, azcýk tarih bilgisiyle çarçabuk bir sistem
oluþturmaya çalýþmaktadýr. Bu davranýþlarýyla da, asýl
düþünceyi, hasýmlarýn haksýz saldýrýlarýna maruz býrakmaktadýrlar.7 (abç)
Ýþte Marksizm bu özelliði, Marksist klâsiklerde, her türlü soruna yanýt arama anlayýþlarýný sonuçsuz kalmaya mahkum eder.
Konumuza tekrar dönersek, aile konusu da, Marksizmin
köþe taþlarýný koyduðu bir konu durumundadýr. Marks-Engels,
ailenin bir üretim iliþkisi olarak doðup geliþtiðini ortaya koymakla,
tek tip aile anlayýþýna ve kutsal aile kavrayýþýna karþý çýkarlar.
Nitekim mevcut ailenin (karý-koca ailesi) toplumun ekonomik
birimi olarak varlýðýný sürdürdüðünü ve bunun aþýlmasý gerektiðini ortaya koyarken, burjuva aile kavrayýþýný tümden yýkarlar.
Aileyi bir kategori olarak deðil, toplumsal yaþamýn bir parçasý olarak ele almak, gerçek bir devrimdir.
Ayný biçimde Marks-Engels, sivil toplumu da yerli yerine
oturturlar.
Sivil toplum, üretici güçlerin geliþiminin belirli bir
evresinde bireylerin tüm maddi iliþkilerini kucaklarlar.
O, verili bir evrede tüm ticari ve sinai yaþamý kucaklar,
7

Engels, 5 Aðustos 1890 tarihli mektubu, Selected Works.
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ve öyle ki devleti ve ulusu aþar; yine de diðer taraftan
kendini dýþ iliþkilerinde ulusallýk olarak ortaya koymak
ve içte de kendini devlet olarak örgütlemek zorundadýr.
Sivil toplum deyimi, 18. yüzyýlda mülkiyet iliþkileri
kendilerini antik ve ortaçað topluluklarýndan kurtardýðý
zaman ortaya çýktý. Böylece sivil toplum yalnýzca burjuvaziyle geliþir; tüm çaðlarda devletin ve geri kalan
idealistik üstyapýnýn temelini oluþturan, doðrudan üretim ve iliþkilerden doðan, evrilen toplumsal örgütlenme, yine de her zaman bu adla belirtilmiþtir.8 (abç)
Karþýlýklý iliþkiler biçimi, tüm eski tarihsel evrelerde
varolan üretici güçlerce belirlenmiþtir, ve bunlarý da belirleyen dönüþüm de sivil toplumdur. Ýkincinin önkoþulu
ve temeli olan aileyi, kabile denilen çok kýsýmlýlýðý ve bu
toplumun daha tam belirlenmiþliðini daha önce
görmüþtük. Þimdi burada görüyoruz ki, bu sivil toplum,
tüm toplumun gerçek odaðý ve sahnesidir.9 (abç)
Devlet, yani siyasal düzen alaný, baðýmlý olan; sivil toplum, yani ekonomik iliþkiler alaný, temel olan
öðedir.10 (abç)
Siyasal devletin hakiki geliþmiþ biçimine ulaþmýþ olduðu yerlerde, insan, yalnýz kendi düþünce ve bilincinde deðil, ama gerçeklikte, hayatta, göksel ve dünyasal
ikili bir hayat sürer: kendisini bir toplumsal varlýk olarak
farkettiði siyasal bir zümre içinde bir hayat; ve baþkalarýný bir araç olarak görüp, kendisini de bir araç haline
indirgeyen ve yabancý güçlerin bir oyuncaðý haline gelen
özel bir kiþi olarak hareket ettiði sivil toplum içindeki
hayat.11 (abç)
... sivil toplumun anatomisi ekonomi politikte aranmalýdýr.12
Görüldüðü gibi Marks-Engelsde sivil toplum içerik olarak
deðiþiktir ve hiçbir biçimde bir orta-düzey (moment) deðildir. Ayný
Marks-Engels, The German Ideology, s. 59.
Marks-Engels, The German Ýdeology, s. 50.
Engels, Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu, s. 61.
11
Marks-Engels, Collected Works, Cilt: I, s. 354-55.
12
Marks, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Önsöz, s. 23.
8
9

10
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þekilde bir üstyapý düzeyi de deðildir. Onlarda ekonomik yapý ve
toplumsal yapý birbiri içinde ele alýnýr. Diyebiliriz ki, Marks-Engels,
bir toplumu (ilkel komünal, köleci, feodal, burjuva, komünist) bir
bütün olarak sosyo-ekonomik formasyon (toplumsal ekonomik
oluþum örgütlenme) ile ifade ederler. Bu toplumsal oluþum,
temel ve üstyapý olarak iki bölümde irdelenir. Bir bütün olarak,
toplumsal iliþkiler kavramý, her iki düzeyi de içerdiði durumlarda,
esas olan sosyo-ekonomik formasyon düzeyidir; dar anlamda
toplumsal iliþkiler (ve yapý) ise, üretim tarzý tarafýndan belirlenen,
üstyapý dýþýndaki tüm iliþkileri (üretim iliþkileriyle birlikte) kapsar.
Bu baðlamda (dar anlamýyla) toplumsal yapý ile ekonomik yapý
ayrýmý üretim dünyasý ile olan yakýnlýða baðlý olarak yapýlan bir
ayrýmdýr.
Ýþte Marks-Engelsdeki toplumsal iliþki ve yapýnýn (ilk dönemde sivil toplum) geniþ ve dar anlamlarý ile özel ve genel
kullanýmýna dikkat edilmeden yapýlacak bir yaklaþým sýk sýk yanlýþlýða düþmek zorunda kalacaktýr. Bu konuda en tipik örnek ailedir.
Ailenin toplumsal iliþki olmasý ve öte yandan burjuva toplumunda
(karý-koca ailesi olarak) moleküller biçiminde görülmesi bir yanýlgýlar dizisi oluþturur. Burjuva toplumu, Engelsin deyimiyle, yalnýz
karý-koca ailelerden moleküller gibi meydana gelen bir kütle
olarak görülmesi ve alýnmasý, onun gerçek durumunu anlamayý
zorlaþtýrýr. Bilindiði gibi burjuva toplumu tek boyutlu bir kütle olmaktan uzaktýr. Yine de üretim iliþkileri ile olan baðlarýnýn zaman
içinde gevþemesiyle, onun ikincil bir yapý oluþturduðu ya da oluþmuþ bir ikinci yapýnýn içinde yer aldýðý bir durum yaratmýþtýr. Genellikle sosyoloji alanýnda kullanýlan toplumsal iliþki düzeyi bu
ikincil durumu ifade eder. Bu da üretim iliþkileri ile olan baðýný,
en içteki sýrrýn görülmesini engeller. Sonuçta bir proleter fabrika
içinde üretim iliþkisi içinde bulunduðu ve fabrika dýþýnda aile vb.
toplumsal iliþkide bulunduðu düþünülür. Bu ayrým sadece yöntemseldir. Toplumsal iliþkileri belirleyen üretim iliþkisidir, ve üretim
iliþkisi de bir toplumsal iliþkidir. Toplumsal iliþki dar anlamýnda
bireylerin belli maddi iliþkilerini kucaklar, ve bunun içine siyasal iliþkiler ile idealistik iliþkiler de dahil edilirse, sözcüðün geniþ
anlamýna ulaþýlýr. (Tüm maddi iliþkiler, bu ikinci biçimdeki durumu karþýlar.) Marks-Engelsde sivil toplum, Hegelcilikten tam bir
kopuþla birlikte toplumsal yapý (dar ve geniþ anlamýyla) ya da
THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

29

toplumsal oluþum kavramlarý haline gelerek, literatürden çýkmýþtýr.
Ama yine de Marks-Engels, kullandýklarý sürece, sivil toplum
kavramýný Hegelci anlamda ele almamýþlardýr.
Marks-Engelsin bir toplumsal oluþumda, ekonomik ve politik yapýlardan baðýmsýz ya da görece baðýmsýz bir toplumsal yapý
(sivil toplum) ya da örgütlenme anlayýþýný yýkmýþ olmalarý, toplumlarýn evriminde, üretim iliþkilerinden ve devletten uzak ve gerektiðinde onlara karþý baðýmsýz hareket edebilecek bir insan topluluðunun varsayýlmasý dönemini kapamýþlardýr. Bu da kavramsal
düzeyde, aile-sivil toplum-devlet üçlüsünün aþýlmasý olarak sýnýf
kavramýyla belirginleþir.
Ýþte Marks-Engelsin kendilerine kadar gelen ve o güne kadar toplumsal tahlillerde kullanýlan genel kategorileri ve kavramlarý,
sýnýflarýn oluþumu ve geliþimine baðlayarak yeni bir dönem
baþlatmýþlardýr. Böylece tarih, sýnýf mücadelelerinin tarihi olarak
gerçek yerine oturtulmuþtur. Artýk belirsiz, genel ve soyut idea olarak bir aile, ya da sivil toplum (genel olarak toplum) ve devlet
(politik iliþkiler) kavrayýþý yýkýlmýþtýr. Aile tek bir tip deðildir, onun
belli bir toplumda belli bir sýnýfsal özü ve buna uygun bir biçimleniþi
vardýr. Sýnýfsal çýkarlarýn ve çeliþkilerin ortadan kalktýðý ya da önemli
ölçüde kaynaþtýðý bir alan olarak sivil toplum ile, bu kaynaþmanýn
en üst boyutu olan devlet kavrayýþý tümüyle yýkýlmýþtýr. Özellikle
devletin bireysel irade ile genel iradenin tam ve mükemmel
kaynaþmasý olarak ele alan Hegelci anlayýþýn, sýnýf karþýtlýklarýný
ve uzlaþmaz sýnýf çeliþkilerinin giderildiði alan olarak alýnmasý
aþýlmýþtýr. (Bu ayný zamanda Hegelin Prusya konusundaki gerici
niteliðinin sergilenmesidir de.)
Görüldüðü gibi Marks-Engels, o güne kadar egemen olan
anlayýþlarý ve bunun ürünleri olan kavramlarý yýkarak devrimci bir
anlayýþ getirmiþlerdir. Bu öylesine bir devrimdir ki, artýk o güne
kadar kullanýlmýþ yöntemlerin ve kavrayýþlarýn ürünü olan kavramlarýn yetersizliðini açýkça ortaya koyar. Böylece Marksizmin dünyayý
yorumlama tarzý ve yöntemi ile birlikte kendi dili, terminolojisi
oluþmuþtur. Bu da mevcut ve geleneksel terminolojiden kopuþ
demektir. Tüm bunlar proletaryanýn dünya görüþünün oluþumu
demektir.
Sýnýfsal açýdan, en geliþmiþ sýnýflý toplum olarak kapitalist
toplumu Kapitalde ayrýntýlý olarak tahlil eden Marks, bir toplu30
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mun temelini ve onun belirleyiciliðini (genel olarak) net biçimde
sergilemiþtir. Bu yapýtýnda Marks, üretim iliþkileri ile bunun belirlediði diðer iliþkileri ifade edereken gelinen noktayý açýkça ortaya
koyuyordu:
Ödenmemiþ emeðin doðrudan üreticilerden çekilip
alýnmasýnýn özel ekonomik biçimi, doðrudan üreticinin
kendisinden doðan ve kendisi de belirleyici öðe olarak
onu etkileyen, yöneten ile yönetilen iliþkisini belirler.
Ama bunun üzerine de, üretim iliþkilerinin kendisinden
doðan iktisadi topluluðun tüm oluþumu, böylece de
ayný zamanda onun özel siyasal biçimi yerleþmiþtir. Tüm
toplumsal yapýnýn ve onunla birlikte egemenlik ve baðýmlýlýk iliþkisinin siyasal biçiminin, kýsacasý buna uygun düþen özel devlet biçiminin, en içteki sýrrýný, gizli temelini
açýða vuran þey, her zaman üretim koþullarýna sahip
olanlar ile doðrudan üreticiler arasýndaki iliþkidir.13
(abç)

Marks-Engels, temelin üstünde yükselen ve onun tarafýndan belirlenen üstyapýyý idealistik ya da ideolojik þekiller olarak
tanýmladýklarýný gördük. Ancak kurum-ideoloji iliþkisinde, her zaman kurumlarýn ideolojilerden önce oluþtuðu ve ideolojilerin bu
kurumlara meþruiyet saðladýðý ve yeniden biçimlendirdiðini özel
olarak vurgularlar. Yine üstyapý, kendi içinde iki büyük düzeye
ayrýlabilir: 1) Devlet (siyasal iliþkiler ve siyasal yönetim alaný);
2) Devlet dýþýndaki idealistik þekiller-kurumlar (kültürel ve entelektüel iliþiler ve yönetim alaný). (Belli bir toplumda, bu iki alan
arasýndaki iliþki devletin biçimine göre belirlenir ya da tersi.)
Burada devletin toplumun politik yapýsýný oluþturmasý ve
bunun da yöneten-yönetilenler iliþkisi olarak çeþitli alt biçimler
(ya da kurumlar) içermesi, sýkça bilinen bir þeydir. Ancak üstyapý
alanýnda devlet ile diðer iliþkilerin durumu ve karþýlýklý konumlarýnýn ortaya konulmasý gerekir. Engels, üretimin geliþmesi
sonucunda siyasal egemenlik, kültür tekeli ve entelektüel yönetimin özel bir toplumsal sýnýf tarafýndan temellük14 edildiðini
söylerken, üstyapý belli bir açýklýða kavuþur. Böylece bir toplumsal
13
14
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devrim için mevcut toplumun altyapýsýndan (temel) üstyapýsýna
kadar tam bir bunalým içinde bulunmasý gereði anlaþýlýr hale gelir.
Bu yüzden bir devrime yönelen her sýnýf, dikkatini sadece temele
(ekonomik alanla kendimizi sýnýrlandýrýyoruz) yönelmekle yetinemez. Bir toplumsal devrimin olabilmesi için, egemen sýnýfýn siyasal
ve entelektüel iflasý15 da gündemde olmalýdýr (siyasal devrim). Bir
baþka deyiþle, egemen sýnýf eðer entelektüel yönetim ve siyasal
egemenlik yeteneðini16 yitirmiþse egemen olmaktan çýkar.
Fikirlerin, kavramlarýn, bilinçliliðin üretimi olarak entelektüel üretim, sýnýflarýn ortaya çýkmasýyla birlikte iþbölümünün konusu
olmuþtur. Yaygýn deyiþle kol emeði ile kafa emeðinin (maddi ve
zihni emeðin) birbirinden ayrýlmasý, entelektüel üretimin belli ellerde toplanmasýna yol açmýþtýr. Ama bunlarýn temelle olan iliþkisi
ve sýnýfsal niteliði kavranýlmadan bir adým ileriye geçilemez.
Her dönemde egemen sýnýflarýn fikirleri egemen fikirlerdir; yani toplumun egemen maddi gücü olan sýnýf,
ayný zamanda toplumun egemen entelektüel gücüdür.
Maddi üretim araçlarýný kendi tasarrufu altýnda tutan
sýnýf, buna baðlý olarak zihni üretim araçlarýný da
denetiminde tutar, öyle ki zihni üretim araçlarýndan
yoksun olan fikirler tümüyle buna tabidir. Egemen fikirler, baþat maddi iliþkilerin düþünsel ifadesinden baþka
birþey deðildir. ... Egemen sýnýfý oluþturan bireyler, diðer þeyler arasýnda, bilinç ve dolayýsýyla düþünce sahibidirler. Bu yüzden onlar egemen olduklarý sürece bir sýnýftýrlar ve bir tarihsel çaðýn içeriðini ve süresini belirlerler;
kendiliðinden görülüyor ki, onlar, bunu tüm uzanýmlarý
içinde yaparlar, bundan dolayý diðer þeylerin yanýnda
düþün adamý olarak, düþünce üreticileri olarak egemendirler ve kendi çaðlarýnýn düþüncelerinin üretim ve
daðýtýmýný da düzenlerler.
Bugüne kadarki tarihin ana güçlerinden biri olarak
gördüðümüz iþbölümü, zihni ve maddi emeðin bölünmesi þeklinde egemen sýnýf içinde de ortaya çýkar, öyle
ki, bu sýnýf içinde, bir taraf sýnýfýn düþün adamlarý (geçim
15
16
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kaynaðýnýn kendiliðinden oluþtuðu konusunda sýnýf yanýlgýlarýnýn oluþmasýný saðlayan, o sýnýfýn etkin, verici,
kavramlaþtýrýcý ideolojistleri) gibi ortaya çýkar; deðerlerin
bu düþüncelere ve imgelere karþý tutumlarý daha edilgin
ve alýcý niteliktedir ve kendileri hakkýnda imgeler ve düþünceler oluþturmaya fazlaca zamanlarý yoktur. Bu sýnýf
içindeki bu ayrým, iki taraf arasýndaki belli bir zýtlýða ve
düþmanlýða bile dönüþebilir.17 (abç)
Siyasal egemenlik alaný ve ayný zamanda bu egemenliðin
sürdürücüsü olarak devlet, entelektüel üretim, daðýtým ve dolayýsýyla yönetimi konusunda da etkindir. Ancak bu, devlet aygýtlarý
dýþýnda entelektüel üretim ve daðýtýmý olamayacaðý demek deðildir. Demokratik yönetimlerde, devletin entelektüel alandaki etkinliði
sýnýrlanmýþ ve devlet etkinliðinden özerk (göreli) entelektüel üretim ve yönetim mekanizmasý oluþur. Bu mekanizmanýn kendisi
dini kurumlar, özel eðitim kurumlarý, kitle iletiþim organlarý, kültür
kuruluþlarý vb. þeklinde ortaya çýkar. Ancak bu geliþim burjuva
toplumuna denk düþer.
Devlet ile entelektüel yönetim arasýndaki bu göreli özerklik
durumu, toplumun geliþiminin belirli bir evresinde yavaþ yavaþ
deðiþmeye ve ortadan kalkmaya baþlar. O ana kadar entelektüel
üretim tekeline sahip olan egemen sýnýf, kendi yönetimini sürdüremez hale geldiðinde, bu kurumlar devlete baðlanýr ve devlet
faaliyeti olarak sürdürülür. Bu de egemen sýnýfýn entelektüel iflasý
demektir. Yine de egemen sýnýflar, hangi devlet biçimi altýnda olursa
olsun bu tekelci durumu uzun süre devam ettiremez. Alt-sýnýflara,
yani egemenlik altýndaki sýnýflara ait bir entelektüel üretim faaliyeti ortaya çýkar. Ama bunlar entelektüel üretimlerinin ürünlerini
daðýtacak ve geliþtirecek yeterli ve gerekli araçlara sahip deðillerdir. Egemenliði ele geçirmek isteyen her sýnýf bu araçlarý bulmak
zorundadýr. Bu araçlarýn mevcut düzen içinde yani yasal araçlar
olmalarý, bu ürünlerin yýkýcýlýk durumuna baðlý olarak ve yýkýcýlýðýn gerçekleþme koþullarýnýn olgunlaþma durumuna göre belirlenir. Bu yüzden egemenlik için mücadele eden her sýnýf için, az
ya da çok, kýsa ya da uzun bir yasadýþýlýk zorunlu olarak ortaya
çýkar.
17
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Yine bir sýnýfýn entelektüel üretimde bulunmasý, entelektüel
üretim tekelinin yýkýlmasý ve yönetiminin ele geçirilmesi demek
deðildir. Bu ancak o sýnýfýn egemen hale geldiði zaman, yani politik iktidarý (devleti) ele geçirdiði zaman söz konusu olabilir. (Lenin
ile II. Enternasyonal oportünist þefleri arasýndaki ayrýlýðýn birisi de
bu noktada ortaya çýkmýþtýr.) Egemen sýnýf entelektüel üretim tekelini ve yönetimini, bu üretim ve yönetim için gerekli araçlarýn
(özellikle eðitim, bilgi edinme araçlarýnýn) kendi elinde olmasýndan ve bunlarý kullanacaklarý kendisi tarafýndan belirlenmesiyle
(daðýtým) elinde tutar. Kitlelerin cahilliði olarak bilinen bilgi eksikliði sayesinde kendine karþý bir entelektüel güç oluþmasýný engeller. Özellikle burada devlet gücü zor aygýtý özel bir yere sahiptir.
Bu koþullar altýnda yönetilenlerin entlellektüel üretim araçlarýna
kendiliðinden sahip olmalarý olanaksýzdýr. Bu sýnýflarýn çýkarlarýný
ve gerçekliklerini ifade eden fikirler (bu fikirlerin üretimi olarak
entelektüel üretim), büyük ölçüde bu sýnýflarýn dýþýnda oluþur ve
dýþardan kendilerine iletilir. (Bilincin dýþtan iletilme nedeni) Demokratik devlette ortaya çýkan görece özerk durum, entelektüel
üretim ve daðýtým için gerekli araçlardan geniþ biçimde yararlanma olanaðý saðladýðý da açýktýr. Bu da alttaki sýnýflar için, geçici
de olsa, belli bir üretim olanaðý saðlar.
Alttakilerin egemen sýnýf haline gelmedikleri sürece entelektüel üretim ve yönetimi ele geçirmelerinin olanaksýzlýðýnýn bir
nedeni de, bu sýnýflarýn yetiþmiþ olan entelektüel üretimde bulunan ya da bulunma durumunda olan bireylerinin egemen sýnýf
tarafýndan emilmesi, devþirilmesidir.
Yönetici sýnýf, yönetilen sýnýfýn en önde gelen kafalarýný ne kadar kendi bünyesi içersinde eritebilirse, egemenliðini o denli saðlam ve o denli tehlikeli hale getirir.18
Egemen sýnýf tarafýndan emilmeyen, eritilemeyen yönetilen sýnýfýn en önde gelen kafalarý ise, doðrudan devlet gücüyle,
zor aygýtý ile yok edilirler ya da entelektüel ürünlerini daðýtacak
araçlardan uzak tutularak etkisizleþtirilirler. Tüm bunlar bir kez
daha devlet sorununun öne çýkmasýna yol açar.
Marks-Engelsde bir toplumsal oluþumun yapýsý özetle böy18
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ledir. Ancak bunlar salt dünyayý yorumlamakla yetinen düþün adamý
deðillerdi. Onlarýn tüm tahlilleri, dünyayý deðiþtirmeye yöneliktir.
Bu boyutu ile proletaryanýn mücadelesine yol gösterici niteliktedir.
Yine de onlarýn yaþadýðý dönemin (serbest rekabetçi kapitalizm)
ayýrýcý özellikleri, üstyapýya iliþkin tahlillerini geliþtirmelerine olanak
saðlamamýþtýr.
Marks-Engelsin yaþadýklarý dönemde üretim iliþkileri üretici
güçleri geliþtiriyordu ve buna baðlý olarak da burjuva toplum yapýsý
özellikle üstyapýsý yetkinleþiyordu. Bir baþka deyiþle, bu dönem,
burjuva toplumunun her yönde geliþip, açýldýðý ve yayýldýðý bir dönemdi. Bu dönem, proletaryanýn ve köylülerin pek çok kanlý
devrimci savaþlarýna sahne olmakla birlikte, nesnel koþullar bunlarýn hedeflerine ulaþmasý için yeterli olgunlukta deðildi. Hareketin
her hamle kazanýr gibi oluþunda, öndeki yerini almaya uðraþtý
proletarya, fakat her defasýnda biraz daha zayýfladý ve her defasýnda elde ettiði sonuç daha cýlýz oldu.19 (Marks) Proletaryanýn
(burjuvazinin öncülüðündeki) burjuva devrimlerini sürekli hale getirerek, onu sosyalist devrimle tamamlamak için yaptýðý atýlýmlarýn
bu yenilgisi serbest rekabetçi dönemin özelliklerinin (nesnel) sonucuydu. (Bu atýlýmlarýn siyasal ifadesi kesintisiz devrim teorisidir.)
... 1850ler, kapitalizmin üretici güçleri geliþtirdiði,
kamçýladýðý, burjuva anlamda toplumun refah içinde olduðu yýllardýr ... Ve Marks ve Engelsin kapitalizmin sürekli ve son buhraný zannettikleri, 1847 ekonomik buhraný, ne sürekli buhrandý, ne de kapitalizmin son buhranýydý. Marks ve Engels 1850 sonbaharýnda yanýlgýlarýný
anladýlar. Ve bunalýmýn devrevi bunalým olduðunu söylediler. Daha kapitalizm sürekli ve kesintisiz bunalýmlar
dönemine girmemiþti. Bundan sonraki yýllarda Marks kapitalizmin buhranlarý meselesi üzerine eðildi. Ve kapitalizmin devrevi buhranlarýný ve sistemin genel buhranýný
Kapitalde etraflýca inceledi...
Bu analizlerin sonucu Marks kapitalizmin o çaðdaki
geliþme durumundan dolayý sürekli bir buhranýn (o dönem için) söz konusu olamayacaðýný anlayarak, bu sürekli devrim teorisini terketti.
19
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... 1850de ihtilâlci inisiyatif deðil de, ekonomik ve
sosyal determinizm aðýr basmaktadýr. Onlara göre Avrupa
devrimi üretici güçlerin geliþme seviyesi en yüksek 
objektif þartlarý en olgun ülke olan Ýngiltereden
baþlayacak-tý. ... Fakat 1850lerden sonra, hýzla Ýngiliz iþçi
hareketi küçük-burjuva reformizmine, trade-unioncu bataklýða yöneldi; ve yavaþ yavaþ iþçi ile iþveren arasýnda
orta bir zümre, iþçi aristokrasisi doðmaya baþladý. Bu
aristokrasinin sýnýf mücadelesini, kapitalizmin isteklerine uygun bir yöne kanalize etmeyi iyi kötü baþardýðýný
gören Marks ve Engels, Ýngiltereden ümitlerini keserek,
bütün dikkatlerini Kýta-Avrupasýna çevirdiler.
Özetlersek, Avrupa devrimini bir bütün olarak gören
Marks ve Engelse göre ilk muzaffer proletarya devrimi
üretici güçlerin geliþme seviyesinin az çok yüksek olduðu bir Avrupa ülkesinde olacaktý. Yani Marks ve Engelsin devrim teorilerinde ekonomik ve sosyal determinizm aðýr basmaktadýr, ihtilâlci inisiyatifin rolü talidir.20

20
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
LENÝNÝZM VE TARÝHSEL OLUÞUM

Marks ve Engelsin ölümlerinden sonraki dönem (1895-1914),
I. Yeniden Paylaþým Savaþýna kadar, kapitalizmin nispeten sakin
bir geliþme dönemi, emperyalizmin felaketli çeliþkilerinin henüz
açýkça belirmediði, iþçilerin ve sendikalarýn ekonomik güçlerinin
az çok normal bir biçimde geliþtiði, seçim mücadelesinin ve parlementer gruplarýn baþ döndürücü baþarýlar saðladýðý ve legal
mücadele biçimlerinin övgülerle göklere yükseltildiði ve legalite yoluyla kapitalizmin yenileceðine inanýldýðý bir savaþ öncesi dönemdi,
kýsacasý bu dönem, II. Enternasyonal partilerinin besiye çekilip semirdikleri ve devrimi, kitlelerin devrimci eðitimini ciddi olarak
düþünmek istemedikleri bir dönemdi.21 (Stalin)
Bir baþka deyiþle, serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme dönüþtüðü tarihsel dönemde, emperyalistler arasý çeliþkinin (uzlaþmaz) askeri plana yansýmasý 1914 yýlýnda olmuþtur. Bu
21
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tarihte baþlayan I. Yeniden Paylaþým Savaþý, o güne kadar proletarya hareketinin ideolojik ve yönetimsel merkezi olan II. Enternasyonalin de sonu olmuþtur. II. Enternasyonal oportünist þeflerinin,
emperyalistler arasý paylaþým savaþýnda þovenist bir tutum takýnmalarý ve böyle bir savaþýn proletarya devrimi için nesnel koþullarýn
olgunlaþmasý olarak görmemeleri, tümüyle kendi ülkelerinin finans-oligarþisine teslim olmalarýný getirmiþtir. Böylece dünya
proleter hareketi içinde büyük bir ideolojik mücadele baþlamýþtýr.
Bu mücadelede, II. Enternasyonal oportünist þeflerine karþý,
Almanyada Spartakistler ve Rusyada Bolþevikler bulunuyordu.
Lenin, emperyalizmin kapitalizmin en yüksek aþamasý ve
ayný zamanda asalaklaþan, çürüyen kapitalizm olduðunu saptadý.
Bu tarihsel evrede proleter (sosyalist) devrimin nesnel koþullarýnýn
var olduðu sonucuna ulaþan Lenin, bunu, yani sistemin bütünü
açýsýndan devrimin nesnel koþullarýnýn mevcudiyetini ve böylece
sosyalist üretim iliþkilerinin kapitalist üretim iliþkilerinin yerine geçebilmesinin koþullarýnýn mevcudiyetini, doðrudan emperyalizm
tahlilinden çýkarmýþtýr. Marksýn Ekonomi Politiðin Eleþtirisine
Katkýnýn Önsözünde bahsettiði devrimin nesnel koþullarý, serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme (emperyalizme) dönüþmesiyle ortaya çýkmýþtýr artýk. Kapitalizm kendi çerçevesi içinde tüm boyutlarýyla geliþtirdiði üretici güçlerin önünde engel niteliði
kazanmasý toplumsal devrimin kaçýnýlmazlýðýný ifade etmektedir.
Bunu Stalin þöyle ifade ediyor:
Emperyalizm koþullarýnda kapitalizmin çeliþkisi en
uç noktaya ulaþtýðý, proletarya devriminin hemen çözülmesi gereken bir aksiyon haline geldiði, eski iþçi sýnýfýný
devrime hazýrlama döneminin yeni bir döneme, sermayeye karþý doðrudan doðruya mücadele dönemine
dönüþtüðü bir zaman(dýr).22 (abç)
Bir baþka deyiþle, emperyalizm devrimin kaçýnýlmazlýk haline gelmesi sonucuna varmakla kalmadý, kapitalizmin kalelerine doðrudan doðruya saldýrmak için
elveriþli koþullarýn yaratýlmasý sonucuna da vardý.23
(abç)
22
23
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Ancak devrimin nesnel koþullarýnýn, bir bütün olarak sistemde mevcut olmasý, devrimin gerçekleþmesi için tek baþýna yeterli
deðildir. Serbest rekabetçi dönemde belirginleþmemiþ bulunan kapitalizmin eþitsiz ve sýçramalý geliþme yasasý gündemdedir. Proleter
devrimi artýk zamandaþ olmayacaktýr.
Bu saptama, II. Enterenasyonal oportünizmine karþý verilen
mücadelede olduðu kadar, daha sonra SBKP (B) ve Komintern
(III. Enternasyonal) içindeki tartýþmalarda da önemli bir yere sahip
olmuþtur. Kapitalizmin eþitsiz geliþim yasasý, artýk sistemin genelinde mevcut olan devrimin nesnel koþullarýnýn yanýnda, tek tek
ülkelerin iç yapýlarýna da bakýlmasý gerektiðini ve buna baðlý olarak emperyalist zincirin en zayýf halkasýndan kýrýlabileceðini ortaya
çýkarmýþ bulunmaktadýr. Bir baþka deyiþle, bir ülkede devrimin
olabilmesi için, sistemin bütününde bir bunalýmýn (genel bunalým) mevcudiyeti yeterli deðildir, artýk bu bunalýmýn eþitsiz geliþmiþ
ülkeler düzeyindeki yansýmasýna, yansýma derecesine de bakmak
gerekir.
Devrimin temel yasasý, bütün devrimler tarafýndan,
özellikle 20. yüzyýldaki üç Rus devrimi tarafýndan doðrulanan temel yasasý þudur: Devrimin olabilmesi için, sömürülen ve ezilen yýðýnlarýn eskiden olduðu gibi yaþamanýn
olanaksýz olduðunun bilincine varmalarý ve deðiþiklik
istemeleri yetmez. Devrimin olabilmesi için, sömürücülerin de eskiden olduðu gibi yaþayamaz ve hükümeti
yürütemez duruma düþmeleri gerekir. Ancak aþaðýdakilerin eski tarzda yaþamak istemedikleri ve yukardakilerin
de eski tarzda yaþayamadýklarý durumdadýr ki devrim
baþarýya ulaþabilir. Bu gereçði bir baþka biçimde þöyle
ifade edebiliriz: Ezeni de, ezileni de etkileyen bir milli
kriz olmadan devrim olanaksýzdýr. Böylece bir devrimin olabilmesi için, ilkin iþçilerin çoðunluðunun (hiç
deðilse bilinçlenmiþ ve aklý eren, siyasal bakýmdan etkin
iþçilerin çoðunluðunu) devrimin gereðini tam olarak anlamýþ olmalarý ve devrim uðruna yaþamlarýný feda etmeye
hazýr olmalarý gerekir; bundan baþka, egemen sýnýflarýn,
en gerici yýðýnlarý bile siyasal yaþama sürükleyen, hükümeti zayýf düþüren ve devrimcilerin onu devirmesini olanaklý kýlan bir hükümet bunalýmýndan geçmekte olaTHKP-C/HDÖ
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masý þarttýr.24 (Lenin) (abç)
Ayný konuyu, yani milli krizin mevcudiyeti ve bunun oluþturduðu devrim durumunu, Lenin bir baþka yerde þöyle anlatmaktadýr:
Bir devrim durumu olmaksýzýn, bir ülkede devrim
olamaz. Bir devrimin olabilmesi için þunlar gerekir:
1) Egemen sýnýflar, egemenliklerini eskisi gibi sürdürmelerinin olanaksýzlýðý; üsttekilerin þu ya da bu
buhranýn içine düþmesi, yani egemen sýnýfýn politikasýnda bir ayrýlýk meydana gelmesi ki bu ezilen sýnýflarýn
memnuniyetsizliklerini dýþa vurmalarýna fýrsat veren ve
isyan etmelerine yol açan bir buhrandýr. Ayrýca alttakilerin artýk eskisi gibi yönetilmek istememeleri yetmez,
üsttekilerin de artýk eskisi gibi yönetemez durumda olmalarý da gerekir.
2) Ezilen sýnýflarýn sýkýntý ve yoksulluklarýnýn en üst
boyuta ulaþmasý,
3) Bir barýþ zamanýnda sömürülmelerine sessizce
katlanan, fakat ortalýk karýþtýðýnda, hem buhranýn sonuçlarý yüzünden, hem de bizzat üsttekiler tarafýndan
kendiliðinden tarihsel bir eyleme itilen kitlelerin faaliyetelerinde önemli bir artýþ olduðu zaman.
Ancak devrime elveriþli her durum, bir devrime yol
açmaz. Yukarda sözü edilen nesnel koþullara öznel
koþullar da katýlýrsa, yani devrimci bir sýnýf, buhran döneminde bile devrilmeyen bir hükümeti devrirecek kadar güçlü devrimci kitle eylemlerini meydana getirme
yeteneðine sahip olmasýný da katarsak, iþte o zaman
devrim olur.25 (Lenin) (abç)
Ýþte bu koþullar altýnda, proletarya ve onun partisinin görevi,
politik iktidarý parçalayarak ele geçirmektir. Böylece Marks ve
Engelsin 1840larda sözünü ettikleri ilk moment gerçeklik haline
gelmiþtir.
... egemenliði amaçlayan her sýnýf, proletarya gibi
egemenlik altýnda olduðu zaman bile, tüm olarak toplu24
25
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mun ve genel olarak egemenliðin eski biçimini ortadan
kaldýrmasýna yönelen her sýnýf, kendi çýkarýný genel çýkar gibi ortaya koyarak, yapmak zorunda kaldýðý ilk momentte, ilkin politik iktidarý ele geçirmelidir.26 (abç)
Proletarya, bütün sermayeyi yavaþ yavaþ burjuvazinin elinden koparýp almak ve bütün üretim aletlerini
devletin, yani egemen sýnýf olarak kendi örgütünün ellerinde toplamak ve üretici güçlerin miktarýný hýzla artýrmak için, siyasal üstünlüðünden yararlanacaktýr. Pek doðal ki, baþlangýçta bu, mülkiyet hakkýnýn ve burjuva üretim tarzýnýn despotik bir biçimde çiðnenmesi, yýkýlmasý
þartýyla yapýlabilir. Ekonomik açýdan yetersiz ve tutarsýz
görünen bu önlemler, hareket sýrasýnda kendi kendilerini aþacaklardýr. Dolayýsýyla da, bütün üretim tarzýný tersine öndürme araçlarý olarak, zorunluk kazanýrlar.27
Yukarda ifade edildiði haliyle sosyalist devrimin geçmiþ tüm
devrimlerden farklý olduðu açýktýr. Bu farklýlýk, temelde, sosyalist
üretim iliþkilerinin niteliðinden kaynaklanýr. Bir baþka deyiþle, sosyalist üretim iliþkileri, özel mülkiyete dayalý önceki üretim iliþkilerinde olduðu gibi, eski toplumun baðrýnda doðup, geliþip ve egemen
hale (kendiliðinden ve nesnel bir süreç olarak) gelemez. Bu yüzden proletarya, özellikle burjuva devrimlerinde olduðu gibi politik
iktidarý, böyle bir geliþme sonrasýnda ele geçirmeyi düþünemez.
Bu farklýlýðý Stalin þöyle tanýmlamaktadýr:
Proletarya devrimi ile burjuva devrimi arasýndaki fark
beþ ana noktada toplanabilir:
1) Burjuva devrimi ... feodal toplumun baðrýnda büyümüþ ve olgunlaþmýþ kapitalist düzen biçimleri devrim
açýkça patlak vermeden önce az çok hazýr olduðu zaman baþlar. Proleter devrimi ise, sosyalist düzenin hazýr
biçimleri ya hiç yokken, ya da hemen hemen yokken
baþlar.
2) Burjuva devriminin ana görevi, iktidarý almak ve
onu var olan burjuva ekonomisiyle birleþtirmekten ibarettir. Proleter devrimin ana görevi de, iktidarý aldýktan
26
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sonra, yeni bir sosyalist ekonomi kurmaktan ibarettir.
3) Burjuva devrimi iktidarýn ele geçirilmesiyle sona
erer, proleter devrimi için ise, iktidarýn ele geçirilmesi
bir baþlangýçtýr.
4) Burjuva devrimi iktidarý elinde tutan sömürücü grubun yerine baþka bir sömürücü grubunu koymakla yetinir. Bu bakýmdan eski devlet mekanizmasýný parçalamaya gereksinme duymaz. Proleter devrimi ise, iktidarda kim olursa olsun bütün sömürücü gruplarý uzaklaþtýrýr
... eski devlet makinasýný parçalamaktan ve onun yerine
yenisini koymaktan vazgeçmez.
5) Burjuva devrimi emekçilerin ve sömürülenlerin milyonluk kitlesini bir dereceye kadar uzun bir dönem için
burjuvazinin çevresinde birleþtirmez. Proletarya devrimi
ise, proletarya iktidarýný güçlendirmek ve yeni bir sosyalist ekonomi kurmak için sürekli bir ittifak ile proletaryaya baðlayabilir ve baðlamalýdýr.28 (abç)
Ýþte emperyalizm ve proleter devrimleri çaðýnýn Marksizmi olan Leninizmin önemli teorik tezleri bunlardýr. Bunlar, temelde
II. Enternasyonal oportünist þeflerinin Marksizmi bir dogma haline
getiren çabalarýna karþý yürütülen mücadelenin odak noktalarýný
oluþturur.
II. Enternasyonalin oportünist þefleri Marks ve Engelsin teorik tahlil ve saptamalarýný, hiçbir önkoþul konulmaksýzýn ve zaman
ve mekan gözetilmeksizin, aynen savunulmasý adý altýnda bir
dogmalar yýðýný haline getirmiþlerdir. Marksizmin özü, onun yaþayan
ruhu olan diyalektik yöntem ve somut durumlarýn somut tahlili
onlar için hiçbir deðere sahip deðildir. Onlar, devrimin nesnel koþullarýný üretici güçler teorisi ile ele alarak ve kendilerine Marksýn
Katkýnýn Önsözünü dayanak olarak kullanýp, tahrif etmiþlerdir.
(Marksizmin ortodoks tahrifi.) Bu teoriye göre, emperyalist dönemde de, proleter devrimi sanayinin az çok geliþtiði, yani kapitalizmin
üretici güçleri en son noktasýna kadar geliþtirdiði yerlerde gerçekleþebilecektir.
Ýçerdiði tüm toplumsal güçler tam olarak geliþmedikçe hiçbir toplumsal düzen yýkýlýp daðýlamaz; yeni ve
28
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daha yüksek üretim iliþkileri de, bu iliþkilerin ortaya çýkmalarý için gerekli maddi koþullar, daha önceki toplumun rahminde tamamýyla olgunlaþmadýkça eskinin yerini alamaz.29 (abç)
Evet, Marks sorunu böyle koymuyor muydu? Öyleyse proletarya devrimi ilkin sanayisi en geliþmiþ ülkelerde gerçekleþmesi
gerekmez mi? Ama gerçek hiç de böyle deðildir. Kapitalizmin eþitsiz
geliþme yasasý gündemdedir ve kapitalizm bir dünya sistemi haline gelmiþtir.
Rekabetin tekele dönüþtüðü bu dönem sonundaki
enternasyonal örgüt, II. Enternasyonaldir. Kapitalizmin
burjuva anlamda refahý saðladýðý, bu barýþ döneminde,
Avrupadaki II. Enternasyonal partileri, parlamenter yoldan büyük baþarýlar saðladýlar...
Bu dönem, bütün barýþ dönemlerinde olduðu gibi
solda pasifist ve sað eðilimlerin palazlandýðý bir dönemdi. Kazanýlan parlamenter zaferler, II. Enternasyonalin
bütün partilerinin baþýný döndürdü. Bu dönemin hep böyle devam edeceðini zannederek hiç savaþ döneminin
hazýrlýklarý ile uðraþmadýlar.
... Ýþte 1900 yýllarýnda proleter devrimleri çaðýnýn
baþýnda Avrupa solunun durumu böyleydi.
II. Enternasyonalin partileri, kapitalizmin barýþçýl bir
geliþme gösterdiði yükselme döneminde elde edilen seçim zaferlerinin sarhoþluðu içinde, kapitalizmin bu yeni
dönemini hiç ama hiç anlamadýlar. Geçici bir devre olan
bu barýþ döneminin devam edeceðini zannettiler.
Bu partiler, somut durumlarýn somut tahlilini bir yana
býrakarak, Marksizmin bir eylem kýlavuzu olduðunu ve
tarih içinde zenginleþip derinleþtiðini unutarak, Marks ve
Engelsin tekel öncesi dönem için öngördüklerini bir dogma olarak ele aldýlar. Hatta Marks ve Engelsin istisnai
þartlar için söylediklerini bile genelleþtirdiler; tam bir dogmatizm içine düþtüler.
Marks ve Engelsin tekel öncesi döneme iliþkin önerilerinin ortodoks yönden muhafaza edilmesi, yani don29
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durulmasý, onlarýn objektif durumlarýna uygun düþüyordu.
Ve bu dogmatizm ayný zamanda onlarýn ihanet ve korkaklýklarýna bir ideolojik kýlýf oluyordu. Marks ve Engelsin
kapitalizmin üretici güçleri henüz geliþtirdiði, onlara ters
düþmediði yükselme dönemine iliþkin, evrim dönemine iliþkin, öngörmüþ olduklarý devrim teorisini, çalýþma
tarzýný ve taktiklerini, kapitalizmin genel bunalýmlar dönemine, sosyalist devrimler dönemine uygulamaya
çalýþýyorlardý.
Marks ve Engels, tek ülkede, dar milli sýnýrlar içinde
bir proletarya devriminin olamayacaðýný söylememiþ miydi? Devrim, Marks ve Engelsin öngörülerine göre,
geliþmiþ kapitalist ülkelerde, zamandaþ olarak, dünya
devrimi þeklinde patlak vermeyecek miydi? Ýlk proletarya devrimi, üretici güçlerin en geliþmiþ, objektif þartlarýn
en olgun, demokrasinin ve proletaryanýn kültür düzeyinin en yüksek olduðu ülkede baþlamayacak mýydý? O
yüzden üretici güçlerin geliþme seviyesi düþük olan bir
ülkede yapýlacak her ihtilâlci teþebbüs, týpký 1848 Haziran yenilgisi gibi, týpký Paris Komününün yenilgisi gibi,
bozgunla sonuçlanmaya mahkumdu. Bu bakýmdan üretici güçlerin olgunlaþmasýný beklemek þarttý.30
Ýþte II. Enternasyonal oportünizminin Marksizmi ortodoks
yönden tahrifi, özetle böyledir.
Bunlardan öte II. Enternasyonal oportünist þefleri, proletaryanýn bir ülkede iktidarý ele geçirse bile, bunu korumayý baþarmasýnýn olanaksýz olduðunu söylerler. Onlara göre, proletarya kültürel
açýdan geri durumdayken ve devlet aygýtýný kullanabilecek deneyimli, yetiþmiþ personele sahip deðilken, iktidarýn fethi, boþ bir giriþim
olarak kalacaktýr ve deðersizdir. Bu yüzden, proletarya partilerinin
görevi, ülkeyi yönetmeye yetenekli yetiþmiþ kimselerden ve yöneticilerden yeteri kadar hazýr kadro31 oluþturmaktýr. Aksi halde
yüzyýllarýn devlet yönetme deneyimine sahip ve kültürel olarak
üstün olan burjuvazi iktidarý geri alacaktýr. Bu nedenle ve bu görevi yerine getirmek için ilk önce kapitalist rejimde kadrolarý ye30
31
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tiþtirmek, sonra iktidara geçmek32 gerekir. Kapitalist rejim içinde,
sosyalist toplum için gerekli kadrolar (deneyimli kadrolar), bir yandan ideolojik olarak eðitilirken (parti içi eðitimin amacý ve parti
okullarýnýn kurulmasý), öte yandan uygun her fýrsatta, koalisyon
hükümetleri yoluyla devlet yönetimine katýlarak eðitilirler.
Görünüþte oldukça mantýki ve kitabi görünen bu tezler
karþýsýnda Lenin þöyle demektedir:
Bunun doðru olduðunu kabul edelim, ama sorun,
niçin tersine çevrilmemeli. Ýlk önce iktidara geçip, sonra her adýmda yedi fersah aþan týlsýmlý çizmeleri ayaða
giymeye çalýþan kitlelerin kültür düzeyini yükseltmek,
iþçi çevrelerinden çýkan kalabalýk yönetici kadrolarý
yetiþtirmek için ileri atýlmak niçin olanaklý olmasýn?33
(abç)

Lenin, eðer yenenlerin kültürel düzeyi, yenilenlerden daha
yüksekse kendi kültürlerini bunlar üzerinde baskýn kýlarlar; eðer
karþýtý geçerli ise, yenilenler kendi kültürlerini yenenler üzerinde
baskýn kýlarlar34 derken, kültürün yerini kesinkes küçümsemediðini ortaya koymaktadýr. Ama burjuvazinin kültür tekelini
yýkmadan proletaryanýn, gerçekte ileri ve yüksek olan kendi kültürünü olgunlaþtýrma ve yayma olanaðýna sahip olabilecek midir?
Ve kültür tekelinin temel dayanaklarýndan birisi olan devlet gücü
karþýsýnda, bu gücü ele geçirmediði sürece sürekli olarak edilgin
kalmayacak mýdýr? Ýþte Lenin, Marksist dünya görüþünde ifadesini
bulan proletaryanýn yüksek kültürünü temel alarak, proletaryanýn
devrimci bilincine, kararlýlýðýna ve kendi devrimine sahip olma cesaretine güvenerek, nesnel koþullarýn bir devrim için sistemin
bütünü açýsýndan olgun olduðundan yola çýkarak ilk momentte
politik iktidarýn ele geçirilmesi gerektiðini saptamýþtýr. Böylece gündemin baþýna iki ana konu geçmiþtir: Devlet ve devrim.

32
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I.
MARKSÝST-LENÝNÝST DEVLET TEORÝSÝ

Leninin emperyalist dönemde, kapitalist üretim iliþkilerinin
artýk üretici güçlerin geliþtiricisi olmadýðý, tersine onlarýn önünde
engel oluþturduðunu saptamasýyla birlikte politik iktidar sorunu
birincil sorun olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu devlet (politik iktidar) ve
devrim (politik iktidarýn ele geçirilmesi) sorunlarýný tüm tartýþmalarýn
ve çalýþmalarýn odak noktasý haline getirmiþtir. (Bu baðlamda PCI
Ýtalyan Komünist Partisi yöneticisi ve Komintern Yürütme Komitesi üyesi Gramscinin de ayný konularý birincil dereceden önem
vererek ele almasý doðaldýr. Konumuz gereði, Gramscinin tezleriyle baðlantýlý olarak, Marksist-Leninist devlet teorisini bir kez daha
ele almak zorunlu olmaktadýr.)
Devlet, topluma zorla kabul ettirilmiþ bir güç deðildir. Hegelin ileri sürdüðü gibi ahlâk fikrinin gerçeði,
aklýn imgesi ve gerçeði de deðildir. Devlet, toplumun
geliþmesinin belli bir aþamasýnýn ürünüdür. Bu, toplumun önlemekte yetersiz bulunduðu uzlaþmaz karþýtlar
biçiminde bölündüðünden, kendi kendisiyle çözümlenemez bir çeliþme içine girdiðinin itirafýdýr. Ama bu karþýtlarýn yani karþýt ekonomik çýkarlara sahip sýnýflarýn kendilerini ve toplumu verimsiz bir mücadele içinde eritip
bitirmemeleri için görünüþte toplumun önünde yer alan,
çatýþmayý hafifletmesi, düzen sýnýrlarý içersinde tutmasý
gereken bir güç ihtiyacý kendini kabul ettirir. Ýþte toplumdan doðan, ama onun üstünde yer alan ve gitgide ona yabancýlaþan bu güç devlettir.35 (Engels) (abç)
... bizzat silahlý güç olarak örgütlenen halkla artýk
doðrudan doðruya ayný þey olmayan bir kamu gücü kuruluþu gelir. Bu özel kamu gücü zorunludur. Çünkü sýnýflara bölünmeden sonra, halkýn özerk silahlý örgütlen35
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mesi imkansýz duruma gelmiþtir ... Bu kamu gücü her
devlette mevcuttur, Gentilice toplumunun bilmediði cezaevleri ve her türlü ceza kurumlarýndan meydana gelir.36 (abç)
Bu kamu gücünü ve vergileri ödetmek hakkýný kullanan
memurlardýr ve bu memurlar toplumun organlarý olarak toplumun üzerinde yer alýr.37 Bir bütün olarak asker, sivil bürokrasi
olarak tanýmlanan bu memurlar kesimi, devlet aygýtýnýn iþleyiþini
saðlarlar ve onun somuttaki görünümleridirler. Bu yüzden onlarýn
otoritesi, herhangi bir bireyinkinden ya da Engelsin deyimiyle söylersek gentilice örgütlenmenin organlarýnýn otoritesinden çok daha
büyüktür.
Devlet, özel silahlý adamlara dayalý bir zor aygýtý olarak, toplum üstünde, ama ayný zamanda toplumun düzenleyicisi olan zor
organýdýr. Bu uzlaþmaz sýnýflarýn mevcudiyetinden doðan bir organýn sýnýfsal niteliði ile birlikte ele alýnmalýdýr. Yani devlet, doðrudan
sýnýfsal bir niteliðe sahiptir. Belli bir toplumda egemen konumdaki
(ekonomik olarak) bir sýnýfýn egemenliðinin ifadesi olarak devlet,
birincil olarak egemen sýnýfýn çýkarýný korumak ve sürdürmek
zorundadýr ve bu onun temel iþlevidir. Bu yüzden bir devlet, her
zaman ve her yerde egemen sýnýfýn devleti olarak anýlýr. (Köleci
devlet, feodal devlet, burjuva devlet, proleter devlet).
Belirli üretici güçlere uygun olabilen koþul, toplumun belirli bir sýnýfýn egemenliðinin, her durumda devlet biçiminde kendini pratik-idealistik ifadesine sahip
olan kendi mülkiyetinden türemiþ toplumsal gücün
koþullarýdýr ve bu yüzden her devrimci mücadele o güne
dek iktidarda bulunan sýnýfa karþý yönelir.38 (abç)
En geliþmiþ haliyle burjuva devlet aygýtýný ele alan Marks ve
Engels, devletin iþlevlerini þöyle ifade ederler:
... modern devletin yürütme erki tümüyle burjuvazinin ortak iþlerini yürüten bir komiteden baþka bir þey
deðildir.39 (abç)
... modern temsili devlet, ücretli çalýþmanýn sermaye
Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, s. 217-218.
Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, s. 218.
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tarafýndan sömürülmesinin bir aletidir.40 (abç)
... modern devlet, burjuva toplumun, kapitalist üretim biçiminin genel dýþ koþullarýný iþçilerden olduðu
kadar, tek tek kapitalistlerden de gelen saldýrýlara karþý
korumak için kurduðu örgütten baþka bir þey deðildir.
Modern devlet, biçimi ne olursa olsun, esas itibariyle
kapitalist bir makinedir: kapitalistin devleti, düþüncede
kollektif kapitalist. Üretici güçleri ne kadar çok kendi
mülkiyetine geçirirse, o kadar çok gerçek kollektif kapitalist haline gelir, yurttaþlarý o kadar çok sömürür.41 (abç)
Devlet gücü, ayný zamanda ekonomik bir güçtür.42 Yani
devlet, bir zor aygýtý olarak, iktisadi evrim üzerinde etkide bulunur.
... bir yanda iktisadi hareket, öte yanda ise, alabildiðine çok baðýmsýzlýk için uðraþan ve bir kere yerleþtikten sonra artýk kendi hareketini kazanan politik güç vardýr. Aslýnda iktisadi harekete baskýn çýkar, ama kendi
kurduðu ve kendi eliyle baðýmsýzlýk verdiði politik hareketten, bir yanda devlet gücünün, öbür yanda da bunla
ayný anda doðan muhalefetin hareketinden gelen tepkilere katlanmak zorundadýr.
Devlet gücünün iktisadi geliþme karþýsýnda tepkisi üç
türlü olabilir: ayný yönde ilerliyebilir ve o zaman geliþme
hýzlanýr; geliþme çizgisine karþý durabilir, dünyanýn büyük
uluslarýnýn devlet güçlerinden bu durumda olanlarý eninde sonunda yýkýlýp gitmeye mahkumdurlar; ya da ikitisadi geliþmeyi belirli çizgide kesip baþka yollarlla zorlayabilir. Bu son durumda da, eninde sonunda önceki iki
durumdan birine dönüþür. Ama açýkça görüyoruz ki, ikinci ve üçüncü durumlarda politik güç iktisadi geliþmeyi
büyük zararlara uðratabilir, büyük enerji ve gereç yýðýnlarýný boþuna harcayabilir.43
Sözün özü, devlet, egemen sýnýflarýn baský aygýtýdýr.44
Burada hemen devletin bir zor aygýtý olduðu açýða çýkýyor.
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Engels, agm.
44
Lenin, Devlet ve Ýhtilâl.
40
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Ancak baskýnýn ikili durumu gözönüne alýnmalýdýr, yani yasal
zor ve açýk-askeri zor. Fakat bu kavramlar, sadece bir takým polemiksel görüþler için özel bir deðere sahiptir. Gerçeklikte ise zorun
fiili durumu açýsýndan yasal ve yasadýþý ayrýmý, egemen sýnýf
için sözkonusu deðildir. Belli bir dönemde mevcut yasalar, bazý
devlet uygulamalarýna hukuksal dayanak saðlamaz iken, bu uygulamalar egemen sýnýf için gerekli olduðunda, kolayca yaratýlabilir.
(Politik gücün yasama-yürütme ve yargý bütünselliði olmasý esprisi.) Bu nedenle Marksist-Leninist literatürde zor, iktisadi evrime
göre tanýmlanýr ve iktisadi evrime uygun ve onun önünü açan zor
devrimcidir, ilericidir ve meþrudur. Bunun dýþýndaki zor uygulamalarý, özel silahlý adam müfrezelerince yapýlmasýnýn alt ayrýmlarý,
taktik ve teknik önemden öteye geçemez. Genellikle yasal ilan
edilen devlet uygulamasý, mevcut güçler dengesine göre ve egemen sýnýfýn kendi çýkarýný genel çýkar olarak sunup topluma kabul
ettirdiði dönemlerde oluþturulmuþ yasallýða uygun (olaðan) mahkemeler ve olaðan dönemin silahlý gücünün biri olarak polis gücü
ile çakýþýr. Askeri gücün, yani ordunun devreye girmesi, sadece
diðer özel silahlý gücün (polis vb.) yetersiz kalmasý durumunda
olur ve bunu ifade eder. Ve bu durumun tarihsel niteliði taktik
önemdedir.
Marksist-Leninist literatürde baskýnýn yasal ve yasadýþý
ya da polisiye-militer ayrýmýnýn yer almamasý devletin niteliði ve
özü yönünden önemlidir. Kimi siyasal bilimciler(!)in yaptýðý bu
ayrýmlar, en fazla metodojik nitelikte olabilir ve konunun anlatýmý
için bir deðeri olabilir. Bundan öte bir çaba ve sonuç çýkarma,
devletin baskýsýný meþrulaþtýrmak (iktisadi evrime karþýn) ve devletin sürekli ve kalýcý olduðunu, yani onun evrenselliðini ilan
etmekten öteye gitmeyecektir. Marksizm-Leninizm açýsýndan, devlet
gücü, iktisadi evrime uygun yöndeyse, onun müdahalesi (ekonomik, sosyal, politik, kültürel, ideolojik) açýk bir dayatma þeklinde
olmayacaktýr. Yalnýz siyasal zorun, mevcut toplumsal düzene karþý
olmayan, yani onu kabul eden kesimler açýsýndan meþru kabul
edilmesi ile toplumsal düzene karþý olanlara karþý kaba güç olarak uygulanmasý, birbirinden ayrýlmalýdýr. Yine de, her zaman
devlet gücü, egemen sýnýfýn tek tek bireyleri de dahi olmak
üzere, tüm toplum üzerinde yer alan bir siyasal zor gücü, makinasýdýr.
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Toplum da ayný devlet tekelciliði ile davranýr, ama
bu iþi daha kibarca yapar: sizi dýþarý atacak yerde, size
yaþamý o kadar güç kýlar ki, kendi kendinize kapýyý tutarsýnýz.
Gerçekte devlet de baþka türlü davranmaz; kendi
istek ve buyruklarýný yerine getiren, kendi geliþmesini
saðlayan insanlardan hiç kimseyi dýþtalamaz. Kendi yetkinliði içinde, gerçek muhalefetlerin siyasal hiçbir yönleri olmayan ve canýný sýkmayan muhalefetler olduklarýný bildirecek, hatta gözlerini kapayacak kadar ileri gider.45 (abç)
Görüldüðü gibi, devlet, egemen sýnýfýn emrinde bir baský,
zor aygýtý olarak her zaman ve her sýnýf ve tabakaya karþý sürekli
zor, yani daha anlaþýlýr biçimde söylersek açýk askeri zor uyguladýðý söylenemez. Ýkinci olarak, devlet, toplumdan doðduðundan ve
toplumsal çatýþmalarý frenlemek gereksinmesinin ürünü olduðundan, bir yere kadar kamusal niteliðini korur. (Kamu çýkarý esprisi)
Ancak tüm bunlar, toplumsal, ekonomik ve siyasal çeliþkilerin
keskinleþtiði dönemlerde, yani bunalým dönemlerinde büyük ölçüde deðiþir ve devletin gerçek niteliði tüm açýklýðýyla görülür. Çünkü
bunalmlar, daima mevcut çeliþkilerin ancak geçici ve zora dayanan çözümleridir. Bunlar, bir süre için bozulmuþ dengeyi tekrar
kuran þiddetli patlamalardýr.46
Bunalým dönemlerinde devlet gücünün gerçekliðe yönelmesi, onun baskýcý niteliðinin görünür (açýk) olmasý önemlidir. Bunalým dönemlerinde, Engelsin deyiþiyle metafizik kutup karþýtlar47
ortaya çýkar. Ve devlet gücü, hemen hemen tüm yasal dayanaklarýndan kurtulur ya da en azýndan yasal dayanaklarý bir yana
býrakarak toplumun karþýsýna çýkar. (Ve yeni yasalar, ancak bu uygulamanýn ardýndan gelen ve uygulamayý meþrulaþtýrmaya hizmet
eden bir niteliðe sahip olur.) Devletin bu uygulamasý (buna açýk
zor uygulamasý demek pek yanlýþ olmayacaktýr) egemenlik için
mücadele eden sýnýflar için birincil dereceden önemlidir. O ana
kadar sürdürülen mücadele biçimleri, bizzat egemen sýnýfýn zoru,
45
46
47
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þiddeti ile engellenmeye ve yok edilmeye çalýþýlmaktadýr artýk. Bu
ise, egemenlik için mücadele eden sýnýf/sýnýflarýn zora, þiddete
baþvurmasýný kaçýnýlmaz kýlar, yani silahlý aksiyonun nesnel
koþullarý ortaya çýkmýþtýr. Artýk egemen sýnýf, zora dayanan bir
eylemle, yani devrimle (ihtilâlle) alt edilmek zorundadýr.
Bu devrim kaçýnýlmazdýr, sadece egemen sýnýf baþka
hiçbir biçimde devrilemeyeceði için deðil, ayný zamanda onu deviren sýnýf, tüm çaðlarýn pisliklerinden kurtulmayý ve yen toplum kurmayý bir devrimle baþarabileceði
için de kaçýnýlmazdýr.48
Bu Marksist-Leninist saptama egemen sýnýfýn egemenliðini
yanlýz ve yanlýz devlet gücü ile, siyasal (açýk yada gizli) zor ile saðladýðý ve sürdürdüðü demek deðildir. Böyle bir yaklaþým, bir toplumda ekonomik ve politik güç dýþýnda diðer üstyapýnýn hiçbir
önemi olmadýðý demektir. Egemen sýnýf, egemenliðini ekonomik
ve ideolojik etmenlerin yardýmýyla da saðlar, korur ve sürdürür.
Ancak tüm toplumu altyapýsýndan üstyapýsýna kadar etkileyen bir
bunalým ortaya çýktýðý zaman, devlet gücü herþeyi belirler. Ve bu
yüzden tüm egemenlik için mücadele devlet gücü etrafýnda devlete gücünü kullanarak ya da onu yýkarak yoðunlaþýr.
Yine de egemen sýnýf ile egemenlik için mücadele eden
sýnýf/sýnýflarýn karþýlýklý olarak birbirlerini alt edemedikleri durumlar ayrýca incelenmelidir. Nasýl ki, devlet gücünün açýk faaliyeti
sözkonusu olduðu dönemlerdeki devlet biçimleri diðer dönemlerdeki devlet biçimlerinden farklý ise, bu denge durumunda da
farklýlýk ortaya çýkar. Ancak bu farklýlýk, devletin biçimiyle sýnýrlý
kalmaz, onun sýnýflar karþýsýndaki konumunu ve iþlevini de etkiler.
... modern temsili devlet de, ücretli çalýþmanýn sermaye tarafýndan sömürülmesinin aletidir. Bununla birlikte, genele aykýrý olarak, savaþan sýnýflarýn birbirlerini
dengelemeye çok çalýþtýklarý bazý öyle durumlar olur ki,
devlet iktidarý, görünüþte aracý olarak, o an için, bu sýnýflara karþý belli bir baðýmsýzlýk durumunu korur. Aristokratlarla burjuvazi arasýnda denge saðlayan 17. ve 18. yüzyýl mutlak monarþisi; burjuvaziye karþý proletaryadan, proletaryaya karþý burjuvaziden yana oynayan I. ve özellikle
48
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II. Fransýz Ýmparatorluðunun Bonapartizmin de durumu buydu.49 (abç)
Bonapartist devlet, sýnýflardan özerk ve arabulucu, hakem
konumunda görünür. Bu görünüm, devletin baský aygýtý niteliðini
kaldýrmadýðý gibi, bizatihi bu niteliðinin her sýnýfa karþý ortaya çýkarýlmasý ile saðlanýr. Ancak bu Bonapartizmin faþizm olduðu anlamýna gelmez. Bonapartizm ile faþizm ayný deðildir. Faþizm, emperyalist dönemde, yani kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlar
çaðýnda burjuvazinin bir yönetim biçimidir, ama tüm olarak burjuvazinin deðil, onun bir bölümünün, finans-kapitalin en gerici, en
emperyalist, en þovenist unsurlarýnýn açýk terörist diktatörlüðü olarak bir devlet biçimidir. Bu yüzden sýnýflar arasý denge oluþturuculuðu bir yanýlsamadýr. Ama diðer burjuva devlet biçimlerine göre,
devlet gücü çok daha yaygýn ve geniþ kullanýma sahiptir; bir baþka
deyiþle, finans-kapital ve hatta bunun bir kesimi dýþýnda tüm burjuvaziyi de kapsayacak kadar geniþ bir zor uygulamasý sözkonusudur. Bu yönü ile faþizm Bonapartizme yaklaþsa da, devletin denetiminin finans-kapitalin belli kesiminin elinde olmasýyla ondan
ayrýlýr. Kýsaca, Hitler, Mussolini, Franco vb. faþist liderler, asla bir
Bonapart deðildir.
Bir bütün olarak bir toplum ele alýndýðýnda, o toplumun evrimi içinde devletin de deðiþik biçimler aldýðý gözlenebilir. Bu iktisadi
evrime göre izlenebilecek deðiþmelerdir. Bir baþka deyiþle, devlet
biçimi, toplumun iktisadi evrimine, bu evrimde ortaya çýkan bunalýmlara ve bu bunalýmlarýn niteliðine bakarak kavranabilirler. Bunu
genel olarak bir toplumdaki mevcut üretim iliþkileri ile üretici güçler
arasýndaki çeliþkinin evrimi olarak ifade edebiliriz.
Bir toplumda, mevcut üretim iliþkileri üretici güçlerle çatýþma
halinde deðilse, tersine onlarý olanca hýz ve bereketiyle geliþtiriyorsa, böyle dönemlerde devlet gücü (siyasal zor) eski üretim
iliþkilerine baðlý ve direnen kesimler üzerinde uygulanýr (diktatörlük). Bunun dýþýnda devlet gücü yansýz bir görünümde, genel
çýkarlarýn koruyucusu ve en az müdahalecisi durumundadýr (demokrasi).
Ýnsanlýk tarihinde, üretici güçlerin belli bir evriminden sonra
ortaya çýkan iþbölümü giderek sýnýflarýn ortaya çýkmasýna ve uz49
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laþmaz sýnýf çeliþkilerinin de devletin doðmasýna yol açtýðýný daha
önce söylemiþtik. Ýktisadi evrimde köleci toplumun ortaya çýkmasý,
ayný zamanda ilk devletin görünür olmasýdýr. Köleci toplumun ilk
evrelerinde, topluluk içinde büyük farklýlaþma (ekonomik ve siyasal güç olarak) olmadýðýndan, devlet çok geliþmiþ deðildir. Zaman
içinde kölelerin sayýsýndaki artýþ ve köleciler arasýndaki eþitsizliðin
(köle sayýsý þeklinde servet eþitsizliði) geliþmesi devlet iþleyiþinde
yetkinleþmeyi getirirken, üretimin yaygýnlaþmasý devletin iþlev ve
kurumlarýný çoðaltmýþtýr.
Ýlk zamanlar köleci toplumun devlet örgütlenmesinin nasýl
olduðu fazlaca önemli deðildir. Ancak bunun tüm köle sahipleri ile
ayný toplumun bireylerinin (köleler dýþýndaki yurttaþlar) ortak bir
yönetime sahip olduklarý ve toplumdaki çeliþkilerin antagonizma
kazanmadýðý ilk evreleri düþünülürse, bu dönemdeki devlet biçiminin demokratik olduðunu söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr.
Bir baþka deyiþle, köleler dýþýnda kalan tüm kesimler devletle uyum
içindedir ve devlet onlarýn çýkarlarýný, genel çýkar olarak savunmaktadýr.
Tunç savaþ arabalarýnýn üretimi ve bunlara sahip olanlarýn
zamanla ki bu zaman oldukça kýsa sürmüþtür daha çok köle
sahibi olduklarý, daha çok özel silahlý adamlar besledikleri ve böylece daha da zenginleþip, güçlendikleri açýktýr. Ve ayný þekilde köle sahipleri kendi içlerinden birini baþkan yapmalarý ve tüm devletin ya da sitenin onun kiþiliðinde simgeleþmesi doðal bir geliþme
olarak kabul edilebilir. Bu boyutu ile bir monarktan ve monarþiden
söz etmek mümkündür.
Ýlk anda toplumdan doðan ve giderek ondan baðýmsýzlaþan
devlet, ilk dönemde kaçýnýlmaz olarak sýnýflar karþýsýnda tarafsýz
görüneceði gibi, köle sahiplerinin tek tek bireylerine karþý da bu
tarafsýzlýkýný korur. Bunu belli bir dönemde bir tek kiþinin yerine
getirebilmesi, üretimin mevcut seviyesine uygun düþer. Çünkü azgeliþmiþ bir üretim, azgeliþmiþ bir iþbölümü ve azgeliþmiþ bir
devlet örgütlenmesi demektir.
Þimdi köleci toplumun ve köleci devletin evrimini eski
Yunandaki Atina sitesinin evrimiyle ele alarak görelim:
Atinada site örgütlenmesi, üretimin ve iþbölümünün göreli
geliþmiþliðine denk düþen bir geliþkinliðe sahiptir.* Tarým, hayvancýlýk, zanaat olarak ana üretim dallarý, kendi içinde zenginleþmiþ
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ve giderek bu üretim kollarý yanýnda ticaret geliþmiþtir (tüccarlarýn
tarih sahnesine çýkýþý). Toplum iki ana sýnýftan oluþmaktadýr: Köleler ve köle sahipleri. Ancak toplumda köle sahibi olmayan küçük
tarýmcýlar, zanaatçýlar ve tüccarlar gibi özgür insanlar da vardýr.
Diyebiliriz ki, köleci toplum, salt iki sýnýftan meydana gelmemiþtir.
Genel olarak bir toplumda bir üretim iliþkisi egemendir. Ve bizzat
bu ifadedeki egemen sözcüðü, o toplumdaki tek iliþki olmadýðýný ifade eder. Ancak toplumda bir önceki toplumdan gelen
kalýntýlarýn ve bir üst toplumun nüvelerinin bulunmasý toplumsal yapýnýn iþleyiþini dolaylý olarak etkiler. Köleci toplumda, gerek
ilkel komünal toplumdan kalma iliþkiler, gerekse feodalizme doðru
evrilecek iliþkiler mevcuttur. Bundan öte küçük-meta üretimi ile
tüccar sermayesi de, feodal ve kapitalist toplumda olduðu gibi,
mevcuttur. Bunlarýn oluþturduðu sýnýf ve tabakalar, belli bir toplumun iþleyiþinde bazý etkilerde bulunmuþlardýr, ama temeli deðiþtiremeyeceklerinden ve özsel etkileri olamayacaðýndan bir ölçüde
ihmal edilebilir nicelik olarak düþünülebilinir. Köleci toplumda, deyim yerindeyse, ana iki sýnýf dýþýndaki ara tabakalar (ya da marjinal sektörler), toplumun siyasal iliþkilerine katýlabildikleri oranda
ele alýnmak durumundadýr.
Köleci üretim iliþkilerinin egemen olmasý, ara tabakalarýn
da belli oranda buna uygun biçim aldýklarýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Bu baðlamda, bir tüccar en azýndan ev iþleri için köle
kullanmak durumundadýr. Bundan öte ticaretle uðraþan köleciler
de mevcuttur. Bu yüzden bu iki kesim arasýnda ayrým yapýlmasý
gerekirse, küçük ve orta tüccarlar ile büyük tüccarlar þeklinde bir
ayrým yapýlabilir.
Atinada toplumsal yapýnýn bu oluþumu kimi yazarlarca bazý
kategorik ayrýma tabi tutulmuþtur. Bu ayrýmlar o dönemin kendi
tasnifinden çok, belli bir yazýnýn (sosyolojik, politik, ekonomik, kültürel, vb.) bir terminolojik birliði olarak yapýlmaktadýr. Bu tür
kategorileþtirmeden birine göre köleci toplum dört sýnýfa ayrýlýr: 1)
Aristokratlar (toprak sahibi köleciler), 2) Orta-sýnýf (tüccarlar, zanaatçýlar, þarap ve zeytinyaðý üretimindeki köle sahipleri), 3)
Alt-tabaka (bireysel üretici, özgür ücretli çalýþanlar), 4) Köleler. Böyle
* Ýþbölümü, herhangi özgül zamandaki üretici güçlerin geliþmesine baðlý düzeydir.50
50
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bir ayrýmýn, anlatým yönünden yararý açýktýr.
Aristokratlar zenginleþince çiftliklerini kahyalarýna býrakýp þehre yerleþmiþ ve politikaya atýlýp, önceleri kralýn
(monark) danýþma meclisi olarak siyasal sorunlarda söz
sahibi olmuþlar, daha sonra kralý saf dýþý ederek, M.Ö. 8.
yüzyýlda Ýonyada monarþileri kaldýrýp aristokratik yönetimler kurmuþlardýr ve politikayý tekellerine alýp toplumu
aristokratik meclislerle yönetmeye baþlamýþlardýr. Ýþte bu
aristokratik yönetim orta ve aþaðý sýnýflara siyasi haklar
tanýmýyordu ... Ticareti de aþaðý görüyorlardý ... (Oysa) ticaret tarýmdan kârlý iþti. Bu yüzden orta sýnýf zenginleþirken, aristokratlar lüks yaþamda ýsrar ediyorlardý. Ekonomik güç orta sýnýfýn eline geçti. Ekonomik gücü eline geçiren orta sýnýf siyasal alanda da söz sahibi olmak istedi.
Aristokratik yönetimler buna karþý koyup, sosyal geliþmenin önüne set çekince, sosyal geliþme de setin üzerinden aþtý.51
Aristokratlarýn bu engel niteliði, devletin biçiminin de deðiþmesine yol açmýþtýr. Devlet gücünün kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý
ve aristokrasi içinde zümreleþmenin artmasý, yönetimin oligarþik
nitelik almasýna yol açmýþtýr. Oligarþik yönetim, toplumdaki farklýlaþmanýn, yani sýnýfsal farklýlaþmanýn iyice keskinleþtiði, köle sahibi
sýnýf içinde zenginlik farkýnýn iyice büyüdüðü ve bu kesiminin en
zenginler haline gelerek, tüm toplum üzerinde egemenlik kurduklarý yönetimdir. Bir baþka deyiþle, egemen sýnýf, bir yandan diðer sýnýflarla çatýþma içindeyken, bir yandan da kendi içinde zümreleþmekte, servetin belli ellerde merkezileþmekte olduðu dönemin
yönetim biçimi oligarþik yönetimdir. Bu yönetim, toplumdaki çeliþkilerin had safhaya çýktýðýnýn bir ifadesidir. Tüm toplumun aristokratlarýn oligarþi dýþýndaki kesimleri de dahil oligarþiye karþý
tepkisi yoðunlaþýr. Çatýþma giderek bir iç savaþ halini alýr. Bu durumda geniþ halk kitleleri galip geldiðinde demokratik yönetim
oluþturulur. Aksi durumda oligarþi varlýðýný sürdürür. Ancak her iki
gücün denge durumlarý olabileceði gibi, bir iktidar boþluðu da olabilir. Hangi nedenle olursa olsun, genellikle oligarþiden demokrasiye
geçiþte, bir ara yönetim, geçici bir biçim olarak tiranlýk ortaya çýk51
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maktadýr.
Burada Eski Yunandaki siyasal ve toplumsal görüþleri kýsaca anýmsatmakta yarar vardýr. O dönemin düþünürlerinden Aristoteles üç devlet biçiminden söz etmektedir: 1) Monarþi: Bütün iktidarýn bir tek adamda toplanmasý; 2) Aristokrasi: Egemenliðin sýnýrlý
bir vatandaþlar sýnýfýndan oluþmasý; 3) Demokrasi: Bütün iktidarýn
bütün vatandaþlarýn iradesinden doðmasý. Aristotelese göre, bu
üç rejim, soysuzlaþarak (dejenere olarak) tiranlýk, oligarþi ve
demagoji olur. Yine o dönemin düþünürlerinden Polybiosa göre,
insanlar siyasal hayatlarýnýn ilk safhasýnda ataerkil bir monarþi ile
yönetilmiþlerdir. Monarþik devlet sonunda soysuzlaþýp tiranlýk halini
almýþtýr; bunun üzerine aristokrasi ayaklanmýþ ve sonunda oligarþik
bir hükümet kurulmuþtur. Daha ilerki aþamada ise, halk kitleleri
ayaklanarak demokrasiye, oradan da iç karýþýklýklar yüzünden yine
tiranlýða geçilmiþtir. Polybbiosa göre bu süreç bu geçiþlerle sürekli
yinelenir. Eflatun (Platon) ise geliþimi þöyle ele alýr: Ýdeal bir site,
çok eski tarihlerde mevcuttu ve bu dönem altýn çaðdý. Bu çaðdan sonra timokrasi dediði gümüþ çaðý gelmiþti ve burada savaþçýlar bilgelerden üstün çýkmýþtýr. Sonra savaþçýlar arasýnda zenginlik hýrsý alýp yürümüþ, böylece insanlar bakýr çaðýna, yani oligarþiye ulaþmýþlardýr. O zaman yoksullar kendilerini saymýþlar ve
sayýlarýnýn zenginlerden fazla olduðunu görmüþler, oligarþi demokrasi biçimine girmiþtir. Bu da, demir çaðdýr. Fakat demokrasi de
yozlaþýp, anarþi halini almýþ, bu da tiranlýðý doðurmuþtur.
Görüldüðü gibi eski Yunan düþünürleri, genel olarak ideal
bir yönetim biçimini çok eski tarihe ait olarak ele alýrlar. Buna ilkel
komünal dönem demek yanlýþ olmayacaktýr. Sonraki geliþme, bir
geçiþ dönemi olarak monarþi þeklinde olmaktadýr. Bu olumsuzlanarak tiranlýða ve tiranlýk yýkýlarak aristokrasiye, aristokrasi olumsuzlanarak oligarþiye dönüþerek geliþmektedir. Oligarþi sonrasý demokrasidir. Ve ehven-i þer bir biçim olarak ifade edilen en az
mahzurlu biçim demokrasidir. Ancak yine de geçicidir ve tiranlýkoligarþi olarak sürer. Her durumda tiranlýk, Yunan sitelerinde kiþisel
otorite ile bir sýnýflararasý uzlaþma saðlama çabasý olarak gündeme gelmiþtir. Bütün tarihsel süreç ele alýndýðýnda, tiranlýk ve köleci
toplumun daðýlmasý ve feodalizme geçiþi öngören durumun bir
devlet biçimi olarak görünmektedir. Bir bakýma oligarþik yönetimin bir evrimidir.
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Atinada böyle bir denge durumu, devletin sýnýflardan göreli baðýmsýz olduðu bir dönem Solon ile baþlar. Solon bir yönetici
memur (arkhan) olarak sýnýfsal çatýþmalarýn üstünde yer alan ve
bu sýnýflarýn uzlaþmasýnýn yöneticisidir. Bu uzlaþma döneminde
Atinada iki üretim biçimi yan yana görülür: Kölelik ve feodalite.
Ancak feodalite, yeterince geliþmediðinden ve uzlaþmalara gitmek
durumunda olduðundan siteyi ele geçiremez. Zaten feodalizm tarýmsal üretim tarzý olarak þehirleri deðil kýrlarý temel almak
durumundadýr. Yine de her uzlaþmalý geçiþ gibi, eski düzenin
egemen unsurlarý uzun süre varlýðýný korur ve hatta zaman zaman eski gücüne kavuþmak için karþý hareketlere bile giriþir.
Ancak iktisadi evrime ters düþtüðünden, iktidarý yeniden ele
geçirse bile, bunu uzun süre koruyamaz.
Atinada uzlaþma olgusu, sitenin geliþimini uzatmýþ ve devlet biçiminin de geçiþ evrelerine uygun biçimler yaratmýþtýr. Ýþte
Peisistestosun tiranlýðý bunlarýn ilkidir ve süreç feodal demokrasiye doðru ilerler (Perikles dönemi). Bu sýralarda baþlayan Peloponnes savaþlarý ile Yunan siteleri düzenli bir evrimle feodalizme geçemezler. Roma iþgaline kadar süren bu savaþlar, Romanýn (dýþ
istilacý güç) iþgali ile sona erer, ama bu son, tüm Yunan sitelerinin
Roma tarafýndan ortadan kaldýrýlmasýyla gerçekleþmiþtir. Böylece
Yunan köleci toplumu tarih sahnesinden silinir. (Hemen hemen
benzer bir geliþme Romada da ortaya çýkmýþtýr.) Ve tarihte yeni
bir dönem, feodal dönem baþlar.
Nasýl ki Antik dönem kentten ve küçük bölgelerden
baþladýysa, OrtaÇað da kýrlardan baþlamýþtýr. Bu farklý
baþlangýç noktasý, ayný zamanda geniþ topraklar üzerine
serpilmiþ ve fetihler yüzünden artýk artmayan nüfusun
seyrekliðiyle de belirlenmiþtir. Yunan ve Romanýn tersine, feodal geliþme bu yüzden geniþ bölgeler üstünde baþlar. Roma fetihleriyle hazýrlanýr ve tarýmýn ilk
yayýlmasý onlarla birlikte olur. Roma Ýmparatorluðunun son yüzyýllarý ve barbarlar tarafýndan fetih edilmesi
üretici güçlerin önemli bir kýsmýnýn yok olmasýna yol açmýþtýr. Tarým gerilemiþ, pazar bulunamadýðýndan sanayi
çökmüþ, ticaret ölmüþ ya da ciddi biçimde bozulmuþ,
kýr ve þehir nüfusu artmamýþtýr. Bu koþullar ve fetih tipi
örgütlenme tarzý, Alman militarist kurumunun etkisiyle
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birlikte, feodal mülkiyetin geliþimine yönelinmesini belirlemiþtir. Kabile ve komünal mülkiyet gibi, bu da bir
topluluða dayanýr, ama doðrudan üretici sýnýf, Antik toplumlarda olduðu gibi köleler deðil, serfleþtirilmiþ küçükköylülerdir. Feodalizm geliþir geliþmez, burada da kentlerin antagonizmi ortaya çýkar. Toprak sahiplerinin
hiyerarþik yapýsý ve iþbirlikçileri ücretli silahlý kiþiler,
serfler üzerinde aristokrasinin iktidarýný kurdu. Bu feodal
örgütlenme, Antik-komünal mülkiyete kadar, esas üretici sýnýfa karþý bir birliktir, ama birliðin biçimi ve doðrudan üreticilerle iliþkisi, üretimin farklý koþullarý nedeniyle ayrýydý.
Toprak sahipliðinin bu feodal yapýsý, toplu mülkiyet
biçiminde kentlerdeki ticaretin feodal örgütlenmesine tekabül eder. Burada mülkiyet, her bireyin emeðinde
esas olarak içerilir. Soyguncu soyluluðun birliðine karþý
birleþme zorunluluðu, sanayicilerin ayný zamanda birer
tüccar olduðu çaðda topluma ait kapalý bir pazar gereksinmesi, geliþen kentlere sürü halinde yýðýlan kaçak serflerin büyüyen rekabeti, tüm ülkelerin feodal yapýsý, iþte
bunlar beraberinde loncalarý getirdi. Bireysel zanaatçýlarýn derece derece biriken küçük sermayesi ve nüfus artýþýna göre sabit sayýya sahip kýrlardakine benzer bir hiyerarþiyi, kentlerde de usta-çýrak iliþkisiyle oluþturmaya baþladý.
Feodal çað boyunca bu mülkiyet, bir taraftan toprak
mülkiyeti ve buna zincirle baðlý serf emeðini, diðer taraftan ustanýn emeðine komuta eden küçük-sermaye sahibi bireyin kiþisel emeðini içerir. Her ikisinin örgütlenmesi sýnýrlý üretim koþullarýnca topraðýn yetersiz ve ilkel
ekimi ile sanayinin zanaat tipi belirlenmiþtir. Feodalizmin doruðunda olduðu çaðda bile çok az iþbölümü vardýr. Her ülke kýr-þehir antagonizmini kendi içinde barýndýrmaktaydý; tabakalar içindeki bölünme kesin olarak
gösteriyordu ki, kýrlarda prensler, aristokratlar, papazlar
ve köylüler; kentlerde patronlar, ustalar, çýraklar ve gündelikçi emekçi ayaktakýmý farklýlaþmasýndan baþka
önemli bir bölünme yoktu. Bu, tarýmda, köylülerin kendi
58

THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

kendine oluþmuþ küçük ev sanayi yanýnda, dar arazi
sistemiyle güçleþtirilmiþti. Sanayide iþbölümü yoktu; bireysel ticaret çok küçüktü. Sanayi ve ticaretin ayrýlmasý,
eski kentlerde oluþmuþtu; yenilerinde ise, kentler birbirleriyle ortak iliþkilere girdikten sonra geliþti.
Geniþ bölgelerin feodal krallýk altýnda toplanmasý,
kentler için olduðu kadar, toprak aristokrasisi için de bir
zorunluluktu. Bu yüzden egemen (yönetici) sýnýf olan
aristokrasinin örgütlenmesinin tepesinde, her zaman
bir monark (kral vb.) vardý.52 (abç)
Feodal üretim iliþkilerinin üretici güçlerle, belli bir zamandan sonra, çatýþma içine girmesi, bu iliþkilerin üstünde yükselen
üstyapýda da deðiþime yol açmýþtýr. O güne kadar feodaller arasýnda bir uyum (ya da consensus) ifade eden devlet biçimi, feodaller
arasýnda zümreleþmenin ve sayýsal olarak azalmanýn bir ürünü
olarak deðiþir. Bir yandan zengin toprak sahiplerinin, tefecilik yüzünden yýkýmý, öte yandan küçük üreticilerin büsbütün yoksullaþmasý, büyük miktarda para-sermayenin oluþumuna ve yoðunlaþmasýna yol açmýþtýr.53
Ortaya çýkan para-sermaye birikimi ki bu salt tefecilerde
deðil, ayný zamanda tüccarlarda da birikir kapitalist üretim iliþkilerinin uç verip yayýlmasýný saðlar. Öte yandan tefecilik tarafýndan
mülksüzleþtirilen feodal beylerin sayýsý artarken ve böylece genel
olarak feodal beylerin sayýsý azalýrken, küçük üreticilerin yoksullaþmasý ve mülksüzleþmesi kentlere göçü hýzlandýrmaktadýr. Böylece
devlet aygýtýnýn daha az sayýda feodal beyin elinde kalmasý, onun
oligarþik nitelik almasýna yol açar. Artýk feodaller arasý uyum (ve
bir bakýma feodal demokrasi) ortadan kalkmýþtýr. Feodallerin artan gereksinmelerini doyurmak için artan oranda nakit paraya
gereksinme duymalarý serflerin çalýþma ve yaþam koþullarýnýn en
had safhaya kadar zorlaþmasýna neden olmuþtur. Öte yandan geliþen burjuvazi de feodal beylerin istemleri doðrultusunda vergilerin
artýrýlmasýyla oluþan bir baský altýndadýr. Serflerin mevcut duruma
karþý tepki göstermesi, devlet aygýtýnýn olanca aðýrlýðýyla kullanýmýný gerektirmiþtir. Bu ayný zamanda feodal devlet aygýtýnýn daha da
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güçlendirilmesi ve homojenleþtirilmesi demektir. Serflere karþý
kullanýlan zorun uygulayýcýsý olan özel silahlý adam müfrezelerinin
sayýsal artýþý devlet harcamalarýnýn (kamu harcamalarý) artmasýna
yol açmýþtýr. Bu ise, kamu gelirlerinin artýrýlmasý olarak vergilerin
artýrýlmasý demektir. Bu, doðrudan nakit paraya sahip olan burjuvalarýn artan vergi sorumluluðu altýna sokulmalarý demektir. Bu
andan itibaren artýk devlet, tüm aygýtýyla, feodalizmi ve feodal ayrýcalýklarý korumak ve sürdürmek amacýyla sahnede en önde yer
almaktadýr.
Feodalizmdeki bu geliþmenin yanýnda, yeni üretim iliþkisi
olarak kapitalizmin geliþimi de gündemdedir. Kapitalist üretim o
zamana kadar mevcut olan feodal bey-serf iliþkisi dýþýnda bir iliþki
yaratmýþtýr: Kapitalist-ücretli iþçi iliþkisi. Bu iliþki tüm toplumda devrim yapýcý etkiler yaratmýþtýr. Kapitalist üretim iliþkilerinin geliþmesine paralel meydana gelen deðiþiklikler karþýsýnda feodalizmin yapabileceði tek þey, elinde tuttuðu zor aygýtýný artan oranda
ekonomik amaç için kullanmaktýr. Ama feodal beylerin kendi varlýklarýný korumak için giriþtikleri her hareket, karþý bir hareket
yaratmakta geçikmemiþtir. Bu durumda yürütme gücünü, o güne
kadar þu ya da bu biçimde, ama iþlevsiz olarak varlýðýný sürdüren
kraliyetin eline teslim etmek, feodaller için kaçýnýlmazdý. Bir bakýma sýnýf mücadelelerinin büyük bir toplumsal yýkýma yol açmasýný
engellemek için sýnýflar üstü bir hakem yaratýlmaktadýr. Ancak
devletin bu biçimi, Engelsin deyimiyle aristokratlarla burjuvazi
arasýnda denge saðlayan54 mutlak monarþiler uzun bir süre var
olamazdý. Bu biçim giderek devlet iktidarýnýn yeni bir bölünmesiyle sona erdi. Bu yeni durum yasama ile yürütmenin (ve dolayýsýyla
yargýnýn) birbirinden ayrýlmasýydý.
Krallýk iktidarýnýn olduðu bir çaðda ve ülkede, aristokrasi ile burjuvazi egemenlik için çarpýþýr ve burada
egemenlik bölünmüþ olduðu için güçler ayrýmý doktrini egemen fikir olarak ortaya çýkar.55 (abç)
Ancak feodalizmden kapitalizme geçiþin, devlet konusunda
tek bir biçim oluþturduðu söylenemez. Genel kural olarak, kapitalist üretim iliþkilerinin temelde egemen olmasýna paralel ortaya
54
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çýkan üstyapý deðiþiklikleri, bütünsel bir dönüþüm saðlayamamaktadýr. Bu dönüþümü engelleyen ve parçalý hale getiren devlet gücüdür.
Bu durumda devletin ele geçirilmesi kaçýnýlmaz olarak baþat bir
sorun olmaktadýr. Ama bu ele geçirme, her yerde devrimci bir
tarzda olmamýþtýr. Fransada kitlesel bir ayaklanma ile, devrimci
tarzda iktidar ele geçirilirken; Ýngilterede özel silahlý güçlerle (Cromwell hareketi ve 1649 Devrimi), Almanyada feodalitenin eritilmesi
ile gerçekleþmiþtir. Bu farklýlýða raðmen, her yerde güçler ayrýmý
gerçekleþmiþtir.
Yasama gücü olarak parlamentonun oluþmasý ve yetkilerinin yürütmeye göre daha fazla olmasý, geniþ halk yýðýnlarýný etrafýnda toplamýþ ve onlarýn çýkarlarýný genel çýkar olarak kendi
çýkarlarýyla bütünleþtirmiþ burjuvazinin yararýnaydý. Bu burjuvazinin çýkarýnaydý, çünkü feodallerin denetiminde olan yürütme
gücünün yetkisi ancak bu yolla sýnýrlanabilirdi. Son durumda yürütme gücünün de burjuvazinin eline geçmesi de, tek bir biçimde
olmamýþtýr. Kimi yerde tedrici geçiþle ve yürütme gücünü kullananlarýn burjuvazi tarafýndan satýn alýnmasýyla gerçekleþirken, kimi
yerlerde halkýn silahlý ayaklanmasý ile feodallerin tasfiyesiyle
gerçekleþmiþtir. (Bu açýdan 1779 Fransýz Devriminde giyotin, bu
tasfiyenin bir aracý olmuþtur.)*
Burjuvazinin egemenliðinin yasama ve yürütme gücünde
ortaya çýkmasýna paralel, yargý gücü de onun eline geçmiþtir. Yargý
gücü, burjuvazinin hukuk ilkeleri (yasama organýnca) yasallaþtýrýlmasýyla birlikte denetime alýnmýþtýr. Burjuva hukuku, özde burjuva
mülkiyetinin, kapitalist mülkiyetin bir ifadesidir, ama yalýn anlamda burjuvazinin çýkarýný ifade etmez.
Burjuvazi, kesinlikle bir sýnýf olarak egemen olduðundan, hukuk içinde kendine genel bir ifade vermek
zorundadýr.56 (abç)
Egemen olan kapitalist üretim iliþkileri feodalizmden devraldýðý üretici güçleri hýzla geliþtirmeye baþlamýþtýr. Ancak daha
önceki üretim iliþkileri gibi, belli bir evreden sonra üretici güçlerin
geliþiminin, bizzat kapitalizm tarafýndan engellenmesi gündeme
* Feodalizmden kapitalizme geçiþ sorunu oldukça karmaþýk bir dizi sorunu içermektedir. Ekonomik ve politik geçiþin deðiþik biçimleri ve nedenleri ayrý bir yazýnýn konusu olacak kadar kapsamlýdýr. Burada genel ve öz olarak deðinmekle yetindik.
56
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girer. Bu yeni evreyi kýsaca tekelci kapitalizm ya da emperyalizm
olarak adlandýrmaktayýz. Bu evrede tekellerin ve mali sermaye ile
birleþmiþ sanayi sermayesinin oluþturduðu finans-oligarþisinin ortaya
çýkmasý, burjuva toplumunun kendi iç evrimini tamamlamasý demektir. Tekelci döneme kadar, temel olarak, doðrudan üreticilerin
mülksüzleþtirilmesiyle geliþen kapitalizm ve sermaye birikimi, artýk finans-oligarþisi dýþýndaki tüm kesimlerin, elinde az çok servet
bulunan herkesin mülksüzleþtirilmesine dönüþmüþtür.
Þimdi mülksüzleþtirilecek olan, artýk baðýmsýz emekçi deðil, ama bir üreticiler ordusu ya da birliðin baþý olan
kapitalisttir. Bu mülksüzleþtirme, kapitalist üretimin, sermayenin yoðunlaþmasý sonucunu veren içsel yasalarýnýn iþleyiþiyle gerçekleþir. Bu yoðunlaþmaya, büyük sayýda kapitalistin küçük sayýda kapitalistin bu mülksüzleþtirilmesine baðlý olarak, bilimin tekniðe uygulanmasý, topraðýn yöntem ve birlik ile iþlenmesi, iþ aletinin ancak ortaklaþa kullanýmla güç kazanan aletler haline dönüþmesi,
burdan hareketle üretim araçlarýnda tasarruf, bütün halklarýn kapitalist rejime uluslararasý niteliðini veren dünya
piyasasý þebekesi içine girmesi, durmadan büyüyen bir
ölçüde geliþir. Toplumsal evrimin bu döneminin bütün
avantajlarýný zorla ele geçiren ve tekelleþtiren para babalarýnýn sayýsý azaldýðý ölçüde sefalet, baský, kölelik,
alçalma, sömürü artar. Ama kapitalist üretimin iþleyiþi
ile birleþmiþ ve örgütlenmiþ, durmadan büyüyen ve gitgide daha disiplinli hale gelen iþçi sýnýfýnýn direnci de artar. Sermaye tekeli kendisi ile birlikte ve kendi yardýmý
ile büyümüþ ve geliþmiþ olan üretim biçimi için bir engel haline gelir. Çalýþmanýn toplumsallaþmasý ve maddi
çalýþma araçlarýnýn merkezileþmesi, artýk kapitalist zarflarý içine sýðmayacak bir dereceye varýr. Bu zarf parça
parça olur. Kapitalist mülkiyetin sonu gelmiþtir. Mülksüzleþtirenlerin bu kez kendileri mülksüzleþtirilir.57 (abç)
Yine Marks, hisse senetli þirketlerin ortaya çýkmasýný irdelerken þunlarý söylemektedir:
Bu kapitalist üretim tarzýnýn, bizzat kapitalist üretim
57
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tarzý içinde ortadan kaldýrýlmasýdýr ve dolayýsýyla prima
facie yeni bir üretim biçimine geçiþin yalnýzca bir evresini temsil eden kendi kendini çözümleyen bir çeliþkidir.
Bu böyle bir çeliþki olarak, kendisini, kendi sonuçlarýyla
da ortaya koyar. Bazý alanlarda tekel kurar ve böylece
devlet müdahalesini gerekli kýlar. Yeni bir finans-aristokrasisi, kurucular, spekülatörler ve düpedüz nominal
direktörlere þeklinde yeni bir asalaklar zümresi türetir.58 (abç)
... kapitalist üretimin daha az geliþmiþ aþamalarýnda
bir anlam taþýyan kavramlar burada tamamen anlamsýz hale gelmiþtir. Baþarý ve baþarýsýzlýðýn her ikisi de
burada, sermayenin merkezileþmesine ve böylece en
görülmemiþ biçimde mülsüzleþtirmeye varýr. Mülsüzleþtirme, burada, doðrudan üreticilerden baþlar, daha küçük
ve orta boy kapitalistlerin kendilerine kadar uzanýr. Bu,
kapitalist üretim tarzý için çýkýþ noktasýdýr ve baþarýlmasý,
bu üretim tarzý için hedeftir. Son kertede, bütün bireylerin üretim araçlarýndan yoksun býrakýlmasýný, kendine
amaç edinmiþtir. Toplumsal üretimin geliþmesiyle birlikte üretim araçlarý, özel üretim araçlarý ve özel üretim
ürünleri olmaktan çýkar ve bundan sonra ancak bir araya gelmiþ üreteicilerin elinde, üretim araçlarý, yani bunlarýn toplumsal ürünleri olduklarý için gene bunlarýn toplumsal mülkiyeti olabilirler. Ne var ki bu mülksüzleþtirme,
kapitalist sistem içinde çeliþkili bir biçimde toplumsal
mülkiyetin bir azýnlýk tarafýndan ele geçirilmesi biçiminde görülür.59 (abç)
Temelde, üretim iliþkilerinde meydana gelen bu deðiþmeler
giderek burjuva toplumunun tüm alanlarýna yayýlýr ve yeni bir biçim
ortaya çýkar. Sermayenin artan yoðunlaþmasý ve merkezileþmesi,
devlet gücünün daha da merkezileþmesi ve sermayenin yoðunlaþtýðý
ellerde yoðunlaþmasý ile birlikte oligarþik nitelik alýr. Temeldeki
deðiþmelerin gerekli kýldýðý devlet müdahalesi için bu biçim kaçýnýlmazdýr. Artýk serbest rekabetçi dönemin burjuva yönetim biçimi
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olan demokrasi ki yasama gücü yürütme karþýsýnda önde gelir
yerini oligarþik yönetimlere býrakmýþtýr.
Bu geliþme temel olarak üç etmene baðlýdýr: Birincisi, sermayenin yoðunlaþýp merkezileþmesi sonucu tekellerin ve finans-kapitalin ortaya çýkmasý; ikincisi, ulusal sýnýrlar içinde olaðanüstü boyuta ulaþan sermayenin ihraç edilmesi ve böylece kolonyalist sömürgecilikten farklý olan emperyalist sömürgeciliðin ortaya
çýkmasý. Hilferding emperyalizm olgusunu ve sonuçlarýný þöyle ifade eder:
Yabancý uluslarýn egemenlik altýna alýnmasý güç ile,
yani gayet doðal bir þekilde olduðundan, bu durum egemen ulusal üstünlüðünün kendi sahip olduðu bazý özel
doðal niteliklere, diðer bir deyiþle, ýrksal özelliklere baðlý
imiþ gibi görünür. Böylece ýrk ideolojisinde finans-kapitalin kuvvet elde etme hýrsýnýn bilimsel bir kisveye bürünmüþ temeli ortaya çýkmaktadýr. Finans-kapital bu þekilde faaliyetlerinin amaç ve gerekliliðini göstermiþ olur.
Demokratik eþitlik idealini oligarþik egemenlik ideali
alýr.60 (abç)
Üçüncü etmen ise, sayýsal olarak iyica azýnlýða düþen egemen sýnýfýn bir bölümünün (finans-kapital) tüm toplumsal sýnýf ve
tabakalardan uzaklaþmasý, yani toplumdan giderek tecrit olmasý
ve diðer sýnýf ve tabakalarýn bu duruma tepkilerinin yoðunlaþmasýdýr.
Bu durumda, devlet gücünü kontrol eden finans-kapital, bu tepkilere karþý düzenin korunmasý olarak artan oranda devlet gücüne,
yani zora baþvurur. Bu, bir yandan devlet gücünün artan oranda
yetkinleþtirilmesi ve güçlendirilmesi sonucunu doðururken, öte yandan da egemen gücün siyasal tecritinin nesnel koþullarýný
olgunlaþtýrýr. Bu güne kadar güçler ayrýmý doktrinine dayanan ve
demokratik kurallarla yürütülen devlet biçimi deðiþmek zorundadýr. Çünkü demokrasi, onun egemenliðini tehlikeye sokacak unsurlar içerir. Bur durumu Marks, 1848 Fransýz Anayasasýný tahlil
ederken þöyle belirtir:
Bu anayasanýn kapsadýðý en büyük çeliþki þudur:
Anayasa, tutsaklýðýný sürekli kýldýðý sýnýflar olan proletarya, köylüler ve küçük-burjuvaziyi, genel oy aracýlýðýyla
60
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siyasal güce sahip kýlýyor. Ve eski toplumsal gücünü
onayladýðý sýnýf olan burjuvaziden ise, bu gücün siyasal
garantilerini geri alýyor. Yönetime demokratik kurallar
getirerek, düþman sýnýflarýn her an zafer elde etmelerini
ve burjuva toplumun temellerini tehlikeye sokmalarýna yardým ediyor.61 (abç)
Böylesine bir tehlikeye finans-oligarþisinin uzun süre sessiz
kalacaðýný düþünmek saçma olur. Bu yüzden, sonuç, yasama gücünün yetkilerinin sýnýrlandýrýlmasý ve buna karþýlýk yürütme gücünün güçlendirilmesidir. (ABDde yasamanýn yürütme karþýsýndaki durumu buna açýk bir örnektir.)
Devlet gücünün ve ekonomik görevlerinin alanýnýn
geniþletilmesinin yaný sýra parlamenter kurumlarýn etkinliðinin azalmasý da görülür. Otto Bauer þöyle diyordu: Emperyalizm, yasama gücünün yetkilerini yürütme
gücünün lehine olarak azaltýr. Bunun nedenlerini aramak için çok uðraþmaya gerek yoktur. Parlamento merkezileþmiþ monarþilerin ellerindeki gücü istedikleri gibi
kullanmalarýný önlemek için kapitalist sýnýfýn verdiði mücadeleden doðdu. Bu durum çaðdaþ dönemin ilk zamanlarýnýn özelliðiydi. Parlamentonun görevi daima hükümet gücünün kullanýmýnýn denetlenmesi ve kontrol
edilmesi olmuþtur. Bunun sonucu olarak parlamenter
kurumlar, devletin özellikle ekonomik alandaki görevlerinin asgariye indirildiði rekabetçi kapitalizm dönemlerinde güçlendiler ve prestijlerinin en yüksek noktasýna vardýlar ... Emperyalizm döneminde kesin bir deðiþiklik
olur. Sýnýf saflarýnýn güçlenmesi ve toplumsal zýtlaþmanýn
keskinliðinin artmasý ile, parlamento gittikçe artan bir
ölçüde birbirinden farklý sýnýf ve gruplarýn çýkarlarýný temsil eden partilerin savaþ alaný olur. Bir taraftan parlamentonun olumlu eylem gerçekleþtirme kapasitesi azalýrken, diðer taraftan, uzaktaki topraklarý yönetmeye, donanma ve ordularýn faaliyetlerini düzenlemeye ve karmaþýk ve zor ekonomik sorunlarý çözmeye hazýr ve yetenekli olan merkezi bir devlete olan gereksinme artar.
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Parlamento bu þartlar altýnda elinde bulundurduðu ayrýcalýklarý birbiri ardýndan býrakmak ve gözleri önünde,
gençliðinde iyi ve etkin biçimde mücadele verdiði türde,
merkezi ve denetlenmeyen bir gücün ortaya çýkýþýný seyretmek zorundadýr.62 (abç)
Yasama organý ile yürütme organý arasýndaki iliþkilerin deðiþmesi, o güne kadarki sýnýf dengeleri arayýþýnýn da sonu olmuþtur. Çeþitli sýnýf ve tabakalarýn temsilcilerinin yer aldýðý parlamento
ve bunun denetiminde ve bundan çýkan hükümet (yürütme organý) sýnýflar arasýndaki güçler dengesini en açýk biçimde yansýtýyordu. Çoðu zaman ortaya çýkan koalisyon hükümetleri bu dengelerin dýþa vurumundan baþka birþey deðildi. Ama sermayenin hýzla
yoðunlaþýp merkezileþmesi ile ortaya çýkan finans-kapital için bu
koalisyonlar, her þeyden önce kârlarýný baþkalarýyla paylaþmak anlamýna geliyordu. Öte yandan da sermaye ihracý ile dünya çapýndaki
faaliyetlerde çýkan sorunlarýn çözümlenmesinde bu güçler dengesi çoðu zaman finans-kapitalin çýkarlarýna ters durumlarýn ortaya
çýkmasýna yol açýyordu. Ýç ve dýþ koþullar böylesine bir yönetimin
gereksinmeleri karþýlamadýðýný kýsa bir süre sonra göstermiþtir. Böylece yürütmenin güçlendirilmesi süreci baþladý. Bu sürecin geçiþ
süreci olarak zamaný, ülkelere göre deðiþiklikler göstermesi yanýnda, tek tek ülkelerde de çok kýsa da sürmektedir. Ve geliþme
doðru bir çizgi izlememiþ, yer yer geri dönüþlere yol açmýþtýr. Örneðin, Fransada deðiþik zamanlarda ortaya çýkan anayasa bunalýmlarý,
bu geliþme evrelerini net biçimde ortaya koyar.
Fransada, Paris Komünü sonrasý yýllar, baþlý baþýna finanskapitalin ve tekelci kapitalizmin geliþme ve güçlenme yýllarý olmuþtur. 1875 yýlýnda kabul edilen anayasa ile baþlayan ve adýna III.
Cumhuriyet denilen dönem, oldukça uzun bir dönem olup, sürekli deðiþen bir güçler dengesi dönemidir. Bir baþka deyiþle dengenin kararsýz niteliði baþattýr.
III. Cumhuriyet döneminin anayasasý iki meclisten oluþan,
yani senato ve temsilciler meclisinden oluþan bir yasama gücünü
temel almaktaydý. Bakanlar, yani hükümet üyeleri bu meclislere
karþý sorumluydular ve Cumhurbaþkaný iki meclis tarafýndan 7 yýllýk süre ile seçiliyordu. Genel oya dayalý seçimler, meclislerde
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tüm ulusal sýnýf ve tabakalara temsil edilme olanaðý tanýyordu.
Yasamanýn yürütmeyi denetlemesi ve ondan güç almasý, tüm çýkarlarýn belli bir dengede tutulmasýna baðlý olan hükümetler
kurulmasýna olanak saðlýyordu. Bu döneme koalisyon hükümetleri dönemi demek pek yanlýþ olmayacaktýr. 1877-79 yýllarý arasýnda
beþ baþbakanýn görev almasý bunu göstermektedir.*
Oldukça uzun süren bu III. Cumhuriyet dönemi, burjuvazinin yasam gücünün ezilen sýnýflara saðladýðý (genel oy aracýlýðýyla)
avantajlarý ortadan kaldýrmak için ileriye doðru yaptýðý bir hamlenin ürünüdür. Burada burjuvalaþtýrýlmýþ ya da satýn alýnmýþ aristokratlara dayanan bir senatonun oluþturulmasý, ezilen sýnýflarýn
temsilciler meclisinde tek meclis olarak sayýsal çokluklarý yüzünden elde edebilecekleri zaferleri engellemeyi hedef alýyordu.
Bir bakýma yasama gücünün yetkilerinin sýnýrlandýrýlmasýnýn yasama gücü içinde bulunmuþ bir çözümü idi. Ancak bunun finanskapitalin iþine yaramadýðý bir süre sonra görüldü. Bu dönemde
pek çok hükümet bunalýmlarýnýn patlak vermiþ olmasý ve zaman
zaman sol hükümetlerin iþbaþýna gelmesi (1930larýn Halk Cephesi) bu dönemdeki istikrarsýzlýkýn görüngüleridir. Üstelik Fransa,
bu dönemde iki paylaþým savaþýna girmiþtir. II. yeniden paylaþým
savaþýnýn getirdiði ortam, III. Cumhuriyet anayasasýnýn deðiþmesi
gerektiðini ortaya koymuþtu. Fransýz finans-kapitalin çýkarý, doðrudan ademi merkeziyetçilik yerine merkeziyetçi bir yürütmenin
olmasýndaydý. Bunu en açýk bir biçimde De Gaulle ifade etmiþtir.
IV. Cumhuriyet denilen yeni dönemde yasama gücü yürütmeyi yine denetleyen durumundadýr, ancak göreli olarak
sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu da, iki meclis yerine tek meclis oluþturulmasý
ile saðlanmýþtýr. De Gaulle yürütmenin güçlendirilmesi yönünde
tüm çýkýþlarýna raðmen, savaþ yýllarýndan gelen Direniþ Hareketinin
gücü ve burdaki koalisyon (iþbirliði) buna olanak tanýmamýþtýr.
Özellikle Fransýz Komünist Partisi (FKP) kitle üzerinde büyük bir
prestije sahiptir. Bu durumda yasamanýn yürütme üzerindeki görece üstünlüðü bu dönemde de sürmüþtür. Böylece Cumhurbaþkaný De Gaulleün kiþisel otoritesine baðlý olarak fiili bir yürütme
gücü ortaya çýkmýþtýr. Ancak Fransýz emperyalizminin sömürgelerde karþýlaþtýðý sorunlarýn artmasý yeni bir bunalýma yol açmakta
* Bu Baþbakanlar, de Broglie, Dufaure, Vaddington, Freycinel ve J. Ferrydir.
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gecikmemiþtir. 1954 Dien Bien Fu yenilgisi ile Vietnamýn yitirilmesi ve 1958 Cezayir Kurtuluþ Savaþýnýn ürünü olarak General Salanýn
Francovari baþkaldýrýsý, kamuoyunun merkezi ve güçlü devlet
ten yana olmasýna yol açmýþtýr. Ve böylece De Gaulleün kiþiliðinde
ifadesini bulan finans-oligarþisinin kesin egemenliðini saðlayacak
anayasa hazýrlandý. Bu yeni anayasa, doðrudan seçilen devlet baþkanýna büyük yetkiler veriyordu ve devlet baþkaný meclise karþý
sorumlu deðildi. V. Cumhuriyette, artýk yasamanýn gücü sýnýrlanmýþ ve yürütmenin üstünlüðü açýk biçimde yer almýþtýr. (Devlet
baþkanýnýn meclisi fesh yetkisi olmasý en tipik maddedir.)
Fransada oldukça uzun süren bu geliþme, diðer kapitalistemperyalist ülkelerde, ülkelerin özelliklerine ve kitlelerin bilinç ve
örgütlenme düzeyine baðlý olarak deðiþik evrelerden geçerek
gerçekleþmiþtir. ABDdeki geliþmeyi bir yazar þöyle anlatýyor:
19. yüzyýl Amerikasý bir orta-sýnýf (tiers-etat) toplumuydu. Bu toplum yapýsý içinde sayýsýz denecek kadar
çok ve küçük, göreceli olarak birbirine yakýn güçte örgütler vardý. 19. yüzyýlýn dengeli toplumunda ekonomide
küçük-giriþimci en önemli öðeydi; siyasal hayatta ise kuvvetler ayrýmýna tam olarak uyuluyor ve ekonomi-politik
alanýnda siyasal düzenle ekonomik düzen birbiri karþýsýnda oldukça baðýmsýz bir durumda bulunuyordu. Geçen yüzyýlýn Amerikan toplumunda küçük-giriþimcilerin
her þeye gücü yetmese bile kendisinin iktidar dengesinin oluþumunda önemli bir yeri vardý. Bugünkü Amerikan toplumunda ise, küçük-giriþimcilerin yerini, en önemli alanlarda merkezileþmiþ bir avuç þirket almýþ; kuvvetler ayrýmýna dayanan siyasal hayatýn yerine yürütme organýnýn üstünlük kazandýðý bir siyasal düzene geçilmiþ;
yasama organýna orta düzeyde politikadan baþka bir
þey kalmamýþ; yasama organý soruþturma ve denetleme
yetkisini kullanýrken, artýk kendi inisiyatifinde olmayan
siyasetlerin izleyicisi durumuna indirgenmiþtir; son olarak, ekonomi-politik alanýnda siyasal ve ekonomik iþler
çok karmaþýk ve derin bir þekilde iç içe girmiþ bulunmaktadýr.63 (abç)
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Marksist-Leninist devlet teorisine iliþkin bir diðer konu da,
devlet aygýtýnýn yapýsý ve bu yapýnýn organlarýnýn oluþumu ve iþlevleridir. Devletin yasama, yürütme ve yargý þeklinde üç ana yapýlanmaya sahip olduðunu yukarda gördük. Marksist-Leninist devlet
teorisinde, hemen hemen en çok tartýþýlan ve karýþtýrýlan bu üçlü
yapýlanma ile bir bütün olarak devlet ile diðer üstyapý kurumlarýnýn
iliþkisidir.
Bilindiði gibi, üstyapý ayný zamanda ideolojik baþka þekilleri
ve bunlara denk düþen kurumlarý içerir, yani devlet üstyapýnýn tek
kurumu deðildir. Ama pek çok durumda bu kurumlar, doðrudan
devlet denetiminde ve devlet kurumlarý olarak görünmektedir. Örneðin, bir ideolojik kurum olarak eðitim kurumlarý, yani okullar
(ilk, orta, yüksek) pratikte devlet okullarý olarak faaliyet gösterebilir. Bu durumda bunlarýn bir devlet kurumu olarak devletin içinde
mütalaa edilmesi gerekmektedir. Ama bu böyle midir? Ýþte bu ve
benzeri sorular, tartýþmanýn temelini teþkil eder.
En geliþmiþ haliyle burjuva devlet söz konusu olduðunda,
bu devletin evrimini ele almadan, yukardaki soruya doðru bir yanýt
vermek mümkün deðildir. Serbest rekabetçi kapitalizm döneminde, devlet ile diðer üstyapý kurumlarý arasýndaki iliþkide özerklik
belirleyicidir. Öyle ki, burjuva devrimleriyle birlikte ortaya çýkan
laiklik, dini kurumlarýn devlet aygýtýndan ayrýlmasýný ifade eder (görece özerklik kazanma). Bunun paralelinde eðitim kurumlarý, feodal
dönemde bir devlet kurumu olan kiliseye baðlý olanlar ile laik
eðitim kurumlarý birbirinden ayrýlmýþtýr. Özellikle 19. yüzyýl sonlarýnda Fransada yoðunlaþan laik eðitim-kilise eðitimi mücadelesi,
eðitim kurumlarýnýn özelleþmesi ile sonuçlanmýþtýr. Ayný biçimde
ekonomik bir örgütlenme olarak borsalar, odalar, sendikalar devlet kurumlarýndan nispi olarak özerk kurumlardýr. (Buna basýn-yayýn
kurumlarýný da ekleyebiliriz.) Diðer yandan, o güne dek aristokrasinin ve kilisenin denetiminde ve onlar adýna gerçekleþtirilen güzel
sanatlar akademileri, burjuva devrimiyle özelleþmiþ ve özerklik
kazanmýþtýr. Bunlar, Marksýn deyimiyle burjuvaziyle birlikte ortaya çýkan ve ancak onunla birlikte geliþebilen yapýlardýr. Hegelin
sivil toplumu, hemen hemen bu tarihsel geliþmenin kavramsal
* Daha ilerde göreceðimiz gibi, Gramscide ayný kavram, Hegelin orta-terimi yerine
üstyapýsal kavram olarak yer almaktadýr.
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ifadesidir.*
Marksist-Leninist teoride, devlet baþta olmak üzere dini, siyasi, hukuki, kültürel tüm biçimler ve kurumlar üstyapý olarak
tanýmlanýr, yani bunlar üstyapýsal niteliktedir. Ancak hepsi bir bütün
olarak devlet olarak ifade edilemezler.
Serbest rekabetten tekelci evreye geçiþle birlikte, kapitalizmin çeliþkilerinin had safhaya çýkmasý, sermayenin yoðunlaþmasý
ve merkezileþmesinin bir ifadesi olmuþtur. Bu geliþmenin üstyapýsal sonuçlarý ise, devletin, ekonomiden kültüre kadar toplum yaþamýnýn her alanýnda artan etkinliði olmaktadýr. Tekelci devlet
kapitalizmi olarak varýlan nokta, ayný zamanda kapitalizmin
aþýlmasýnýn nesnel koþullarýnýn olgunlaþmasý demektir. Emperyalist dönemde devletin oligarþik nitelik almasý ve sistemin bütünündeki bunalým (sürekli ve genel bunalým) üstyapý kurumlarýnýn göreli özerkliðinin yavaþ yavaþ azalmasýna yol açmýþtýr. Kapitalizmin iç
dinamikle geliþtiði ülkelerde, bu durum o güne kadar mevcut olan
devlet dýþý kurumlarýn doðrudan tasfiyesi ile deðil de, devletin
bu alanlarda (din, eðitim, kültür, basýn vb.) kendine baðlý kurumlar oluþturmasý þeklinde olmuþtur. Yine de devlet ile olan özerkliði
tümüyle ortadan kaldýrýlmamýþtýr. (Bunda, bu kurumlarýn demokratik haklarla olan baðlantýsý özellikle belirleyici olmuþtur.) Son
tahlilde, bizzat kapitalizmin yadsýnmasý anlamýna gelen devletin
etkinlik alanýný tüm topluma, kurumsal olarak yaymasý, oligarþinin
geliþimi olarak düþünülmelidir. Kapitalizmin dýþ dinamikle geliþtiði
ülkelerde ise, durum daha farklýdýr. Bu ülkelerde demokratik devrimin tamamlanmamýþ olmasý, demokratik kurumlarýn (üstyapýsal)
oluþmasýný ve geliþmesini engellemektedir. Devlet, bu ülkelerde,
hemen hemen tüm üstyapýsal faaliyetleri ve kurumlarý, ya bizzat
örgütler, ya da sýký biçimde denetler, yani bu kurumlarýn devletten
özerk olmasý ya hiç yoktur, ya da hemen hemen hiç yoktur.
Toplum altyapýsýndan üstyapýsýna kadar sürekli bir bunalým içindedir ve bu bunalým döneminde de egemen sýnýfýn baþka türlü hareket
etmesi ve örgütlenmesi olanaksýzdýr.*
* Ayný durum kapitalist-emperyalist ülkelerde, sürekli ve genel bunalýmýn derinleþtiði
buhran dönemlerinde görülür. Bunun en açýk biçimi faþizmdir. Faþizm, eðitimden
sendikalara, gazetelerden tüm kültürel faaliyetlere kadar her þeyi devlet (faþist devlet)
tekeline alýr.
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Kapitalizm, ister iç dinamikle geliþmiþ olsun, ister dýþ dinamikle geliþmiþ olsun, emperyalist dönemde devletin faaliyet alaný,
geçmiþ döneme kýyasla (göreli) açýk biçimde artmýþ ve geliþmiþtir.
Bunun sonucu olarak devlet kurumlarý ile diðer üstyapý kurumlarý
arasýndaki özerklik büyük ölçüde azalmýþ ve yer yer ortadan
kalkmýþtýr. Bu demokratik yönetimin, kapitalizmin iç dinamikle
geliþtiði ülkelerde büyük ölçüde terk edilmesi demektir. Ancak
geçmiþ dönemlerde proletarya ve emekçi kitleler uzun süren kanlý
mücadeleleriyle demokratik hak ve özgürlüklerine sahip olmuþlardýr. Emekçi sýnýflar gerek nicelik, gerekse nitelik olarak güçlüdürler. Onun için bu ülkelerdeki oligarþi klâsik burjuva demokrasisi
ve özgürlüklerini belli ölçülerde sýnýrlayabilmekte, fakat asla özüne dokunamamaktadýr.64 Bu da devlet dýþýndaki üstyapýsal
kurumlarýn bir kýsmýnýn özerkliðini sürdürmesine yol açmaktadýr.*
Özet olarak Marksist-Leninist devlet kuramý budur. Bundan
çýkan sonuç, emperyalist dönemde sosyalist devrim için Marksýn
saptadýðý nesnel koþullar, yani kapitalist üretim iliþkileri ile üretici
güçler arasýndaki çeliþkinin antagonizma kazanmasýyla devrim döneminin, proleter devrimler çaðýnýn baþladýðýdýr. Sistemin bütününde mevcut olan bu nesnel koþullar, artýk proletaryanýn devlet
iktidarýný parçalayarak ele geçirmeyi birinci görev olarak almasý
demektir. Leninist devrim teorisi de, devrimin nesnel koþullarýnýn
olgunlaþtýðý bir çaðda proletaryanýn iktidarý ele geçirmesi ve bu
iktidar aracýlýðýyla sosyalist üretim iliþkilerinin inþasýnýn teorisidir.
20. yüzyýlýn baþýnda, kapitalizmin emperyalizme
dönüþtüðünü gözleyen Lenine göre, Marksn 1847-50 dö* Emperyalist dönemde devletin etkinlik alanlarýnýn artmasý ve geniþlemesini, onun
yasama-yürütme-yargý kurumlarý dýþýna taþan özelliðini gören pek çok Marksist vardýr.
Bunlar arasýnda L. Althusser özel bir yere sahiptir. Althusser devleti tüm üstyapý olarak
ele almaktadýr. Ve bu bakýþ açýsýndan devlet aygýtlarýný iki ana baþlýk altýnda toplar: 1)
Devletin baský aygýtý; 2) Devletin ideolojik aygýtý (ideolojik devlet aygýtý ÝDA). Ona göre,
bürokrasi ve militarizm devletin baský aygýtýný oluþturur. Bunun dýþýnda kalan kurumlar
ideolojik devlet aygýtý(ÝDA)dýr. Bunlar da: a) Dini devlet aygýtlarý, b) Eðitim ÝDAlarý
(resmi devlet okullarý, üniversiler, akademiler, enstitüler), c) Aile ÝDAsý, d) Hukuki ÝDAlar
(mahkemeler vb.), e) Siyasi parti ÝDAlarý, f) Sendikal ÝDAlar, g) Kitle iletiþim ÝDAlarý, h)
Kültürel ÝDAlar (edebiyat, güzel sanatlar, spor). Althusserin bu tasnifi tek tek eleþtirilebilir
olmakla birlikte, emperyalist dönemde devlet aygýtýnýn çokluðu ve yaygýnlýðýný ifade etmesi
yönünden önemlidir. Ýlerde göreceðimiz gibi, Gramscide, Althusserin ÝDAlarýna yakýn
sivil toplum kavrayýþý vardýr, ama Gramscide bunlar özerktir.
64
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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nemi arasýnda geldiðini zannettikleri an, büyük mücadele aný artýk gelmiþti. Artýk burjuvazi ile proletarya arasýndaki savaþ bütün Avrupada gündemdedir. Ve Lenin,
Marks ve Engelsin 1850 Almanyasý için öngördükleri
sürekli devrim teorisini Rus proletaryasýnýn devrim teorisi olarak ilân ediyordu.
1848-50 dönemi arasýnda, Marks ve Engels, bu devrim teorisinde gerçekten yanýlmýþlardý. Çünkü onlar, 1847
ticaret bunalýmý ile kapitalizmin genel ve sürekli bunalýmlar dönemine girdiðini zannetmiþlerdi. Oysa kapitalizm o çaðda yükselme dönemindeydi. Dolayýsýyla
Avrupada bir proleter devrimi olmasý olanaksýzdý. Bu
nedenle, Almanyadaki demokratik devrimin baþýný proletarya çekse bile, Avrupada zamandaþ patlak veren proletarya devrimleri olmadýðý için, proletarya, devrimi sürekli
kýlamazdý. Almanyada proletaryanýn burjuva demokratik aþamada durmaksýzýn sosyalist devrim aþamasýna
geçebilmesi için, Avrupanýn çeþitli ülkelerinde iktidarý
ele geçirmiþ olan muzaffer proletaryanýn yardýmý þarttý.
Oysa, þu anda (emperyalist dönemde) kapitalizm sürekli bunalýmlar dönemine girmiþtir. Avrupa proletaryasýnýn iktidara gelmesi için objektif þartlar sistemin bütünü
açýsýndan olgunlaþmýþtýr. Bu yüzden Marks ve Engelsin
1856lardan sonra vazgeçtikleri bu devrim teorisi, kapitalizmn sürekli ve genel bunalýmlar döneminde, Rusya gibi,
gecikmiþ burjuva demokratik devrimin eþiðinde olan bir
ülkenin proletaryasýnýn tek ve doðru devrim teorisidir.65
Sözün özü, proletaryanýn görevi iktidarýn hemen ele geçirilmesinden ibarettir; iktidarýn ele geçirilmesi burjuva aygýtýnýn
parçalanmasý ve proleter devlet aygýtýnýn örgütlenmesi demektir.66 (abç)

65
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II.
KOMÝNTERN VE DEVRÝM STRATEJÝSÝ

1917 Ekim Devrimi ile baþlayan yeni dönemin proletarya
hareketine getirdiði etkiler büyük olmuþtur. Özellikle 1919 Martýnda III. Enternasyonalin (Komintern) kurulmasý bu dönemin en
önemli olgusudur. Komintern, bir dünya partisi olarak, tüm ülkelerin proleter hareketinin tüm sorunlarýnýn ele alýndýðý, karara
baðlandýðý ve yürütüldüðü bir merkez olmuþtur. Böyle bir merkezde, deðiþik ülkelerden gelmiþ parti yöneticilerinin düþüncelerini
açýkça ortaya koymalarý, tartýþmalarý, bu dönemin komünistler arasý
bir iç mücadeleler ya da muhalefetlerin tasfiyesi olarak yorumlanmasýna yol açmýþtýr. Oysa Komintern, proletarya devriminin stratejisi, program ve taktiklerinin belirlendiði ve sonuçta Leninizmin
tartýþmasýz bir çizgi haline geldiði bir dönemi ifade eder. Böylesine
bir kapsamda ve varýlan noktada, her þeyin kolayca gerçekleþtiði
ve çözümlendiði düþünülemez. Leninizmin dünya komünist partilerinin tek çizgisi haline gelene dek, Komintern içinde tam bir
ideolojik birliðin ve homojenliðin olduðu söylenemez. Bu yüzden
belli bir dönem, ele alýnan konularýn ve sorunlarýn çözümlenmesi,
bitmek bilmez tartýþmalara yol açmýþtýr. Öyle ki, Kominternin 24
yýllýk faaliyetinde yaptýðý 7 Dünya Kongresinde alýnan kararlar, sýk
sýk deðiþtirilmiþ ve çoðu zaman birbiriyle çeliþik görüþler ileri sürülmüþtür. Böylesi bir dönemde Komintern Merkez Yürütme Komitesinde yer almýþ bir Gramscinin bu geliþmelerin ve ortamýn
dýþýnda düþünülemeyeceði açýktýr. Konumuz gereði Komintern üzerine bazý noktalarý ele alýp vurgulamak zorunlu olmaktadýr.
Kominternin kurulduðu Mart 1919dan fesh edildiði Mayýs
1943e kadarki dönem, emperyalizmin II. bunalým dönemine denk
düþer. Bu dönemin ayýrt edici özelliði, emperyalist-kapitalist sisteme
karþý sürekli bir alternatifin ortaya çýkmasýdýr. Ekim Devrimi ile
dünyanýn 1/6sýnýn emperyalist-kapitalist sömürünün dýþýna çýkmasý,
yani pazar daralmasý, ilk anda etkisini göstermemiþtir. Ancak 1920
ortalarýna doðru ortaya çýkan aþýrý-üretim buhraný, bu pazar daralmasýnýn etkisini en çarpýcý biçimde göstermiþ ve kapitalizm tarihinin
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en aðýr ekonomik buhranýný yaþamýþtýr. (1929 ekonomik buhraný)
Yine I. yeniden paylaþým savaþý yýllarýnda baþlayýp geliþen
devletin ekonomiye müdahalesi, giderek tekellerle devletin
bütünleþmesine yol açmýþtýr. Devletin doðrudan tekellerin denetimine girmesi, daha tam deyiþle tekelci devlet kapitalizminin ortaya
çýkmasý, devletin görece baðýmsýzlýk durumunun ortadan kalkmasýna yol açmýþtýr.
Dünyanýn ilk sosyalist ülkesinin mevcudiyeti, tekelci devlet
kapitalizmi ve ekonomik buhranýn aðýrlaþmasý II. bunalým döneminin ayýrt edici özellikleridir. Savaþ sonrasý dönemde yükselen
proletarya mücadelesi de bunlara eklenebilir.* Birbiri peþine
baþlatýlan ayaklanmalar ve yenilgiler ayný zamanda Kominternin
en çalkantýlý dönemidir de.
Kuruluþundan itibaren Komintern içindeki tartýþmalar ve
alýnan kararlar incelendiðinde, o güne dek proletarya partilerince
gündeme gelmemiþ sorunlarýn ele alýndýðý, tartýþýldýðý ve yer yer
karara baðlandýðý görülmektedir. Ancak bu sorunlar, tartýþmalarýn
alabildiðine geniþlemesine ve uzun sürmesine, yani bir türlü karara baðlanamaz hale gelmesine neden olmuþtur. Leninin ölümüne
kadar genellikle taktikler üzerine olan tartýþmalar ve kararlar, bu
tarihten sonra strateji ve program konularýnda yoðunlaþmýþtýr.
Bunun da dünya çapýnda yankýlar uyandýrmasý kaçýnýlmazdýr. Burada bu tartýþmalarý ve nasýl karara baðlandýðýný deðil, sadece Gramscinin savlarý ile baðlantýlý olan tartýþmalarý ve alýnan kararlarý özetlemekle yetineceðiz.
a) Proletarya Devriminin Niteliði Üzerine
II. Enternasyonal partilerinin pasifist ve teslimiyetçi devrim
teorisi, temel olarak burjuva devlet aygýtýnýn fethi olarak ifade
edilebilir. Bu teori, geçmiþ toplumlarýn (köleci, feodal ve burjuva)
birbirlerine dönüþümüne bakarak, önce temelde bir dönüþümün,
ekonomik bir dönüþümün gerçekleþmesi, yani sosyalist üretim
iliþkilerinin kapitalizmin rahminde doðup, geliþip, egemen olmasý
* Almanyada 1919 Spartakis ayaklanmasý, 1921 Mart Eylemi ve Ekim 1923
ayaklanmasý; 1923 Bulgaristan ayaklanmasý; 1926 Endonozya ayaklanmasý; 1927 Çin Kanton ve Güz Hasadý ayaklanmalarý ve Çin Halk Savaþýnýn baþlamasý vb.
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gerektiði ve bundan sonra burjuvazi gibi politik iktidarýn ele geçirilebilineceðini savunuyordu. Kendiliðindencilik, gradualizm
ve ekonomizm sapmalarý olarak ifade edilebilecek bu görüþ,
üretici güçlerin geliþiminin geri olduðu ülkelerde proletarya tarafýndan iktidarýn alýnmasýnýn bir talihsizlik, bir felaket ve hatta bir
cinayet olacaðýný ileri sürüyordu. Bunu Marks ve Engelsin iki
deðerlendirmesine dayandýrýyorlardý.
Ýlk dayanaklarý Marksýn Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýnýn Önsözünde ifade ettiði þu saptamaydý:
Hiçbir toplumsal düzen, kendi baðrýnda taþýdýðý bütün üretim güçleri geliþmeden önce, ortadan kalkmaz.
Yeni ve daha yüksek üretim iliþkileri, bu iliþkileri yaratan
maddi koþullar eski toplumun baðrýnda olgunlaþmadýkça
asla gelip yerlerini alamazlar.67
Ýkinci dayanak noktasý ise, Engelsin Almanyada Köylüler
Savaþý adlý yazýsýndaki þu deðerlendirmedir:
Aþýrý bir parti þefinin baþýna gelebilecek en büyük
bela, hareketin, buna hareket tarafýndan temsil edilen
sýnýf hakimiyetini daha ele alacak ve bu sýnýf hakimiyetinin gerektirdiði tedbirleri uygulayacak kadar olgunlaþmadýðý dönemde iktidarý ele almasýdýr. Þefin elinden gelen
þey iradesine baðlý deðildir. Bu olsa olsa çeþitli sýnýflar
arasýndaki zýtlýðýn ulaþtýðý merhaleye ve sýnýflar arasýndaki çatýþmanýn geliþme derecesine, sýnýf zýtlýklarýnýn geliþme derecesini her an tayin eden maddi geçim þartlarýnýn
ve üretim iliþkileri ile deðiþim iliþkilerinin geliþme derecesine baðlýdýr. Böylelikle o, halledilmesi mümkün olmayan bir muamma karþýsýndadýr. Elinden gelen þey,
geçmiþteki bütün eylemine, kendi ilkeleri ve kendi partisinin günlük menfaatlerine zýttýr. Yapacaðý þey ise, gerçekleþmesi mümkün olmayan þeydir. Tek sözcükle artýk partisini, sýnýfýn deðil, ama hareketin, egemenliði için
özellikle olgunlaþmýþ olduðu sýnýfý temsil etmek zorundadýr. Bütün hareketin çýkarý için kendisine yabancý olan
bir sýnýfýn çýkarýný gerçekleþtirmek ve kendi öz sý-nýfýný,
vaadler, sözler ve güvencelerle, bu yabancý sýnýfýn çýkar67

Marks, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, s. 25.
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larýnýn kendi öz çýkarlarý olduðuna inandýrmak zorundadýr. Bu dayanýlmaz duruma düþen, kim olursa olsun, çaresiz biçimde mahvolmuþ demektir.68 (abç)
Lenin, Marks-Engelsin devrimin (proletarya devriminin) nesnel koþullarý üzerine olan ve bu koþullarýn eksikliðinde nelerin olabileceði konusundaki uyarýlarýný dikkate alarak, emperyalist dönemi ayrýnýtýlý olarak tahlil etmiþtir. Ve bu tahlillerinin sonucunda
emperyalist dönemde proletarya devriminin nesnel koþullarýnýn
mevcut olduðunu saptamýþtýr. II. Enternasyonal oportünistlerinin
dogmatizmine karþý Lenin, sorunun sosyalist üretim iliþkilerinin
niteliði, proleter devlet aygýtýnýn ayýrýcý özelliði düzeyinde ele alýnmasý gerektiðini belirtmiþtir. Kýsacasý Lenin, proletaryanýn mevcut
devlet aygýtýný, eski dönemlerde olduðu gibi, ele geçirmekle yetinemeyeceðini, bu aygýtý parçalamasý gerektiðini belirterek devletin
fethi teorisini yýkmýþtýr. Ýkinci olarak da proletarya devrimi ile burjuva (ve dolayýsýyla daha önceki) devriminin ayný geliþim çizgisini
izlemeyeceðini göstermiþtir.
Burjuva devrimi için, feodalizmin baðrýnda geliþen,
bu toplumsal dönüþüm için gerekli örgütler, eski düzenin ana rahminde yavaþ yavaþ yaratýlmýþlardýr, ve feodalizmi yavaþ yavaþ daðýtarak geliþmiþlerdir. Burjuva devrimi tek bir görevle karþý karþýyaydý: o günkü toplumun
bütün ayakbaðlarýný bir kenara atmak ve yok etmek. Bu
görevi baþaran her burjuva devrimi kendisine düþeni yerine getirmiþ olur ve kapitalist büyümeyi hýzlandýrýr. ...
Sosyalist devrim ile burjuva devrimi arasýndaki fark, kesin olarak ikincinin, kapitalist iliþkileri hazýr bulmasýnda yatar; buna karþýlýk Sovyet iktidarý yani proletarya
iktidarý böyle önceden hazýrlanmýþ iliþkilerin mirasýna konma olanaðýndan yoksundur.69 (abç)
Proletaryanýn sömürücülerin direncini kýrmak için
olduðu kadar, nüfusun büyük yýðýnýný köylüler, küçükburjuvazi, yarý-proleterler sosyalist ekonominin kurulmasý iþinde yönetmek için de devlet gücüne, merkezi
güç örgütüne, bir þiddet örgütüne ihtiyacý vardýr.70
(abç)
68
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Lenin, bu þekilde burjuva devrimlerinden farklý olan sosyalist devrimi ortaya koyarak, birincil görevin nesnel koþullar mevcut
olduðundan politik iktidarýn parçalanarak ele geçirilmesi olduðunu söyler. Böylece proletarya devrimi devlet iktidarýna karþý bütün
tahrip güçlerini toplamak ve devlet makinesini parçalamak71
demektir ve sosyalist üretim iliþkileri, hazýr olarak bulunmadýðý
için, bu yeni devlet aygýtý aracýlýðý ile inþa edilir.
Leninin bu saptamalarý, 1928 yýlýnda VI. Dünya Kongresi
nde kabul edilen Komintern Programýnda da yer almaktadýr:
Burjuva devrimleri, zaten oluþmuþ ve egemen duruma gelmiþ bulunan bir üretim iliþkileri sisteminin siyasal bakýmdan da özgürlüðüne kavuþturulmasý ve iktidarýn bir sömürücü sýnýfýn elinden bir baþkasýnýn eline
geçmesi anlamýný taþýmaktayken, proletarya devrimi,
proletaryanýn burjuva toplumunun mülkiyet iliþkilerine
zorla el atmasý, sömürücü sýnýflarýn mülksüzleþtirilmesi
ve iktidarýn, toplumun ekonomik temelini radikal biçimde yeniden biçimlendirme ve insanýn insan tarafýndan
her türlü sömürülmesini ortadan kaldýrma görevini hedef
alan sýnýfýn eline geçmesi demektir.72 (abç)
Ýktidarýn proletarya tarafýndan fethedilmesi, sosyalist ekonomi biçimlerinin geliþmesinin ve proletaryanýn kültürel büyümesinin önkoþuludur. Proletarya kendi öz doðasýný deðiþtirir, olgunlaþarak insani faaliyetin
bütün alanlarýnda toplumun yönlendiricisi haline gelir,
bu yeniden eðitim sürecine öteki sýnýflarý da katar ve
böylece sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý için gerekli temeli
de yaratýr.73 (abç)
Feodalizme karþý burjuva devriminde, feodal toplumun baðrýnda kültürel olgunluk bakýmýndan var olan
egemen sýnýftan daha üstün olan ve feodalizm koþullarý
altýnda bile ekonomik hayatta hegemonyasýný kurmuþ
bulunan yeni bir sýnýfýn varlýðý önkoþulken, proleterya
devrimi baþka koþullar altýnda geliþir. Ýþçi sýnýfý, kapitalist
Lenin, Devlet ve Ýhtilal.
Lenin, Devlet ve Ýhtilâl.
Komintern Prorgamý -1928, III. Enternasyonal-Belgeler, s. 150-151.
73
Komintern Programý -1928, age, s. 151.
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toplumda ekonomik bakýmdan sömürülür, siyasal bakýmdan baský altýnda tutulur ve kültürel bakýmdan geri
býrakýlýr, ancak geçiþ döneminde, ancak devlet iktidarýný
ele geçirdikten sonra, proletarya burjuvazinin eðitim
tekelini kýrabilir.74 (abç)
Yine Komintern, iktidarýn fethinin ne olduðunu ve ne olmadýðýný net biçimde ifade etmektedir:
Ýktidarýn proletarya tarafýndan fethedilmesi, parlamento çoðunluðunu elde ederek mevcut burjuva devlet
aygýtýný barýþçýl biçimde fethetmek demek deðildir. Soygunla elde ettiði mülkiyetini ve siyasal egemenliðini güvence altýna almak ve güçlendirmek için, burjuvazi bütün
zor ve terör araçlarýný kullanýr. Bir zamanlar feodal soyluluðun yaptýðý gibi, burjuvazinin en umutsuz en acý verici mücadelelere giriþmeden tarihteki yerini yeni sýnýfa
býrakmaz. Bu yüzden burjuvazinin zoru, ancak proletaryanýn kararlý bir biçimde kullanacaðý zorla kýrýlabilir.
Ýktidarýn proletarya tarafýndan ele geçirilmesi, burjuva
iktidarýnýn zorla imhasý, kapitalist devlet aygýtýnýn (burjuva ordusunun, polisinin, memurlar hiyerarþisinin, mahkemelerinin, parlamentolarýnýn vb.) parçalanmasý ve
onun yerine, herþeyden önce sömürücüleri baský altýnda tutma aracý olan, proletarya iktidarýnýn yeni organlarýnýn geçirilmesi demektir.75 (abç)
Görüldüðü gibi Kominternin proletarya devrimi üzerine
kararlarý oldukça net biçimde ifade edilmiþtir. Genel olarak Leninist görüþü ifade eden bu saptamalar, revizyonist ve pasifist devrim
teorilerini sergilemek yönünden büyük önem taþýr.
b) Proletarya Devriminin Nesnel ve Öznel Koþullarý
ve Komintern:
Marks, Engels ve Leninin proletarya devriminin nesnel ve
öznel koþullarýna iliþkin belirlemelerini daha önceki kýsýmda
görmüþtük. Kominternin bu konudaki saptamasý da aynýdýr. Yine
74
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de bunlarýn nasýl formüle edildiðini bilmek gerekir.
Komintern II. Dünya Kongresinde (5 Aðustos 1920) þu kararý almýþtýr:
Ýþçi sovyetleri örgütlemek ve onlarý iþçi ve asker temsilcileri sovyetlerine dönüþtürmek, ancak aþaðýdaki üç
koþulun varlýðý halinde mümükündür:
a) Ýþçi, asker ve bütün emekçi halkýn geniþ tabakalarýný kucaklayan devrimci bir kitle hareketinin yükseliþi,
b) Ekonomik ve siyasal bunalýmýn, iktidar gücünün
eski hükümetin elinden kaymasýna yol açacak biçimde
keskinleþmesi,
c) Ýktidar mücadelesini yürütme konusunda ciddi
bir hazýrlýðýn bulunmasý.76 (abç)
Kominternin bu saptamalarý, 1928 Programýnda, yýllar süren
iç tartýþmalar ve deneyimlerin ýþýðýnda daha da ayrýntýlaþtýrýlmýþtýr.
Bu programda þöyle denmektedir:
Tarihi görevini proletarya diktatörlüðünü kurmak
yerine getirebilmek için, Komünist Partisinin aþaðýdaki
stratejik hedeflere yönelmesi ve bunlara eriþmesi gerekir:
Kadýn proleterler ve iþçi gençliði dahil, kendi sýnýfýnýn çoðunluðunu kazanmak. Buna eriþmek için proletaryanýn büyük kitle örgütlerinde (sovyetler, sendikalar, iþyerleri konseyleri, kooparatifler, spor ve kültür örgütleri vb.) KPnin belirleyici etkisi saðlanmasý gereklidir ... Proletarya diktatörlüðünün kurulmasý için, proletaryanýn geniþ emekçi yýðýnlar üzerindeki hegemonyasýnýn gerçekleþtirilmesi de önkoþuldur. Buna ulaþmak için,
KP, kent ve kýrýn yoksul tabakalarýný, aydýnlarýn alt-tabakalarýný ve küçük insanlar denilen unsurlarý, yani genel
olarak küçük-burjuva tabakalarý etkisi altýna almalýdýr.77 (abç)
Özetle söylersek, Komintern, bir proleter devrimin olabilmesi için, herþeyden önce nesnel koþullarýn mevcudiyeti veriyken
proletaryanýn sosyalist siyasal bilince ve örgüte sahip olmasý ge76
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rekliliðini bir kez daha yineler. Kýsaca kitlelerin bilinçlenmesi ve
örgütlenmesi olarak ifade edilen bu görevin nasýl ve nerede yapýlacaðýný belirleyen Komintern, böylece Leninist görüþü formüle
eder. (Milli krizin mevcudiyetine baðlý olarak)
Kominterndeki devrimin nesnel koþullarý ve ayaklanma
anýnýn saptanmasý üzerine tartýþmalarda, yoðunluk devrim durumunda ya da milli krizin oluþumunda ekonomik buhranýn rolü
üzerinedir. Marks ve Engelsin 1847 ticaret buhraný ile devrim durumunun oluþtuðunu sanmalarý ile baþlayan bu tartýþmalar, yýllar
boyu kesin bir sonuca ulaþmadan sürmüþtür. Ekonomik buhranýn
derinleþerek sosyal ve siyasal bunalýmlara yol açtýðý þeklindeki genel deðerlendirme, konuyu alabildiðine öne çýkarmýþtýr. Birincil
olarak, temeldeki çeliþki, yani kapitalist üretim iliþkileri ile üretici
güçler arasýndaki çeliþki ekonomik buhranýn özü olarak düþünülmüþtür. Böylesine bir deðerlendirme doðal olarak, Marksýn
kapitalizmin irsi hastalýðý dediði aþýrý-üretim buhranlarý ile sistemin bütünündeki toplumsal devrimin temeli olan ekonomik bunalýmlarýn karýþtýrýlmasýna yol açacaktýr. Komintern, emperyalist
dönemde kapitalizmin genel bir bunalýma girmiþ olduðunu saptamýþ olmasýna raðmen, bunun içeriði ve ekonominin devrevi hareketi ile olan iliþkisi (nispi baðýmsýzlýk) tam bir netlikle ifade edilmemiþtir. Bu bulanýklýk, ekonominin devrevi hareketine bakarak devrim durumunun saptamaya çalýþýlmasý þeklinde bir
yanýlgý oluþturmuþtur.*
Bilindiði gibi, emperyalist dönem, kapitalizmin sürekli ve
genel bunalýmlar dönemidir. Bu bunalýmlar ekonomik, siyasal,
sosyal, kültürel her alaný ve her ülkeyi kapsadýðý için geneldir. Ve
bunu yaratan da kapitalist üretim iliþkilerinin üretici güçlerin geliþimini engellemesidir. Böylece bu bunalýmýn ekonomik içeriði
ortaya çýkar. Ancak ekonomik yapýdaki (temeldeki) bunalým, toplumun her alanýný etkileyerek, burada da kendine uygun deðiþimler
(bunalýmlar) yaratmaktan geri kalmaz. Bunlar anlaþýlabilir þeylerdir.
Ama emperyalist dönemde de kapitalist üretimin niteliði
deðiþmez ve bu yüzden irsi hastalýðý olan aþýrý-üretim buhranlarý
* Bu konuda SBKP (B) içinde ekonomist N. Kondratiyeve özel görev verilmiþtir.
Kondratiyev 50'þer yýllýk bunalým dönemleri deðerlendirmesini 1925 yýlýnda yapmýþtýr ve
temel amacý ekonominin devrevi hareketiyle devrim durumu arasýndaki baðýntýlarý belirlemektir.
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varlýðýný sürdürür. Geçmiþte (serbest rekabetçi kapitalizm döneminde) 7-10 yýlda bir yinelenen cycle (çevrim), artýk daha da kýsalmýþtýr.
Ancak üretici güçlerin geliþiminin engellenmesinin getirdiði ekonomik bunalým da, aþýrý-üretim buhraný da genel niteliktedir;
birincisi sürekli mevcutken, ikincisi kesiklidir, devrevidir. Emperyalist dönemde ekonomik buhran (aþýrý-üretim buhraný) kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýný derinleþtirmekle birlikte, ne
tek nedendir, ne de krize yol açacak güçtedir. Herþeyden önce,
aþýrý-üretim buhranlarý, sosyal-siyasal-kültürel bunalýmlarýn
oluþmasýna yol açmasý gerekir ve ancak böyle bir sonuç doðurduðunda (araçsýz olarak) sürekli ve genel bunalýmý derinleþtirerek
krize dönüþmesine yol açabilir. Bu ise tek tek ülkelerde milli kriz
olarak ortaya çýkar. Bir baþka deyiþle, aþýrý-üretim buhranlarý bir
milli krize, araçsýz olarak, yol açamaz. Bu, sürekli ve genel bunalýmýn ekonominin devrevi hareketinden nispi olarak baðýmsýz
olmasý demektir. Emperyalist-kapitalist ülkelerde milli kriz (devrim durumu), sürekli ve genel bunalýmýn derinleþtiði ve krize
dönüþtüðü zaman ortaya çýkar ve bu yüzden bu ülkelerde milli
kriz kesiklidir. Ancak önemli sosyal ve siyasal sonuçlar doðuran bir
geliþme (savaþ gibi) sonucu bu gerçekleþir. Kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkelerin tersine, kapitalizmin dýþ dinamikle geliþtiði
ülkelerde toplumsal geliþme çarpýktýr ve bu yüzden, bu ülkelere
sürekli ve genel bunalým daha þiddetli biçimde yansýr. Bu da, bu
ülkelerde sürekli bir milli krizin (tam anlamýyla olgun olmasa da)
mevcudiyeti demektir.
... milli bunalým, kapitalizmin genel bunalýmýnýn çeliþkilerinin o ülkeye en keskin bir þekilde yansýmasýndan
baþka bir þey deðildir.78
Ekonominin devrevi hareketinin, emperyalist dönemde de
yýkýcý (catastrophique) ya da emperyalist cephede gedikler açýlmasýna neden olma olasýlýðýnýn zayýf olmasý, bunun geçici niteliðinden kaynaklanýr. Ekonominin devrevi hareketi, özsel olarak, sabit
sermayenin yenilenme sürecidir. Bir bakýma her buhran sonrasýnda üretici güçlerde nispi bir geliþme görülür. Oysa ki sürekli ve
genel bunalým, bunun tam tersine üretici güçlerin geliþiminin engellenmesinin ürünüdür. Böylece ikisi arasýnda açýk bir çatýþma
78
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mevcuttur. Kapitalizmin aþýrý-üretim buhraný, kapitalisti sabit sermayeyi yenilemeye zorlarken ki ayný zamanda kapitalist üretimin
kendini aþmaya zorlamasýdýr bu, öte yandan üretici güçlerin
geliþimi aþýrý-üretime yol açmaktadýr. Bu kýsýr döngü tekellerin egemenliði ve dünya pazarlarýyla birlikte, sistemin bütününde sürekli
bir olguya eksik-üretime neden olur. Bir yandan eksik kapasite vb.
kullanarak hem üretim, hem de üretici güçlerin geliþimi sýnýrlanýrken, öte yandan kitlelerin tüketim gücü en aza indirilir. Bu ikinci
olgu, eksik kapasite kullanýmýna raðmen, aþýrý-üretimin ortaya çýkmasý demektir. Ýþte emperyalizm bu çeliþki içinde (ikilem-dilemma)
ömrünün sonuna doðru ilerler. (Ayrýntýlý bilgi için bkz: Türkiye
Devriminin Acil Sorunlarý-I ve Marksizm-Leninizm Bir Dogma
Deðil, Eylem Kýlavuzudur-III)
Kominternnin kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýna
iliþkin deðerlendirmesi þöyledir:
Emperyalist çað çürüyen kapitalizm çaðýdýr ... Kapitalizmin genel bunalýmý, dünya ekonomisinin büyüyen
üretici güçleri ile ulusal engeller arasýndaki derin
çeliþkinin doðrudan sonucudur. Bu gösteriyor ki, kapitalist kabuk, insanlýðýn daha ileri geliþimi önünde dayanýlmaz bir engel oluþturmaktadýr ve tarih, kapitalist boyunduruðun devrimci kýrýlýþýný gündeme almýþ bulunuyor.
... Emperyalizm, dünya kapitalizminin üretici güçlerini en üst derecesine kadar geliþtirmiþ bulunuyor. O
toplumun sosyalist örgütlenmesi için gerekli doðal öncüllerin tümünü oluþumunu tamamlamýþtýr. ... Emperyalizm bu çeliþkiyi (üretici güçlerin geliþimiyle çevresini
kuþatan üstyapý arasýndaki çeliþki) çözmeye çabalýyor.
... Gerçeklikte, yine de, bu ütopya öyle büyük ve alt edilmez engellerle karþýlaþýr ki, kapitalizm, kendi çeliþkilerinin
aðýrlýðý altýnda ezilmesi kaçýnýlmazdýr.79 (abç)
Yine ayný yerde Komintern, sosyal ve kültürel bunalýmdan
ne anladýðýný þöyle ifade eder:
Kapitalist toplumun sosyal ve kültürel hayatýnda derin bir dönüþüm gerçekleþmiþtir: Burjuva rantiye tabakalarýnýn parazitler haline gelerek yozlaþmalarý; kadýnýn
79
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kitlesel biçimde toplumsal üretime çekilmesi ile büyük
ölçüde daha eski ekonomik evrelerden bugüne gelen
ev ve aile hayatý biçimleri arasýndaki büyüyen çeliþkinin
sonucu olarak genelde ailenin bozulmasý; iþin en uç
noktalara kadar uzmanlaþtýrýlmasý temelinde, manevi ve
kültürel hayatýn giderek daha fazla bayaðýlaþmasý ve
dumura uðramasý, kent hayatýnýn yozlaþmasý ve kýrsal hayatýn darlýðý, idealist, mistik ve dini batýl inançlarýn çoðalmasý.80 (abç)
Görüldüðü gibi, Komintern, Marks ve Engelsin ortaya koyduklarý devrimin nesnel koþullarýnýn emperyalist dönemde mevcut
olduðunu saptamakta ve buna paralel olarak ulusal planda ve deðiþik düzeylerde nesnel koþullarýn nasýl biçimlendiðini sýralamaktadýr. Böylece, sorun proletarya partisinin mücadele rotasý, mücadele
biçimleri ve örgütlenme anlayýþý olarak görünür hale gelmektedir
artýk.
c) Proletarya Partisinin Strateji ve Taktikleri Üzerine
Proletarya partisinin görevleri ve örgütlenme tarzý
Kominternin kuruluþundan itibaren en çok ele alýnan konular
olmuþtur. Bunda yukarda gördüðümüz nedenlerin dýþýnda, Kominternin bir dünya partisi olarak düþünülmüþ merkezi bir örgüt
olmasý da etkendir. Genellikle ilk dönemlerde taktikler olarak
ele alýnan ve tartýþýlan konular, nesnel koþullarýn sistemin bütününde mevcut olduðu bir çaðda, bu koþullarýn olgun olup olmamasýna göre biçimlenmektedir. Bu konuda alýnan ilk kararlardan
birisi ikili perspektif olarak tanýnan kararlardýr.
Uluslararasý devrim çaðý baþlamýþ bulunuyor. Bir
bütün olarak yada kýsmi olarak devrimin geliþme düzeyi, her kýtada ya da her bir ülkede devrimci olaylarýn
geliþme düzeyi, taktik biçimde önceden söylenemez.
Tüm durum iki perspektif ortaya çýkarýr: a) proletarya
devriminin olasý yavaþ ve uzatýlmýþ bir geliþimi; ve b)
diðer taraftan, kapitalizmin altýndaki toprak, belli bir düzeyde öylesine kazýlmýþ ve kapitalizmin çeliþkileri, bir
80
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bütün olarak öyle hýzlý bir biçimde geliþmiþ bulunur
ki, bir ülkedeki ya da bir baþkasýndaki çözümleme fazla
uzak olamayan bir gelecekte yaygýnlaþabilir.
Komintern, her iki perspektifin olabilirliðini kendi taktiklerine temel almalýdýr. Kominternin manevrasý, geliþimin deðiþen düzeylerine kendini hýzla uyarlayabilecek ve olaylarýn geliþiminin uzun bir temposu olsa bile,
her durumda proleter kitleleri kendine çeken ve devrimci mücadele için onlarý eðiten proletaya devriminin Komünist Partisinin uzlaþmaz bir kitleye sahip olacak
biçimde düzenlenmelidir.81(abç)
Burada Komünist Partilerinin görevi, devrimin, yani politik
iktidarýn ele geçirilmesi için nesnel koþullarýn (milli kriz ya da devrim durumu) hýzlý ya da yavaþ olgunlaþmasýna göre belirlenmekle
birlikte, her zaman ve her yerde proletaryayý ve emekçi kitleleri
bilinçlendirmek (eðitmek) ve örgütlemek olarak konulmaktadýr.
Bu baþarýldýðý oranda, nesnel koþullarýn olgunlaþmasý hýzlandýrýlabilineceði gibi, kendiliðinden olgunlaþtýðýnda da iktidarý almak
mümkün olacaktýr.
Komünist Partisi, taktik çizgisini saptarken, mevcut
iç ve dýþ durumu, sýnýf güçlerinin karþýlýklý oranýný, burjuvazinin saðlamlýk ve güçlülük derecesini, proletaryanýn
mücadeleye hazýr olma düzeyini, orta tabakalarýn tutumunu vb. hesaba katar ... Egemen sýnýflarýn örgütsüz,
kitlelerin devrimci bir mayalanma içerisinde olduklarý,
orta tabakalarýn proletaryadan yana eðilim gösterdikleri
ve kitlelerin mücadeleye ve kurbanlar vermeye hazýr bulundularý bir devrimci yükseliþ durumunda, partinin görevi, kitleleri burjuva devlete karþý cephesel saldýrýya
yöneltmektir.
Eðer devrimci yükseliþ durumu yoksa, Komünist Partileri emekçilerin günlük sýkýntýlarýndan yola çýkarak
kýsmi sloganlar ve kýsmi talepler öne sürmeli ve bunlarý Kominternin ana hedefleriyle baðlantý içersine sokmalýdýr.82 (abç)
81
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Kominternin bu saptamalarý, temelde Leninin Nisan Tezlerinden kaynaklanmaktadýr. Bu tezlerin de 1905 Devrimi dönemine iliþkin olan Ýki Taktike dayandýðý düþünülecek olursa, kaynaðýn
tarihsel kökleri iyice anlaþýlabilir. Bir devrim durumu olduðunda
Komünist partilerinin görevleri ve bunlarýn somut olarak belirlenmesi, en açýk biçimde bu yazýlarda yer alýr. Tüm bunlarýn en özlü
anlatýmý Kesintisiz Devrim-I ve Kesintisiz Devrim II-IIIde bulunmaktadýr.
Mahir Çayan yoldaþ bunlarý þöyle tanýmlýyor:
Marks ve Engels proletaryanýn devrimci mücadelesini evrim ve devrim aþamalarý olmak üzere iki aþamada
formüle ederler. Her iki aþamada da proletaryanýn devrimci taktiði deðiþiktir. Devrim aþamasý kýsa bir dönemdir. Bu aþama verili sosyal düzenin alt üst olmasý
aþamasýdýr. Bu kýsa aþamada proletaryanýn ve öncüsünün
taktiði hücumdur; gündemde tek bir madde yazýlýdýr:
AYAKLANMA. Bu dönemde proletaryanýn taktiði verili devlet mekanizmasýný parçalayarak, proletaryanýn devrimci
iktidarýný kurmaktýr. Marks ve Engels bu taktiðe
Fransýzlarýn ihtilâlci atýlým ve geleneklerinden esinlenerek Fransýzca konuþma adýný koymuþlardýr (...)
Evrim aþamasý ise uzun bir dönemdir. Bu dönemde proletaryanýn partisinin görevi proletarya ve müttefiklerini bilinçlendirme, örgütlendirme ve devrim aþamasýnýn sosyal ve psikolojik þartlarýný yaratmaktýr.
Marks ve Engels bu evrim döneminin devrimci çalýþma tarzýný þu þekilde ortaya koymaktadýrlar:
Bu uzun dönemin devrimci mücadelesi, içeride
oportünizme karþý amansýz ideolojik mücadele vermek,
dýþarýda ise, proletaryanýn sendikal mücadelesinden,
halk kitlelerinin ekonomik ve demokratik mücadelesine
kadar kitlelerin günlük mücadelesini örgütlemekten,
mevcut gerici yönetime karþý, demokratik muhalefetin
en solunda yer alarak, siyasi muhalefeti yönlendirmeye
kadar her çeþit eylem biçimini kapsar (silahsýz). Marks
ve Engels, proletaryanýn bu aþamadaki devrimci diline,
Alman proletaryasýnýn ideolojik-teorik seviyesinin yüksekliðinden ve halk kitlelerini kendi saflarýna çekmekteki
THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

85

maharetinden dolayý, Almanca konuþma demiþlerdir.
(Bkz. Kesintisiz Devrim I)
Marks ve Engelsdeki evrim aþamasý, devrim aþamasý
ve ihtilâlin objektif þartlarý meselesi, Leninin tahlillerinde iyice açýklýk kazanmaktadýr. Bunda þüphesiz Leninin
yaþadýðý dönemin, proleter devrimleri çaðý olmasýnýn ve
Leninin iki devrim tecrübesi geçirmesinin büyük rolü
vardýr.
Lenine göre emperyalist dönemde, bütün ülkelerde
kesintisiz devrim anlayýþý içinde proletarya devriminin
objektif þartlarý vardýr. Üretici güçlerin dünya çapýnda
ulaþmýþ olduðu seviye devrim yapmak için olgundur. Hazýr olarak var olmayan devrimin subjektif þartlarýdýr. Leninizmin temellerini devrimin subjektif þartlarýnýn hazýrlanmasý teþkil eder ... Lenin, Marks ve Engelsin
evrim ve devrim aþamalarý ayrýmýnda somut durumlarýn farklýlýðýndan dolayý deðiþiklikler yaptý.
Marks ve Engelse göre, dünya çapýnda devrimin objektif þartlarýnýn olgun olduðu zaman, sosyalistlerin dili
Fransýzca olmalýdýr.
Bilindiði gibi emperyalist çað dünya çapýnda devrimlerin objektif þartlarýnýn olgun olduðu çaðdýr. Düz mantýða göre, Marks ve Engelsin önerilerinin doðal sonucu
bu dönemde sosyalistlerin görevi sürekli Fransýzca konuþmaktýr. Durmadan, yýlmadan devamlý taarruz etmektir. (Troçkist düþünce bir bakýma buna dayanýr.)
Ama diyalektik mantýk için durum böyle deðildir.
Dünya devrimi asla zamandaþ olmayacaktýr. Önce bir
veya birkaç ülkede olacaktýr. Bu yüzden her ülkenin kurtuluþu, bizzat o ülkenin proletaryasýnýn kendi eseri olacaktýr. Devrimler ne ithal edilebilir, ne de ihraç edilebilir.
Bir ülkede devrimin objektif þartlarýnýn olabilmesi için,
kapitalizmin dünya çapýndaki genel bunalýmýndan
baþka, o ülkenin kendi milli bunalýmýný da yaþamasý
gerekmektedir. Leninizmin ayrýmýna göre devrim aþamasýnda olunabilinmesi için: a) Proletaryanýn bilinç ve örgütlenme seviyesinin devrim için yeterli olmasý gerekir.
(Devrimin subjektif þartlarýnýn olgun olmasý þarttýr.) b)
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Ezeni de, ezileni de etkileyen bir milli bunalýmýn olmasý þarttýr. (...)
Devrim aþamasý kýsa bir andýr. Evrim aþamasý ise
uzun bir süreçtir... (Bkz. Kesintisiz Devrim I)
Evrim aþamasýna iliþkin bolþevik çalýþma tarzý Lenine
göre þöyledir:
Evrim döneminin devrimci hitap dili Almancadýr. Almanca konuþma döneminde ihtilâlci atýlýma yer yoktur.
Bu dönemin devrimci çalýþma tarzý proletaryayý bilinçlendirmek, örgütlendirmek, proletarya ile öncüsünün baðlarýný sýklaþtýrmak, proletaryanýn ve emekçi halkýn sýnýf
bilincini yükseltmek, demokratik muhalefetin en solunda yürüyerek, hakim sýnýflarý yoðun politik propaganda
ile teþhir etmektir.
Eðer proletaryanýn partisi henüz kurulmamýþ ise ana
görev, proletaryanýn öncü müfrezesini oluþturmaktýr. Proletaryanýn sýnýf partisinin olmadýðý bir evrede, devrimci
durumun olmasý halinde bile devrimci dil Fransýzca olamaz. Bu dönemin proleter devrimci çalýþma tarzýný Lenin, þu þekilde özetlemektedir: Propaganda ve bilinçlendirme, bilinçlendirme ve propaganda o sýrada objektif þartlar tarafýndan gerçekten ön plana itilmiþti. Bütün
ülkeye hitap eden haftalýk olarak yayýnlanmasý ideal gibi
gözüken bir siyasi gazetenin yayýnlanmasý için çalýþma,
o zaman devrim hazýrlýðý çalýþmasýnýn temel taþý olarak
görünüyordu. (Ve Ne Yapmalý? meseleyi böyle koyuyordu.) (Silahlý Aksiyon yerine) yýðýnlarýn bilinçlendirilmesi þiarý, (yöresel ayaklanmalar yerine) ayaklanmanýn
sosyal ve psikolojik þartlarýnýn hazýrlanmasý þiarý, o sýrada devrimci-sosyal demokrasinin biricik doðru þiarlarýydý.
(Ýki Taktik, s. 78. (Bkz. Kesintisiz Devrim I)
... Kýsa olan devrim aþamasýnda da bolþevik taktik
ve þiarlar, derhal ayaklanma deðildir.
Bu kýsa dönem de ayrýca kendi içinde geçiþ devresi, taktik taarruz devresi ve stratejik taarruz devresi
olmak üzere üçe ayrýlýr...
Hemen görülebileceði gibi, Marks, Engels ve Lenin
de devrim ve evrim aþamalarý ve taktikleri kesin çizgilerTHKP-C/HDÖ
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le ayrýdýr.
Marks ve Engelsin tahlil ettikleri bu süreç burjuva
toplumuna iliþkin, Lenininki ise dünyanýn en büyük altý
sömürgeci ülkesinden birisi olan, öteki Avrupa ülkelerine kýyasla nisbeten zayýf fakat iç dinamiði ile geliþen bir
kapitalizmin olduðu Çarlýk Rusyasýna iliþkindir.
Yine açýkça görülebileceði gibi her iki aþamada da,
devrimci çalýþmalar, þiar ve taktikler farklýdýr. Evrim aþamasýnda öngörülen taktik þiar ve metodlar, Almancadan
kaynaklanmaktadýr. Ve silahlý aksiyon evrim aþamasýnýn
temel mücadele metodu asla deðildir. Devrim aþamasýnda ise, devrim dalgasýnýn yükselmesine paralel olarak
silahlý aksiyon temel olmaktadýr.
Marksizm-Leninizmde politik mücadele biçimleri
çeþitlidir. Literatürde bu biçimler a) Silahlý aksiyon, b)
Silahlý aksiyonun dýþýndaki mücadele biçimleri diye iki
baþlýkta mütalâa edilirler. Devrimci sürecin evrim ve devrim diye kesin çizgilerle ayrýldýðý ülkelerdeki MarksistLeninist partiler daima bu iki mücadele biçiminin birisini bu iki evreye göre temel ötekini ise ona tabi (tali) olarak seçerler. (Ýçinde bulunduðumuz evrede bu kesin çizgili ayrým emperyalist-kapitalist ülkeler için geçerlidir).
Devrim için uzun ve dolambaçlý halk savaþýnýn zorunlu
bir durak olduðu, emperyalist hegemonya altýndaki geribýraktýrýlmýþ ülkelerin somut pratikleri, devrimci sürecin
bu evreleri arasýndaki iliþkide deðiþiklik yapmýþtýr.
Þöyle ki, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde,
(ister II. bunalým döneminin emperyalist hegemonyasýnýn dýþsal bir olgu olduðu feodal, yarý-feodal ülkelerde
olsun, isterse de III. bunalým döneminde emperyalist hegemonyanýn içsel bir olgu olduðu emperyalist-kapitalist
üretim iliþkilerinin egemen olduðu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde olsun) evrim ve devrim aþamalarý, (Çarlýk Rusyasýnda olduðu gibi zayýf da olsa) içsel dinamikle kapitalizmin geliþtiði ülkelerdeki gibi kesin çizgilerle ayrýlamaz. Bu tip ülkelerde devrim aþamasý kýsa bir aþama
deðil, oldukça uzun bir aþamadýr. Evrim aþamasýnýn nerede bittiðini, devrim aþamasýnýn ise nerede baþladýðýný
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tespit etmek fiilen imkansýzdýr. Her iki aþama iç içe
girmiþtir.83 (abç)
Þimdi bu bilgilerin ýþýðýnda Gramscinin teorik formasyonunu
ve teorik savlarýný ele alabiliriz.

83

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÝTALYAN KOMÜNÝST PARTÝSÝ (PCI)
VE ÝTALYADA DEVRÝMCÝ MÜCADELE

Ýtalyan tarihi ele alýnmadan Ýtalyadaki devrimci mücadelelerin doðru bir biçimde deðerlendirilemeyeceði açýktýr. Ancak Gramscinin tezlerinde belirli bir yere sahip olmakla birlikte, bir bütün
olarak Ýtalyan tarihinin incelenmesi, bizim yazýmýzýn kapsamý
dýþýndadýr. Þüphesiz bunda Gramscinin tahlil ve saptamalarýnýn
salt Ýtalyaya özgü olarak kullanýlmamasý da etkendir. Gramsci,
genel olarak proleteryanýn devrim mücadelesine iliþkin savlar ileri
sürmüþtür. Bu savlarýna Ýtalyan somutluðunu belli oranda dayanak
noktasý olarak ele almýþtýr, ama asýl dayanaklarý Ekim Devrimi sonrasýndaki geliþmelerle tüm Avrupadýr. Gramscinin ülkemizdeki
yaygýnlaþmýþlýðý da onun Ýtalyan devrimci mücadelesinin özgül bir
teorisyeni olmamasýndandýr. Yapmýþ olduðu genellemelerde Ýtalyan tarihinin, yani Ýtalyanýn özgül özellikleri genel savlarýný desteklemek amacýyla kullanýlmýþtýr. (Yine de bir Ýtalyan olarak kendi
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ülkesindeki devrimci mücadelenin ayýrýcý özelliklerine de dikkatleri çekmiþ ve bu konularda da savlar ileri sürmüþtür. Ancak bu
savlar, genel savlarýn Ýtalyaya uyarlanmasýndan öteye geçmez.)
Ýtalyada gecikmiþ burjuva devrimi, ulusal birliðin 1870lerde
gerçekleþtirilmesi olarak ortaya çýkmýþtýr. Ancak ulusal birliðin gerçekleþtirilmesi, bir baþka deyiþle, kapitalizmin altyapýsýndan üstyapýsýna kadar tüm topluma egemen olmasý, aþaðýdan yukarý, yani
devrimci tarzda bir burjuva devrimiyle gerçekleþmemiþtir. Ýtalyanýn geçmiþ tarihini belirleyen ve ayný zamanda kapitalizmin temeldeki egemenliðinin de en önemli engeli, ulusal birliðin gerçekleþmemiþ olmasýdýr. Böylece feodal devletçikler ya da özerk yönetim birimlerinin varlýðý, merkezi bir ulusal devletin önünde bir engel oluþturmaktaydý. Ancak bu özerk birimlerin mevcudiyeti salt iç
geliþmeden kaynaklanmýyordu. Yabancý güçlerin ülkenin deðiþik
yerlerine yerleþmesi, ulusal birliðin gerçekleþmesi önünde engel
oluþturuyordu. Napolyon Bonaparte döneminde Ýtalyanýn iþgal edilmesi ve Kuzey Ýtalyanýn diðer bölgelerden ayrýlmasýyla ulusal birlik büyük engellerle karþýlaþmaktaydý. Geçen zaman, ülkenin kuzey
bölgeleriyle güney ve orta bölgeleri arasýnda eþitsizlik ortaya çýkarmýþtýr. Orta ve Güney Ýtalyada feodal iliþkiler varlýklarýný sürdürürken, Kuzey Ýtalya kapitalizmin hýzlý bir geliþmesine sahne oluyordu.
Ulusal birliðin gerçekleþmesi halinde ayrýcalýklarýný yitireceklerinin
bilincinde olan Güneyin büyük toprak sahipleri karþýsýnda burjuvazinin fazlaca seçeneði yoktu. 1789 Fransýz Ýhtilâlinin yaþandýðý, 1848
ayaklanmalarýyla kýtanýn bir baþtan bir baþa sarsýldýðý bir dönemde
burjuvazinin baþta proletarya olmak üzere, köylüleri yanýna çekerek bir devrimci kitle hareketi yaratarak ulusal birliði saðlamasý
olanaksýzdý ve burjuvazi dýþ (iþgalci) güçlerin desteðinde, daha
doðrusu himayesinde geliþtiðinden böyle bir hareketi yaratmasý
doðasýna aykýrýydý. 19. yüzyýlda gecikmiþ burjuva devrimlerinde
olduðu gibi, Ýtalyada da tedrici bir geçiþ süreci baþlamýþtýr. Hemen
hemen ayný tarihsel döneme ait olan Alman ulusal birliðinin oluþum
süreci ile Ýtalyan ulusal birliðinin oluþum süreci birbirine benzer biçimde geliþmiþtir. Junker tipi geçiþ olarak bilinen bu geliþme, Almanyada Bismarck yönetimiyle birlikte (ve Prusya militarizminin
dayanaðýnda) tamamlanýrken, ayný durum Ýtalyada daha uzun ve
sancýlý olmuþtur. Ancak son tahlilde her ikisi de yukardan aþaðýya
gerçekleþen bir demokratik devrim niteliði taþýr. Gramscinin paTHKP-C/HDÖ
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sif devrim ya da terörsüz, devrimsiz bir devrim olarak adlandýrdýðý bu durum feodalizmden kapitalizme geçiþin bir biçimi olarak
tarihsel deðere sahiptir.* Böyle bir geçiþ, kaçýnýlmaz olarak pek
çok uzlaþmalara ve sýnýflar dengesine baðlý olarak gerçekleþir. Bu
yüzden de toplum sürekli bir akýþkanlýk içindedir. Sonal olarak
burjuvazinin devlete tam egemenliði ile bu durum sonuçlanacaktýr. (Gramsci bu durumun faþizmle gerçekleþtiðini söyler.) Ýtalyada
ulusal birliðin saðlandýðý 1870lerden itibaren, iç uzlaþmalarýn sonucu
olarak kapitalizm dýþ pazarlar peþinde koþmak durumunda
kalmýþtýr. Bu da emperyalist döneme girildiðinde Ýtalyanýn paylaþým
savaþlarýndaki yerini belirlemiþtir.
I. yeniden paylaþým savaþýndan sonra Ýtalyan toplumu tüm
Avrupada görülen proleter mücadelelerine sahne olmuþtur. Ekim
Devriminin etkisi ve savaþýn getirdiði sorunlar (özellikle orduyu
oluþturan köylülere savaþla birlikte toprak saðlama vaadleri), bir
yandan proletarya hareketinde bir canlanma saðlarken, öte yandan Marksistler arasýnda da tartýþmalarýn yoðunlaþmasýna yol
açmýþtýr. II. Enternasyonal partilerinden olan Ýtalyan Sosyalist Partisi (PSI) geliþen mücadeleyi yürütebilecek durumda deðildi, ama
buna karþýlýk gerçek bir proletarya partisi de mevcut deðildi. Böyle
bir ortamda bazý Marksist gruplarýn oluþmasý kaçýnýlmazdý. Bu gruplarýn içinde en önemlisi Bordiganýn önderliðinde Napolide
örgütlenmiþ olan Il Soviet dergisi çevresiydi. (Il Sovyet, Aralýk
1918' de yayýnlanmaya baþlamýþtýr.) Ayný tarihlerde Turinde (Torino) Avanti (Ýleri) yayýnlanmaya baþlandý. Bu dergilerde Sovyet
Devrimi ve bu devrimle ortaya çýkan sorunlar, olgular ele alýnýyor
ve PSI dýþýnda baðýmsýz Marksist görüþler ortaya atýlýyordu.
1919 Martýnda III. Enternasyonalin kuruluþundan sonra PSI,
gönülsüz olarak da olsa, Kominterne baðlý olduðunu açýklamasý,
baðýmsýz Marksist gruplarýn bir Komünist Parti örgütlemeye yönelik giriþimlerini engellemiþtir. O sýralar Bordiganýn Il Sovieti tarafýndan ortaya atýlan yeni parti kurma çaðrýsý böylece ileriye býrakýlmýþ
oldu. Herþeyden önce Komintern, PSInin baðlýlýk beyanýndan son* Ancak bu devrim biçiminin kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkelerde gerçekleþmiþ
olmasý, ayný biçimin kapitalizmin dýþ dinamikle geliþtiði ülkelerde de olabileceði anlamýnda
yorumlanmamalýdýr. Sürecin kendiliðinden ilerleyiþi ile feodalizmin kaçýnýlmaz tasfiyesi,
doðal olduðu için devrim olarak tanýmlanamaz. Junker tipi geçiþ, iç dinamikle geliþen
kapitalizmin olduðu ülkeler içindir.
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ra ikinci bir partinin gerekmediðini düþünmesi söz konusuydu.
Mayýs 1919da Gramsci ve Tasca, Turin kentinde LOrdine Nuovo
(Yeni Düzen) adlý haftalýk bir sosyalist kültür dergisi yayýnlamaya baþladýlar.
Ordine Nuovonun yayýnlanmasýyla Ýtalyan komünist hareketinin belli baþlý odaklarý oluþmuþ bulunuyordu artýk. Ordine
Nuovo grubu (ki en önde gelen kiþiler, Tasca, Gramsci, Togliatti
ve Terraciniydi) Ýtalyan tarihi üzerine, Ýtalyadaki devrimci mücadelenin sorunlarý ve iþçi sýnýfýnýn örgütlenmesi konularýnda bir dizi
görüþ getirmekte ve bunlara uygun olarak Turinde örgütlenmekteydi.
Bu dönemde Ordine Nuovonun görüþlerini Gramscinin
kaleminden çýkmýþ haliyle þöyle özetleyebiliriz:
Ýtalyan toplumunun içinde bulunduðu ekonomik ve
politik bunalým, sadece dünya kapsamýnda anlaþýlabilir
ve çözülebilir ... Ýtalyada kapitalizm tam olarak geliþmiþ
deðildir, þu anlamdaki maddi eþyalarýn üretimi sanayileþmiþ, ya da güçlü biçimde sanayileþmiþ deðildir. ...
Tek sözcükle Ýtalyan kapitalizmi kendi özerkliðini, özgürlüðünü yitirmiþtir ve bunu tekrar geri alamaz. Silahlý
güçlerle yeni bir dünya savaþýyla rekabet koþullarýný yeniden kurma giriþimleri baþlamadan yitirimiþ bir çabadýr,
çünkü ekonomik tekele denk düþen politik ve askeri
bir tekel mevcuttur.84 (abç)
Rusya, Ýtalya, Fransa ve Ýspanya gibi kapitalist
anlamda hâlâ geri olan ülkelerde, kýr ve þehir arasýnda, iþçiler ve köylüler arasýnda açýk bir ayrýlýk vardýr. Tarýmda, az ya da çok feodal ekonomik model, buna uygun bir zihniyet yaþamaktadýr. Çaðdaþ leberal kapitalist
devlet fikri hâlâ bilinmemektedir. Ekonomik ve politik
kurumlar tarihsel kategoriler olarak ortaya çýkmýþ deðildir.85 (abç)
Tarihsel koþullar Ýtalyada Rusyadakinden çok
farklý deðildi ve deðildir de.86 (abç)
84
85
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Gramsci, Avanti, 26 Haziran 1919, Vol: 13, No: 176.
Gramsci, Ordine Nuovo, 2 Aðutos 1919, Vol: 1, No: 12.
Gramsci, Ordine Nuovo, ags.
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Ordine Nuovoda 1919 yýlýnda yayýnlanan bu son deðerlendirmeler, bir bütün olarak grubun görüþü olarak ele alýnabilirse de,
daha ilerde meydana gelen tartýþmalara bakarak, bu görüþlerin
tüm sorumluluðunu Gramscinin üstlendiðini söyleyebiliriz. Ve belkide Gramscinin teorik formasyonunun baþlangýcý olarak tarihsel
bir deðere de sahiptir. Görüldüðü gibi, Ýtalya, sanayi yönünden geri
bir kapitalizme sahip, tarýmsal üretim açýsýndan ise feodalizmin
egemen olduðu bir ülke olarak tanýmlanmaktadýr. Üstelik özerkliðini, özgürlüðünü yitirmiþ bir kapitalizmin mevcudiyeti ile
emperyalist sömürü altýna girmiþ bir ülke olarak da nitelenmektedir. Gramscinin sözünü ettiði politik ve askeri tekel emperyalizmden baþka bir þey deðildir. Bu öylesine geliþi güzel yapýlmýþ bir
deðerlendirme deðildir. Bu deðerlendirme, son tahlilde Rus
Devriminin çizgisini izleme amacýný (ve de istemini) ifade eder.
Ýyi niyetli bir yorumlama ile Gramscinin bu dönemde teorik olarak az geliþmiþ ve Ýtalyayý pek fazla tanýmayan biri olduðu
ileri sürülebilir. Ancak daha sonra görüleceði gibi, Güney Ýtalya
deðerlendirmesi yaptýðý zamanda bile tarýmsal feodalizmin varlýðýný ileri sürmektedir. Bu da bu saptamasýnýn bir yanýlgý olmadýðýný göstermektedir. Hele hele buna uygun bir zihniyetin varlýðýndan söz etmesi hiç de bir çocuksu saflýðýn söz konusu
olmadýðýný tanýtlar.
Yine Ýtalya ile birlikte Rusya, Fransa ve Ýspanyayý ayný tip
ülkeler olarak yorumlamasý ve üstelik Ýtalyayý Rusya ile farklý olmayan bir ülke olarak tanýmlamasý oldukça önemlidir. Burjuva
devrimini neredeyse 150 yýl önce gerçekleþtirmiþ olan bir Fransa
ile demokratik devrimini daha (bugün bile) tamamlayamamýþ
Ýspanyayý ayný kategoride ele almak, bir kalem sürçmesi olarak
yorumlanabilir mi? Böyle bir yorumlamaya bizzat Gramsci ilerki
yýllarda yaptýðý deðerlendirmelerle olanak tanýmamaktadýr. Sonraki yýllarda bu aynýlýk konusundaki düþüncesini koruyan Gramsci,
sadece kapitalizmin geliþme düzeyinden deðil; sivil toplumun
geliþme düzeyinde farklýlýklar olduðunu ileri sürerek, belli bir nicel farklar olduðunu kabul etmektedir.
Þimdi ayný dönemde devlet, sendikalar ve parti konusundaki görüþleri görelim:
Devlet, her zaman tarihin baþ oyuncusu olmuþtur.
Devlet organlarýnda mülk sahibi sýnýfýn gücü merkezileþ94

THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

miþtir. Devlet içinde bu sýnýf, rekabet mücadelesi ve çatýþmalarý üstünde, rekabetin en üst evresinde yeni iktidar
için, toplumun yöneticisi ve yönetiminde en üst yeri almak için yürütülen sýnýf mücadelesi evresinde kendi ayrýcalýklý konumunu koruyarak, kendi disiplinini ve birliðini geliþtirmiþtir.
Bu evrede proleter hareket, kapitalist serbest rekabetin bir iþleviydi. Proleter kurumlar, iç gereklilikle deðil,
dýþ etkilerle, kapitalist rekabete baðlý olaylar ve þiddet
altýnda geliþmiþtir. II. Enernasyonalin iflasýyla bugün bitmiþ olan, proleter hareketin varlýðýný niteleyen iç çatýþmalarýn, sapmalarýn, tereddütlerin ve uzlaþmalarýn kökeni bunda yatar.
Sosyalist ve proleter harekette bazý akýmlar, devrimin
özsel özelliði olarak sendikal örgütlenmeyi ele almakta
ve propaganda ve faaliyetlerini buna uygun olarak yönlendirmektedir. Belli bir evrede, sendikal hareket, Marksizmin gerçekliðin gerçek yorumuna göre ortaya çýkmýþtýr.87
Sosyalist devlet, sömürülen iþçi sýnýfýnýn sosyal
yaþam özelliklerinin kurumlarý içinde potansiyel olarak, þimdiden mevcuttur. Bu kurumlarý, her birinin gerekli özerkliðini ve eklemlerini gözönüne alarak, iktidar
ve gücün yüksek bir merkezi hiyerarþisi için, eþgüdümlü
ve düzenli olarak sokmak, gerçek bir iþçi demokrasisini burjuva devletle etkin ve etkili bir zýtlýk içinde olan
sosyalist demokrasi burada ve hemen yaratmak, ve
ulusal mirasý yönetmek ve denetlemek özel iþlevlerini,
burada ve hemen, ondan almaya hazýr olmaktýr.
Kendi iç komisyonlarýyla iþyerleri, sosyalist kulüpler, köylü topluluklarý tüm bunlar içinde çalýþmamýz
gereken proleter yaþamýn merkezleridir.88 (abç)
Emek-metanýn satýþýndaki rekabeti örgütleme gereksinmesinden doðan proleter sýnýfýn mevcut örgüt sistemi
iþkolu temelinde (sendikalar), sanayi temelinde (feder87
88
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asyonlar) ve tüm sendikalarýn oluþturduðu yerel ve ulusal temelde (emek odalarý ve CGL) oluþan bir bileþim,
kendi özsel rekabetçi doðasýndan dolayý, gerek komünist çizgide üretimi yönetmek, gerekse proletarya diktatörlüðünü kurmak için uygun deðildir.89 (abç)
Komünist toplumsal iktidarý yürütecek ve proletarya
diktatörlüðünü oluþturacak bu sadece konseyler sistemi olabilir iþçi örgütleri iþyeri temelinde seçilir.90
Meslek birlikleri, Emek Odalarý, sanayi federasyonlarý ve CGL, sermayenin egemen olduðu tarihsel döneme özgü proleter örgütlenme tipidir. Ýddia edilebilir ki,
bu anlamda onlar kapitalist toplumun integral (bütünleyici) bir parçasýdýr ve özel mülkiyet rejiminde doðasýndan gelen iþleve sahiptir ... Proletarya diktaatörlüðü, sadece üreticinin faaliyetine özgü bir örgüt tipi içinde vücut
bulabilir. Fabrika Konseyleri bu örgütün nüvesidir.91
(abç)

Fabrika Konseyleri proleter devletin modelidir ... eðitimin en etkin organýdýr.92
1919 sonlarýnda Gramscinin Ordine Nuovo adýna ileri sürdüðü bu görüþler, hemen hemen tüm Marksist çevrelerce büyük
bir tepkiyle karþýlanýr. Büyük ölçüde Wobbliesin (Dünya Ýþçiler
Birliði-IWW) kuramcýsý olan Daniel de Leon ile Ýngiliz Shop Stewards (Ýþyeri Temsilcileri) hareketinden esinlenerek oluþturulmuþ Fabrika Konseyleri tezi eleþtirilerin odak noktasýný oluþturmuþtur. Bu eleþtirilerin tek muhatabý Gramscidir. Belli bir dönem
bu konuda sessiz kalmakla birlikte Gramscinin teorik yazýlarýnýn
temelinde her zaman Fabrika Konseyleri tezi yer almýþtýr. Ýtalya
daki proleter mücadelesi açýsýndan da özel bir yere sahip olan bu
konuyu ve eleþtirileri biraz daha ayrýntýlý olarak ele almakta yarar
görüyoruz.
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I.
FABRÝKA KONSEYLERÝ
VE BORDÝGA-TASCA-GRAMSCÝ

Gerek Ýtalyan komünist hareketi bütününde, gerekse PCI
içinde yýllar boyu süren üç ayrý çizgi yani, Bordiga, Tasca ve Gramsci
çizgileri ilk kez Fabrika Konseyleri konusundaki tartýþmalarda
görünür olmuþtur.
Ordine Nuovonun Fabrika Konseyleri tezi 1920 ortalarýna
kadar tüm grubun ve dolayýsýyla Tasca ve Gramscinin paylaþtýklarý
bir tezdir. Buna ilk eleþtiri Il Sovietden Bordigadan gelmiþtir.
Bordiga, bu görüþleri gradualizm, yani sosyalizme tedrici geçiþi
savunan ve çokluk II. Enternasyonal partilerinin ürünü olan bir
çizgi olarak eleþtirmektedir:
Bu, reformizm ya da sendikalizm olarak belirtilebilinecek bir görüþtür. Bu görüþ, kapitalizmin devletin denetimiyle politik gücü elinde tutarken, ekonomik
iliþkiler temelinde proletaryanýn kurtulabileceði yanlýþ
görüþünü ifade eder.93 (Bordiga) (abç)
Bordiga, daha sonra Ordine Nuovonun Konseyleri ile Rusyadaki Sovyetler olarak konseylerin ayný þey olmadýðýný söyleyerek
eleþtirisini sürdürür:
Proleter temsil sistemi, ilk kez Rusyada ortaya çýktýðý haliyle ikili karaktere sahiptir: Politik ve ekonomik.
Onun politik rolü, tümüyle yok olana kadar burjuvaziyle
mücadele etmektir. Ekonomik rolü ise, komünist üretimin yeni tüm mekanizmasýný yaratmaktýr. Devrimin yayýlmasý ve asalak sýnýflarýn tedrici olarak tasfiyesi gibi politik iþlevler, buna uygun düþen ekonomik karþýlýklarýna
göre çok az öneme sahiptir, ama burjuva iktidarýna
karþý mücadele sorunu olduðu zaman politik faaliyet
birincil olmak zorundadýr.
Proletaryanýn kurtuluþ mücadelesinin ve herþeyden
önce politik iktidarýn proletarya tarafýndan fethinin ger93
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çek aracý komünist sýnýf partisidir. Burjuva rejimi altýnda Komünist Partisi devrimin makinesi çalýþan organlara gereksinmesi vardýr. Bu organlar iþçi konseyleridir. Bunlarý, partinin rolünü söylemeksizin, proletaryanýn kurtuluþ organlarý olduðunu söylemek, Bologna
Kongresinde (PSI Kongresi) kabul edilmiþ program kadar kabul edilemeyecek bir görüþtür.
Turindeki Ordine Nuovolu yoldaþlarýnki gibi, burjuvazinin yýkýlmasýndan önce bile iþçi konseylerini, salt
politik mücadelenin deðil, ama komünist sistemdeki teknik-ekonomik eðitimin organý olarak savunmak sosyalist gradualizme bir geri dönüþ olarak görülebilir.94
(abç)

Fabrika konseyleri, her yönüyle, ayrý bir þebeke içinde kendi rolünü, yani üretim üzerinde iþçilerin denetimi
rolünü oynar. Bu nedenle her iþyeri için bir temsilcinin
oluþturduðu fabrika konseyleri, yerel yönetimsel Sovyetteki fabrika temsilciliðini üstlenemez, çünkü Sovyetteki
fabrika (iþçi) temsilcisi doðrudan ve baðýmsýz olarak
seçilmiþtir. Rusyadaki fabrika konseyleri bir baþka temsil sisteminin (tabii ki Sovyet politik örgütlenmesine tabi)
iþçilerin denetimi ve halk ekonomisi sisteminin temel
birimidir. Fabrika içinde denetim, sadece merkezi iktidarýn proletaryanýn eline geçmesinden sonra devrimci ve komünist anlama sahiptir. Fabrika hâlâ burjuva
devletince korunurken, fabrika konseyleri hiçbir þeyi denetleyemez. O, iki geleneksel pratiðin sonucu bazý iþlevler
yerine getirebilir: 1) parlamenter reformizm ve, 2) sendikal direniþ.95 (abç)
Burjuva rejimi altýnda fabrika konseyleri (iþçilerin
ve köylülerin politik-yönetimsel konseylerinden ayrý olarak) politik iktidarýn fethi için bir organ olarak kabul edilemez.96 (abç)
Bordiganýn bu eleþtirileri, özellikle de burjuva toplumunda,
94
95
96
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ister Sovyetler biçiminde olsun, ister Gramscinin tanýmladýðý anlamda ekonomik konseyler olsun, iþlevsiz kalacaðý eleþtirisi,
Ýtalyada kýsa bir süre sonra tanýtlanmaya baþlamýþtýr. Özellikle Mart
1920de Turinde madeni eþya iþkolunda iþverenlerin ilan ettiði bir
lokavt, fabrika konseyleri için ilk tehlike sinyali olmuþtur. Ýþverenler
(burjuvazi) bu lokavtla fabrikalardaki ikili yönetimi sona erdirmek
istiyorlardý. Nisan 1920de iþçiler lokavta karþý genel greve gittiler.
11 gün süren genel grev, þehirlerde özel silahlý birliklerin yoðunlaþtýrýlmasýyla yenildi. Yer yer iþçiler silahlý direniþe geçtilerse de,
Gramscinin sözleriyle söylersek, stratejik noktalarda toplar ve makineli tüfeklerle donatýlmýþ bir polis ordusu karþýsýnda birþey yapamamýþlardýr.
1920 yaz baþlarýnda Gramsci, yöneltilen eleþtirilere bir yanýt
niteliðinde uzun bir yazýyla fabrika konseyleri tezlerini yeniden
ortaya koydu. Büyük ölçüde 1919daki sözlerinin yinelenmesinden
baþka bir þey deðildi. Ama yine de tanýmlamalarda daha bir netlik
göze çarpmaktadýr:
Proletarya devrimi, devrimci olduðunu açýklayan
bir örgütün ya da kendini devrimci olarak tanýmlayan
bir örgütler sisteminin keyfi (iradi) eylemi deðildir ...
Proletarya devriminin aktüel (fiili) süreci, politik partiler ve sendikalar gibi, gönüllü ve anlaþmalý niteliðe
sahip devrimci örgütlerin geliþmesi ve faaliyeti olarak nitelenemez. Bu örgütler burjuva demokrasisi ve
politik özgürlükler dünyasýnda, bu politik özgürlüklerin onaylanmasý ve geliþmesi olarak ortaya
çýkmýþlardýr. Bugüne kadar onlar, devrimci süreci yorumlayan ve devrimci sürecin geliþimini öngören (tarihsel olabilirlik sýnýrlarý içersinde) bir doktrin oluþturdular
ve bunu kendi dýþa vurumu olarak ve hükümetin embriyonik aygýtý olarak geniþ kitlelerce kabul edildiler.
Bu örgütler, devamlý olarak ve artan oranda devrimci
süreçte tüm iþçi sýnýfýnýn atýlýmýyla ortaya çýkan muzaffer
kurtuluþ eyleminin doðrudan ve sorumlu etmenidir. Ama
ne olursa olsunlar, onlar bu süreci doðurmazlar; burjuva
devletinin yerine geçemezler; sömürü ve baský makinesi olarak kaçýnýlmaz geliþiminde kapitalizmin doðurduðu
verimli devrimci güçlerin tümünü kucaklayamaz ve kuTHKP-C/HDÖ
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caklamazlar.97 (Gramsci) (abç)
Devrimci örgütler (politik partiler ve sendikalar),
genelde özgürlük ve demokrasinin onaylanmasý ve
geliþmesi olarak ve politik özgürlük ve burjuva demokrasisi dünyasý içersinde ve yurttaþýn yurttaþla iliþkisinin
bugünkü biçiminin olduðu yerde ortaya çýkarlar. Devrimci süreç ise, üretim dünyasýnda, fabrikalarda, ezen
ve ezilen sömüren ve sömürülen iliþkilerinin olduðu yerde, özgürlük ve demokrasinin iþçiler için olmadýðý yerde yer alýr.98 (abç)
Burjuvazinin egemen olduðu, burjuva sýnýf ve toplumun tarihsel evriminin liberal evresinde devletin temel
birimi fabrikada, iþçi sýnýfýný kendi kârlarý için ezen mülk
sahipleriydi. Bu liberal evrede, mülk sahipleri giriþimci
ve sanayiciydi. Sanayi gücü, bu gücün kaynaðý fabrikalarda odaklaþmýþtý ve iþçiler, mülk sahipliðinin gerekli olduðu düþüncesinden kurtulmuþ deðildi ... Burjuva
sýnýfýnýn tarihsel evriminin emperyalist evresinde ise,
sanayi gücü fabrikalardan ayrýlmýþtýr ve bir tröst, bir tekel, bir banka ya da devlet bürokrasisi içinde yoðunlaþmýþtýr. Sanayi gücü daha otokratik, daha acýmasýz ve
daha keyfi olmuþtur. Fabrikada iþçi sýnýfý, mevcut organik sistem içinde mevcut bir üretim aracý olmaktadýr.99
(abç)

Gramsci, bu yeni açýklamalarýyla, özellikle Bordiganýn eleþtirilerini hedef almakla birlikte, bunlarý yanýtladýðý söylenemez. Üstelik bu kez çok daha karmaþýk bir alana doðru konuyu sürüklemektedir. Öyle ki herþeyden önce, biri politik, öteki ekonomik
nitelikte iki örgütlenmeyi, yani parti ve sendikayý tek bir baðlamda
ele alýp devrimci ilan eder. Sonra da burjuva demokrasisinin ve
özgürlüðünün ürünü olarak tanýmlayýp, bu kez de demokratik
sýfatýný ekler. Böylece bir yanýlgý ortaya çýkar: Genel olarak burjuva toplumundaki siyasal partiler ile komünist partilerini ayný
nitelikte görmek. Gerçekte mevcut toplumdaki partiler, düzen sýn97
98
99
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ýrlarý içinde, yani demokrasinin içersinde faaliyet gösteren yasal
kuruluþlardýr ve yasal mücadele yöntemlerini kullanarak mevcut hükümetin alternatifi hükümet nüveleri olarak görünürler. Ama
proletaryanýn partisi, düzeni yýkma amacý ile kurulur ve bu yüzden
yasallýðý ancak geçici nitelikte olabilir. Ve bu yüzden Lenin, partinin illegal çekirdeklerden oluþtuðunu söylerken önemli bir noktaya
temas etmiþ olmaktadýr. Gramsci, legal ve illegal mücadeleler konusunda birþey söylemeden ve tek þeyin legalite olduðunu
varsayarak, proletarya partisinin düzenin onaylayýcýsý ve geliþtiricisi
olduðunu söylemektedir. Gerçeklikte proletaryanýn tek örgütü partisi deðildir, sendikalar da proletaryanýn bir örgütüdür. Ancak bunlar
ekonomik nitelikte olup, burjuva demokrasisi ve özgürlüðü
dünyasýnýn ürünüdür ve onun içinde yer alýrlar. Bu yüzden sendikalar demokratik kitle örgütleri olarak tanýmlanýrlar.
Ayrýca Gramsci, devrimci sürecin niteliðinde nesnel
koþullarýn önemini vurgularken determinist bir tutum alýr ve volantirzmi (iradi eylem) hemen hemen tüm sürecin dýþýna iter. Bu
genel olarak Marksist bir saptamaya yakýndýr, ama emperyalist
dönemde tarihsel determinizmin ikincil plana düþmesi, yani sistemin bütününde sosyalist devrimin nesnel koþullarýnýn olgun olmasý Gramscinin, bu yýllarda bilmediði (!) birþeydir. Daha ilerde
göreceðimiz gibi, uzun yýllar bu görüþünü sürdürmüþtür.* Devrimci örgütler ile devrimci süreç arasýnda mutlaka varan bir ayrýlýk,
ansekronizelik gören Gramscinin emperyalizmden pek bir þey anlamadýðý da görülmektedir. Fabrika temelinde örgütlenmeyi savunmak için, serbest rekabetçi dönem ile tekelci dönem arasýndaki
farký koyarken gerçeðe yaklaþan Gramsci, tekel kârýnýn salt proletaryanýn artý-deðeri olmadýðýný, tüm halk kitlelerinden elde edilen
bir fazlalýk olduðunu görmez. Bu da anti-tekel ve genelde anti-emperyalist mücadeleyi hiç tanýmamak demektir.
Bordiganýn eleþtirisinde yer alan politik-yönetimsel proletarya örgütlenmesi olarak Sovyetler (konseyler) ile ekonomik-yönetimsel proleter örgütlenmesi olarak konseyler arasýndaki farka Gramsci
deðinmezken, politik-yönetimsel proletarya örgütlenmesi olarak
partiyi ele alýr ve onun proletarya devleti olamayacaðý gerçeðini
vurgulayarak kendi tezini aklar. Son durumuyla doðru olan sap* Bkz: Gramsci, 9 Þubat 1924 tarihli mektubu.
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tama, yýllar içinde Gramsciye özgü bir politik örgüt anlayýþý doðurmuþtur. Yýllar sonra parti, tüm proletaryayý kapsayan ve kendi
içinde bütünsel (integral) anlamda devlet olabilen nitelik olarak
tanýmlanýr. Bu yeni partisi, proletarya partisi, Sovyetler þeklinde 
tabii bu sovyetler Gramscinin düþündüðü anlamdadýr oluþur.
Gramscinin bu yazýsýndaki deðerlendirmeleri, Ordine Nuovo içinde de eleþtiriye uðramýþtýr. Özellikle sendikalar konsunda
getirdikleri, yani bunlarýn burjuva nitelikte olduðu ve bu yüzden
proletaryanýn kurtuluþ mücadelesine katkýsý olamayacaðý tezi, Tasca tarafýndan eleþtirilir. Gramsci, sendikalara (ve politik partiye)
alternatif olarak fabrika konseylerini önermesi, pratikte sendikalar içinde çalýþýlmanýn reddi demekti. Tasca, sendikalarýn iþlevlerinin
iþçi sýnýfý için önemli olduðunu ve sendikalara komünistlerin katýlmasý gerektiðini savunuyordu, ve bu konuda kendine dayanak
olarak Kominternin sendikalar konusundaki kararlarýný alýyordu.
Tasca ile Gramsci arasýnda baþgösteren ayrýlýk, giderek tüm
Ordine Nuovo grubunu kapsayarak geniþledi. Togliatti ve Terracini, yeni bir parti (komünist partisi) kurulmasý yönünde yapýlan
çaðrýlar doðrultusunda PSIdeki maximilistlere yakýnlaþmýþlardý.
Temmuz 1920de Ordine Nuovodan ve dolayýsýya Gramsciden
ayrýldýlar. Togliatti ve Terracini, Seçim Taraftarlarý Komünist Grubunu kurarken; tek baþýna kalan Gramsci, Turinde Komünist
Eðitim Grubunu kurar. Bu grupla Gramsci, Turin fabrikalarýnda
iþçi eðitimine yönelir. Ýþte tam bu sýrada fabrika iþgalleri baþlamýþtýr.
Eylül 1920de iþverenlerin lokavt tehdidi karþýsýnda, iþçiler
fabrikalarý iþgal ettiler. Ýþgal hýzla ülkenin her yanýna yayýldý. Pek
çok fabrikada iþgal sýrasýnda iþçiler üretimi sürdürüyorlardý.* Üstelik iþçiler, devletin müdahale edeceðini hesaba katarak fabrikalarý
silahlandýrdýlar. Savaþ sonrasý dönemin en büyük hareketi olarak
bu iþgaller, ayný zamanda ülkede önemli bir bunalýmýn baþlamasýna
yol açmýþtýr. Bu durumda, hükümet, PSI ve CGL (Genel Ýþçi Sendikasý), birlikte bir uzlaþma yolu aramaya baþlamýþlardýr. Ýlk anda
* Ýtalyadaki Eylül 1920 fabrika iþgallerinde üretimin sürdürülmesi olayý, dünya proleter
hareketinde sýk görülen bir durumdur. Daha doðrusu, doðrudan fabrika iþgali üretimin
sürdürülmesi olarak, fabrikaya iþçilerin el koymasýdýr. Ancak bu eylem biçimi, ürünlerin
daðýtýmý ve satýmý ile yeni hammadde bulma sorunu yüzünden uzun süreli bir biçim
olamamaktadýr. Bugüne kadar görülen en uzun fabrika iþgali 1970lerde Fransada Lipp
saat fabrikasýnda gerçekleþtirilmiþtir.
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iþçilerin hükümetin önerilerini reddetmeleri silahlý çatýþmalarýn
baþlamasýna neden olmak üzereyken, PSI uzlaþmadan yana aðýrlýðýný koydu. Bordiga grubu (en etkin ve güçlü komünist grup olarak)
her türlü uzlaþmaya karþý tavýr aldýlar. Herþeye karþýn fabrika iþgalleri
Eylül sonunda, devletin asker ve polis gücüyle müdahalesiyle, zorla bastýrýldý. Bu olaylar, ayný zamanda fabrika konseylerinnin sonu
oldu. Bu dönemde Gramsci tümüyle güçsüz ve etkisiz durumdaydý. Sonuçta, bu olaylar, özel olarak Gramscinin fabrika konseylerine yöneltilen eleþtiriyi kabul etmesine, ve genel olarak da kapitalistlerin faþist milis örgütlenmeleri finanse etmelerine yol açtý.
Gramscinin fabrika konseyleri konusundaki tezlerine karþý
yöneltilmiþ eleþtirileri kabul etmesinde Kominternin aldýðý kararlarýn rolünü de yadsýmamak gerekir. Belki de Ýtalyan pratiðinden
çok, Komintern kararlarý bunda etkili olmuþtur denilebilir. 5 Aðustos 1920de Komintern II. Dünya Kongresinde Sovyetler üzerine
belirlediði ana ilkelerde ifadeler çok nettir:
Devrimsiz Sovyetler mümkün deðildir. Proletarya
devrimi olmaksýzýn Sovyetler, bir Sovyet parodisine
dönüþür.100 (abç)

100

Komintern II. Dünya Kongresi, Ýþçi Sovyetlerine Ýliþkin Ana Ýlkeler, Aðustos 1920.
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II.
PCINÝN KURULUÞU
VE ROMA-LYON KONGRELERÝ

Ocak 1921 ortalarýnda PSInin ulusal kongresi Livornada
toplandýðýnda (Livorna Kongresi), o güne kadar PSI içinde yer
alan maximilistler ile baðýmsýz komünist gruplar 15 Ocak 1921de
bir bildiri yayýnladýlar. Bildiri, asýl olarak PSInin politik çizgisine ve
yönetiminin pasifizmine yöneltilmiþ eleþtirileri içeriyordu. Bu bildiriyi, baþta Bordiga olmak üzere, Gramsci, Terracini gibi komünist
gruplarýn önde gelenleri imzalamýþtý. Livorna Kongresinde komünist delegeler 58.000, PSI-Merkezciler 98.000 ve reformistler 15.000
oy gücü ile temsil ediliyordu. Toplantý baþladýðýnda komünist grup
adýna söz alan konuþmacýnýn çaðrýsýyla komünist delegeler
Enternasyonali söyleyerek Kongreyi terk ettiler. Bir baþka binada
toplanan komünistler PCInin kurulduðunu ilan ettiler. PCInin I.
Kongresi olarak kabul edilen bu toplantýda partinin ilk merkez
komitesi seçildi. Bu komitede Bordigo grubundan 6 kiþi, Ordine
Nuovadan iki kiþi (Gramsci ve Tasca) ve maximilistlerden 7 kiþi
yer alýyordu. Bordiga, tartýþmasýz lider konumundaydý.
Gerek 15 Ocak 1921 tarihli bildiride, gerekse PCInin ilk açýklamalarýnda Gramscinin savunduðu ve üzerinde önemle durduðu
hiçbir konu (fabrika konseyleri gibi) yer almamýþtýr. Bu dönemde Gramscinin tümüyle Bordiganýn görüþlerini kabul ettiðini
söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr, ancak bu kabul ediþ özsel deðildir.
PCInin kurulduðu dönemde Mussolininin önderliðinde faþist
parti oldukça önemli geliþmeler saðlamýþtý. 1920 yazýndan itibaren,
yani kapitalistlerin iþçileri lokavtla tehdit ettiði ve fabrika iþgalleri
öncesinde faþist milis güçler eylemlerini yoðunlaþtýrmýþtý. Kýrsal
bölgelerde katolik kuruluþlara ve köylü birliklerine saldýrýrken, kentlerde PSI milletvekilerine, sol basýn kuruluþlarýna saldýrýyorlardý.
Giderek kitlelere yönelen bu faþist saldýrýlar, yerel düzeyde karþý
bir hareket doðurmakta gecikmedi. Faþistlere karþý silahlý müca104
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deleye giriþen bu yerel ve kendiliðinden oluþan örgütlenme Arditi
del Popolo (Halkýn Cesurlarý) olarak adlandýrýlýyordu.
Artidi del Popolo hareketi, tümüyle sosyalist ve komünistlerden oluþuyordu, ama hiçbir biçimde parti örgütleriyle baðlantýlarý
yoktu. Bir bakýma faþist saldýrýlara karþý, halkýn en ileri unsurlarýnýn
kendiliðinden tavýr alýþýydý. Bu hareketin ana gücünü bizzat iþçiler
teþkil ediyordu. Özellikle fabrika iþgalleri sýrasýnda aktif olarak faaliyet göstermiþ ve sonrasýnda iþlerinden atýlmýþ iþçiler aðýrlýktaydý.
Ýlk günlerde Artidi del Popolo hareketi karþýsýnda kayýtsýz
kalan PSI, bir süre sonra faþist parti ile uzlaþma paktý imzalamasýyla birlikte, bu harekete tavýr aldý. PSI, bundan böyle parti üyelerinin Arditi del Popoloya katýlmalarýný yasakladý. PSInin bu tavrýnýn
altýnda, hareketin baþlangýcýnda faþist saldýrýlarýn kendilerine yönelmesinden duyduklarý korku yatmaktadýr. Bu korku nedeniyle
ilk günlerde harekete karþý kayýtsýzlýk içindeydiler ve daha sonra
faþistlerden saldýrmama güvencesi almalarýyla birlikte, yani faþistlerin kendilerine saldýrma olasýlýðýnýn ortadan kalkmasý ile karþý
tavýr almalarý söz konusu olmuþtur. PSInin bu tutmu, sosyalistlerin
Arditi del Popolodan ayrýlmalarý yanýnda, faþistlerin belli bir
meþruiyet kazanmalarýný da saðlamýþtý.
PCI ise, uzun bir süre bu harekete karþý tavýr belirlemekten
uzak durmuþtur. Bordiga yönetiminde PCI, zaten bir parti çizgisi
olarak, sadece komünist partisi üyelerinden oluþacak ve partinin
denetimi altýnda bir silahlý savunma birlikleri kurmak istiyordu. Bu
nedenle Arditi del Popoloya karþý özgün bir tavýr geliþtirdi.
Gramscinin, Biz Arditi del Popoloya karþý mýyýz? Kesinlikle hayýr!
Biz, Arditiyi, proletaryayý silahlandýrmayý, burjuvaziyi yenecek güçte
silahlý bir güç yaratmayý istiyoruz.101 sözleri bu tavrý ifade etmektedir. Ancak ayný dönemde Komintern, Alman Komünist Partisi ile
birlikte PCIyi sol ólarak þiddetle eleþtiriyordu. Leninin Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý bu eleþtirilerin bir ifadesiydi.
Kominternin eleþtirileri arasýnda PCInin Arditi del Popoloyu destekleme tavrý da yer alýyordu. Bunlar, sonuçta PCInin Arditi del
Popoloya verdiði desteðin ve bizzat bu hareketin sonu oldu. Ancak bu geliþme PCI ile Komintern arasýndaki çeliþkinin çözümlenmesine hizmet etmemiþti. Giderek artan bir ayrýlýk gündemdeydi.
101
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Bu sol sapma eleþtirisi, PCI ile birlikte KPDyi ve Macar komünistlerini de kapsýyordu.
1921 Martýnda Almanyada KPD (Almanya Komünist Partisi) orta bölgelerde bir ayaklanma baþlattý. (Mart Eylemi olarak
bilinen ayaklanma) Bu ayaklanma, Bela Kunun formüle ettiði
saldýrý teorisi ile baðlantýlý, bilinçli ve planlý bir ayaklanmaydý.
Komintern III. Dünya Kongresi, KPD ve PCInin çizgilerini sol komünizm olarak mahkum etti. (Haziran 1921) Lenin, Zinovyev, Troçki,
Radek ve diðer Komintern yöneticileri, 1921 yýlýnda devrimci temponun alçalmaya baþladýðýný ve komünist partilerin büyük ölçüde
kitleleri kazanamadýðýný tespit ederek, saldýrý yerine kitlelere
sloganýný önerdiler ve bu öneri Dünya Kongresinde kabul edildi.
Yine de PCI ile olan anlaþmazlýk sona ermedi.
Mart 1922de PCInin II. Kongresi Romada toplandý. Roma
Kongresinde Bordiga ve Terracini taktikler üzerine bir rapor sundular.* Roma Tezleri olarak bilinen bu raporda, ana tehlike,
Ýtalyan devletinin içinde bulunduðu bunalýmýn sosyal-demokrat bir hükümetle çözme giriþimi olarak belirtiliyordu. Faþizm
ise, burjuva parlamenter rejimin organik bir geliþmesiydi.102
Bu tezler, o yýl Komintern IV. Dünya Kongresine sunulmak üzere
hazýrlanan ve Komintern Geniþletilmiþ Yürütme Komitesinde formüle edilmiþ olan birleþik cephe ve iþçiler hükümeti saptamasýyla çeliþiyordu. Diðer taraftan Komintern, PCI-PSI birleþmesini
savunurken, PCI bunu kabul etmiyordu ve PSIyi iþçi sýnýfýnýn bir
partisi olarak deðil, köylülüðün çýkarlarýný savunan bir köylü partisi olanak kabul ediyordu. Roma Kongresinde, Tasca, hemen her
konuda Kominternin görüþlerini savunuyordu. Yine de Kongre,
Bordiganýn tezlerini kabul etti. Sað-kanat lideri olarak tanýmlanan Tasca, Merkez Komitenin dýþýnda býrakýldý. Gramsci ise, Komintern Yürütme Komitesine PCI temsilcisi olarak atandý ve Moskovaya gönderildi.
1922 sonlarýna doðru, baþta Lenin olmak üzere, tüm Komintern yöneticilerinin yoðun baskýsý sonucu PCI ile PSInin
birleþtirilmesi yönünde karar alýndý ve Moskovada bulunan temsil* Bu tür taktiklere, yani partinin politikasýna iliþkin raporlar, komünist partilerde en
etkili kiþilerce parti genel sekreterleri gibi hazýrlanýr. Bordiganýn raporu hazýrlamasý
onun parti içindeki gücünü göstermektedir .
102
Bkz: Gramsci, Politic Writings, 1921-1926.
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ciler arasýnda bir birleþme (füzyon) komitesi kuruldu. Bu komitede PCIden Gramsci, Tasca ve Scoccimarro yer alýyordu. Bordiga,
bu komiteyi tanýmadýðýný açýkladý. Zaten komite de birkaç aydan
fazla yaþamadý. Bunun nedeni, PCInin tutumu deðil, PSIdeki
geliþmelerdi. Birleþmeye karþý çýkan Nenninin PSI yönetimini ele
geçirmesiyle komite daðýtýldý.
Ayný günlerde Ekim 1922 Mussolini Roma yürüyüþüne
baþlamýþ ve baþbakan olmuþtu. Birkaç ayda PCInin 5.000 kadar
üyesi tutuklandý. Bunlar arasýnda Bordiga da bulunuyordu. Böylece PCI içinde önemli bir yönetim sorunu ortaya çýktý. 1924e kadar
süren bir yönetim boþluðu, PCI içinde Tascanýn baþýný çektiði
sað kanat için uygun bir zemin oluþturuyordu. Yine de 1923 boyunca Bordiganýn etkisi kýrýlamadý. Gramsci ve daha sonraki 1924
sonrasý Merkez Komite üyeleri, bu yýllarda sað kanat tehlikesine,
tasfiyecilike karþý Bordigayý destekliyorlardý. Yine de geliþen olaylar yavaþ yavaþ Bordiganýn yýpranmasýna ve etkisinin azalmasýna
neden oldu.
PCI içindeki iki yýllýk yönetim boþluðu, ayný zamanda ilginç
olaylara sahne olmuþtur. PCI Merkez Komitesinde Bordigayý destekleyenler Terracini, Repossi, Fortichiari, Scoccimoro ve Griecoydu. Bordiga ve Grieco tutuklanmýþlardý. Bu durumda partinin illegal örgütlerinin sorumluluðunu Fortichiari üstlenmiþti. Fortichiari,
bir süre sonra faþist rejime karþý direniþin nasýl örgütleneceðini görüþmak üzere Moskovaya gitti. Bunun üzerine partinin fiili yöneticisi
Terracini oldu. Ama çok kýsa bir süre sonra Terracini, Kominternin
isteðiyle Togliatti ve Scoccimorro ile birlikte Geçici Yönetim Komitesi oluþturdu ve Tasca Merkez Komiteye alýndý. 1923 Nisanýnda
Terracini Moskovaya çaðrýldý ve Scoccimorroda Berline gönderildi. Böylece fiili liderlik Togliattiye kalýyordu. Bu sýrada Gramsci
Moskovada Komintern Yürütme Komitesi üyesi olarak görev yapýyordu.
1923 Haziranýnda Komintern Geniþletilmiþ Yürütme Komitesi Ýtalya sorununu gündemine aldý. Sonuçta Komintern, PCI için
karma bir yönetimin oluþturulmasýna karar verdi. Buna göre,
eski çoðunluktan Fortichiari, Scoccimorro ve Togliatti; azýnlýktan
Tasca ve Vota ile beþ kiþilik bir Yürütme Komitesi atandý. Bordiga
nýn bu atamaya karþý tepkisi oldukça katý oldu, ve 1921 öncesinde
PSIye karþý takýnýlan tavrýn aynýsýný uygulamaya karar verdi. Buna
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göre, azýnlýk tek baþýna býrakýlacak ve tüm eylemlerin sorumlusu
haline getirilecekti. Böylece azýnlýðýn niteliði açýkça görülecekti.
Bu þekilde tavýr alan Bordiga, bir çaðrý yayýnlayarak tavrýný uygulamaya sokmaya yöneldi Böyle bir çaðrýnýn pratik anlamý, Tasca ve
Vota dýþýndakilerin komiteden ayrýlmasý demekti. Bordiganýn çaðrýsýna Fortichiari uydu ve komiteden ayrýldý. Scoccimorro ve Togliatti
ilk anda ayrýlma eðilimi gösterdilerse de, Gramscinin yoðun çabasý sonucu, Bordiganýn çaðrýsýný reddettiler. Böylece PCInin ilk
Merkez Komitesinden Bordiga, Fortichiari, Grieco ve Repossi tasfiye edilmiþ oluyordu.
Ocak 1924de faþist mahkeme Bordigayý beraat ettirmek
zorunda kalýnca, Bordiga hapishaneden çýktý, ancak partide hiçbir
görev almayacaðýný açýkladý.
Bu günlerde, hâlâ yurtdýþýnda bulunan Gramsci, IV. Dünya
Kongresinde (Aralýk 1922) Komintern Yürütme Komitesine seçilmiþ
ve bu görevi yürütüyordu. Ve 1923 sonlarýndan itibaren PCI yöneticilerine yazdýðý mektuplarla Bordigasýz bir yönetim oluþturulmasý
gerektiðini anlatýyordu.
Gramscinin bu mektuplarýndan 9 Þubat 1924 tarihli olaný,
Bordigaya bakýþ açýsýný ifade etmesi bakýmýndan oldukça ilginçtir.
Burada Gramsci þunlarý yazýyor:
Amadeo (Bordiga) ... Enternasyonalin taktiðinin Rus
durumunu yansýttýðýný, yani geri ve ilkel bir kapitalist
uygarlýðýn bulunduðu bir yerde olduðunu düþünüyor.
Ona göre, bu taktik aþýrý ölçüde volantirist ve yapaydýr,
çünkü istemin aþýrý bir çabasýyla, tarihsel koþullarýn belirlemediði bir devrimci faaliyeti Rus kitlelerinden saðlamak mümkündür. Onun düþüncesine göre, Orta ve BatýAvrupanýn daha çok geliþmiþ ülkeleri için bu taktik
yetersiz ve hatta kullanýþsýzdýr. Bu ülkelerde tarihsel mekanizma, Marksizmin öngördüðü þemaya tümüyle uygun olarak çalýþýr. Buralarda, Rusyada eksik olan tarihsel determinizm mevcuttur ve bu yüzden temel görev
partiyi örgütlemektir.
Bana göre ise, durum tümüyle farklýdýr. Birinci olarak, Rus komünistlerinin politik kavrayýþý ulusal planda
deðil, uluslararasý planda oluþmuþtur. Ýkinci olarak, Orta
ve Batý-Avrupa ülkelerinde kapitalizmin geliþiminin, salt
108
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rýnda:

geniþ proleter tabakalarýn oluþumuyla deðil, ayný zamanda sendika bürokrasisi ve sosyal-demokratlarýn katkýsýyla iþçi aristokrasisi yaratýlmasýyla belirlenmiþtir. Rusyada
kitleleri devrimci bir ayaklanma için sokaklara döken ve
yöneten determinizm, Orta ve Batý-Avrupada tüm politik üstyapýyla karmaþýklaþmýþtýr, kapitalizmin büyük
geliþmesiyle yaratýlmýþtýr. Bu kitle eylemini daha yavaþ
ve daha hesaplý hale sokmaktadýr ve bu yüzden devrimci partinin gereksinmesi, Bolþeviklerin Mart-Ekim
1917de gereksinme duyduklarý strateji ve taktiklerden
çok daha kompleks ve uzun dönemli bir strateji ve taktiklerdir.103 (abç)
Gramsci, Mart 1924de PCI için dört hedef önerir mektupla-

1) Ýþçi ve Köylü Hükümeti sloganý etrafýnda yoðun propaganda;
2) Ýþçi aristokrasisine karþý, yeni reformizme karþý, Kuzey
Ýtalyanýn iþçileriyle birlikte Güney Ýtalyanýn köylü kitleleri arasýnda
bir ittifak oluþturmayý amaçlayan bir mücadele yürütmek, Güneyde
özel komiteler oluþturmak ve buralarda silahlý bir ayaklanma için
örgütlenmeye çalýþmak;
3) Parti içinde yoðun bir politik eðitim programýný yürütmek
ve yönetim organýný geniþletmek;
4) Yurtdýþýndaki göçmen Ýtalyan iþçileri arasýnda komünist
çalýþmayý yoðunlaþtýrmak.
Bu önerilen dört ana konu, özel olarak 1919-20 arasýnda
Ordine Nuovoda savunulan görüþlerle büyük ölçüde çakýþmaktadýr.
Nitekim ele alýnýp tartýþýlan diðer konular da, büyük ölçüde Gramsci
nin damgasýný taþýmaktadýr. Örneðin Güneyde federal bir çözüm
olasýlýðýnýn olduðu, gelecekteki fabrika konseylerinin çekirdeðinin
oluþmasý için gerekli hazýrlýklarýn yapýlmasý gibi.
Sonuçta, Mayýs 1924de Comoda bir Parti Konferansý toplanmasýna karar verildi. Bu Konferans, üçlü PCI yönetimini uyumlu
bir bütün haline getirmeyi amaçlýyordu. Comoda, sol, Bordiga,
Grieco, Fortichiari ve Repossiden oluþuyordu. Sað, Tasca, Vota
103
Gramsci, Selection from Prison Notebooks, Introduction, Lawrence and Wishart,
London 1978.
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ve Berti ile temsil edilirken, merkez, Gennari, Leonetti, Ravera,
Scoccimorro ve Togliattiden oluþuyordu. (Gramsci, Komintern Yürütme Komitesinde bulunduðu için Como Konferansýna
katýlmamýþtýr.)
Konferansta, sað, PCInin Livornadan sonraki tüm tutumunun yanlýþ olduðunu ve yeni merkezin de bunda sorumluluðunun bulunduðunu ileri sürüyordu. Merkezin görüþlerini ise
Togliatti hazýrlamýþtý. Buna göre, Bordiga yönetimi, parti içinde azýnlýða (menþevikler) karþý mücadelede haklýydý, ama Komintern
IV. Dünya Kongresinin kararlarýna karþý çýkmakla yanlýþ yola
sapmýþtý. Ayrýca Roma Tezleri reddedilerek, sosyal-demokrasi,
faþizmin sol kanadý olarak tanýmlanýyordu. Merkezin
görüþüne göre, faþizm, kapitalist burjuvazinin ve büyük toprak sahiplerinin bir fraksiyonunun silahlý diktatörlüðüdür. Bu
da, sürekli silahlý diktatörlük rejiminin mevcudiyeti, Ýtalya için
bir sürekli devrim dönemi açtýðý demekti.104
Como Konferasýnda Togliatti tarafýndan formüle edilen bu
faþizm tahlili, son tahlilde, faþizmin mevcudiyetinin burjuvazinin
zora, þiddete, silaha baþvurmasý olarak ele almaktadýr. Bu ise, doðal ve kaçýnýlmaz olarak silahlý eylemin nesnel koþullarýnýn mevcudiyeti demektir. Bu andan itibaren temel sorun, öznel koþullarý
bu nesnellik içinde saðlamaktadýr. Bir baþka deyiþle, faþizmin iktidarý altýnda, devrim için gerekli öznel koþullarýn nasýl yaratýlacaðý
temel sorundur. (Nitekim Fortichiarinin Moskovaya gidiþinin asýl
nedeni de budur.) Böylece sorun, temel mücadele biçiminin seçimi haline dönüþür.
PCI, bu tahlil sonucunda legal mücadeleden illegal mücadeleye geçmek zorundaydý ve partinin illegal yapýsý saðlamlaþtýrýlmalý ve nesnel koþullarýn dayattýðý mücadele biçimlerine (silahlý)
uygun olarak biçimlendirilmeliydi. Como Konferansýnda Togliatti,
sorunu bu þekilde ele almasýna raðmen, PCI, pratikte hiçbir adým
atmamýþtýr. Gramsci ise, böyle bir yaklaþýmý tümden yadsýyarak,
kendi özgü çizgisini savunur. Ona göre, bu dönemde belli mevziler tehlikededir (örneðin fabrika konseyleri gibi), ve temel görev
bu mevzileri elde tutmaktýr. (Mevzii savaþ yöntemleriyle) Gramsci,
daha ilerki yýllarda netleþtireceði gibi, faþizmin iktidara gelmesini,
104
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bir organik bunalým sonucu olarak deðil, konjonktürel bunalým sonucu olarak deðerlendirir.
Como Konferansýyla PCI yönetimi tamamen merkezin
eline geçmiþ oluyordu. Mayýs 1924den 1926ya kadar parti, yine de
tam bir homojenliðe ulaþamamýþtýr.
PCInin III. Kongresi, Ocak 1926da Lyonda toplandý. Bu
Kongredeki delegelerin %90ný merkezin görüþlerini benimsiyordu. Ancak Lyon Kongresinden önce Gramsci ile Tasca arasýnda,
kökeni 1920deki Ordine Nuovo tartýþmalarýnda yatan bir anlaþmazlýk ortaya çýkmýþtý. Gramscinin çizdiði PCI stratejisi, iki özel konuyu
içeriyordu. Birincisi, özerk fabrika komitelerini örgütlemekti. Bu
görev, Haziran 1924deki Komintern V. Dünya Kongresinin kararý
olan Komünist Partilerinin Bolþevikleþtirilmesi ve fabrika hücreleri yaratma görevlerinden ayrý olarak konuluyordu. Bir baþka
deyiþle, 1919-20deki Ordine Nuovada Gramscinin formüle ettiði
fabrika konseyleri yeniden gündeme getiriliyordu. Ýkincisi ise, faþist
yönetimin, kapitalistlerle anlaþarak, fabrikalarda tek tip sendika
olarak iþçi korporasyonlarý kurmaya gitmesi ve bunun tek iþçi
kuruluþu olarak yasallaþtýrýlmasýyla birlikte CGLin tasfiye edilmesi
durumuna iliþkindi. Gramscinin önerisi doðrultusunda PCI, bu
koþullar altýnda CGLnin baðýmsýzlýðýnýn savunulmasý gerektiðini
karar altýna aldý. Böylece Komintern tarafýndan da savunulan, sendikalarýn (burada CGL) komünist partileriyle (PCI) iþbirliði yapmalarý
ve kýzýl sendikalar yaratýlmasý tezine karþý, PCI sendikalarýn baðýmsýzlýðýný savunuyordu. Ýþte Tascanýn muhalefetinin ikincisi bu
konu üzerineydi. Ve tabii sonuç merkezin önerdiklerinin kabul
edilmesi þeklinde oldu.
PCInin Lyon Kongresi, Gramscinin partinin Genel Sekreterliðine seçilmesi ve tezlerinin genel olarak kabul edilmesiyle bir
döneme son veriyordu.
Lyon Kongresinde Gramscinin üzerinde durduðu ana konu
Güney Sorunuydu.* O güne kadar Ýþçi ve Köylü Konseyleri (Sov* Güney sorunu, her zaman Ýtalyada önemli olmuþtur. Güney bölgesinin Kuzeye
göre geri kalmýþlýðý, daha önce belirttiðimiz gibi, iki bölge arasýnda büyük farklar oluþturmuþtur. Ulusal birliðin önemli bir engeli olarak varlýðýný sürdüren Güney sorunu, zaman
içinde Güneycilik denilen bir milliyetçi ve bölgeci anlayýþýn doðmasýna yol açmýþtýr.
Gramscinin ilk politik formasyonunda, bu eðilim özel bir yere sahiptir. Gramscinin Güney
sorununun çözümünde Federal Sosyalist Cumhuriyeti savunmasý, Güney-Kuzey iliþkisini
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yetleri) Cumhuriyeti olarak formüle edilen ve temelinde iþçi-köylü
ittifakýnýn kurulmasý yatan genel saptama, Gramscinin tüm dikkatini yoðunlaþtýrdýðý konu haline gelmiþtir. Ona göre, Ýtalya da bir
devrimci durum Kuzey proletaryasý güçlü olduðu zaman ortaya
çýkar. Eðer Kuzeyin proletaryasý zayýfsa, köylüler küçük-burjuvazinin peþine takýlacaklardýr. Ayrýca Güney Ýtalya köylüleri, Kuzey Ýtalya
proletaryasý için devrimci bir dürtü ve güç unsuru oluþturur. Kuzey
iþçileri ile Güney köylüleri iki temel devrimci güçtür. Eðer Güney
köylülerini örgütlemeyi baþarýrsak, devrimi yapabiliriz. Belirli bir
momentte Kuzey proletaryasý ile ittifak içinde olan Güney köylülerinin ayaklanmasý, burjuvazinin silahlý güçlerini Kuzeyden Güneye
kaydýracaktýr. Ve bu Kuzey proletaryasý için büyük bir eylem olanaðý
yaratýr.* Bu yüzden bizim genel görevimiz, Kuzey proletaryasý ile
Güney köylülerini örgütlemek ve bunlar arasýnda devrimci bir ittifak kurmaktýr.105 (abç)
Ýþte Gramscinin tutuklanmadan önce yoðun olarak üzerinde çalýþtýðý Güney Sorununun gerekçesi bunlardýr.

bir ulusal sorun düzeyinde ele aldýðýný göstermektedir. Zaman içinde bu düþüncesini
korumakla birlikte, sorunun kent-kýr çeliþkisinden kaynaklandýðý biçiminde düzeltmeler
yapmýþtýr.
* Ayný yaklaþým ülkemizde de 1970lerin baþlarýnda ama ters iliþki olarak yer yer
görülmüþtür. Ý. Kaypakkayanýn Adana proletaryasýnýn ayaklanmasý ile kýrsal bölgelerde
kurtarýlmýþ bölgelerin yaratýlmasý üzerine deðerlendirmesi buna bir örnektir. Ancak
Gramsci, buna önkoþul olarak iþçi-köylü ittifakýnýn somut olarak gerçekleþtirilmesini koyar.
105
Gramsci, PCI-MK Tutanaðý, Kasým 1925.
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III.
ÝÞÇÝ-KÖYLÜ ÝTTÝFAKI VE GÜNEY SORUNU

Bilindiði gibi Lenin, iþçi-köylü ittifakýný iki biçimde ele alýr.
Birinci olarak, burjuva demokratik devriminin tamamlanmadýðý
ülkelerde, emperyalist dönemde burjuvazinin devrimci misyonunu
yitirmesi yüzünden, bu görevin proltarya tarafýndan yerine getirilmesi durumundaki iþçi-köylü ittifakýdýr. Bu durumda, proletarya,
kesintisiz devrim esprisi içinde, feodalizme karþý tüm köylülükle
birlikte mücadele eder. Bu amaçla oluþturulan iþçi-köylü ittifaký,
mevcut politik iktidarý ele geçirerek iþçi ve köylülerin devrimci
demokratik diktatörlüðünü kurarlar. Ancak proletarya, devrimi
sürekli kýlabilmesi için, devrimde kendi hegemonyasýný kurmak
zorundadýr. Bir baþka deyiþle, devrimin öncü gücü, ideolojik öncüsü
proletarya olmalýdýr. Aksi halde devrim süreci kesintiye uðrar ve
geriye döner. Ýkinci biçim ise, sosyalist devrime iliþkin iþçi-köylü
ittifakýdýr.
Burjuvazi ile proletarya arasýndaki savaþ bütün
Avrupada gündemdedir. Bu savaþ çoktan Rusyaya ulaþtý.
Çaðdaþ Rusyada devrime muhtevasýný veren, savaþ halindeki bu iki güç deðildir, fakat heterojen ve farklý iki toplumsal savaþtýr. Birinci savaþ, bugünkü otokratik düzenin baðrýnda verilmelidir ve köleliðe dayanýr. Öteki, gözlerimiz önünde doðan geleceðin burjuva demokratik düzenin içinde yer alan savaþtýr. Biri özgürlük için (burjuva
toplumunun özgürlüðü için), demokrasi için, yani halkýn
mutlak egemenliði için bütün halkýn verdiði savaþtýr. Öteki, toplumun sosyalist örgütlenmesi için, iþçi sýnýfýnýn burjuvaziye karþý yürüttüðü sýnýf mücadelesidir. Þu halde
karakteriyle, amaçlarýyla ve kavgada kesin tavýr takýnmaya yetenekli sosyal güçlerin bileþimi bakýmýndan tamamen farklý iki savaþý ayný zamanda yürütmek gibi
zor ve aðýr bir görev sosyalistlere düþüyor.106 (abç)
106

Lenin, Ýki Taktik.
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Leninin ilk kez 1905 Rus Devrimi sýrasýnda ortaya koyduðu
demokratik halk devriminin temel güç birliði iþçi-köylü ittifakýný,
kýrsal bölgeleri tahlil ederek þöyle koyar:
Gerçekte, yakýn ve uzak amaçlarýyla üç ayrý sosyal
sýnýf vardýr: Büyük toprak sahipleri, varlýklý (zengin) köylüler ve kýsmen orta-köylüler, ve nihayet iþçi sýnýfý. Böyle
bir durumda iþçi sýnýfýnýn görevinin iki yön taþýmasý zorunludur. Köy burjuvazisi ile her türlü kölelik zihniyetine
karþý, tarým feodallerine karþý; kent iþçi sýnýfý ile birlikte
köy burjuvazisine ve burjuva unsurlara karþý ... Ýþte köy
iþçi sýnýfýnýn ve onun sosyal-demokrat ideologunun izleyeceði siyasi çizgi budur.107
Lenine göre, iþçi-köylü ittifaký, parti içinde ve parti dýþýnda
olmak üzere ikilidir. Parti içinde, þehir ve kýr iþçi sýnýfý ile yarýproleter ve yoksul köylüler ittifaký söz konusudur. Orta ve zengin
köylüler ile ittifak ise (köy burjuvazisi ve köy küçük-burjuvazisi de
buna dahildir) parti dýþýnda ve ayrý sýnýf tabanlarý üzerinde olacaktýr. Bir baþka deyiþle, bu ittifak, her iki tarafýn partileri arasýnda
olabilir. Yine de proletaryanýn hegemonyasý esastýr. Bu ittifakla oluþturulacak yeni iktidar iþçilerin ve köylülerin demokratik-devrimci
diktatörlüðüdür. Bu evreden sonra devrim, proletarya tarafýndan
sürekli kýlýnarak sosyalist devrime dönüþtürülür. (Proletarya diktatörlüðü)
Leninist iþçi-köylü ittifaký, kesintisiz devrim perspektifi içinde öz olarak böyledir. Bu önbilgilerin ýþýðýnda yeniden Gramsciye
geri dönelim:
Gramsci, Ýtalyada devrimin önündeki engeli, yani devrimin
hedefi sýnýf güçlerini egemen sýnýf bloku olarak ifade eder. Bu
sýnýf bloku, Kuzey Ýtalyanýn sanayici ve bankacýlarý ile Güney
Ýtalyanýn büyük toprak sahiplerinden oluþur. Bu egemen sýnýf
blokuna karþý yürütülecek mücadele, kaçýnýlmaz olarak Kuzeyin
proletaryasý ile Güneyin köylülerinin ittifaký ile olacaktýr. Daha önce
gördüðümüz gibi, Gramsci, Güneyde meydana gelebilecek bir
silahlý ayaklanmanýn proletaryaya büyük bir eylem olanaðýný yaratacaðýný söylemekte, politik iktidarýn ilkin kentlerde ele geçirileceðini savunmaktadýr. Þüphesiz Güney köylülerinin ayaklanmasý ile
107
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Kuzeyde yoðunlaþmýþ olan devletin zor güçleri Güneye yönelecek ve böylece Kuzey kentlerinin proletarya tarafýndan ele geçirilmesi daha kolay mümkün olacaktýr. (Zaten egemen sýnýf bloku
nun silahlý güçleri ordu köylülükten oluþmaktadýr.) Ama, Güneyde yoðunlaþan burjuvazinin silahlý güçleri karþýsýnda köylüler
ne yapacaktýr? Kuzeyde kentleri ele geçiren proletaryanýn Güney
köylülerinin yardýmýna koþabilecek kadar hýzla sonuca gitmesi
mümkün olabilecek midir? Bu ve benzeri bir dizi soru, sonuçta,
Güneydeki ayaklanmanýn, bir ölçüde kendi yazgýsýna býrakýldýðýný
göstermektedir. Zaten kentlerde iktidarý ele geçiren proletarya, her
þeyden önce iktidarýný kentlerde saðlamlaþtýrma gibi bir görevle
de yüz yüzedir.
Görüldüðü gibi, Gramsci, daha sorunun baþýnda çýkýþ noktasýnda yetersiz ve yanýtlanmasý olanaksýz ve de ethik pek çok
soru ve sorunla yüzyüzedir. Ne yazýk ki, Güney Sorunu üzerine
çalýþýrken, bu sorularý yanýtlayacak pek az þey söyleyebilmektedir.
(Ýlerki yýllarda bu sorunlardan kurtulmak için sivil toplumun gücünü öne çýkartmak zorunda kalmýþtýr.)
Egemen sýnýf blokuna karþý yukarda gördüðümüz nedenle temel gücün iþçi-köyü ittifaký olacaðýný söyleyen Gramsci, genel
bir devrimci görevi yineler ve bu görevi PCInin temel (ve de genel) görevi olarak belirler. Bu noktadan sonra Gramsci, Güneyi
incelemeye baþlar. Bu irdelemesi onu Güneyde bir baþka blokun,
tarýmsal blokun olduðu sonucuna ulaþtýrýr.
Güney toplumu ... kiþiliksiz ve daðýnýk büyük köylü
yýðýnlarý, kýrsal küçük ve orta burjuvazi aydýnlarý, büyük toprak sahipleri ve büyük aydýnlar gibi üç toplumsal katmandan oluþmuþ büyük bir tarýmsal bloktur.108
(abç)

Güneyde bu tarýmsal blokun mevcudiyeti, proletaryanýn
köylülükle ittifaký önünde engeldir. Proletarya bu bloku parçaladýðý, daðýttýðý oranda ittifaký kurabilir.
Proletarya, Güneydeki tarýmsal bloku, yoksul köylüler yýðýnýný kendi partisi arasýndan, durmadan daha
önemli özerk ve baðýmsýz örgütler içinde örgütleme
baþarýsýný gösterdiði ölçüde yýkacaktýr; ama o, eðer ta108
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rýmsal blokun bükülgen ancak çok dayanýklý temeli olan
entelektüel bloku daðýtma yeteneðine sahipse, az çok
baþarý gösterecektir.109 (abç)
Böylece Gramscinin tahlilinde iki önemli nokta ortaya çýkmaktadýr.
Birincisi, yoksul köylülüðün özerk ve baðýmsýz örgütler içinde örgütlenmesi; ikincisi, entelektüel bloktur. Gramsci nin yoksul
köylülüðü özerk ve baðýmsýz örgütler içinde örgütleme düþüncesi,
Kuzey proletaryasý için önerdiði Ordine Nuovada fabrika
konseylerinin eþdeðeridir. (Köylü Konseyleri)
Entelektüel blok saptamasý ise, belki Gramscinin tüm teorik deðerlendirmelerinin geleceðini belirleyecek niteliktedir. Bu blok,
neredeyse Güney sorununun odak noktasýný oluþturmaktadýr. Öte
yandan Güney köylülerinin örgütlenmesi sorunu ya da proletarya
ile ittifaký, devrimin temel ve birincil sorunu olarak konulduðuna
göre, doðal olarak Güneydeki entelektüel blok devrim sorununun
odak noktasý haline gelmektedir. Öyle ki, Güneyde köylü konseylerinin oluþmasý ya da oluþturulmasý bile, genel olarak tarýmsal
blokun, özel olarak da bu blokun temeli olan entelektüel blok
un daðýtýlmasýna baðlýdýr. Proletarya ve onun partisi, bu entelektüel
bloku nasýl daðýtabilir? Gramscinin bu soruya verdiði yanýt, proletarya ve partisinin kendisi bir entelektüel güç ve blok olmasý
gereðidir.
Proletarya bakýmýndan bir ya da birkaç aydýnýn,
bilimsel olarak programýný ve öðretisini benimsemesi,
proletarya içinde erimesi, proletaryanýn tamamlayýcý
parçasý haline gelmesi ve kendini öyle görmesi elbette
önemli ve yararlýdýr. Ama proletarya, sýnýf olarak
örgütleyici öðeler bakýmýndan yoksundur, kendi öz
aydýnlar katmanýna sahip deðildir, ve bu katmaný
kendine ancak çok yavaþ, çok güç ve ancak devlet
iktidarýný eline geçirdikten sonra oluþturabilir.110 (abç)
Proletaryanýn, burjuvazinin entelektüel yönetimini ve kültür
tekelini, ancak politik iktidarý ele geçirdikten sonra daðýtabileceðini
kabul eden Gramsci, böyle bir durumun pratik yararýný da görme109
110
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mektedir. Öyle ya, eðer Güneydeki tarýmsal blokun temeli entelektüel blok, proletaryanýn entelektüel gücü ile kýrýlamazsa, yapýlacak þey oturup beklemek olmayacak mýdýr? Ama sorun Gramsci
tarafýndan kolayca çözülür: Madem proletarya, kendi entelektüel
gücünü ki bu kendi aydýnlarýný yetiþtirmekle saðlanýr devlet iktidarýnýn fethinden sonra yaratýlabilecekse, bu durumda tek seçenek,
mevcut aydýnlarý kazanmaktýr. Ancak öyle bir ya da birkaç aydýn deðil, bir entelektüel güç oluþturacak boyutta ve sayýda aydýn
proletarya saflarýna kazanýlmalýdýr. Bu da, mevcut entelektüel
blokun içinde organik bir kopma olmasý demektir.
... aydýn yýðýný içinde, tarihsel olarak belirginleþmiþ,
organik nitelikte bir kopmanýn gerçekleþmesi, yani
yýðýnsal topluluk olarak, terimin modern anlamýnda, yani
devrimci proletaryaya yönelik bir sol eðilimin oluþmasý da ayný derecede önemli ve yararlýdýr. Proletarya
ile köylü yýðýnlarýnýn ittifaký bu oluþmayý gerektirir.111 (abç)
Gramscinin Hapishane Defterlerinde özel bir yere sahip
olan ve kimi yazarlarca Gramscinin en önemli saptamasý ve hatta Marksizme katkýsý olarak ifade ettikleri aydýnlar konusu böylece ortaya çýkmaktadýr. Cezaevine girmeden önce geldiði noktayý
daha iyi anlamak için aydýnlar konusundaki yaklaþýmýný Güney
Sorunu adlý yazýsýnda nasýl koyduðunu görelim:
Her ülkede, aydýnlar katmaný kapitalizmin geliþmesiyle kökten dönüþtürülmüþtür. Eski tip aydýn, özsel olarak köylü ve zanaatçý tabanlý bir toplumun örgütleyici
öðesiydi; devleti örgütlemek için, ticareti örgütlemek için,
egemen sýnýf özel bir aydýn tipi geliþtirdi: teknik kadro,
uygulamalý bilim uzmaný. Ekonomik güçlerini, ulusal etkinliðin büyük bir bölümünü soðuracak derecede kapitalist bir yönde geliþmiþ bulunan toplumlarda, bütün entelektüel düzen ve disiplin özellikleriyle birlikte, iþte bu
ikinci tip aydýn baskýn çýktý. Tersine, tarýmýn hâlâ önemli
ya da büsbütün üstün bir rol oynadýðý ülkelerde, devlet
personelinin en büyük bölümünü saðlayan, ve hatta, yerel
olarak, köyde ve kýrsal kasabada, köylü ile genel olarak
yönetim arasýnda aracýlýk iþlevini gören eski tip baskýn
111
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kalmýþtýr. Güney Ýtalyada bu tip egemendir.112 (abç)
Ýþte Gramscinin hapishaneye girmeden önce ve hapishanede kendine özgü bir terminolojiyle geliþtireceði görüþlerinin
baþlangýç noktasý budur. Burada Gramsci, tam olarak netliðe ulaþmýþ deðildir. Sorular sorularý takip etmektedir. Basit bir indirgemeci
mantýkla sorunun özünün aydýnlar olduðuna inanmýþ bir hali varsa da, proletaryanýn mevcut düzen içinde kendi aydýnlarýný (yetiþmiþ personel) yaratamayacaðýný kabul etmektedir. Böyle bir durumun, proletaryanýn ancak devlet iktidarýný ele geçirdikten sonra
mümkün olabileceðini kabul eder. Bu boyutu ile II. Enternasyonal
oportünizminin kadrolar politikasýndan (aydýnlarýn yetiþtirilmesi)
ayrýlarak, Leninist bir tutum içinde kalýr. Ama daha ilerde göreceðimiz gibi, bu onun belki de son Leninist anlayýþýdýr.
Þimdi Gramscinin bütünsel ve olgunlaþmýþ haliyle teorik
görüþlerini ele alabiliriz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GRAMSCÝ VE HAPÝSHANE DEFTERLERÝ

Gramsci, 1929 Kasýmýnda tutuklanmasýyla birlikte, PCI nin
pratik faaliyeti üzerindeki etkisini yitirmiþ olduðu düþünülebilir. Ancak bu, tam olarak doðru sayýlmaz. Tutukluðunun ilk yýllarýndan
itibaren, PCInin pek çok kadrosuyla birlikte bulunmuþ ve onlarýn
eðitimi ile yakýndan ilgilenmiþtir. Ýlk gönderildiði Ustica adasýndaki
cezaevinde pek çok PCI militanýnýn yaný sýra Bordiga da bulunuyordu. Burada kaldýðý sürede, Bordiga ile birlikte politik eðitim çalýþmalarý örgütleyen Gramsci, bu çalýþmalarda tarih ve coðrafya dersleri veriyordu. Bordiga ise, bilimsel geliþmeler üzerine diyalektik
konusunu iþleyen dersler veriyordu. Bir süre sonra Ustica cezaevinden baþka bir yere sevk olan Gramsci, 1929 Þubatýnda Turi cezaevinde nispeten kalýcý hale gelmesiyle birlikte, düzenli bir çalýþma
olanaðýný saðlayabilmiþtir. Turi cezaevinde yoðun bir teorik çalýþmaya giren Gramsci, yazdýðý yazýlar ile geride önemli bir metinler
topluluðu býrakýyordu. Hapishane Defterleri adý ile bilinen bu
yazýlar, herþeyden önce faþist bir rejim altýnda ve bu rejimin haTHKP-C/HDÖ 119
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pishanesinde yazýlmýþ olduðu için özel bir deðere sahiptir. Yer yer
Ezop dilinin kullanýldýðý bu yazýlar, kendi içersinde bir bütün oluþturur.
Hapishane Defterleri, ele aldýðý konular yönünden oldukça
zengin olmakla birlikte, metinler doðrudan birbiriyle iliþki içersinde yazýlmamýþtýr. Ancak bu sakýncalý durumuna raðmen, bu
metinler, Gramscinin tüm ekonomik, politik ve ideolojik görüþlerini
tam olarak ifade eder. Üstelik bu Defterlerde ele alýnan konular,
tümüyle Gramscinin pratik-politik-örgütsel çalýþmalarý ve PCI içindeki teorik tartýþmalarý ile örtüþür. Bu boyutu ile Defterlerdeki
görüþler yeni deðildir ve çoðu Ordine Nuovo döneminden beri
süregelen, ama tam olarak netleþmemiþ yahut yeterince gerekçelendirilmemiþ görüþlerinin ifadeleridir. Nitekim 1933 yýlýnda Gramsci
ile ayný hapishanede yatan bir PCI militanýnýn PCI Merkez Komitesine verdiði raporda belirtilenler, Gramscinin görüþlerinin 1926
öncesinin devamý olduðunu göstermektedir.
Sözü geçen raporda Gramscinin ortaya koyduðu sorunlar
ve görüþler þöyle sýralanmaktadýr:
1) Parti, proletaryanýn organik aydýnlarýndan oluþmalýdýr; 2) Burjuva devlet iktidarýný ele geçirme yeteneðinde bir askeri örgütlenmeye gerek vardýr, ancak bu
askeri örgütlenme sözcüðün dar-teknik anlamýnda deðil,
politik anlamýnda olmalýdýr; 3) Yönetici sýnýfa karþý proletaryanýn kendisine müttefikler kazanmasýnýn birincil
aracý kurucu meclis sloganý olmalýdýr; 4) Kominternin
V. Dünya Kongresi sloganý olan iþçi ve köylü hükümeti
sloganý eskimiþtir, bunun yerine Ýþçi ve Köylü Sovyetleri Cumhuriyeti sloganý konulmalýdýr; 5) Faþizm, burjuva gericiliðinin özgül bir biçimidir; onun için de finanskapitalin artan egemenliði ile karakterize olur. Faþizmin
kökeni Ýtalyan tarihsel geliþiminin bazý özgül özelliklerinde aranmalýdýr gerçek bir burjuva devriminin olmamasý (Ýtalyada burjuva devrimi tamamlanmamýþtýr,
ama faþizmin kendisi burjuva devriminin çarpýk Ýtalyan biçimidir), katolik kilisesinin aðýrlýðý vb.-; 6) Ýktidarýn proletarya tarafýndan fethi için nesnel koþullarýn tümü
mevcuttur, eksik olan iktidarýn fethinin önkoþulu olan
proletaryanýn köylülük üzerindeki hegemonyasýdýr ve
120
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bunu saðlamak acil görevdir.113 (abç)
Athos Lisanýn PCI Merkez Komitesine verdiði bu raporda
görüldüðü gibi, Gramscinin üzerinde durduðu konular ve bunlara
önerdiði çözümler, tümüyle 1926 öncesinden gelen sorunlar ve
çözümlerdir. Bu süreklilik ve baðlantý özellikle önemlidir.*
Sýk sýk Gramscinin, Marksizm-Leninizmin o güne kadar ele
almadýðý (!) sorunlarla ilgilendiðini ya da üst yapýlar gibi önemli bir
konuda yeni tezler ileri süren bir kuramcý olduðu þeklinde savlar
ileri sürülebilinmektedir. Kimileri daha da ileri giderek, Hapishane Defterleri ile Gramscinin PCInin Genel Sekreteri olduðu dönem
arasýna kalýn çizgiler çekmektedir. Böylece Gramsci, içinden geldiði PCI pratiðinden soyutlanmaktadýr. Oysa geçmiþ dönemin pratiði
ile doðrudan baðlantý içersinde olan Gramsci, sadece Defterlerde
düþüncelerini daha açýk sergilemektedir. Bu yanlýþ deðerlendirmelere iliþkin olarak Portelli, Gramsci ve Tarihsel Blok adlý incelemesinde þöyle yazmaktadýr:
La pensce politique de Gramsci irdelemesinde J-M
Piotte, Gramscinin Quadernideki (Hapishane Defterleri) çözümlemesinin, Rus örneðini Ýtalyaya uydurmaya
çalýþtýðý Ordine Nuovo dönemine göre, bir dönüm noktasý gösterdiðini saptar.115 (abç)
Böyle bir deðerlendirme, Gramscinin eski düþüncelerinden,
yani Ordine Nuovo dönemi görüþlerinden ve tabii 1924-26 arasýndaki PCI yöneticiliði dönemindeki vazgeçtiði anlamýna gelir ki,
Gramscinin kendisi hiç de öyle düþünmez. Ona göre Rus örneði,
hiç de Doðulu sayýlamaz. Çünkü Lenin, Gramsciye göre, gerçek
bir Batýcýdýr.
* Bu baðlantý öylesine yoðundur ki, kimi zaman Gramsci Defterlerde yýllar gerisinde
kalmýþ ve sýnýrlý bir çevreye özgü sorunlarý, polemiksel bir dille ele alýr ve kendince yanýtlar getirir. Bunlardan en ilginci Bordigaya iliþkin olan sözleridir. Defterlerin bir yerinde
þöyle yazýyor Gramsci: Feuerbachýn insan ne yerse odur olumlamasý, kendi baþýna
alýnýrsa, baþka baþka yorumlanabilir. Dar çaplý ve alýkca yorum: insan her zaman maddi
olarak ne yerse odur, yani düþünce biçimi üzerinde doðrudan ve belirleyici bir etkisi
vardýr yiyeceklerin. Amadeonun (Bordiga) olumlamasýný anýmsayýnýz: Bir insanýn söylevini
vermeden önce ne yediði bilinirse, diyordu Amadeo, söylevi daha iyi yorumlayabilecek
bir durumda bulunulur. Çocukça ve gerçekte deneysel bilime de aykýrý bir olumlamadýr
bu, çünkü beyin bakla ya da yer mantarýyla beslenmez. ...114 (abç)
113
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... bir batýcý gibi görünen Bronstein (Troçki) aslýnda
kozmopolit, yani yüzeysel biçimde ulusal ve ayný biçimde Batýcý ya da Avrupalý olduðu söylenebilir. Oysa Ýlyiç
(Lenin) esaslý biçimde ulusal ve gene ayný biçimde Avrupalýydý.116
Ne var ki, temel görev ulusalken, alanýn keþfini, sivil
toplum vb. ögelerince simgelenen siper ve istihkam ögelerince belirlenmesini gerektirirken, Ýlyiçin (Lenin) kendi formülünü geliþtirmeye vakti yoktu.117 (abç)
Bundan öte Defterlerde sýk sýk praxis felsefesinin çaðdaþ
en büyük ustasý olarak Lenine atýf yapan Gramsci için, Rus Devrimi Doðulu olsa bile, bunun teorisyenleri, yöneticileri ve teorisi
hiç de Doðulu deðildir. Daha 1924de Bordigaya iliþkin olarak
yazdýðý mektupta bunlardan söz etmektedir. (Bkz: Gramscinin 9
Þubat 1924 tarihli mektubu.)
Diyebiliriz ki, Gramsci, temelde bir Marksist ve bir Komünist Partisi yöneticisi olarak, her zaman proletarya devrimi sorunu ile ilgilenmiþtir. Gramsci, ancak bu baðlamda ele alýndýðýnda yerli yerine oturur ve onun teorik yanýlgýlarý da bu baðlamda deðerlendirilmelidir ve deðerlendirilebilinir. Tersi bir
yaklaþým, her þeyden önce onu soyut akýl yürütmelerle felsefe
yapan biri durumuna indirger.
Gramscinin devrim sorunu ile olan baðlantýsý, onu tüm toplumu irdelemeye ve buna baðlý olarak devrim için bir strateji oluþturmaya yöneltmiþtir. Onun devrim stratejisini kavramak için,
öncelikle onun dayandýðý tahlilleri ve teorik yargýlarýný ele almak gereklidir. Ýþte bu tahliller, yargýlar ve bunlarýn üstünde
yükselen stratejisi en geniþ biçimde Hapishane Defterlerinde
ele alýnmýþtýr. Biz de buna uygun olarak incelememizi sürdüreceðiz.
Gramscinin dünya, toplum tahlillerine ve devrim stratejisine girerken þu unutulmamalýdýr: Dünyayý ayrý yorumlayanlarýn,
onu deðiþtirme tarzlarý da ayrý olacaktýr.

116
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I.
TOPLUM VE AYDINLAR

Gramscinin toplum tahlillerinde Marks ve Engelsin bazý yapýtlarý özel bir yere sahiptir. Özellikle Alman Ýdeolojisi ile Ekonomi
Politiðin Eleþtirisine Katkýnýn Önsözü, hemen hemen onun tüm
teorik öncüllerini saðlayan yapýtlardýr. Ve bu yüzden kolaylýkla
Hegele ve Hegel terminolojisine geçebilmiþtir. Ancak Marks-Engelsin ortaya koyduðu bu teorik öncüllerin, zaman içinde nasýl geliþip derinleþtiði, Gramscinin pek dikkat etmediði bir olgudur.
Gramsci, Marksýn Katkýnýn Önsözünden yola çýkarak,
ilkin, insanlýk tarihinin belirli evrelerinde altyapý (üretim iliþkileri)
ile üstyapý arasýnda organik bir bað olduðunu düþünür. Yani belirli
bir toplumda, o toplumun temeline uygun düþen ve onun üstünde
yükselen bir üstyapý bulunur. Bu iki yapý arasýnda tam bir uygunluk vardýr ve bu uygunluk tarihsel niteliktedir, yani geçicidir, ve
iki yapý birlik, bir blok oluþtururlar. (Gramscinin tarihsel blok
tanýmý budur.)
Tarihsel blok kavramý, yani doða ile tin (yapý ile üst
yapý) arasýndaki birlik, zýtlarýn ve farklýlýklarýn birliðidir.118 (abç)
Gramscinin bu tarihsel blok kavramý, kimi yazarlarca fazlaca önemsenmemiþtir, ama kimilerince ise, Portellide olduðu gibi,
nerede ise Gramscinin teorik saptamalarýnýn en önemli kýsmý,
özü ve temeli olarak öne çýkartýlmýþtýr. Ancak bu öne çýkartanlarýn
da kabul ettiði gibi, bizzat Gramsci bu kavramý fazlaca kullanmaz.
Portellinin deðerlendirmesiyle söylersek, Defterler de bu kavrama ancak birkaç þematik anýþtýrmada bulunur: çoðu kez sosyoekonomik yapýyla politik ve ideolojk üstyapý arasýndaki birliðin kýsa
yoldan olumlanmasý sözkonusudur.119 (Portelli böyle belirtmesine raðmen, Gramsci, herþeyden önce sosyo-ekonomik yapýyý
tanýmaz, ve onun deðerlendirmesinde sosyal yapý ile ekonomik
yapý arasýnda bir ayrým yapýlmak zorundadýr.)
118
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Gramscinin tarihsel blok kavramýna bunca az deðinmesinin nedeni açýktýr: Yapý ile üstyapý arasýndaki zorunlu uygunluk
yasasý, Marksýn önemli saptamalarýndan birisidir ve Marks tarafýndan oldukça açýk biçimde ifade edilmiþtir. Deyim yerindeyse, bu
temel saptamanýn olumlanmasý, Marksist olmanýn ilk koþulu sayýlabilir. Ama terminolojik farklar belli bir metodoloji sorununa
indirgenince ki Gramsci böyle yapmýþtýr, olumlama tek baþýna
yeterli olmamaktadýr.
Gramsci, sýk sýk Katkýnýn Önsözüne yaptýðý atýflarla, bir
toplumun ya da tarihsel blokun yerine yeni bir toplumun ya da
tarihsel blokun geçebilmesinin nesnel koþullarýný vurgular. Ancak bu nesnel koþullarýn mevcut olduðunda, yani üretici güçler ile
mevcut üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkinin antagonizma kazanmasý söz konusu olduðunda ve böyle bir çaðda yaþarken fazlaca
söz söylemek gereksizdir de. Bu nedenle Gramsci temel üzerine
fazlaca söz söylemez ve söyledikleri de Marksýn sözlerinin yenilenmesi þeklinde olmaktadýr.
Belirli bir dönemin tarihinde iþleyen güçlerin doðru
çözümlenmesi ve bunlarýn iliþkilerinin belirlenmesi için
gereken, yapý ve üstyapý iliþkileri sorununun tam olarak
konulmasýdýr. Ýki ilkenin ýþýðýnda yürümek gerekir: 1)
Hiçbir toplum, çözümleri gerekli ve yeterli koþullarý hiç
olmazsa görünme ya da geliþme durumunda olmayan
problemler yüklenmez; 2) Hiçbir toplum, iliþkilerinin kapsadýðý bütün yaþam biçimlerini tüketmeden daðýlamaz
ve onun yerine baþkasý geçemez.120
Ayný konuda Gramsci, bir baþka yerde þöyle bir deðerlendirme yapmaktadýr:
... tarihsel olaylarýn nesnel koþullarýyla öznel koþullarý
arasýndaki iliþkilere ait sorunu açýklýkla ortaya koymak
gerekir. Ayrým basit tarafýndan öðretici niteliðe sahip olduðundan, adýna nesnel denilen koþullarýn varlýðý durumunda öznel koþullarýn da hiçbir zaman eksik olmayacaðý açýkça görünmektedir. Bu durumda tartýþma
öznel koþullarýn ölçü ve yoðunluðuna ve dolayýsýyla
karþýt öznel güçlerin arasýndaki diyalektik iliþkiye ge120
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lip dayanabilecektir.121 (abç)
Gramscinin belirttiði bu durum, yani nesnel koþullarýn mevcudiyeti durumunda öznel koþullara iliþkin irdeleme, onda durum tahlili ve güç iliþkileri olarak ifade edilir. Bir toplumun
yerine yeni bir toplumun geçmesinin nesnel koþullarýnýn mevcudiyeti, Gramscici tahlilin özünü oluþturur. Bir baþka deyiþle, Gramsci,
emperyalist dönemde sosyalist devrimin nesnel koþullarýnýn mevcut olduðu temelinden hareket eder. Nesnel koþullarýn önemini ve
belirleyiciliðini þöyle ifade eder:
Nesnel, kiþilerin iradesinden baðýmsýz, fizik bilimlerine özgü sistemlerle ölçülebilir, yapýya sýký sýkýya baðlý
toplumsal güçlerin arasýndaki iliþki. Üretimdeki maddi
güçlerin geliþme düzeyine oturan toplumsal gruplaþmalar
oluþur, bunlarýn her biri bir iþlevi simgeler ve bizzat üretimin belirlediði bir yere sahip olur. Bu iliþki neyse odur,
baþkaldýran bir gerçektir. Hiç kimse giriþimlerin ve buralarda çalýþanlarýn sayýsýný, kentlerin ve bunlarýn belirli
nüfuslarýnýn sayýsýný, vb. deðiþtiremez. Bu temel düzen,
deðiþmesi için toplumda gerekli ve yeterli koþullar var
mýdýr, bunun incelemesine olanak tanýr, yani taplumun
kendi baðrýnda, geliþmesi sýrasýnda yarattýðý çeliþkiler alanýnda doðmuþ olan farklý ideolojilerin gerçeklik ve
gerçekleþebilme düzeyinin denetlenmesine olanak tanýr.122 (abç)
Görüldüðü gibi nesnel koþullardan söz ederken Gramsci,
doðrudan Marksýn Katkýsýna baþvurmaktadýr. Marksýn doða
bilimleri kesinliðiyle belirlenebilen iktisadi üretim koþullarý123 (abç),
Gramscide fizik bilimlerine özgü sistemlerle ölçülebilen, yapýya
sýký sýkýya baðlý toplumsal güçlerin arasýndaki iliþki niteliði almasý
fazlaca önemli deðildir. Yeter ki bir baþka alanda, bu nüans farklarýnýn derinleþerek, temel bir farklýlýk haline gelmesin.
Ýþte nesnelliði bu þekilde ele alan Gramsci, bunun var olduðunu kabul ederek, her Marksist gibi, tüm dikkatini ikinci kýsma,
yani öznel koþullara yöneltir. Bu noktadan itibaren üstyapý günde121
122
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me girer. Ancak bu tutumu, temeldeki deðiþmelerin sona erdiði
biçiminde bir yaklaþýmý da beraberinde getirir. Böylece kendi içinde
hareket eden üstyapýyla yüz yüze gelinir. Oysa bilindiði gibi, ekonomik temel, belirleyici niteliði ile, zaman içinde üstyapýnýn hareketlerini etkiler ve onlarý yönlendirir. Emperyalist dönemde,
devrimin, yani kapitalist toplumdan yeni (sosyalist) topluma geçmenin nesnel koþullarý var olsa da, temelde pek çok deðiþiklikler
olmaktadýr ve olacaktýr. Bunlarýn en açýk ifadeleri, yaþanýlan bunalým dönemleridir. Gramsci, bir kez altyapý ile iliþkisi belirlendikten
sonra, artýk kendi içinde devinen bir üstyapý iliþkileri kurmakla, ilk
yanýlgýsýný sergiler.
Þimdilik, üstyapýlarda iki büyük düzey kurulabilir: 1)
Sivil Toplum basamaðý diyebileceðimiz düzey, yani kabaca özel denilen organizmalarýn tümünü içine alan
basamak; 2) Politik toplum ya da devlet düzeyi. Bunlar egemen grubun bütün toplum üzerindeki egemenlik görevini karþýladýklarý gibi, devlette ve hukuksal yönetimde dile gelen doðrudan doðruya baský ya da
komuta görevini de karþýlamaktadýr. Bunlar da örgütlenme ve birleþtirme görevleridir. Aydýnlar egemen sýnýfýn
vekilleridir. Yerine getirdikeri görevler toplumsal hegemonya ve politik yönetimdir, yani:
1) Halkýn büyük çoðunluðunun egemen temel grup
aracýlýðýyla toplum yaþamýna çizdiði yöne kendiliðinden
verdiði onay (ki bu onay tarihsel olarak ve egemen grubun üretim dünyasýndaki görevi dolayýsýyla kazandýðý saygýnlýktan, dolayýsýyla güvenden doðar);
2) Gerek aktif, gerek pasif olarak hiçbir onaya yanaþmayan gruplarýn yasa yoluyla disiplini saðlayan devletin zorlama aygýtý. Yine de bu aygýt, kendiliðinden onay
niteliði kazanmamasý halinde kumanda ve yönetimde
meydana gelebilecek bunalým anlarý göz önünde tutularak toplumun tümü için kurulmuþtur.124 (abç)
Gramsci, iki düzeyde ele aldýðý üstyapýyý bir baþka yerde
þöyle tanýmlar:
Bu çalýþma, politik toplum (ya da diktatörlük, ya124
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hut belirli bir momentte özgül bir ekonomik ve özgül bir
üretim tarzýyla halk kitlelerini uyum haline sokan zorlama aygýtý) ile sivil toplum (ya da kilise, sendikalar, okullar, vb. gibi özel denilen örgütler aracýlýðýyla bir sosyal
grubun tüm ulusal-toplum üzerindeki hegemonyasý)
arasýnda bir denge olarak deðil, genellikle politik toplum
olarak kavranan devlet kavramýnýn belirlenmesine yönelmiþtir.125 (abç)
Görüldüðü gibi Gramsci, bir toplumda temel (yapý) üzerinde yükselen üstyapýyý iki ana bölümde ele almaktadýr: Sivil
toplum ve politik toplum. Bunlardan sivil toplum, egemen sýnýfýn
hegemonyasýnýn kurulduðu alandýr. Gramsci, bu hegemonyanýn
özel kurumlar aracýlýðýyla saðlandýðýný ve bunun kitlelerin egemen sýnýf/sýnýflara kendiliðinden verdiði onay (consensus) olduðunu, yani egemen sýnýf/sýnýflarýn meþruluðunu kitlelere kabul ettirdiði, ya da kitlelerin bu meþruluðu kabul ettiði ve onlarýn istemleri
doðrultusundaki kararlarý karþý çýkmaksýzýn kabul ettiklerini belirtir. Sivil toplumda zorlama yoktur, onun yerine, özel kurumlarla
ve aydýnlar aracýlýðýyla halk kitlelerini ya da alt baðýmlý gruplarý
ikna ederek egemen gruplara baðlamalarý söz konusudur. Egemenliðin gerçek ve en az direnmeye yol açan biçimi budur, Gramsci
için. Bir baþka deyiþle, egemen sýnýf olmanýn önkoþulu, sivil toplumda hegemonya kurmaktýr.
Bir sýnýf iki biçimde egemendir, yani yöneten ve
egemen. O, kendi müttefiki olan sýnýflarýn yöneticisi,
düþmaný olan sýnýflarýn egemenidir. Bu yüzden, bir sýnýf
iktidarý ele geçirmeden önce yöneten olabilir (ve olmalýdýr da); iktidarý ele geçirdikten sonra egemen olur, ama
yöneten olmayý da sürdürür ... Hükümet iktidarýnýn fethinden önce bir politik hegemonya olabilir ve olmalýdýr da.126 (abç)
Bizim çalýþmamýzýn dayanmasý gereken metodojik
kriter þudur: Bir sosyal grubun üstünlüðü egemenlik ve
entelektüel ve moral yönetim þeklinde iki biçimde kendini belli eder. Bir sosyal grup tasfiye etmek ya da silah125
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lý güç aracýlýðýyla boyun eðdirtmek istediði antagonistik
gruplarýn egemeni; yakýn ve müttefiki gruplarýn yöneticisidir. Bir sosyal grup, daha hükümet iktidarýnýn fethinden önce yönetici olabilir ve hatta olmalýdýr da (iktidarýn fethinin baþlýca koþullarýndan biri de budur).
Sonra iktidarý kullanýrken, ve hatta onu eðer elde tutuyorsa egemen duruma gelir, ama yönetici olmaya da
devam eder.127 (abç)
Bu ifadelerle Gramscinin teorik tahlillerinin temeli ve de
amacý iyice açýklýk kazanmaktadýr. Ýlk anda üstyapýda yaptýðý genel ayrým, Marksist saptamalarla çakýþtýðý söylenebilir. Marks ve
Engelsin egemen sýnýfýn siyasal egemenlik ve entelektüel
yönetimden söz ettiklerini ilk bölümde görmüþtük. Görüldüðü gibi,
Gramsci de egemenlikten, entelektüel ve moral yönetimden
söz etmektedir. En genelde sözcük farklýlýklarý ya da fazlalýklarý
dýþýnda bir ayrým görünmemektedir. Egemen sýnýfýn her zaman ve
durmaksýzýn zor kullanmadýðý da bilinen bir gerçektir. Ve gene
bilinmektedir ki, egemen sýnýf kendisine baðlý sýnýflara karþý tutumu ile düþmaný yani kendisini yok etmek isteyen sýnýfa karþý tutumu
farklýdýr ve farklý olmak zorundadýr. Ama Gramscide sorun bu
kadar yalýn ve benzeþ deðildir. Onda egemenlikin politik toplum ya da devlet olarak, entelektüel ve moral yönetimin sivil
toplumda özel örgütler aracýlýðýyla görünmesi önemli bir nokta
oluþturur.
Daha önceki bölümlerde gördüðümüz gibi, Marksizm-Leninizmde (özellikle Marks ve Engelsin yapýtlarýnda) üstyapý bir bütün
olarak ideolojik oluþumlardýr. Bu yapý kendi içinde deðiþik bölümlere ayrýlabilir. Marks ve Engels politik yapý ile entelektüel üretim
dünyasýný, ya da ideolojik þekilleri birbirinden ayýrýrlar, ancak bu
ayrým organik olmadýðý gibi, salt bir yöntembilimsel (metodojik)
de deðildir. Politik yapý, yasama-yürütme-yargý bütünselliði içinde
devleti kapsar. Özellikle yasama organýnda yer alan siyasal partiler
de böylece politik yapýnýn, dolayýsýyla devletin bir parçasý haline
gelirler. (Marksizm-Leninizmde parlamentoya katýlým konusunda
en önemli sorun, devlet ile entegre olup olmamadýr. Bu nedenle
siyasal partiler düzen partileri ve yasadýþý partiler olarak ayrýlýr127
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lar.) Demokratik yönetim altýnda devlet dýþý ideolojik þekiller görece özerk bir durumdadýrlar. Ama yönetim biçimindeki deðiþiklikler
ve bunalýmlar, bu görece özerk oluþumlarý (kurumlarý) ya tümüyle
devlet aygýtýnýn bir parçasý haline gelmesine neden olur, ya da
onun tarafýndan kesin denetim altýna alýnýrlar, yahut da tümüyle
tasfiye edilirler.
Yine Marksizm-Leninizmde, egemen sýnýflarýn sürekli olarak açýk zor uygulamasý söz konusu deðildir. Ancak bu, koþullara
iliþkindir ve devletin biçimini belirler. Devletin özü ise, doðrudan
doðruya egemen sýnýf ya da sýnýflarýn diktatörlüðü olmasýdýr. Egemen sýnýf/sýnýflar kendi içlerinde ya da egemenliklerini kayýtsýz
þartsýz kabul eden kesimler karþýsýnda demokratiktir; ama egemenlik altýnda tuttuðu sýnýf ya da sýnýflar için bu bir diktatörlüktür.
Ýþte devletin bu niteliði, Gramscinin dilinde diktatörlük-hegemonya iliþkisi olarak ifade edilir. Ancak sorun, bu iliþkinin farklý
sözcüklerle ifade edilmesi ya da metodojik kriter olarak seçilmesi deðildir. Gramsci için diktatörlük, devlete ya da politik topluma
denk düþerken, hegemonya ya da demokratiklik, sivil topluma
denk düþmektedir. Böyle bir deðerlendirme, hegemonyanýn uygulandýðý ve gerçekleþtiði sivil toplumun egemen sýnýf/sýnýflar ile
onun/onlarýn müttefiklerinden oluþmasý söz konusudur. Çünkü egemen sýnýf, müttefiki olan sýnýflarýn yöneticisidir der Gramsci. Böylece sivil toplum, uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýnýn olmadýðý, yani
egemen sýnýf/sýnýflar ile müttefiki sýnýf/sýnýflardan oluþmaktadýr. Böyle bir toplum, tarihsel materyalizmin tanýtladýðý gibi usdýþýdýr. Zaten
Gramscininm sivil toplum kavramý, sýnýflarý ve sýnýf mücadelelerini
tanýmayan Hegelci dilden aktarýlmýþtýr.
Daha önce gördüðümüz gibi, Hegelde, bireysel irade ile
genel irade arasýnda bir uzlaþma-kaynaþma saðlayan ve bunun
ifadesi olan bir ethik-idea vardýr. Bu ethik-idea, ayný zamanda,
nesneldir ve üç momentten geçerek oluþur.
Birinci moment, ailedir. Aile, Hegele göre, bir ethik kurumdur ve birey ilk kez genel irade ile burada karþýlaþýr. Ancak
burada ethik-idea fazla geliþmemiþtir. Ýkinci moment, sivil toplumdur (bürgerliche Gesellschaft). Bu sivil toplum bir çýkarlar
birliðidir. Birey kendi gereksinmesini ve çýkarýný ön planda tutar.
Böylece burada atomlaþma söz konusudur. Hegelin sözleriyle,
sivil toplum bir atomlaþma sistemidir. Üçüncü moment ise, devTHKP-C/HDÖ 129
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lettir. Bu momentte bireysel irade ile genel irade arasýnda tam bir
birlik ve uyum vardýr. Devlet ethik-ideanýn gerçekliðidir ve devlet sivil toplumun birliðini saðlar, yani ondaki atomlaþmayý önler,
bireysel iradeleri genelle bütünleþtirir.
Marks ve Engels, belli bir döneme kadar sivil toplumdan
söz etmiþlerdir. Ancak onlar, yukarda gördüðümüz biçimiyle, yani
Hegelci anlamda bir sivil toplum anlayýþýný hiçbir zaman ele almamýþlardýr. Konunun daha iyi anlaþýlmasý için Marks-Engelsin
deðerlendirmesini görelim:
Özsel etkinlik ve özelliklerin her biri, dirimsel içgüdülerinden her biri, onun bencilliðini, kiþisel çýkarýný, kendi dýþýndaki baþka þeyler ve öteki insanlar için ilgiye
dönüþtüren bir gereksinme, bir zorunluluk durumuna
gelir. Ama belli bir bireyin gereksinmesi bir anlam taþýmadýðýndan, öyleyse gereksinmenin kendi karþýlamasý ile
araçsýz iliþki olmadýðýndan ötürü, her birey, kendini ayný
zamanda aracý durumuna da getirerek, bu iliþkiyi yaratma zorunluluðu içinde bulunur. Demek ki, gerçek baðý,
siyasal yaþam tarafýndan deðil, ama uygar (sivil) yaþam
tarafýndan oluþturulmuþ bulunan burjuva toplum (sivil
toplum) üyelerini birleþik tutan þey, doðal zorunluluktur, ne kadar yabancýlaþmýþ görünürse görünsünler, insanýn özsel özellikleridir, çýkarýdýr. Burjuva toplum (sivil
toplum) atomlarýnýn birliðini saðlayan þey, demek ki, devlet deðil, bu atomlarýn ancak tasarýmda, ancak kendi
imgelemlerin göðünde atomlar olmalarý ve gerçeklikte
atomlardan þaþýlacak derecede ayrý varlýklar tanrýsal
bencillikler deðil, bencil insanlar olmalarý olgusudur.
Günümüzde uygar yaþamýn (sivil toplumun) birliðinin
devletin iþi olduðunu sanan, sadece siyasal bir kör
inançtýr (abç), oysa gerçeklikte, tersine, korunmuþ bulunan devlet birliði, uygar yaþamýn (sivil toplumun)
iþidir. (abç)128 *
* Marksist klâsiklerin çevirisinde ortak bir dil (terminoloji) ülkemizde oluþmamýþtýr.
Bu nedenle sýk sýk farklý metinler ortaya çýkmaktadýr. Bu alýntýnýn da iki farklý çevirisi üstelik ayný kitap içinde vardýr. Son cümle, ayný kitabýn bir baþka yerinde þöyledir: Günümüzde ancak siyasal kör inanç hâlâ devletin toplumun düzenleyici öðesi olduðunu
tasarlayabilir, oysa tersine devlet toplum tarafýndan belirlenmiþtir.129 Görüldüðü gibi iki
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Görüldüðü gibi, Marks-Engels, Hegelin sivil toplum-devlet
iliþkisini tersine çevirmiþler, ve hemen hemen kendi teorileriyle
Hegelinkini karþýt konumda tutmaktadýrlar. Bu açýk ifadelere karþýn
Gramsci, Defterlerinde sivil toplum kavramýný Hegelci anlamda
ele alýr ve kullanýr.
Hegelin kavradýðý ve bu notlarda sýk sýk kullanýldýðý biçimiyle (yani devletin ethik içeriði olarak, bir
sosyal grubun tüm toplum üzerindeki politik ve kültürel hegemonyasý anlamýnda) sivil toplum ile Katoliklerin kullandýðý anlamda, yani aile ve kilise toplumu ile
zýtlýk içinde olan devletin politik toplumuna karþýlýk olarak kullanýlan biçimiyle sivil toplum arasýnda bir ayrým
yapýlmalýdýr.131 (abç)
Ekonomik yapý ile, yasama ve zorlamasýyla birlikte
devlet arasýnda, sivil toplum bulunur, ve bu sivil toplum, yalnýzca yasalarýn ve bilim kitaplarýnýn kaðýdý üzerinde deðil, ama somut bir biçimde köklü olarak
dönüþtürülmelidir. Devlet, sivil toplumu ekonomik yapýya uyarlamanýn aracýdýr, ama devletin bunu yapmayý
istemesi, dolayýsýyla devlet yönetenlerin ekonomik yapýda ortaya çýkan deðiþikliklerin temsilcileri olmalarý gerekir.132 (abç)
Bu ifadeleriyle Gramsci, hiçbir itiraza yer býrakmayacak
biçimde kendi sivil toplum kavramýnýn Hegelci anlama sahip
olduðunu söylemektedir. Öyle ki, Marksýn, Hegelin sivil toplumfarklý çeviri ele alýndýðýnda bürgerliche Gesellschaft üç biçimde ifade edilmiþtir: uygar
yaþam, burjuva toplum ve toplum. Gerek Marks, gerekse Hegel, bürgerliche Gesellschaftý kullanýrlar ve her ikisinde de bu terimin karþýlýðý sivil toplumdur. Bu terim için
Alman Ideolojisinin Ýngilizce çevirisinde þöyle bir açýklama yapýlmaktadýr: Sivil toplum
deyimi, Marks ve Engelsde iki farklý biçimde kullanýlmýþtýr: 1) Geliþimin tarihsel evresini
göz önüne almadan toplumun ekonomik sistemini, politik kurumlarý ve ideolojik biçimleri
belirleyen maddi iliþkilerin tümünü belirtmek için; 2) burjuva toplumunun (ya da bir
bütün olarak bu toplumu), kapitalizmin maddi iliþkilerini belirtmek için. Bu yüzden deyimi
somut içeriðine göre sivil toplum (ilk durumda) ya da burjuva toplum (ikinci durumda)
þeklinde çevirdik130 (Hemen belirtelim bu ayrým Marks ve Engels tarafýndan bizzat
yapýlmýþtýr.)
128
Marks-Engels, Kutsal Aile, s. 185.
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130
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devlet iliþkisindeki kavrayýþýný eleþtirdiði kýsým, yani devletin toplumun düzenleyici ögesi olduðu tezi, Gramsci tarafýndan aynen
yinelenmektedir. Konunun daha açýk olmasý bakýmýndan, Gramscinin Devlet baþlýðý altýnda ethik-devlet, kültürel-devlet
üzerine anlatýmýný okuyalým:
Benim fikrime göre, ethik-devlet, kültürel-devlet konusunda söylenebilecek en akla uygun ve en somut þey
þudur: Her devlet, geliþen üretici güçlerin gereksinmelerine ve dolayýsýyla egemen sýnýfýn çýkarlarýna uygun bir
özgül kültürel ve moral düzeylere, nüfusun büyük bir
kýsmýný yükseltmek için en önemli iþlevlerinden birisi
olarak ethik niteliktedir. Olumlu bir eðitici iþlev olarak
okul, ve olumsuz ve baskýcý eðitici iþlev olarak mahkemeler bu anlamda en önemli devlet faaliyetleridir;
ama gerçeklikte, özel olarak adlandýrýlan diðer giriþimler
ve faaliyetler yýðýný da ayný sonuca yönelir bu giriþim
ve faaliyetler egemen sýnýfýn politik ve kültürel hegemonya aygýtýný oluþturur. Hegelin burjuvazinin hýzla
geliþtiði döneme iliþkin kavrayýþý sýnýrsýz görünmektedir,
öyle ki onun ahlâkilik ve evrenselliði þu iddiadadýr: tüm
insanlar burjuva olacaktýr. Ama gerçeklikte tek bir sosyal grup, devletin sonunu ortaya koyan ve kendi sonuna
ulaþmayý hedefleyen bir grup ethik-devleti yaratabilir, yani teknik ve moral olarak birleþik sosyal organizma
yaratabilir.
Hegelin devletin özel örtüsü olarak ele aldýðý partiler ve birlikler doktrini, Fransýz Devriminin politik deneyimlerinden tarihsel olarak çýkartýlmýþtýr ve anayasacýlýða daha somut bir özellik saðlamaya hizmet etmiþtir.
Seçimlerde ortaya çýkan yönetilenlerin onayý, yani özel
ve muðlak onayý ile bu onayla örgütlenmiþ hükümet.
Devlet onaya sahiptir ve onayý gerektirir, ama bu onayý
politik ve sendikal kurumlar aracýlýðýyla eðitir; bu
yüzden bunlar bu yönetici sýnýfýn özel giriþimine býrakýlmýþ özel organizmalardýr. Hegel, bir anlamda, bu
yüzden kendi parti sistemi ile parlamenter devleti teorikleþtirmiþtir ve saf anayasacýlýðý aþmýþtýr. Ama onun kurumlar kavrayýþý, yarý ekonomik, yarý politik olup, muð132
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lak ve ilkelsi durumdadýr ... Marks, Hegelin sahip olduðu tarihsel deneyimden daha fazlasýna sahip deðildi, ama
onun gazeteciliði ve ajitasyon çalýþmasý kitleler bilincine
sahip olmasýný saðlamýþtýr. Marksýn örgüt kavrayýþý þu
unsurlar içinde karýþýk durumdadýr: Jakoben kulübü,
küçük gruplarýn gizli tertipleri (conspirasy), gazete örgütlenmesi.133 (abç) *
Burada ilk göze çarpan husus, Gramscinin Ordine Nuovo
döneminde partiler ve sendikalar konusundaki tezlerinin yinelendiðidir. Anýmsanacaðý gibi, Gramsci, Ordine Nuovoda devrimci
örgütler (politik partiler ve sendikalar) genelde özgürlük ve demokrasinin onaylanmasý ve geliþmesi olarak ve politik özgürlükler ve
burjuva demokrasisi dünyasý içersinde ... ortaya çýkmýþlardýr.134
þeklinde bir tezi ileri sürmekteydi. Yukardaki ifadelerin 1930' lara
iliþkin olduðu düþünülecek olursa, on yýl öncesinden pek fazla
ayrýlmadýðý görülmektedir. Tek farkla ki, bu kez, tezinin dayanaðýnýn
Hegel olduðunu açýkça söylemektedir.
Ýkinci olarak, Gramsci, Hegelin ethik-devlet anlayýþýna proletarya açýsýndan sahip çýkarken, ayný þekilde proletarya adýna
biçimde karþý çýkmaktadýr. Proletarya devriminin (sosyalist devrim) Komintern tarafýndan konulan ayýrýcý özelliklerine (Ýkinci
Bölüme bakýnýz) katýlmayan Gramsci, devletin, toplumu (sivil toplumu) eðitebileceðini kabul etmek zorunda kalýþý oldukça ilginçtir.
Bilindiði gibi, sosyalist devrim, temelde sosyalist üretim iliþkisinin
egemen olmasýndan sonra proletaryanýn iktidarý feth etmesi deðildir. Sosyalist üretim iliþkilerinin niteliðinden dolayý böyle bir geliþme
olmayacaktýr. Proletarya politik iktidarý parçalayarak ele geçirdikden sonra, bu iktidar aracýlýðýyla, yani yeni tip bir devletle
sosyalist üretim iliþkilerini inþa edecektir. Gramscinin diliyle söylersek, yeni tip proleter devlet, toplumu eðitecektir. Ýþte Gramsci
bu noktada Hegele sýðýnmaktadýr. Þimdiye kadar hiçbir Marksist* Gramscinin Hapishane Defterlerinde yer alan bu Devlet bölümü, Onur Yayýnlarý
tarafýndan basýlan ayný adlý kitapta kýsmen yer almaktadýr. Özellikle alýntýnýn ilk bölümü
ile Marksa iliþkin son satýrlarý yer almamaktadýr. Bu çeviriye esas alýnan metinden
kaynaklanabileceði gibi, çevirmenin, yani Kenan Somerin özel seçkisi de olabilir. (Bkz:
Hapishane Defterleri, s. 179 ve devamý.)
133
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Leninistin ethik-devlet ile açýklamaya çalýþmadýðý bu durum, yani
proletarya devriminin niteliði, Gramsci için bir temel (altyapý) sorunu olarak görünmediðinden, üstyapýsal olarak gerekçelendiriliyor.
Ve bu da Hegelde bulunabiliyor þüphesiz. Ve burada Gramsci,
Hegelin ethik-devletin evrenselliðini kabul ederken, bir itirazda da bulunur. Bu da, Hegelin tüm insanlar burjuva olacaktýr
olumlamasýdýr. Gramsci karþý görüþtedir: devletin sonunu ortaya
koyan ve kendi sonuna ulaþmayý amaçlayan tek bir sýnýf, yani
proletarya bu duruma ulaþabilecektir. Bir bakýma tüm insanlar
proleter olacaktýr denilebilir.
Üçüncü olarak, Gramsci, burada devlet aygýtlarý ile toplumdaki diðer kurumlarý bütünsel biçimde ele almaktadýr. Ýlk bakýþta,
egemen sýnýfýn politik ve kültürel hegemonya aygýtý, devlet aygýtý
ile ayný kabul edildiði sanýlabilir. (Týpký devletin ortadan kalkmasýný
hedefleyen sýnýfýn evrenselliðe ulaþmada tüm insanlar proleter
olacaktýr vargýsýna ulaþmasýnda olduðu gibi.) Ama Gramsci devlet
ile ethik-devleti birbirinden ayýrýr ve gerçeklikte de bu böyledir.
Bunu da özel kurumlardan oluþan egemen sýnýfýn giriþim ve faaliyetleri ile devlet faaliyetleri ve giriþimleri arasýnda fark olduðunu
belirterek, aynýlýðýn görüntüsel olduðunu vurgular. Böylece bununla, Gramscinin daha önce gördüðümüz iki büyük üstyapýsal düzey
ayrýmý çakýþmaktadýr. Devletin özel örtüsü olarak partiler ve birlikler ya da politik ve sendikal kurumlar, onayýn ve kitlelerin
egemen sýnýfýn kültür ve ahlâkýna göre eðitilmesini saðlayan araçlardýr.* Böylece Gramsci, devlet ile egemen sýnýflarýn özel giriþimlerini kesin çizgilerle birbirinden ayýrmaktadýr. Ama yine de burada
* Böylece, yani bu yolla dünya görüþü de kitlelere verilebilir. Gramsciye göre,
yeni bir dünya görüþüne uygun yeni bir ahlâk benimsetilince, sonunda bu görüþ de
benimsetilir, yani tam bir felsefe reformuna yol açýlýr.135 Entelektüel ve moral yönetim
böylece bir dünya görüþünün benimsetilmesinin aracý olmaktadýr. Kýsacasý entelektüel
ve moral yönetimi gerçekleþtiren bir dünya görüþü (ya da ideoloji) deðil, dünya görüþünü gerçekleþtiren entelektüel ve moral yönetimdir. Bu da partiler ve sendikalarýn
görevlerinin (ve de iþlevlerinin) ne olmasý gerektiði (ya da ne olduðu) sorusuna belli bir
yanýt verir. Özellikle partiler, kendi dünya görüþlerini kitlelere benimsetmek istiyorlarsa,
Gramsciye göre, önce kültürel ve ahlâki deðerleri onlara iletmelidirler. Bu da politik
mücadelelerin ikincil hale gelmesi demektir. Partilerin yaþam öðeleri þunlardýr: yüreklilik
(aþýlmýþ kültür eðilimlerine direnme), erdem (yeni bir kültür ve yaþam tipinin desteklenmesinde gözüpek istenç), onur (yüksek bir erek için davranma bilinci) vb.136
135
Gramsci, Hapishane Defterleri, s. 248.
136
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karþýlýklý bir iliþki mevcuttur: Bir devlet var olabilmesi için yönetilenlerin onayýna gereksinmesi vardýr ve bu onayla örgütlenmiþ
hükümet de yürütmeyi temsil eder; öte yandan devlet bu onayý
bizzat kazanmak ve eðitmek zorundadýr. Ýþte bu noktada egemen
sýnýfýn özel organizmalarý, yani okullar, kilise, dernekler, basýn
kuruluþlarý, kulüpler, partiler ve sendikalar gündeme girer. Ancak
Gramsci için devlet de özel bir organizmadýr:
Devlet, yalnýzca hükümet aygýtý olarak kavranamaz;
o, ayný zamanda hegemonyanýn ya da sivil toplumun
özel aygýtlarýdýr da.137
Böylece bazý devlet faaliyetleri ve kurumlarý sivil toplum içinde mütala edilmekte, ya da tersine, bazý sivil toplum faaliyetleri ve
kurumlarý devlet (politik toplum) içine girmektedir. Bunlarda hegemonya saðlayýcý ya da onayý eðitici iþleve denk düþerler. Ancak
bu kadar iç içe geçmiþ bir iliþkiyi, Gramsci gibi isterse metodojik
olduðu savlansýn birbirinden ayýrmak mümkün müdür? Gramsci,
devlet, yani sivil toplum + politik toplum, ya da zorlamayla güçlendirilmiþ hegemonya138 ya da tam anlamýyla devlet = diktatörlük + hegemonya139 diyerek devleti iki düzeye ayýrmanýn metodojik olduðunu ileri sürer. (Devlet diyoruz, çünkü Gramsci, üstyapýyý iki ana bölümde ele alýr: sivil toplum ve politik toplum. Politik
toplum belli bir yere kadar devletle özdeþtir. Ancak tahlillerini derinleþtirme gereksinmesi duyduðunda devlet ile üstyapý özdeþleþir.)
Bu durumda devletin fethi sorunu yeni bir üstyapý kurulmasý
ile çakýþýr. Ancak bu kez de, yeni bir üstyapýnýn kurulmasý önündeki engeller sorunu yeniden gündeme gelir ve bu engelin birincil
ve belirleyicisi de, þüphesiz siyasal zordur, zorlama aygýtýdýr,
kýsacasý devlettir. Ve Gramscinin çýkýþ noktasýna yeniden geri
dönüþü söz konusu olmaktadýr. Bir adým ileri, iki adým geri!
... yalnýzca metodojik olduðu halde organik hale
sokulup öylece sunulan politik toplum ile sivil toplum
arasýndaki fark (kuramsal bir yanýlgýdýr). Buna göre
de, ekonomik faaliyetin sivil topluma özgü olduðu ve
devletin bu faaliyetin düzenlenmesine karýþmamasý ge137
138
139

Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 261.
Gramsci, Note Sul Machiavelli, s. 132. Akt. Portelli, Gramsci ve Tarihsel Blok.
Gramsci, Passato e Presente, s. 72, age, s. 33.
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rektiði iddia edilmektedir. Ama fiili gerçeklikte sivil toplum ile devlet bir ve aynýdýr.140
Ekonomizm ve liberalizmin eleþtirilmesi adýna bunlarý
söyleyen Gramsci, kendi ayrýmýnýn metodojik olduðunda israr
eder. Ama bir þeyin farklý iki ölçüsü ile yüz yüze olduðumuz da bir
gerçektir. Ayný þeyin iki farklý ölçüsü ve iki farklý ölçüm ölçeði,
bu varlýðýn farklý oranlarýný ya da baðýntýlarýný ifade141 ediyor demektir. Gramsciye göre, birinci ölçüm, yani devlet ile politik
toplumun iliþkisi organik olmadýðý için, sorunu böyle ele almak
kuramsal bir yanýlgýdýr. Ama bu kuramsal yanýlgýyý yapan kimdir?
Ekonomistler ve burjuva liberalleri mi? Yoksa bizzat Marks-Engels
ve Lenin mi? Ekonomik faaliyetlerin sivil topluma özgü olduðu
metodojik bir yaklaþým olmadýðýna göre, sivil toplum ... tüm
ticari ve sinai yaþamý kucaklar diyen Marks-Engelsin kuramsal
yanýlgýsý (!) açýklanmak zorundadýr.
Daha önce gördüðümüz gibi, gerçeklikte, özel giriþimler
ve faaliyetler ile devlet faaliyetlerini ayýran ve birincisini ikincinin özel örtüsü olarak koyan Gramsci, bu kez ayný (ama fiili)
gerçeklikte, bu iki giriþim ve faaliyeti bir ve ayný saymaktadýr.
Bu çeliþkiyi ise, devlet kavramýný iki anlamda kullanarak aþmaya
çabalar: 1) Devlet=politik toplum, 2) Devlet=politik toplum + sivil
toplum. Ayný þeye eþit olan iki þey eþit olacaðý için, bu durumda,
politik toplum, politik toplum ç sivil topluma eþittir. Ve fizik bilimlerinde kullanýlan metoda göre, eþitliðin iki yanýndaki eþitler birbirlerini dengeler, yani götürür. Böylece sonuçta, metodojik olarak,
sadece sivil toplum kalýr. Kýsaca, devlet ile sivil toplum özdeþleþir.
Bunun açýk ifadesi, devletin sivil toplum içinde erimesidir.
Ýlk bakýþta yukardaki vargýnýn basit bir cebir iþlemi olduðu
savlanabilir. Oysa Gramsci bunu fizik bilimlerine özgü kesinlikte
ifade etmiþtir. Ona göre, devletin sonu ethik-devlete ulaþmaktýr.142
Ve ethik-devlet ya da devletin ethik içeriði ise, sivil toplum
dur.143 Sonuçta, toplum biçimlerinin sonunda sýnýfsýz toplum olarak sivil toplum ortaya çýkacaðýna ulaþýr. Bir Gramsci incelemecisi
olarak Portellinin sözleriyle söylersek, Gramscide, devlet aygýtý,
Gramsci, Modern Prens, s. 54-55.
Marks, Kapital, Cilt: III, s. 49.
Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 258.
143
Gramsci, age, s. 259.
140
141
142
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baþlangýçta sivil toplumun bir parçalanmasýndan baþka bir
þey deðildir, ve ortadan kalkmasý da yeniden onun içinde erimek
içindir.144 (abç) Ayný konuda bir baþka yazar þöyle demektedir:
Gramscinin düzenlenmiþ toplum diye isimlendirdiði devletsiz toplum, sivil toplumun geniþlemesinden doðmaktadýr.145 Gramsci,
doðrudan siyasal toplumun sivil toplum içide yeniden özümsenmesi146 ve politik toplumun kaybolmasýndan147 söz ederken tam
da bunlarý söylemektedir. Gramscinin bu yaklaþýmý gerçekten de
bir metodoji sorunu yaratmaktadýr. Ama bunun Marksist diyalektik olmadýðý, tersine Hegelci diyalektik olduðu da kesin gibidir.
Bu yüzden de Hegeldeki diyalektikte içkin olarak bulunan idealizm Gramscide yeniden üretilir. (Gramscinin sýk sýk olmasý gerekene özel bir deðer vermesi, ondaki içkin ideanýn bir ifadesidir. Marksizm olandan yola çýkarken, Hegel olmasý gerekenden
(idea) yola çýkar.*
Ama þunu söyleyebiliriz ki, aslýnda ... yukarda gösterilmiþ olan geliþme, Hegelde burada gösterildiði kesinlikte deðildir. Bu geliþme, onun yönteminin zorunlu
bir sonucudur, ama Hegelin kendisi bu sonucu hiçbir
zaman bu kadar açýk seçik çýkarmamýþtýr. Ve bu, salt,
Hegelin bir sistem kurmak zorunda olmasý yüzünden,
ve bir felsefe sisteminin de geleneksel gereklere göre
her ne biçimde olursa olsun mutlak gerçek sonucuna
* Bu, Marksizmin olgucu olduðu demek deðildir. Ancak Gramsci de bunun farkýndadýr
ve bilerek belli bir seçkiye gider. Yani Gramsci olmasý gerekenden yola çýktýðýnýn bilincindedir. Gramsci þöyle yazýyor: Olmasý gereken, somutluktur, daha da iyisi, gerçekliðin
gerçekçi ve tarihe uygun olan tek yorumudur, eylem durumundaki tarih, eylem
durumundaki tek felsefe, tek politikadýr.148 (abç) Marksýn Feuerbach Üzerine Tezlerinin 11.si, yani Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler, oysa, asýl
önemli olan dünyayý deðiþtirmektir belirlemesi, Gramsci için filozoflarýn pratik faaliyet
içinde, dünyayý deðiþtirme edimi içinde bulunmadýklarý þeklinde yorumlanmýþtýr. Ona
göre, tarih, akýl tarafýndan yönetilen bir ilerlemedir. Bu Hegelci saptama, Gramscide
insanlarýn hep belli þeyleri amaçlayarak ve bunlarýn teorisini yaparak (felsefi sistemler ve
ideolojilerle) ve bunlar aracýlýðýyla kurumlar oluþturarak, kendi tarihlerini yaptýðýný düþünmektedir. Marks-Engels, tarihte insan eyleminin yerini net biçimde açýkladýklarý için
Gramscinin nasýl bir yanýgý içinde olduðunu anlatmayý gereksiz buluyoruz.149
144
Portelli, Gramsci ve Tarihsel Blok, s. 42.
145
Bobbio-Texier, Gramsci ve Sivil Toplum, s. 38.
146
Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 253.
147
Gramsci, age, s. 261.
148
Gramsci, Felsefe ve Politika Sorunlarý, s. 277.
149
Bkz: Engels, L. Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu, s. 55-57.
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varmak zorunda olmasý yüzündendir.150 (Engels) (abç)
Engelsin açýkça belirttiði gibi, Hegel felsefesi, sistem kurma
zorunluluðunun sonucu olarak kendi öz uygulamalarý ile
doldurulmuþ bir mutlaka ulaþýr. Gramsci ise, ýsrarla Marksizmin
bir sistem kurmasýný ister ve böylece Hegel ile olan yakýnlýðýnýn
nedenleri açýða çýkar.
Praxis felsefesinin sistemli bir sergilenmesi, onun
kurucusunun öðretisinin oluþturucu bölümlerinden hiçbirini bir yana býrakmaz. Ama ne anlamda anlamak gerekir bu olumlamayý? Sergileme tüm genel felsefe bölümünü ele almalý, dolayýsýyla bir tarih ve politika yöntembiliminin, ve ayný zamanda sanat, ekonomi ve
ethiðin de tüm genel kavramlarýný tutarlý bir biçimde
açýklamalý, ve genel yapý içinde bir doðabilimler teorisi içinde bir yer bulmalýdýr.151 (abç)
Yukarda gördüðümüz gibi, Engels, felsefe sistemlerinin ne
anlama geldiðini ve Marksizm açýsýndan böyle bir olumlu amaç
güdülmesinin olanaksýz olduðunu ifade etmiþ olmasýna karþýn,
Gramscinin olumlamasý oldukça önemli bir farklýlaþma ortaya
çýkarýr. Gerçekten de felsefe sistemi kurulamaz, çünkü olmasý
gerekenin bilgisi böyle bir sistemle verilemez. Çünkü insanlýk,
önlerine ancak çözüme baðlayabilecekleri sorunlarý koyar, ve bu
sorunlar önceden bilinerek yanýtlanamazlar, ama sorunlarý yaratan
ya da yaratacak olan koþullar (maddi koþullar) bilinebilir ve geliþmeleri doða bilimleri kesinliðiyle önceden saptanabilir.
Gramscinin Hegel felsefesi ile yakýnlýðýný bir yazar þöyle
ifade etmektedir:
Marks ve Engelsde anti-tezin iki terimi sýnýflý toplumsýnýfsýz toplumdur; Gramscide politik toplum ile birlikte
sivil toplum ve politik toplumsuz sivil toplumdur. Sivil
toplumun yapý ile üstyapýnýn olumsuz momenti arasýnda bir aracý öge olduðu gerçeði, devletin sönmesine yol
açan diyalektik süreç açýsýndan önemli bir sonuç doðurmaktadýr: terimler sadece iki, sivil toplum-devlet iken,
en son moment (ya da sýnýfsýz toplum) diyalektik süre150
151
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cin üçüncü terimidir, yani olumsuzun olumsuzu, terimler üç iken en son momente, aracý bir terimin güçlendirilmesi ile ulaþýlmaktadýr.152
Görüldüðü gibi Gramsci metodojik ayrýmý ile gerçeklikteki durum arasýndaki çeliþki ki bu Hegel felsefe sistemi ile
Marksizm arasýndaki bir çeliþkidir dedüzeltmek için kullandýðý ikili
devlet kavramý, son tahlilde, sivil toplumun Hegelci anlamda kendi yolunda yürümesi biçimini alýr (ethik-idea). Hegel bu geliþmeyi
ethik-devlet olarak herkesin burjuva olmasý ile sonlarken, sivil
toplumun yalnýzca burjuvaziyle var olduðunu ve var olabileceðini
kabul etmektedir. Bu gerçek Alman Ýdeolojisinde açýk biçimde
konulmuþtur:
Sivil Toplum deyimi, 18. yüzyýlda mülkiyet iliþkileri
kendini antik ve ortaçað topluluklarýndan kurtardýðý zaman ortaya çýkmýþtýr. Böylece sivil toplum, yalnýzca burjuvaziyle geliþir.153 (abç)
Marksizmin sivil toplum kavramýný eskimiþ eþya olarak
ele almasýnýn nedeni iyice açýða çýkmaktadýr artýk. Sýnýflarýn ortadan kalkmasý sonucuna ulaþmak, bizatihi burjuvazinin de ortadan
kaldýrýlmasý demektir. Bu da, onla var olan ve var olabilecek olan
sivil toplumun da ortadan kalkmasý demek olacaðý da açýktýr.
Marksizmde sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý, bir sýnýfýn diðer sýnýflarý
kendi içinde eriterek, kendisine dönüþtürmesi (Hegelci koyuþla
burjuvalaþtýrma) anlamýna gelmediðini her Marksist bilir. Bu baðlamda, tüm insanlarýn proleterleþtirilmesi sosyalizmin amacý deðildir, tersine böyle bir amaçtan söz edilecekse, bunun burjuvazinin (kapitaist üretim iliþkierinin) iþi olduðu bir gerçektir (mülksüzleþtirme olgusu). Ýþte bu nedenlerle, sivil toplum kavramý, kavram
olarak iþe yaramaz durumdadýr ve Marks-Engels tarafýndan da bu
yüzden terk edilmiþtir.Diyebiliriz ki, Gramsci, bazý yönleri hariç,
tümüyle Hegelci bir kavrayýþ içindedir* ve Hegelin ethik-devletini
kendi devlet-toplum kavrayýþýnýn temeline oturtmaktadýr. Marksa
* Bu öylesine açýktýr ki, Hegelci Crocenin, felsefe, tarih yazýmýnýn yöntembilimidir
deðerlendirmesi, olduðu gibi Gramsci tarafýndan alýnmýþtýr. Praxis felsefesi kavramýný
tarihsel yöntembilim olarak iþleyip geliþtirme, Gramscinin bir amacý olarak belirginleþir.
(Bkz: Hapishane Defterleri, s. 286).
152
Bobbio, Gramsci ve Sivil Toplum, s. 39.
153
Marks-Engels, The German Ideology, s. 59.
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yaptýðý atýflar ise, Marksist diyalektik ile Hegelci diyalektik arasýndaki farký anýmsatmaktan öte bir deðer taþýmamaktadýr. Ordine
Nuovo döneminde siyasal partiler ve sendikalar konusunda söyledikleri göz önüne alýndýðýnda da, Gramscinin Hegele neden
yöneldði anlaþýlabilir. Gramscinin o dönemdeki perspektifi ile Hegelci sivil toplum-devlet iliþkisi oldukça birbirine yakýndýr. Daha
önce gördüðümüz gibi, Gramsci, fabria konseylerini üretim temelinde ve üretimin düzenlenmesi için bir organ olarak koyarken,
öte yandan ayný konseyleri proletarya diktatörlüðünü nüvesi olarak da tanýmlar. Konseyler, Gramsci için, Sovyetlerin karþýlýðýdýr
ve Sovyetler de yeni tip devleti simgelerler. Böylece, onun için
kendi fabrika konseyleri, yeni tip devlet olarak, ayný zamand
toplumu yeniden biçimlendirmeli ve üretimi düzenlemelidir. (Liberalizmin devletin ekonomiye müdahale etmemesi tezine karþý
çýkýþýnýn ve bu tezi kuramsal bir yanýlgý olarak koymasýnýn nedeni de budur.) Kýsacasý, fabrika konseyleri (Gramscini anladýðý
anlamda), politik toplum olarak devletten farklýdýr, yani politik toplum + sivil toplum olarak devleti ifade eder. Bu da ethik-devlet
anlayýþýna denk düþmektedir, teknik ve moral olarak birleþik toplumsal organizmadýr.
Diyebiliriz ki, Gramsci, Ordine Nuovo dönemindeki görüþlerini geliþtirmek ve doðruluðunu tanýtlayabilmek için, görüþlerinin
gnoseologique temellerini aramak durumundadýr.* Ve bu arayýþ,
bütünsel olarak Marksist politik tespitlere bir bilgikuramý (gno* Gramscinin böylesi bir arayýþ içine girmesinin nedeni, kendi parti pratiðinde
bulunabilir. Ancak böyle bir arayýþýn salt Gramsciye özgü olmadýðý açýktýr. Gramscinin
yazýlarýnýn Türkçeye çevrilmesiyle birlikte baþlayan sivil toplumculuk rüzgârý, kendisini
bir örgüt olarak ifade edememiþse de, pek çok kesimleri þu ya da bu oranda etkilemiþtir.
Etkilemenin boyutlarý ayrý bir yazýnýn konusu olacak kadar geniþtir. Buna en son örnek, Y.
Küçüktür. Y. Küçükün bir önerisi olduðunu öðreniyoruz: Geçmiþe ve özellikle yakýn
geçmiþe bir bilgi kuramý ve oluþmasý açýsýndan bakmak (Toplumsal Kurtuluþ, Sayý: 4, s.
49 (abç). Bu önerinin Gramscinin çabalarý ve çaðrýlarý ile nasýl bir benzerlik içinde olduðu
açýktýr. Ancak Gramsci, kendi teorik görüþlerine bir bilgikuramsal temel vermek isterken,
Y. Küçük, tersine, baþkalarýnýn teorilerine bilgikuramý vermeyi öneriyor. Özellikle adý
geçen sayýda THKP-Cnin teorik görüþlerinin bilgikuramýný bulmak için gösterdiði çaba
insanýn gözünü yaþartacak kadar derindir! Gerilla savaþýndan hareketle ortaya çýkardýðý
(!) bilgikuramý, Mahir yoldaþýn SBF profesörlerinden öðrendiðini iddia ettiði örümcek aðý
teorisi ile bulunmuþ oluyor! Doðal olarak, ayný savaþýn teorisini yapmýþ olanlarýn tümü
için geçerli olmasý gerektiðini Y. Küçük düþünmemiþtir belki de vakti olmadýðýndan.
Mao, Giap, Che ve diðer gerilla teorisyenleri için acaba Y. Küçük, SBFnin hangi profesöründen ders aldý diyebilecek?
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seologiue) bulmak ya da Marksizmin bir felsefe sistemini oluþturmak için çaba harcar ve herkesi de böyle bir çabanýn içine girmesi
için çaðrýda bulunur. Ve Gramsci, kendi teorik görüþlerinin bilgikuramýný Croce aracýlýðýyla Hegelde bulur.
Bunlara ek olarak, Gramsci, sivil toplum-politik toplum (devlet) arasýndaki farkýn organik olmadýðýný söylerken, yani bu ayrýmýn felsefi bir ayrým olduðunu belirtirken, bu iki düzey arasýndaki iliþkiyi organik olarak tanýmlar (gerçeklikte). Eðer gerçek
gerçeklikte, sivil toplum ile devlet bir ve ayný ise, ayrým da metodojik ise (felsefe, tarihyazýmýn metodojisidir), orda iki düzeyin
organik iliþkisinden söz etmek olanaksýzdýr. Þöyle diyor Gramsci
baþka bir yerde:
Egemen sýnýflarýn tarihsel birliði devlet içinde gerçekleþir ve onlarýn tarihi, özsel olarak devletin ve devletler grubunun tarihidir. Ama bu birliði sadece hukuki ve politik bir birlik olarak düþünmek yanlýþ olacaktýr.
Temel tarihsel birlik, somut olarak devlet ya da politik
toplum ile sivil toplum arasýnda organik iliþkilerin sonucudur.
Ast sýnýflar, taným gereði, birleþik deðillerdir ve devlet haline gelene kadar birleþmezler. Onlarýn tarihi,
bu yüzden, sivil toplumun tarihi ile iç içe geçmiþtir ve
devletlerin ve devletler grubunun tarihiyle ilintilidir.154
(abç)

Görüldüðü gibi, Gramscide üstyapýnýn iki ana düzeye ayrýlmasý, her ne kadar metodojik olarak tanýmlanýyorsa da ve ayrýmýn organik olarak düþünülmesi bir kuramsal yanýlgýysa da,
tam bu noktada Gramsci ayný duruma düþmektedir. Yanýlgýsý açýktýr:
Kendi politik görüþlerine uygun bir felsefe bulmaya kalkmak. Yukarda ortaya koyduðu tarih tanýmý bile bunu kanýtlar. Bilindiði gibi,
tarih, Hegelde, devletlerin tarihidir, yani nesnel-ahlâkýn gerçekleþtiði alandýr. Hegelde devlet, tarihsel gerçekliðin öznel ögesidir. Sözün özü, Gramscinin tarih anlayýþý doðrudan Hegelcidir,
ancak onun Marksizmle olan çeliþmesini gidermek için ast sýnýflarýn durumunu ekleyerek, kendince bir integrale varýr. Oysa
Marksizmin tarih tanýmý nettir: sýnýf mücadelelerinin tarihi. Bu154

Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 52.
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nun açýk ifdesi, Marksizmin tarih anlayýþýnýn materyalist olmasýdýr.
Oysa Hegel idealisttir.
Öyleyse, hiç deðilse modern tarihte, bütün siyasal
mücadelelerin sýnýf mücadeleleri olduklarý ve sýnýflarýn
bütün kurtuluþ mücadelelerinin, zorunlu olarak siyasal
biçmlerine karþýn çünkü her sýnýf mücadelesi bir siyasal mücadeledir son tahlilde ekonomik kurtuluþun çevresinde döndüklerini tanýtlamýþtýr. Dolayýsýyla, devlet, siyasal düzen, hiç deðilse burada, ikincil ögeyi ve uygar toplum (sivil toplum), ekonomik iliþkiler alaný, belirleyici
ögeyi oluþturur. Hegelin kendisinin de onayladýðý eski
geleneksel anlayýþ, devleti belirleyici öge, uygar toplumu ise bu birincisi tarafýndan belirlenen öge olarak
görüyordu. Görünüþte böyledir. Nasýl ki tek baþýna
býrakýmýþ bir insan da, faaliyetlerinin bütün devindirici
güçleri, onu harekete geçirmek için zorunlu olarak beyninden geçmeli, onun iradesinin dürtülerine dönüþtürmeliyse, ayný þkilde, uygar toplumun bütün gereksinmeleri
de iktidardaki sýnýf hangi þekilde olursa olsun herkese
kendilerini yasa biçiminde dayatmalarý için devletin iradesinden geçmelidirler. Ýþin kendiliðinden anlaþýlan
biçimsel yaný budur; sorun, yalnýzca salt biçimsel olan
bu iradenin bireyin olduðu gibi devletin iradesinin de
içeriðinin ne olduðunu ve bu içeriðin nereden geldiði,
neden özellikle þu þeyin deðil de, bu þeyin istendiði sorunudur. Eðer bunun nedenini arayacak olursak, modern
tarihte, devlet iradesinin, bütünü içinde, uygar toplumun
deðiþken gereksinmeleri ile, þu ya da bu sýnýfýn üstünlüðüyle, son tahlilde, üretici güçlerin ve deðiþim iliþkilerinin geliþmesiyle belirlendiðini buluruz.155 (Engels)
(abç)

Böylece Gramscinin sivil toplum-politik toplum (devlet) ayrýmýnýn ne olduðunu görmüþ bulunuyoruz. Bunlar gerçeklikte
(ve doðal olarak kuramda da böyle olmasý gerekir) birbirinden
özel örgütler ve baský örgütleri olarak ayrýlýrlar. Ama bunlar
arasýnda bazý kurumlarýn ya da örgütlerin olmasý fazlaca önemli
155
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deðildir Gramsci için. Her iki toplumla da baðlantýlý ve her iki toplumun iþlevlerini farklý zamanlarda yerine getiren örgütler olarak
siyasal partiler ve parlamentolar ikili iþlev sahibi kurumlar olarak
belirlenir. Bir yandan hegemonyayý saðlarlar, öte yandan siyasal
yönetimi gerçekleþtirirler, ya da onay ile zorlama yý gerçekleþtirirler ve bunlarý birbirinden ayýrmak olanaksýzdýr. Bu baðlamda
da iki iþlev ve dolayýsýyla iki toplum iç içe geçmiþtir. Ancak Gramsci
nin sözünü ettiði bu durum geçicidir, çünkü bu siyasal parti hükümet olduðu ve parlamentonun yetkilerinin kýsýtlandýðý durumlarda
ya da tersi farklýlýk ortaya çýkar ve böyle zamanlarda iç içelik
kalkar.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Gramscinin sivil toplum ile
devlet (politik toplum) ayrýmýný, kendi politik, stratejik, pratik ve
de metodojik önemini göz önüne alarak deðerlendirmek zorunludur. Bu ayný zamanda, Hegelci devlet kavrayýþýnýn çaðdaþ bir
eleþtirisi olarak düþünülmelidir ve böyledir de.
a) Sivil Toplum ve Batý-Doðu Ayrýmý
Yukarda gördüðümüz gibi, Gramscide sivil toplum politik
iktidarýn ast sýnýflar tarafýndan fethi mücadelesinde birincil öneme sahiptir. Sözcüðün tam anlamýyla, sivil toplum içindeki mücadele, devlet aygýtýnýn fethinin önkoþuludur. Gramsci, tarihten, kapitalist üretim iliþkileri egemen olduktan sonra (nesnel koþul)
burjuvazinin önce entelektüel ve moral yönetimi ele geçirdiðini,
ve bundan sonra da feodal devleti feth ettiði sonucunu çýkararak,
bunu evrenselleþtirir. Bu durumda da, proletary da ayný yolu izlemek durumundadýr. Bu öylesine bir kaçýnýlmazlýktýr ki, sivil
toplumda hegemonya saðlamadan, doðrudan politik iktidara
yönelik hareket, iktidarýn fethiyle sonuçlansa bile, bu geçici bir
zafer olacaktýr ve sivil toplum yeni iktidar sahiplerine karþý direnecek ve hatta yeni silahlý güçler çýkartarak onu yýkacaktýr da. Öyle
ise, Gramsci için yapýlmasý gereken ilk iþ, sivil toplumun ne olduðunu, sivil toplumun ögelerinin hangileri olduðunu derinlemesine
incelemektir. Ve bu sorun daha genel düzeyde de ele alýnabilir ve
bu yüzden sorun, sivil toplumun iktidarýn ele geçirilmesinden
önce mi, yoksa sonra mý direneceði; ikinci durumun nerelerde
ortaya çýktýðý sorunudur.156 (abç)
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Doðuda devlet herþeydi, sivil toplumun baþlangýç
dönemlerinde saydam ve þekilsizdi; Batýdaysa, devlet
ile sivil toplum arasýnda usa uygun bir iliþki vardýr, ve
devlet sarsýldýðý zaman, sivil toplumun gürbüz yapýsý hemen kendini gösteriyordu. Devlet, gerisinde saðlam kaleler ve top yuvalarý zincirinin ulunduðu ileri siperden
baþka bir þey deðildir. Tabii ki, bu kalelerin ve top yuvalarýnýn sayýsý devletten devlete deðiþebilirdi.157 (abç)
Gramscinin Doðu ile Batý arasýnda ayrým yaparken kullandýðý temel ölçüt, sivil toplumun geliþkinlik düzeyidir.Doðu,
saydam ve þekilsiz bir sivil toplumla; Batý ise, güçlü ve karmaþk
bir sivil toplumla nitelenir. Batý toplumlarý yani Batý-Avrupa ya da
emperyalist-kapitalist ülkeler sivil toplumun çok karmaýk ve dolaysýz ekonomik ögenin felaket getiren patlayýþlarýna (bunalýmlar,
durgunluklar vb.) dirençli bir yapý haline geldiði daha geliþkin
devletlerden158 oluþur. Bu ülkeler, ayný zamanda, endüstriyel ve
sosyal bakýmdan daha ileri ülkelerdir.159 Ama Gramsci için temel
ölçüt, ekonomik yapýdaki geliþkinlik düzeyi deðildir. Bu ölçüt, sivil
toplumun ve dolayýsýyla devletin geliþkinlik düzeyidir. Ve Gramsci
tüm dvrim anlayýþýný buna baðlý olarak geliþtirir.
Gramscinin tüm yazýlarý incelendiðinde, kapitalizmin geliþimine çok az deðindiði görülmektedir. Bu, en açýk biçimde, sivil
toplumun ekonomik yapýdan görece özerk bir oluþum olarak ele
alýndýðý demektir. Ona göre, bir kez kapitalist üretim iliþkileri egemen olduktansonra, bunun evriminin sivil toplumun ve devletin
evrimi yönünde etkisi eðer varsa çok sýnýrlý olacaktýr. Kabul ettiði
tek geliþme de, Avrupa sömürgeciliðinin baþlamasýdýr.
Bilindiði gibi Marksist-Leninist teoride, üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki çeliþki ve bu çeliþkinin düzeyi (evrimi)
hemen her zaman belirleyici bir nitelitedir.
Bireylerin üretici faaliyetlerini kapsayan sosyal iliþkiler, üretimin sosyal liþkileri, maddi üretim araçlarýndaki ve üretim güçlerindeki deðiþiklikler ve eliþmelere
baðlý olarak deðiþir ve farklýlaþýrlar. Bir bütün olarak
Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 236.
Gramsci, Modern Prens, s. 120.
Gramsci, Modern Prens, s. 118.
159
Gramsci, Modern Prens, s. 117.
156
157
158

144

THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

üretim iliþkileri, toplumsal iliþkiler denilen þeyi, toplumun kendisini ve ek olarak tarihsel evrimin belirli bir
aþamasýnda bulunan ve kendine özgü bir karakter taþýyan
belirli bir toplumu oluþturur.160 (Marks) (abç)
Ekonomik düzeyi aradan çýkararak toplumsal evrimi, özel olark ideolojik açýdan irdelemeye kalkýldýðý zaman çeþitli tarihsel raslanýya baðlý bir yýðýn zikzak çizilir.
Ama yeter derecde uzun bir dönem içinde olaylarýn genel seyrini dikkate alarak ortalama geliþim eðrisinin ekseninialdýðýmýz zaman, bu eksenin ekonomik geliþme
eksenine denk olarak seyrettiðini görürüz.161 (Engels)
(abç)

Bu Marksist deðerlendirmelerden sonra, sivil toplumu isterse Gramscici anlamda olsun ekonomik geliþmeyle belirlenen bir
yapýlanmadan, yani nesnel bir geliþmenin ürününden baþka bir
þey olarak ele almak olanaksýzlaþýr. Oysa, Gramsci, sivil toplumu
devletin örgütlediði düþüncesinde olduðundan, onun nesnelliðini
büyük ölçüde dýþlar. Öyle ki, sivil toplumun oluþmadýðý ülkelerde,
devlettaparlýk dönemi ile, yani devlet tarafýndan, sivil toplumun
yaratýlmasý gerektiðini belirtir ve böylece militer devletleri (dolayýsýyla faþizmi) meþru kabul eder. Oysa materyalist tarih anlayýþýndaki
meþruluk ile bu zýtlýk içindedir.
Bilgi kadar tarih de, insanlýðýn ülküsel olarak eksiksiz bir durumu içinde son ve kesin tamamlanýþa varamaz; eksiksiz bir toplum, eksiksiz bir devlet, ancak
imgelemde var olan þeylerdir; tam tersine, tarih içinde
ardarda birbirini izleyen durumlar, insan toplumunun
aþaðýdan yukarýya doðru giden sonsuz geliþmesi içinde
ancak geçici birer aþamadýrlar. Her aþama zorunludur
ve bu yüzden de çaðýna göre ve kökenini borçlu olduðu koþullara göre meþrudur; ama bu aþamanýn kendi
baðrýnda yavaþ yavaþ geliþen daha üst düzeydeki yeni
koþullarýn karþýsýnda hükümsüz ve haksýz olur; daha
üst düzeyde bir aþamaya yer vermesi gerekir, ki bu yeni
aþama da sýrasý gelince gerileme ve ölme devresine gi160
161
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rer.162 (abç)
1789 Fransýz Devriminden sonraki geliþmeleri inceleyen
Gramsci, bundan çýkardýðý sonuçlar açýsýndan oldukça ilginç bir
noktaya varýr:
... büyük kitle partileriyle büyük ekonomik sendikalarýn daha sözkonusu olmadýðý ve toplumun ... birçok
bakýmdan akýþkan olduðu bir dönem 1789-1870 arasý
Fransa ifade ediliyor). Bu dönemin özelliklerine bakacak olursak, kýrsal alanýn geri kalmýþlýðý ve siyasal güç
ile devet iktidarýnýn az sayýda ve hatta tek bir kentin
(Paris) neredeyse tam tekelinde bulunmasý; göreli olarak az geliþmiþ devlet makinesi ve devlet etkinlikleri
bakýmýndan sivil toplumun daha özerk olmasý; askeri
güçlerle ulusal askeri hizmetlere iliþkin özgün bir sistem,
dünya piyasasýndaki ekonomik iliþkiler bakýmýndan ulusal ekonomilerin daha özerk olmasý.163 (abç)
Gerçekten 1789dan sonra geliþen Fransýz toplumsal yapýsýndaki iç çeliþkiler III. Cumhuriyetle nispi bileþime
varmýþtýr ve Fransa 80 yýllýk, gitgide aralarý açýlan alt-üst
olma dalgalarýna, yani 1789, 1794, 1799, 1804, 1815, 1830,
ve 1848, 1870 (devrimlerine) sahne olduktan sonra,
altmýþ yýldýr dengeli bir siyasi yapýya sahip olmuþtur.164 (abç)
1870den sonraki dönemde, Avrupa sömürgeciliðinin
yayýlmasýyla ... devletin iç ve uluslararasý örgütsel iliþkileri
daha karmaþýklaþýp yaygýnlaþmýþ ve 1848lerin sürekli
devrim formülü geliþtirilip, siyaset bilimi çerçevesinde
sivil hegemonya formülüyle aþýlmýþtýr.165 (abç)
Ve sonuçta hem devlet örgütlenmesi, hem de sivil toplumdaki birleþimlerin bir bütünü olan çaðdaþ demokrasilerin kitlesel yapýlarý166 ortaya çýkmýþtýr.
Bu sonuç için ilk söylenebilecek þey, bunun, Marksist-LeniEngels, L. Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu, s. 15-16.
Gramsci, Modern Prens, s. 152; Hapishane Defterleri, s. 173-174; Selection from
Prison Notebooks, s. 242-243.
164
Gramsci, Modern Prens, s. 81.
165
Gramsci, Modern Prens, s. 152.
166
Gramsci, Modern Prens, s. 153.
162
163

146

THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

nist saptamalarla tam bir zýtlýk içinde olduðudur. Marksizm-Leninizm, son altmýþ yýlda ortaya çýkan þeyin emperyalizm ve siyasal
gericilik olduðu, burjuvazinin bu dönemde demokratik yönetim
ilkelerini terk ettiði ve elinden gelen tüm güçle demokratik kitle örgütlerini yýkmaya çalýþtýðýný saptamýþ ve bu saptamalar tarihsel
olaylarla defalarca tanýtlanmýþtýr.
Gramscinin saptamalarýnýn Marksizm-Leninizmle iliþkisi,
daha doðrusu iliþkisizliði yanýnda, bunlarýn ne derece tarihsel
evrimle çakýþtýðý da þüphelidir. Þimdilik bunu bir yana býrakýrsak,
Gramscinin sözünü ettiði durumun ne derece kalýcý olduðuna
bakalým. Ýktisadi evrimin kapitalist evresinde, ilkin serbest rakabetçi dönem söz konusu olmuþtur. Serbest rakabetçi dönemden
emperyalist (tekelci) döneme geçilmesiyle demokratik yönetim
de, yerini oligarþik yönetime býrakmýþtýr. Ülkeler düzeyinde ele
alýndýðýnda, örneðin Fransada, III. Cumhuriyet döneminde hiç de
dengeli bir siyasal yapýdan söz etmek mümkün deðildir. (Bkz:
Ýkinci Bölüm-Marksist-Leninist Devrim Teorisi) Üstelik bu dönemden itibaren yeni bir egemenlik mücadelesi baþlamýþtýr:
finans-kapitalin egemenliði. Finans-kapitalin egemenliðini (finansoligarþisi) dengeli bir siyasal yapý ya da çaðdaþ demokrasi diye
kutsamak ise, olsa olsa Ortodoks (ya da Katholik) rahiplerin ya da
II. Enternasyonal oportünizminin iþi olduðu açýktýr. Ama Hegelci
sivil toplum ve devlet anlayýþý açýsýndan bu çok doðaldýr. Hegelin
devlet teorisinin Bismarck yönetimini nasýl kutsadýðýný anýmsatmak yeterlidir. (Burada Gramsci için, Bismarck yönetiminin ilerlek
Sezarizm ve faþizmin de bir baþka çeþit belki de gerilek Sezarizm olduðunu anýmsatalým.) Bunun temelinde ise, devletin ussallýðý anlayýþý yatar ve Hegel için gerçek olan her þey ussaldýr, ussal olan her þey gerçektir.167
Bunlardan öte sivil toplumun, günümüzde özerkliðini
yitirdiðini ve devlet faaliyetleri ile birleþtiðini söylemek, yani devletin artan oranda özerk yapýlarý yok ettiðininden yola çýkarak, bunun
çaðdaþ demokrasilerin kitlesel yapýlarý ile, yani büyük kitle partileri ve büyük ekonomik sendikalar ile kaynaþtýrmak oldukça
zordur! Zordur, ama Ýtalyan tarihi ele alýndýðýnda, politik geliþmelerin
görüntüsel durumunun buna yakýn olduðu da bir gerçektir. Bir
167
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baþka deyiþle, Gramsci, gerçeklik ile teori arasýnda bir köprü kurmak istemiþtir ve bunu ancak Hegelci kavrayýþla baþarabilmektedir.
Çünkü Marksizmin tarih yorumu, bunun tersidir ve Ýtalyan toplumunun bir orjinalitesi varsa var kabul edilebilirse, bu ancak geçici
bir nitelik olarak ele alýnabilir, evrensel bir teori için temel teþkil
edemez.
Gramscinin kendine göre deðerlendirdiði Ýtalyan toplumunun geçmiþ ve mevcut durumuyla savlarýnýn temeli olmasýný en
açýk biçimde faþizm deðerlendirmesinde görmekteyiz:
Faþizm, egemen sýnýfýn birleþtircisi ve onun çýkarlarýnýn ifadesidir. ... Faþizm, burjuvaziye bir sýnýf
bilinci ve sýnýf örgütü saðlamýþtýr.168 (abç)
Þüphesiz faþizmi, burjuva demokratik devrimini tamamlamamýþ Ýtalyada, bu devrimin çarpýk Ýtalyan biçimi169 olarak
tanýmlayan Gramsci için, onun meþruluðunu tanýmaktan baþka
birþey olanaksýzdýr. Faþizm, usa uygun olarak tanýmlandýktan sonra, onun gerçekliðini (meþruluk anlamýnda) tanýmamak olamaz!
Gramsci, sivil toplumun geliþkinliðini temel ve hatta tek
diyebileceðimiz biçimde ölçüt olarak aldýðý için, Doðu-Batý ayrýmý da oldukça ilginç bir boyut kazanmaktadýr. Ordine Nuovo döneminden itibaren, devrim öncesi Rusya ile Ýtalyanýn büyük benzerliði olduðunu, ikisinin de ayný tarihsel koþullara sahip, kapitalizmin
tam olarak geliþmemiþ ülkeler olarak koyarken, bu iki ülkeye
Ýspanya ve Fransayý da eklemekteydi. Ancak Defterlerde bu
konuda oldukça ilerleme kaydetmiþtir. Fransa ve Ýtalya daha geliþkin, daha ileri ülkelerdir artýk. Bu farklýlaþma oldukça önemli
olmakla birlikte, özsel nitelikte deðildir. Çünkü 1919da Ordine
Nuovoda kapitalist anlamda hâlâ geri olan Ýtalya ve Fransa, þu
þekilde karakterize ediliyordu:
1) Tarýmda, az ya da çok feodal ekonomik model,
2) Feodal zihniyet,
3) Çaðdaþ kapitalist liberal devlet fikrinin köylüler arasýnda
mevcut olmamasý,
4) Ekonomik ve politik kurumlarýn çaðdaþ kategorilerinin 
büyük kitlesel siyasal partiler ve sendikalar olmayýþý. (Ordine
168
169
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Nuovo, 2 Aðustos 1919 -Bkz: Üçüncü Bölüm: PCI ve Ýtalyada Devrimci Mücadele)
Bu özelliklerin Defterlerde, 1870e kadar Fransada mevcut olduðu þeklinde belirtilmektedir. Demek ki, ortada deðiþim
deðil, geliþim mevcuttur. Gramsci, Ordine Nuovodaki düþüncelerini Defterlerde geliþtirmiþ, iç tutarlýlýðýný, bütünselliðini saðlamýþtýr.
Kýsaca gneosolojik temellerini oluþturmuþtur.
Ordine Nuovoda Ýtalyan kapitalizminin özerkliðini yitirdiðini söyleyen Gramsci, Defterlerde bunu yadsýmaz, tersine
geliþtirdiði tahlillerin ve saptamalarýn çýkýþ noktasý ve kanýtý olarak
ele alýr. Ona göre ulusal ekonomilerin özerk olmasý kapitalizmin
geri bir evresine denk düþer.170 Böylece, þimdi, özerkliðini yitirmiþ
bir Ýtalya vardýr ve bu da onun ileri evrede olduðunu gösterir. Büyük
kitle partileri olarak PSI, PCI ve Faþist Partinin varlýðý; büyük kitlesel ekonomik sendikalar olarak CGL ve faþist korporasyonlarýn
doðuþu; Ýtalyan toplumundaki kargaþanýn, akýþkanlýðýn 1920lerde, faþist partinin iktidara gelmesiyle durulmasý; geliþmiþ bir devlet
mekanizmasýnýn faþist devlet ortaya çýkmasý; faþizmin altýnda
kilisenin, okullarýn, basýnýn, vb., yani özel örgütlerin (sivil toplumun) özerkliðini yitirmesi vb. bir dizi olgu Ýtalyada artýk mevcuttur.
Buna bir de, egemen sýnýflarýn, yani burjuvazi ve büyük toprak
sahipleri blokunun, tarihsel birliðinin devlet içinde gerçekleþmesini eklersek, Ýtalya, kolayca ileri ülkeler kategorisine girecektir.
Ama sivil toplumun geliþim düzeyi ölçütünün mantýki sonucu,
yani hem devlet örgütlenmeleri, hem de sivil toplumdaki birleþmelerin bir bütünü olan çaðdaþ demokrasilerin kitlesel yapýlarýnýn
faþist Ýtalyada olmasý, Gramsci için bile mümkün deðildir. Ýþin
ilginç yaný, Defterlerinde sürekli eleþtirdiði ve polemiklere girdiði,
ve kýsmen bazý tanýmlarýný ödünç aldýðý Hegelci Croce, ayný öncüllerle ve ölçütlerle, yani savlarýný mantýki sonucuna kadar götürerek
1922 yýlýnda Mussoliniyi, liberalizmin meþalesini yeniden ele alan
kiþi olarak kutsamýþtýr. Gramscinin baþýna gelen, onun eklektizminin sonucudur: Her eklektik teori çýkýþ noktasýnýn zýttýna varýr.
(Belki ayný durumla karþýlaþanlar Hegelin olumsuzlamanýn olumsuzlanmasýna dayanarak, buna diyalektik (!) bir açýklama getirilebilirler.)
170
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Þimdi Gramscinin Doðu-Batý ayrýmýnýn ve ölçütünün genel geçerliliðe sahip olup olmadýðýný görmek için örnek olarak III.
bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerini ele alalým: Bilindiði
gibi, III. bunalým döneminde emperyalizmin sömürü yöntemlerinde deðiþiklik olmuþtur. Artýk I. ve II. bunalým dönemindeki eskisömürgecilik yöntemleri, yerini yeni-sömürgeciliðe býrakmýþtýr.
Yeni-sömürgeci metodlarýn temelinde, emperyalist
tekellerin aç gözlü sömürü politikasýna cevap verecek
þekilde, sömürge ülkelerde meta pazarýnýn geniþletilmesi,
yukardan aþaðýya kapitalizmin bu ülkelerde hakim üretim biçimi olmasý, merkezi güçlü otoritenin egemen olmasý sonucunu doðurmuþtur. Yukardan aþaðýya demokratik devrim belli ölçülerde gerçekleþtirilmiþ; üst
yapýda feodal iliþkiler genellikle muhafaza edilirken
(emeðin feodal sömürüsü sürdürülüp, feodal ideolojiler muhafaza edilirken), alt yapýda kapitalizm egemen
unsur haline gelmiþtir. (Pazar için üretim)
Ülke içinde pazarýn geniþlemesine paralel olarak þehirleþme, haberleþme ve ulaþým çok geliþmiþ ve ülkeyi
að gibi sarmýþtýr. Eski dönemlerdeki halkýn üzerindeki
zayýf feodal denetim ... yerini, çok daha güçlü oligarþik
devlet otoritesine býrakmýþtýr.171 (abç)
III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerini Gramsci
nin diliyle þöyle ifade edebiliriz (Örneðin Türkiye): Büyük kitle partileri (AP, CHP gibi) ve büyük kitlesel ekonomik sendikalar (DÝSK,
Türk-Ýþ) ortaya çýkmýþtýr; tek bir kentin (Ýstanbul) devlet iktidarýný
tam tekelinde tutmasý ortadan kalkmýþtýr; ulusal ekonominin özerkliðini yitirmesi bir yana, tam olarak uluslararasý kapitalizme
baðýmlýdýr; devletin iç örgütsel iliþkileri çok geliþmiþ (oligarþik devlet aygýtý) ve uluslararasý örgütsel iliþkileri yaygýnlaþmýþtýr (Dünya
Bankasý, IDA, IBRA, IMF, AT, NATO, vb.); sivil toplumu oluþturan
özel örgütlenmeler dini, eðitimsel vb. devlet faaliyetlerinden
özerk deðil, ona baðlýdýr (YÖK, zorunlu din dersleri vb.); bir parlamento vardýr (zaman zaman kesintiye uðrasa da). Tüm bunlardan
baþka geriye ne kalmaktadýr? Kýrsal alanýn geri kalmýþlýðý. Ama
bu da Gramsci için temel önemde sayýlmaz.
171
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Gramsciye göre, tüm bu olgular var olduðunda, ortada dengeli bir siyasal yapý olmasý kaçýnýlmazdýr. Þüphesiz ülkemizde,
Fransanýn III. Cumhuriyetindeki kadar bir istikrar mevcuttur, ama
hepsi o kadar. Gerçeklikte ise, ne dengeli siyasal yapý, ne çaðdaþ
demokrasilerin kurumlarý mevcuttur.
Görüldüðü gibi, Gramscinin kullandýðý ölçütlere uygun bir
ülke/ülkeler tüm dünya da mevcuttur. Ama ne yazýk ki, bunlar
emperyalist-kapitalist ülkeler diye tanýmlanmamaktadýr. Tersine
emperyalist sömürü altýndaki ülkelerdir ve toplumsal yapýlarý çarpýktýr ve akýþkandýr. Akýþkanlýðýn nedeni, ülkede sivil toplum
olmamasýndan deðil, emperyalist sömürü altýnda kendi iç dinamiði
ile geliþememiþ olmasýndandýr. Diyebiliriz ki, Gramscinin DoðuBatý ayrýmý ve kullandýðý sivil topluma iliþkin ölçütler, hemen hemen (Asya ve Afrikanýn bazý ülkeleri hariç tutulursa) dünya çapýnda bir tekliðe ulaþýldýðýný göstermektedir. Böylece de Gramscinin
devrim teorisi genel geçerliliðe sahip olabilecekmiþ gibi görünmektedir. Ama Gramsci bunu da kabul etmez:
Sorun çaðdaþ devletler için konulmuþtur, baþka
yerlerde aþýlmýþ ve zamanýný geçirmiþ biçimlerin hâlâ
varlýðýný sürdürdüðü, geri-kalmýþ ülkelerin ya da sömürgelerin sorunu deðildir.172 (abç)
Gramsci, bu rezerviyle, bir yerde kendi teorik tahlillerinin ve
savlarýnýn sýnýrlarýný göstermekte ise de, eski biçimlerin (feodal)
aþýlmýþ olmasýnýn olabilirliði yüzünden fazlaca da deðere sahip
deðildir. Örneðin 1870e kadarki Fransa, ya da 1920lere kadarki
Ýtalya, Gramsci için geri ülkelerdir, ama sömürge ya da gerikalmýþ ülkeler deðildir. Bu yüzden onun geri-kalmýþ ya da sömürgeler tanýmlamasý muðlak, niteliksiz durumdadýr ve bu ülkelerde sivil toplum hiç yoktur. Bu nedenle de önemsenmeyecek
bir rezerv durumundadýr.*
172
Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 243; Modern Prens, s. 153.
* Burada Marksist-Leninist teorinin bazý bu konuya iliþkin saptamalarýný ele alýp,
Gramscici ilginç bir yorumu yapýlabilir. Ama Gramscinin bizzat kendisi buna engeldir. O,
kendi içinde bütünselliði olan, sistematik bir tahlil yapmaktadýr ve hemen her konuda
kendinin ya özgün görüþünü belirtir, ya da Marks-Engelse atýf yapak, onlarýn tezlerini
nasýl anladýðýný ifade eder. Bu yüzden kendisinin boþ býraktýðý yerleri doldurmak diye bir
durum olamaz. Örneðin yukardaki sözlerini sosyalist devrim-burjuva demokratik devrimi
ayrýmý açýsýndan alýp, geri-kalmýþ ülkeler (ya da sömürgeler) için ikinci devrimin sorun
olduðunu söylemek Gramsciyi hiç anlamamak demektir. Böyle bir ifade bile, kapitalizmin
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b) Sivil Toplum-Aydýnlar ve Ýdeolojik Mücadele
Gramscinin yaptýðý sivil toplum-politik toplum (devlet) ayrýmý, son tahlilde, belli bir devrim anlayýþýna, belli bir mücadele
biçimine yöneliktir. Daha tam bir deyiþle, Gramscinin bu ayrýmlarý, son tahlilde, kendi devrim anlayýþýný savunmaya yöneliktir.
Daha önce gördüðümüz gibi, Gramscide politik iktidarýn ele geçirilmesi ikincildir; birincil olan sivil toplumda proletaryanýn
hegemonyasýný saðlamaktýr. Þimdi bu vargýsýnýn temellerini, öncüllerini, nedenlerini ele alalým:
1926 yýlýnda, yani hapishaneye girmesinden önceki son aylarda Güney Sorunu üzerine çalýþan Gramscinin Güney Ýtalya nýn
önemini, devrimdeki yerini nasýl ele aldýðýný III. Bölümde görmüþtük. Güney Sorunu yazýsýnda, hemen hemen Ýtalyadaki devrimci
mücadelenin ve devrimin geleceðini, aydýn yýðýnýna ve bu yýðýnda proletarya lehine bir kopmanýn gerçekleþmesine baðladýðýný
biliyoruz. Yine o yazýsýnda Gramsci, Güney Ýtalyadaki tarýmsal
bloku daðýtmanýn yolunu, bu blokun temeli olan entelektüel
bloku daðýtmakdan geçtiðini söylerken, bu bloku somut olarak G.
Fortunato ile B. Crocenin yönlendirdiðini belirtmektedir.
Güney toplumsal blokunun üstünde, þimdiye deðin
pratik olarak tarýmsal bloktaki çatlaklarýn çok tehlikeli
bir duruma gelmeleri ve onun çökmesine yol açmalarýný
engellemeye yaramýþ bulunan entelektüel blok iþ görür.
Bu entelektüel blokun temsilcileri, bu nedenle, yarýmadanýn en gericisi sayýlabilecek Giustiono Fortunato ve
Benedetto Crocedir ... B. Croce çok yüksek bir ulusal
iþlev görmüþtür: radikal Güneyli aydýnlarý, ulusal ve Avrupasal kültüre katarak köylü yýðýnlardan ayýrmýþ ve bu kültür arasýnda, onlarýn ulusal burjuvaziye ve böylece tarýmsal bloka soðurmuþtur.173
Ýlk bakýþta okuyucu, Fortunato ve Croce üzerine söylenmiþ
bu sözlere bunca yer vermemizi yadýrgayabilir. Oysa Gramscinin
teorik, politik ve felsefi yazýlarýnda bu iki isim ve özellikle Croce
egemen olduðu, ama sivil toplumun geliþmediði ülkeler (Rusya) ile sömürge ya da
geri-býraktýrýlmýþ ülkeler ayný baðlamda ele alýnmak durumundadýr ki, bunun yanlýþlarýný
göstermeye bile gerek yoktur.
173
Gramsci, Güney Sorunu. Portelli, Gramsci ve Tarihsel Blok - Ek, s. 161-165.
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büyük yer tutar. Croceye karþý yazdýðý yazýlar, neredeyse Defterlerin yarýsýný kapsamaktadýr ve Crocenin adýnýn geçmediði bir
yazýsý hemen hemen yok gibidir. Fortunato ve Croce ile ayakta
duran ideolojik blok saptamasý düþünüldüðünde bunun nedeni
anlaþýlabilir.
Baþa geçmek isteyen her grubun en önemli özelliklerinden biri, geleneksel aydýnlarý ideolojik olarak
kendine dönüþtürme ve kazanma yolunda yaptýðý
savaþtýr. Bu grup, organik aydýnlarýný yetiþtirdiði ölçüde,
bu dönüþtürme ve kazanma iþi çabuk ve etkili olarak
gerçekleþtirilebilir.174 (abç)
Gramscide geleneksel aydýnlar, kapitalist toplum içinde
bulunan, ama eski toplumda (feodal dönemde) oluþmuþ olan
aydýnlardýr. Organik aydýnlar ise, baþa geçmek isteyen sýnýfýn
kendi içinden çýkan ve onun çýkarlarýný savunan, formüle eden,
yürüten aydýnlar grubudur. Kapitalist toplumda geleneksel aydýnlar kýrsal kökenlidirler; organik aydýnlar ise kentsel kökenlidirler.
Bu aydýnlarýn iþlevleri ise açýk biçimde ifade edilir: egemen grubun, toplumsal hegemonya ve siyasal hükümet ast iþlevlerini uygulayan vekilleri175 olmak. Öyleysel bir toplumsal sýnýf (Gramscide
toplumsal grup) iktidarý feth etmek istiyorsa, yani önce toplum
üzerinde hegemonya kurmak ve sonra da egemen olmak istiyorsa
(ve bunu yapmak zorundadýr), bu iþleri yapacak vekillere,
memurlara, yani aydýnlara (organik) gereksinmesi vardýr. Bunlar olmaksýzýn bir sýnýf yöneten ve egemen olamaz. Kýsaca,
politik hegemonyayý kuran, toplum üzerinde entelektüel ve moral
yönetim kuran, yalnýzca toplumsal sýnýfýn aydýnlarýdýr.
Eðer yönetici sýnýf onayý yitirmiþse, yani artýk yöneten deðil, yalnýzca egemen ise, yalnýz cebir, güç kullanýyorsa, kesin olarak bu demektir ki, büyük kitleler
geleneksel ideolojilerden kopmuþlardýr ve eskiden inandýklarý þeye inanmamaktadýrlar.176 (abç)
Kitlelerin geleneksel ideolojilerden kopmalarý, bir baþka
sýnýfýn ideolojisini kabul ettikleri ya da en azýndan etmeye yönel174
175
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dikleri bir durum yaratýr. Bu da diðer sýnýfýn hegemonya sahibi olmasý ile sonuçlanýr. Bu durumda geleneksel ideolojinin taþýyýcýsý,
yayýcýsý ve anlatýcýsý olan geleneksel aydýnlar, iþlevlerini yerine
getirmemekte ve yeni toplumsal sýnýfýn organik aydýnlarýnýn onlarýn yerlerini almasý gündemdedir. Böylece sivil toplumda
hegemonyayý saðlayanlarýn aydýnlar olduðu netleþir. Bu aydýnlar
sivil toplumdaki özel kurumlarda yer alarak ve bunlar aracýlýðýyla iþlevlerini yerine getirirler. Yine de Gramscide bu aydýnlar, o
sýnýfýn aydýnlarýnýn (ister geleneksel, isterse organik olsun) bir
bölümüdür. Ayrýca politik toplumu yöneten, yani devlet aygýtýný
kullanan aydýnlar da vardýr. Bürokrasi, yani zoralayýcý gücünü kullanan ve belli bir noktada kast haline dönüþen yönetici personel
de177 aydýnlar kapsamýna girer.
Bir bütün olarak ele alýndýðýnda aydýnlarý þöyle sýralar Gramsci: Avukatlar, noterler (özellikle kýrsal kasabalarda), papazlar,
ilkokul öðretmenleri, hekimler, fabrika teknisyenleri, politikacýlar, devlet memurlarý, sanatçýlar, felsefeciler, üniversite hocalarý, ideologlar, gazeteciler, yargýçlar ve subaylar. Bu aydýnlarýn her biri toplumda sivil ya da politik toplum olarak belli bir
iþlevi yerine getirirler ve belli bir kurum içinde yer alýrlar. Ancak
bunlarýn sivil topluma denk düþenleri, egemen sýnýfýn hegemonyasýný saðlayan, koruyan ve sürdürenler olarak birincil öneme
sahiptirler, çünkü doðrudan halk kitleleriyle temas halindedirler.
Artýk sorun, egemenlik için mücadele eden sýnýfýn (örneðin proletaryanýn) bu aydýnlarý kendine baðlamasý ve egemen konumdaki
sýnýfýn hegemonyasýný sürdürücü iþlevlerini yapmaktan
uzaklaþtýrýlmasýdýr. (Þüphesiz böyle bir þeyin önkoþulu vardýr: Egemenlik için mücadele eden sýnýfýn önce kendini bir bütün olarak
örgütlemiþ olmasý.) Marksist-Leninist yazýnda küçük-burjuvazi olarak geçen kesimin örgütlenmesinden baþka bir þey deðildir
Gramscinin öne çýkartýklarý. Ve bunu devrimci mücadelenin temeli
haline getirebilmesi için uzun bir yol katetmek yolunda kalýyorsa,
nedeni proletaryanýn sýnýf mücadelesinde küçük-burjuvazinin yerinin böylesine belirleyici bir konumda olmamasýdýr. Diðer bir noktada da, Gramsciye kadar ve hatta ondan sonra da hiçbir Marksist-Leninistin sýnýfsal ittifaklar sorununu, böylesine bir Hegelci
177
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anlayýþla açýklamaya çalýþmamýþ olmasý, tersine bunu üretim iliþkileri temelinde ortaya koymuþ olmalarýdýr. Marksizm-Leninizmde
sýnýfsal ittifaklar sorunu, sýradanlaþtýrýlarak, düþmanýn elindeki
araçlarýn ele geçirilmesine dönüþtürüldüðü hiç görülmemiþtir. Taktik planda bile, Marksist-Leninistlerin ittifaklara bakýþ açýsý, belli bir
anda ortak çýkarlar etrafýnda hareket edebilme ve ortak bir düþman
tarafýndan varlýk-yokluk sorunu ile yüzyüze býrakýlma olmuþtur.
Gramscide açýða çýkan anlayýþ, Hegelci devlet anlayýþýnýn bir yansýsý olmakla birlikte, köklerini Makyevellide bulur. Gramsci için,
modern parti, ya da proletarya partisi, modern prens olmalýdýr.
Bu da kökenin nerede olduðunu tanýtlamaktadýr. Kýsacasý burjuvazinin Makyevellisine karþý proletarya kendi Makyevellisini
çýkarmalýdýr!
Tarihsel olarak egemenlik için mücadele eden sýnýflar ele
alýndýðýnda, özellikle de burjuvazi ele alýndýðýnda, izlenilen yol açýktýr: Bir yandan kendisine baðlý ve kendi içinden çýkmýþ bir bakýma
sýnýf içi iþbölümüne denk düþen aydýnlar (organik aydýnlar)
oluþtururken, öte yandan bu aydýnlar aracýlýðýyla, feodal aydýnlarý
(geleneksel aydýnlar), belli siyasal ve ekonomik erekler ortaya
koyarak, ideolojik olarak kazanmaya çalýþýr (transformasyon).
Burjuvazi buna baþarýlý olduðu oranda kendi hegemonyasýný kurar
ve bundan sonra politik toplumun fethine yönelir. Çünkü bu fetih
için gerekli öznel koþullar olgunlaþmýþtýr. Bir kez devlet aygýtýný
ele geçirdikten sonra burjuvazi, kendi iktidarýný saðlamlaþtýrýr ve
devlet iktidarý aracýlýðýyla yeni bir toplum tipini (sivil toplum)
yaratýr. Ya da daha tam deyiþle, bu devlet aracýlýðýyla mevcut sivil
toplumu, kendi ekonomik yapýsýna (kapitalist üretim iliþkilerine)
uygun hale sokar. Buna Gramsci devletin eðitici ve biçimlendirici
iþlevi demektedir. Artýk yeniden biçimlendirilmiþ olan sivil toplum,
özel kurumlar olarak burjuvazinin kalýcýlýðýnýn garantisi haline
gelir.
Tarihsel evrimin bu Gramscici anlatýmý ya da yorumu gerçeklikle ne oranda çakýþmaktadýr? Bunu anlamak için Gramscinin
proletaryanýn egemenlik için mücadele sürecine bakýþýný da bilmek gerekir. Öyle ki, tarihsel evrimin yukardaki gibi geliþtiðini
önsel olarak kabul ederken ki Gramsci için bu da önemli deðildir proletarya böyle bir rota izlemelidir. Yani proletarya önce kendi
ideolojisini oluþturur (kendi çýkarýný genel çýkar olarak ortaya
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koyarak yapar bunu ve bu yüzden bu ideoloji yalanlaþtýrýcý niteliktedir) ve kendi aydýnlarý aracýlýðýyla bunu yayar. Sonra burjuvazinin aydýnlarýný (artýk bu aydýnlar geleneksel aydýnlar haline
dönüþmüþtür) ideolojik olarak dönüþtürmeye ve kazanmaya
çalýþýr. Bunu ne kadar hýzlý ve etkili yaparsa, o kadar kýsa sürede
hegemonya sahibi olur ve politik iktidara yürüyebilir. Çünkü her
zaman baðýmlý bir grubun egemen olmasý, ekonomik-korporatif
evreden öteye geliþip, sivil toplum içinde ethik-politik hegemonya
evresine yükselmesi ve devlet içinde egemenlik evresine ulaþmasý178 þeklinde olur.
Gramsci, burjuva devrimlerinin geliþimi ile proletarya devrimlerinin geliþimini bu þekilde aynýlaþtýrýrken temel dayanaðý gene
sivil toplum olmaktadýr. Ancak Gramscinin kavramlarý ve temel
ilkeleri ýþýðýnda bile bu iki devrim benzeþ deðildir ve olamamaktadýr. Ona göre, devlet, sivil toplumu ekonomiye uyarlamanýn aracýdýr. Bu durumda devlet iktidarýný ele geçiren burjuvazi, bu iktidar aracýlýðýyla mevcut sivil toplumu (feodal toplumda bulunan
sivil toplum ve bunun önemli organý kilisedir) dönüþtürerek, kendi
ekonomisine uygun hale getirir. Ama sivil toplumda hegemonya
kurmak, son tahlilde, sivil toplumun dönüþtürülmesidir. O güne
kadar mevcut (feodal) temele iliþkin olan sivil toplum, ya da özel
örgütler, iktidarý hedefleyen, egemenlik için mücadele eden sýnýfýn aydýnlarýnca içten feth edilmiþ olmakla, mevcut sivil toplum
artýk buna eski diyebiliriz, mevcut egemen sýnýfýn artýk yöneten deðil, sadece egemen olan devletinin ardýndaki saðlam
kaleler ve top yuvalarý olmaktan çýkmýþ deðil midir? Öyleyse, devlet iktidarý feth edildiðinde yeni bir sivil toplum kurmak, ya da bu
devlet aygýtý ile sivil toplumu dönüþtürmek söz konusu deðildir ve
olamaz da. Daha önce ele geçirilmiþ ve dönüþtürülmüþ bir sivil
toplumun yeniden dönüþtürülmesi, ancak bir üst evreye geçiþ olarak mümkündür. Ayrýca devlet, sivil toplumu ekonomiye uyarlamanýn aracý durumundaysa, önce sivil toplum, sonra politik toplum diziliþi de tersine çevrilebilir. Böyle olunca da tarihsellik deðil,
soyut akýl yürütme söz konusudur, yani imgeleme baþvurulmaktadýr.
Gerçeklikte burjuvazi, altyapýda kapitalizmin egemen olmasý178
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na paralel olarak üstyapýdaki dönüþümleri gerçekleþtirebilmiþtir.
Ancak yine de bir süre ekonomi kapitalist nitelikteyken, üstyapý
feodal niteliðini sürdürmüþtür.
... toplumun ekonomik yaþam koþullarýndaki bu
güçlü devrim, siyasal yapýsýnda buna uygun düþen bir
deðiþiklikle hemen izlemedi. Toplum, gitgide daha burjuva bir duruma gelirken, devlet rejimi feodal kaldý.179
Tarihin belli bir evresinde ortaya çýkan bu durum, açýkça
burjuva devriminde devlet aygýtýnýn fethi sorununun birincil deðil,
ikincil olduðunu ifade eder. Ve devlet aygýtý feth edildiðinde, artýk
toplumun bütün olarak burjuva nitelik almasý ve burjuvazinin politik olarak da egemen olmasý tamamlanmýþ demektir. Bu noktada
(ya da momentte) burjuva aydýnlarýnýn devlet ve özel kurumlar
aracýlýðýyla sivil toplumu ekonomiye uyarlamaya çalýþmasýnýn bir
anlamý kalmamaktadýr. Öyle ise, sivil toplumun devlet iktidarýnýn
fethinden önce feth edilmesi sorunu kurumsal deðil, ideolojiktir;
ve devletin fethinden sonra ideolojiye uygun yeni bir sivil toplum
kurulmasý ve kurumlarýnýn yaratýlmasý söz konusu olabilir.
Gramscinin sorunu bu konuyuþ tarzý, yukarda gördüðümüz
gibi, burjuva devrimlerinin tarihsel oluþumuna terstir. Gramscinin
bu gerçeði bilmediðini düþünmek oldukça saf bir anlayýþ olur. Gerçekte Gramsci burjuva devrimlerinin rotasýný oldukça ayrýntýlý
biçimde ve Fransa ile Ýtalya somutunda tahlil etmiþtir. Bu tahlillerinin ýþýðýnda diyebiliriz ki, Gramsci, devlet iktidarýnýn fethinden önce
sivil toplumda hegemonya kurma düþüncesini, hiçbir biçimde mevcut sivil toplumun feth edilmesi ve bu baðlamda yeni sivil toplumun kurulmasý olarak tasarlamamýþtýr. Ona göre hegemonya
için mücadele ideolojik mücadeledir ve sadece mevcut sivil toplumun daðýtýlmasý, devlet aygýtýnýn dayanaðý, saðlam kaleleri ve
top yuvalarý olmasýnýn engellenmesi mücadelesidir. Bu yüzden
devlet iktidarý feth edildikten sonra, bu iktidar aracýlýðýyla yeni sivil
toplum oluþturulur. Ama bu yenilik eskinin parçalanmasý ile deðil
dönüþtürülmesi ile gerçekleþen bir yeniliktir.
Böylece, bir yanda sivil toplumun fethi ki ayný zamanda
devletin ethik içeriði olduðu için devletin içten fethi demektir,
öte yanda sivil toplumun daðýtýlmasý karþýmýza çýkmaktadýr. Her
179
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ikisi de Gramscinin teorisinde mevcuttur. Birincisi, Gramscinin
genelde kabul ettiði tarihsel gerçekliktir, ikincisi sivil toplumun
üstyapýsal kavranýþýnýn ürünüdür.
Özetlersek, Gramsci, belli bir evrede egemenlik için mücadele eden sýnýfýn ilkin mevcut egemen sýnýfýn sivil toplumdaki egemenliðini, yani ideolojik, entelektüel, kültürel, moral hegemonyasýný
bertaraf etmesi gerektiðini savlar. Bu ise, doðrudan kendi ideolojisini sivil toplum içinde yaymasý ile mümkündür. Bu baðlamda,
sorun, sivil toplumun ögelerinin neler olduðunu saptama ve bu
ögeler içinde ideolojik mücadele yürütme sorunudur. Bu da, çok
sayýda ideoloji yayýcý insana, ya da Gramscinin deyiþiyle, egemenlik için mücadele eden sýnýfýn kendisine baðlý aydýnlara gereksinme
gösterir. Egemenlik için mücadele eden sýnýfýn bir ideolojisi
oluþmuþ ise, temel görev bu ideolojiyi yayacak aydýnlarý bulmak ya da yaratmak ve bunlarýn sivil toplum içindeki faaliyetini
düzenlemek ve koordine etmektir. Bu ise, o sýnýfýn parti olarak
örgütlenmesi görevine ve partinin çalýþma tarzýna denk düþen görevlerdir.
Gramscinin tarihsel geliþiminin üç momentinden ikincisi,
en önemli ve belirleyici momenttir. Çünkü, tarihsel geliþme devamlý olarak birinci (ekonomik) ve üçüncü (askeri) moment
arasýnda ikinci (siyasal) moment aracýlýðýyla salýnýr.180
(Ýkinci) moment, siyasal güçlerin iliþkisidir. Yani bu,
deðiþik toplumsal gruplarýn eriþebildikleri homojenlik,
kendi kendinin bilincine varma ve örgütlenme düzeylerinin deðerlendirilmesidir. Bu moment, kendi baþýna
çözümlenebilir ve bu momentin þimdiye dek tarihte
olageldiði gibi, ortak siyasal bilincin deðiþik momentlerini karþýlayan deðiþik düzeyleri ayýrdedebilir.181 (abç)
Ýlk ve en basit moment ekonomik-korporatif momenttir. Bir tacir bir baþka tacirle dayanýþma halinde
olmasý gerektiðini hissetmektedir, bir manifaktür sahibi
bir baþka manifaktürcü ile ayný biçimde vb., ama bu tacir bir manifaktürcü ile dayanýþma içinde olmasý gerektiðini hissetmemektedir, yani homojen bir meslek gru180
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bunun üyeleri kendi birliðinin ve homojenliðinin ve de
bir meslek grubu olarak örgütlenme gereksinmesinin bilincine sahiptir, ama geniþ bir sosyal grup olarak henüz
bu bilince sahip deðildir.182 (abç)
Ýkinci momentte, bir sosyal grubun bütün üyeleri
çýkar dayanýþmasýnýn bilincine ulaþmýþtýr, ama henüz saf
ekonomik alanda. Bu konjonktürde devlet sorunu egemen gruplarla politik yasal eþitliði kazanma, yani yasama ve yürütmeye katýlma hakký, hatta bunlarda reform
yapmak anlamýnda ortaya çýkar, ama mevcut temel
yapýlanma çerçevesi içinde.183 (abç)
Üçüncü momentte, bugünkü ve gelecekteki geliþmeleriyle korporatif çerçeveyi kýrarak ve yalnýzca ekonomik
olmaktan çýkarak, baþka alt gruplarýn da çýkarlarý olabilecek ve olmasý gereken korporatif çýkarlarýn bilincine
varýlýr. Bu, yapýdan karmaþýk üstyapý alanýna tam geçiþi
simgeleyen, açýk seçik siyasal bir aþamadýr. Bu aþamada
önceden filizlenen ideolojiler parti biçimine girerler, karþý karþýya gelirler, mücadele ederler. Böylece bunlardan bir teki ya da hiç olmazsa bunlarýn birleþmelerinden yalnýzca biri baþatlýk kazanýr, ekonomik ve siyasal
amaçlarýn birliðindan baþka entelektüel ve moral birliði belirler, mücadelenin etrafýnda döndüðü sorunlarý
korporatif planda deðil de, evrensel planda koyar ve
böylece alt-baðýmlý gruplar üzerinde temel sosyal grubun hegemonyasýný kurarak, tüm toplumsal alana yayýlýr ve kendini kabul ettirir. Devlet, özel bir grubun organýdýr ve bu grubun en fazla yayýlmasý için uygun koþullarý
yaratmaya hizmet eder.184 (abç)
Gramscinin açýk-seçik siyasal momenti ile geliþen süreç,
herþeyden önce aþamalý bilinçlendirme anlayýþýna varmakadýr. Bilincin, korporatif (ekonomik) bilinç, demokratik bilinç, siyasal bilinç
olarak üç momentte geliþmesi temel Marksist-Leninist tezlere terstir. Bilincin dýþtan iletilmesi olarak bilinçlendirme faaliyeti,
182
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Gramscide bilincin oluþmasý olarak kendiliðinden bir durum
yaratýr ve bu ekonomizmin ta kendisidir. Bu da Hegelci kavrayýþýn
bir üründür. Bilindiði gibi Hegelde evrensel bilinç çeþitli momentlerden (aþamalar olarak) geçer ve kendiliðinden oluþur.
Gramsci gerçekte kendiliðindenciliði benimsemiþtir, ama
bunu ekonomizm eleþtirisi ile örtük biçimde ortaya koymuþtur.
Bunu da ekonomizmi alabildiðine sýradanlaþtýrarak yapmýþtýr. Deðerlendirmelerinde burjuva liberalizmi ile trade-unionculuðu
(sendikalizm) aynýlaþtýrmakla yanýlgýya düþer. Öyle ki seçimlerde
oy kullanmama tavrýna iliþkin bütün biçimler ekonomizm içine
girer185 diyerek, ekonomizmi alabildiðine genelleþtirmesi buna tipik
bir örnektir. Bu durum, Marksizm-Leninizmde özel bir yer tutan
ekonomizm konusunun özünü unutturacak niteliktedir.
Bilindiði gibi ekonomizm sapmasý, en açýk biçimde Lenin
in Ne Yapmalý? kitabýnda eleþtirilmiþtir. Genel olarak kendiliðindencilik teorisi olan ekonomizm, devrimci proletaryanýn
mücadelesinin her alanda kendiliðinden geliþmelere bel baðlama
ve her alanda buna baðlý olarak dar eylemle yetinme demektir.
Bu teori, nesnel koþullarýn geliþiminden hareket ederek, herþeyden
önce proleetaryanýn ekonomik mücadelesini yürütmeyi ve buna
siyasal bir nitelik vermeyi savunan bir teoridir. Bir baþka deyiþle,
mevcut olandan yola çýkarak, mevcut olanýn kendiliðindan geliþmesini izlemeyi önerir. Siyaset ekonomiyi uslu uslu izler. Bu teorinin
kitleleri bilinçlendirme teorisi, bilincin içten iletilmesi teorisidir.
Bu yüzden ilkin, proletarya ekonomik mücadele içinde kendi ekonomik çýkarlarýnýn bilincine ulaþýr. Bu fabrikalardaki yaþam
koþullarýnýn teþhiri ile gerçekleþen bir bilinç olarak sosyalist siyasal bilincin ilk evresini oluþturur. Böyle bir teþhirle, ekonomik çýkarlarýnýn bilincinde olan iþçiler sendikalar içinde örgütlenirler ve kapitalistlere karþý mücadeleye girerler. Elle tutulur, somut sonuçlar
vaad eden talepler doðrultusunda yürütülen bir mücadeledir bu.
Gramscide bunun karþýlýðý ekonomik-korporatif momenttir. Ýkinci
evrede ise, bu sendikal bilinç, iþçi sýnýfýnýn ekonomik mücadelesine siyasal nitelik kazandýrarak geliþir ve böylece karþýlarýna devlet gücü çýkar. Ve nihayet siyasal nitelik kazanmýþ ekonomik mücadelede bilinçlenen iþçiler, parti içinde örgütlenirler. (Her grevcinin
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kendisini parti üyesi ilan etme hakkýna sahip olmasý gerektiði
þeklindeki menþevik anlayýþ buradan gelmektedir.)
Lenin, bu kendiliðindencilik teorisini eleþtirirken, her þeyden önce, iþçi sýnýfýnýn bilinçlendirilmesinin aþamalý olamayacaðýný
belirtir. Leninde sosyalist siyasal bilinç, bir evrensel bilinç olarak kendiliðinden momentler aracýlýðýyla geliþmez ve oluþmaz. Bu
bilinç, iþçi sýnýfýna dýþdan, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý
ile iletilir. Ýþçi sýnýfý kendiliðinden sendikal bilincin ötesine geçemez.
Sözcüðün tam anlamýyla Gramscinin üç momentli bilinç
oluþumu anlayýþý, kendiliðindenciliktir, ekonomizmdir. Ve bu
anlayýþýn örgütlenme kavrayýþýnýn da ilerde ele alacaðýz Leninist
parti anlayýþýndan farklý olacaðý açýktýr.
Gramscinin bu deðerlendirmeleri ideoloji, parti ve hegemonya iliþkisine açýklýk kazandýrmýþ bulunmaktadýr. Burada ortaya
çýkan bir yanýlgý da, sosyalist devrim ile burjuva devrimini aynýlaþtýrmak ve her iki devrimin rotasýný ve örgüt anlayýþýný bir tutmaktýr.
Tüm bunlarý belli bir özgünlük içersinde yapmaktan öteye geçen
Gramsci, bunlarý tarihten çýkartarak, þimdiye dek tarihte olduðu
gibi diyerek genelleþtirmeye yönelmesi yanýlgýnýn oluþumunu ifade eder. Ayrýca ideoloji ile kurumlar iliþkisinde de ters bir iliþki
vardýr.
Marksizm-Leninizmde ideoloji kavramý iki anlamda kullanýlmaktadýr. Birinci anlamý ile, ideolojiler ... sýnýf egemenliðinin
yalanlaþmýþ-yalanlaþtýran, arkadan gelen doðrulamalar
görünümleri altýnda düþünülmüþ bulunmalarý sonucu, bir tür yansý gibi, her zaman kurumlardan sonra gelir.186 (Marks) (abç)
Yine Marks-Engels, Alman Ýdeolojisinde ideolojistlerin
sýnýf yanýlsamalarýnýn oluþumunu saðlayan ... etkin, verici, kurumlaþtýrýcý egemen sýnýf bireyleri olduðunu belirtirken187, ideolojilerin yaratýlmasýndan söz etmektedirler.
Ýkinci anlamda ideolojiler, belli bir dünya görüþünü ifade
ederler. Bu baðlamda ideoloji olumlu bir iþleve sahiptir.
Bu iki anlamda ideoloji kavramý, genel olarak Marksist-Leninist üstyapý kavrayýþýnýn bir ürünüdür. Ýdeolojik þekiller olarak
186
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üstyapý temele baðlýdýr ve onun çerçevesi içersinde oluþur. Ancak
bu belirlenme genel niteliktedir, yani yapý, üstyapýyý genel olarak belirler. Bu yüzden üstyapý mutlak bir edilgenlik durumunda
deðildir ve karþý hareketi ile temel üzerinde de etkide bulunur.
... Barth, bizim, iktisadi hareketin politik ve baþka
yansýlarýndan doðan tepkilerin iktisadi hareketin kendisi
üzerinde etkisi olacaðýný kabul etmediðimizi sanýyorsa,
akýntýya kürek çekiyor demektir. Marksýn 18. Brumaire
ne baksýn yeter. Burada politik çatýþmalarýn ve olaylarýn
oynadýðý özel rol üzerinde ve elbette bunlarýn iktisadi
koþullara genel baðýmlýlýðý üzerinde durmuþtur ... Bütün
bu efendilerin eksiði diyalektiktir. Orada bir neden, burada bir sonuç görmekten baþka becerdikleri bir þey yok.188
(abç)

Marks-Engelsin, her zaman tahlillerini tarihsel evrim içinde
ele almalarý, bu evrimden sonuçlar çýkarmalarý, çoðu kez tarihin
ayný biçimde cereyan edeceðini savunduklarý ya da söyledikleri
yanýlgýsýnda yol açmýþtýr. Ayný þekilde temel-tali iliþkisi, diyalektik
bir iliþki olarak ve diyalektik bir bütünlüðün ifadesi olarak düþünmeyip, mekanik bir biçimde mutlak bir sýrasal iliþki haline dönüþtürülmesi de sýk görülen bir yanýlgýdýr. Hegel diyalektiðinin ifadesi
olan zýtlarýn özdeþliði anlayýþýnýn ürünü olan bu mutlak sýrasal
iliþki (momentlerle geliþim) anlayýþý, Marksist diyalektikle kesenkes aþýlmýþtýr ve kavramsal olarak da terk edilmiþtir. Marks ve
Engelsin ideoloji-kurumlar iliþkisi üzerine söyledikleri ele alýndýðýnda bunun tarihsel deðeri göz önüne alýnmalýdýr. Bugüne kadarki
tarihte proletarya devrimi ile ilk kez insanlýðýn kendi tarihlerini
kendileri yapmaya baþlamalarýna kadar bir sýnýf egemen hale gelir gelmez, bu egemenliðini meþrulaþtýrmak ve korumak amacýyla
kendi ideolojisini oluþturur. Bu ideolojiler, sýnýf egemenliðinin yalanlaþmýþ-yalanlaþtýrýcý ve arkadan gelen doðrulamalarý durumundadýrlar. Bu yüzden kurumlardan sonra gelirler. Burjuvazinin tarihi
buna açýk bir kanýttýr. (Gramscinin yanýlgýsý da budur.) Temelde
feodal üretim iliþkilerinin baðrýnda doðup geliþen kapitalist üretim
iliþkileri, giderek kendine uygun sosyal iliþkiler oluþturur. Bu toplumsal oluþum, kapitalist üretim iliþkileri ile biçimlenmiþtir ve bu
188
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biçimleniþ kaçýnýlmaz olarak belli birlikler, örgütler, kurumlar yaratmýþtýr. Ve bundan sonradýr ki, bu yeni oluþumlarýn ideolojik
doðrulanmalarý, meþruluklarýnýn savunulmasý ortaya çýkar. Açýktýr
ki, hiçbir soyutlama somut olmaksýzýn, hiçbir teori pratik olmaksýzýn gerçekleþemez. Bir düþünce ürünü olan ideolojiler de, somutun,
pratiðin ürünüdür. Bir toplumda belli bir iliþki yokken, bu iliþkinin
kendisini tasarlamak olanaksýzdýr (ütopyacýlar hariç). Bu öylesine
bir gerçekliktir ki, proletaryanýn ideolojisi bile, kendisinin mevcut
olmadýðý bir çaðda ve toplumda deðil, var olduðu, geliþtiði ve geleceðine iliþkin verilerin ortaya çýktýðý bir çaðda oluþmuþtur. Bu gerçeði, hukuk konusunu bir ideolojik þekil olarak irdelerken Engels þöyle belirtir:
Modern devlette hukuk, sadece genel ekonomik duruma uygun ve onu yansýtmakla yetinmemeli, bu durumu kendi içinde tutarlý bir þekilde yansýtmak ve kendi iç
çeliþkilerinden ötürü göz çýkarýrcasýna tutarsýz görünmemelidir. Bunu baþarmak için ise, ekonomik koþullarýn
aslýna sadýk yansýtýlýþý gitgide bozulmaktadýr. Bir yasa,
bir sýnýf egemenliðinin kaba, düpedüz, deðiþiklik görmemiþ dile getiriliþi olunca bu durum büsbütün belirginleþir. ... Böylece görülüyor ki, hukuk geliþmesinin büyük
kýsmý sadece þunlardan meydana gelmektedir: Ýlkin, ekonomik iliþkilerin hukuki ilkelere dolaysýz çevrilmesinden
doðan çeliþkileri ortadan kaldýrmak ve uyumlu bir hukuk istemi kurmak, sonra da, daha ilerdeki ekonomik
geliþmenin ve bu geliþmede içerilmiþ bulunan yeni çeliþkilerin etki ve baskýsýyla bu hukuki sistemde açýlan gedikler.
Ekonomik iliþkiler hukuki ilkeler olarak yansýmasý hiç
þüphesiz ayný zamanda tersine dönmüþ bir þeydir; hareketi yapan kiþi bunun bilincine varmaksýzýn böyle olur.
... Böylece anlaþýlmadan olduðu gibi kaldýðý sürece ideolojik kavram dediðimiz bu tersine dönüþün, kendi sýrasýnda, ekonomik temele tepkide bulunmasý ve onu
belli sýnýrlar içinde deðiþtirmesi de bence oldukça
açýktýr.189 (abç)
189
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Hukukun belirlenmesi, bir devletin (yasama gücü olarak)
varolmasýný ya da bir sýnýfýn devlet iktidarýný feth etmiþ olmasýný
öngörür. Bu da devlet kurumlarýnýn ve hukukun ifade ettiði
iliþkilerin (her iliþki bir anlamda bir birlik oluþturduðu düþünülürse)
varlýðý demektir. Burada hukuk, bir ideolojik þekil olarak, yapýlýr,
yaratýlýr, oluþturulur, düzenlenir, tasarlanýr; hiçbir biçimde kendiliðinden doðmaz. Bu nedenle bir sýnýfýn entelektüel üretiminin
sonucudur. Ýdeolojiler ya da hukuk düþünülmüþ þeylerdir,
düþünce ürünleridir. Bu nedenle kurumlardan sonra gelirler ve
onlarý meþrulaþtýran, doðrulayan, yalanlaþtýrýcý/yalanlaþtýran ifadelerdir (gerekçelerin tersine dönmüþ biçimleri). Ama bir kez
oluþturuldular mý, onlar da temele tepkide bulunurlar ve onu belli
sýnýrlar içinde deðiþtirirler. Bir baþka deyiþle, kendilerinin ürünü
yeni iliþkiler ve oluþumlar (kurumlar) yaratýrlar. Ama bu, köken
sorununu ortadan kaldýrmaz. Bu yüzden, Gramscinin iddia ettiði
gibi, önce ideolojilerin oluþup, sonra bunlarýn parti haline gelmesi,
ancak belli bir evreden sonra olasýdýr. Bu evre de, adýna parti
denmemiþ bir önceki dönemin ürünüdür. Leninin parti üzerine
yaptýðý deðerlendirmeler incelenecek olursa, bu geliþme daha açýk
görülecektir.
Parti, gruplar olmaksýzýn geliþemezdi, ve çok sayýda
(sýnýrlý) insandan oluþan ve hemen hemen kiþisel arkadaþlýk iliþkisine dayanan, kenetlenmiþ kapalý olan gruplar Rusyada sosyalizmin ve iþçi hareketinin geliþiminde
zorunlu olan bir aþama idi.190
Bu aþamadan sonra, program ve taktiklerin temel sorunlarýnda birlik saðlamasýyla birlikte parti aþmasýna geçilir. Gruplar
dönemi (ki bu da sözcüðün dar anlamýnda bir örgüttür, bir kurumdur) ideolojik birliðe ve maddi örgüt birliðine yol açarak partinin
oluþmasýný saðlar. Bir bakýma, gruplar dönemi, partinin ideolojisinin oluþturulmasýdýr. Bu da dar anlamda bir örgüt (kurum) temelinde gerçekleþtirilir ve her grup belli bir oranda bir program
sahibi olmaya çalýþýr ve olur. Ancak Gramscinin savladýðý gibi,
parti haline gelmeden önceki moment, saf ekonomik-korparatif çýkarlar alaný deðil, tersine doðrudan politik mücadele alanýdýr.
190
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Teori pratikten çýkar, ama yeniden pratiðe döner ve pratiði
düzenleme iþlevi vardýr. Bu son duruma bakýp pratiðin teorinin
ürünü olduðunu söylemek mümkündür, ama bunu genel bir saptama olarak teorikleþtirmek ise bir sapmadýr ve de saçmadýr. Ýþte
Gramsci bunu yapmýþtýr. Konuyu biraz daha açalým:
Ýdeolojilerin niteliðine iliþkin Marksist saptama, burjuva ideolojisinin kavranýlmasý ve bertaraf edilmesi için gerekli bilgiyi saðlayan
yönüyle de önemlidir. Ýnsanlýðýn tarih-öncesini oluþturan kurumlarýn önceliði durumu, gerçek tarihte, yani insanlarýn kendi tarihlerini
kendileri yapmaya baþladýklarý andan itibaren ortadan kalkacaktýr.
Yalanlaþmýþ, yalanlaþtýrýcý ve yanýlsamalar yaratan ideolojiler, yerlerini, gerçeði ifade eden ve gerçekliðin biçimlendirilmesine hizmet
eden ideolojiye (dünya görüþüne) býrakýr. Ama böylece kendisini
de ideoloji olmaktan çýkarýr.
Bu neden böyledir? Ya da neden daha önceki ideolojiler bir
yanýlsamalar üretmek ve yaratmak amacýyla üretilmiþtir? Bunun
temel nedeni özel çýkar ile ortak (genel) çýkar arasýndaki çeliþkidir.
Üretim araçlarýnýn özel mülkiyetin bulunduðu koþullarda 
en geliþmiþ ve sonal hali ile kapitalist mülkiyet, insanlar, kendi
çýkarýný düþünen, bencil insanlar olarak atomlara ayrýþmýþtýr
ve kendi ürünlerine yabancýlaþmýþlardýr. Bu yüzden bireyler, ilkin kendileri için ortak çýkarlarýyla çakýþmayan, özgül çýkarlarýný
ararlar. Sonra ortak çýkar onlara yabancý ve onlardan baðýmsýz
bir çýkar gibi, özel ve ayýrt edici genel çýkara dönüþmüþ gibi sunulmuþtur ... Diðer taraftan da bu özgül çýkarlarýn pratik mücadelesi,
gerçekte sürekli olarak topluluða ve hayali ortak çýkarlarýna karþý
iþler ve devlet biçimindeki hayali genel çýkar tarafýndan pratik
olarak müdahale edilmesini ve sýnýrlandýrýlmasýný gerektirir.191
Bu nedenle egemen sýnýfýn yerine, kendi kendine geçen
sýnýf, önce yalnýz kendi amacý içinde ilerleyebilmek için kendi çýkarýný toplumun tüm üyelerinin ortak çýkarý gibi sunmaya, yani
ideal biçimde kendi fikirlerine evrensellik biçimi vererek sunmaya
ve bunlarý tek akýlcý, evrensel doðru fikirler gibi göstermeye zorlanýr. Bir devrim yapan sýnýf ise, bir sýnýf olarak deðil, tüm toplumun
temsilcisi olarak, egemen sýnýfa karþý çýkan toplumun tüm kitlesi
191
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olarak bir sýnýfa karþý olduðu için, salt bu yüzden daha deðiþik
baþlangýçtan yola çýkar. Baþlangýçta gerçekten onun çýkarlarý, eskimevcut koþullarýn baskýsýyla henüz güçlü bir biçimde baðýný
sürdürdüðü gibi, çýkarý, özgül bir sýnýf çýkarý olarak henüz yeterince
geliþmiþ olmadýðýndan, bu yapýlabilir. Bu yüzden onun zaferi, baþat
konum kazanamayan diðer sýnýflarýn pek çok bireyi için de yararlýdýr, ama sadece bu bireyler egemen sýnýfa kendilerini yükseltme
olanaðý bulana kadar.192 (abç)
Özetlersek, Marks ve Engelsde ideoloji ikiye ayrýlýr. Birincisi, tarihsel nedenlerle bir sýnýfýn kendi çýkarýný ortak çýkar gibi göstermeye ve böylece tüm toplum üzerinde egemen olmaya yarayan (yanýlsamalar saðlayan) gerçekliðin ters yüz edilmiþ hali olarak
ideoloji. Bu ideolojiler, belli bir tarihe sahip deðillerdir. Ýkinci tip
ideoloji ise, gerçekliðin bir ifadesi olarak ve insanýn kendini, doðayý
deðiþtirmesine, kendi tarihini yapmasýna hizmet eden ideolojidir.
(Bilimsel ideoloji ya da bilimsel dünya görüþü olarak da ifade edilmektedir.) Her iki tip ideoloji de, mutlak bir edilgenlik içinde olan,
içinden çýktýklarý temeli etkilemeyen konumda deðillerdir. Yine de
ideolojiler, belli bir ekonomik iliþkilerden ve oluþumdan sonra ortaya
çýkmýþlardýr. Özgül bir dönemde devrimci fikirlerin varoluþu, devrimci bir sýnýfýn var olmasýný öngörür.193 Böylece belli bir iliþki ve
bu iliþkilerin oluþturduðu belli yapý (kurumlaþma) ortaya çýktýktan
sonra, birinci tip ideolojiler, gerçeðin ters yüz edilmiþ hali olarak
oluþurlar. Burjuva ideolojisi bunun bir ifadesidir. Burjuva ideolojisi, kapitalizmin ekonomik temelde egemen olmasý, yani kapitalist
ekonomik yapýnýn (kurumlar olarak manifaktür, atölye, fabrika,
sanayi birlikleri, borsalar, loncalar vb.) geliþmesiyle oraya çýkar ve
bunlara belli bir meþruluk saðlar.
Ýþte Gramscinin metodojik ayrýmýnýn yarattýðý çeliþki bir
kez daha açýða çýkýyor. Onun ideolojilerin filizlenip parti haline
gelmeleri þeklinde ortaya koyduðu ve þimdiye dek tarihte olduðu
gibi diyerek evrenselleþtirdiði geliþme, burjuvazinin geliþmesinin
belli bir evresini ifade eder. Marks-Engelsin tahlil ve saptamalarýnýn evrenselliði, bunlarýn genel bir evrim içinde ve tüm evreleri
kapsayacak biçimde olmasýndan kaynaklanýr. Bu yüzden, tarihsel
192
193
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olarak, proletarya ideolojisine kadar tüm ideolojilerin kurumlardan sonra geldiði saptamasý evrenseldir. Proletarya ideolojisi ise,
ikinci tip ideoloji olarak belli bir geliþim düzeyinden sonra, ama
sýnýf mücadelesinin içinde deðil, yanýnda ve ona paralel olarak
geliþmiþtir.
Bu konuda, burjuvazi açýsýndan güçler ayrýmý doktrini
örnek olarak alabiliriz. Ýlk burjuva devrimiyle birlikte güçler ayrýmý
doktrini formüle edilmiþtir. Bu doktrin, dünyada burjuvazinin siyasal iktidarý belli sýnýrlar içinde ilk ele geçirdiði 1648 Cromwell
hareketiyle Ýngilterede ortaya çýkmýþtýr. Bu doktrin, Magna Cartayla
baþlayan bir sürecin sonucudur ve formüle edildiðinde aristokrasi
ile burjuvazi arasýnda bir denge durumu mevcuttur. Ýþte bu dengenin ifadesi ve kabulü olarak güçler ayrýmý doktrini ortaya
çýkmýþtýr. Yine 1789 Fransýz Devriminin eþitlik-özgürlük-kardeþlik
þiarý, o güne dek oluþmuþ burjuva iliþkilerin, burjuva kurumlarýn
meþruluðunu saðlayan, önündeki engelleri kaldýran, ama burjuvazinin kendi çýkarlarýný ortak çýkar gibi sunan bir burjuva ideolojisinin ifadesidir. Gramsci ise, Fransýz Devrimini, daha önceden
filizlenmiþ burjuva ideolojisinin ürünü olan iradi ve planlý bir hareket olarak görür. Bu devrimle politik iktidarý alan burjuvazi, devlet
gücü ile ideolojisine uygun kurumlar yaratmýþtýr diye ifade eder
Gramsci. Oysa ki, burjuva ideolojisi, ne ilkin Fransada oluþmuþtur,
ne de burjuvazi ilk kez Fransada iktidara gelmiþtir. Ayrýca Fransýz
Devrimi, doðrudan burjuva ideolojisinin ürünü olmasý bir yana,
ayrýca burjuva ideolojisinin gerçek oluþumunu saðlayan bir devrimdir de.
Tüm bunlarýn yanýnda, Gramscinin de belirttiði ideolojilerin
örgütleyici ve deðiþtirici niteliði tarihsel geçerliliðe sahiptir, ancak
bu geçerlilik ideolojilerin kurumlarla iliþkisinde (birinci tip ideolojilerde daha belirgin olarak) bir neden deðil, sonuçtur. Engels in
deyiþiyle, ideolojiler belli sýnýrlar içinde deðiþtirme özelliðine sahiptirler.
Özetle söylersek, Gramscide genel olarak burjuva devrimlerinin rotasý ile proletarya devrimlerinin rotasýnýn aynýlaþtýrýlmasý,
burjuva devrimlerinin bazýlarýnýn özelliklerini evrensel hale getimesine yol açmýþtýr. Bu, tüm teorisine yansýyan bir yanýlgý niteliðindedir.
Tüm bunlara karþýn, yine Gramscinin içinde bulunduðu
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koþullarý öne sürülerek, konularý metodojik düzeyde ele almak
gerektiði söylenebilir. Ama öylesine bir metod vardýr ki, bunun
kendisi buna olanak tanýmaz: Diyalektik yöntem. Gramscinin çýkýþ
noktasý olan Hegelin dediði gibi, Minervanýn baykuþu ancak karanlýk bastýktan sonra uçmaya baþlar. Yani önce olaylar yaþanýr,
sonra o olaylarýn düþünceleri edinilir. (Bilginin oluþumu) Ayrýca
itiraz olarak þu da söylenebilir ki, Gramsci, Marks ve Engelsin
Alman Ýdeolojisinde ortaya koyduklarýný, cezaevi koþullarýndan
kaynaklanan bir terminolojiyle ifade etmiþ olabilir. Ve bu nedenle
sapma olarak görünenlerin önemsenmeyebileceðini ileri sürmek
pekâlâ mümkündür. Ama buna bizzat Alman Ýdeolojisi engeldir:
Egemenliði amaçlayan her sýnýf, proletarya gibi egemenlik altýnda olduðu zaman bile, tüm olarak toplumun
ve genel olarak egemenliðin eski biçiminin ortadan kaldýrýlmasýna yönelen her sýnýf, kendi çýkarýný genel çýkar
gibi ortaya koyarak, yapmak zorunda kaldýðý ilk momentte, ilkin politik iktidarý ele geçirmelidir.194 (abç)
Ve bundan sonra, proletarya geliþme seyrine eski sivil
toplumun yerine, bütün sýnýflarý ve bunlar arasýndaki çeliþmeleri
kendi dýþýnda tutacak bir birlik koyacaktýr. Ve sivil toplumdaki geliþmenin tam resmi ifadesi olan politik güç, bu anlamýyla artýk mevcut olmayacaktýr195
Gramsci için ise, sorunlarýn korporatif planda deðil de, evrensel planda ortaya konulmasý, bir sýnýfýn alt sýnýflar üzerinde
hegemonya (kültürel, moral, politik kýsaca ideolojik) kurmasýný
saðlar ve devlet (politik güç) bu sýnýfýn en fazla yayýlmasý için uygun koþullar yaratmaya hizmet ettiði için, bir sonraki momentin
sorunudur. (Gramsci bu momenti ki üçüncü momenttir askeri
düzey olarak tanýmlar.) Bu da Gramscinin tezleri ile MarksistLeninist tezler arasýnda önemli bir zýtlýk olduðunu gösterir. Bu zýtlýk,
hemen her alanda sürekli yinelenir.
Gramsci, adýna sivil toplumda hegemonyanýn fethi mücadelesi dediði, geleneksel aydýnlar blokunun daðýtýlmasý ve bunlarýn
bir kýsmýnýn proletarya ideolojisine kazanýlmasý mücadelesi onun
örgüt (parti) anlayýþýný ve iþlevlerini tanýmlar. Proletarya, devlet ikti194
195
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darýný ele geçirmeden kendi organik aydýnlarýný yetiþtiremeyeceðini
düþünen Gramsci (ki Güney Sorununda sorunu böyle koyuyordu), bu andan itibaren tüm dikkatini geleneksel aydýnlarý ideolojik
olarak dönüþtürmek ve kazanmak mücadelesine verir. Bu noktada da üst yapýnýn sivil toplum-politik toplum olarak ayrýlmasýnýn
gereði yeniden ortaya çýkar. (Metodojik ayrýmdan uzaklaþma)
Çünkü aydýnlar, egemen grubun, toplumsal hegemonya ve siyasal hükümet ast iþlevini uygulayan vekilleridir (memurlarýdýr).
Bu durumda aydýnlarýn iki bölüme ayrýlmasý gerekir: 1) Sivil toplumda hegemonya iþlvini gören aydýnlar; 2) Politik toplumda
(devlet) politik egemenliði saðlayan ve yürüten aydýnlar (asker-sivil
bürokrasi). Eðer bu ayrým, salt metodojik düzeyde kalsaydý, aydýnlarýn kazanýlmasý devletin içten fethi anlayýþýna ulaþacaktý. Bu
anlayýþý da II. Enternasyonal oportünizminin öne ürdüðünü çok iyi
bilen Gramsci, bundan uzak durmak ister. Bu nedenle sivil toplum-politik toplum ayrýmýyla tüm aydýnlarýn deðil, iktidarýn fethinin
baþlýca koþullarýndan biri olarak sivil toplumda hegemonyanýn
fethini saðlayacak aydýnlarýn kazanýlmasý öne çýkar. (Metodojik
ayrýmýn gerçek ayrýma dönüþmesi.) Ancak Gramsci için, proletaryanýn kendi organik aydýnlarýný devlet ygýtýnýn feth edilmeden
önce yaratýlamayacaðý doðruysa, bunu proletaryanýn gelecekteki
iktidarýnýn nüvesi olan bir oluþu içinde, yani parti içinde yaratamýyacaðý yanlýþtýr. Proletarya partisi, proletaryanýn organik aydýnlarýnýn yetiþtiði ve onlarca oluþturulan bir yapýlanmadýr. Bu partinin iki temel görevi vardýr:
Birincisi, parti içinde ve proletaryaya iliþkin görevlerdir. Bu
görevler, tüm parti üyelerinin aydýn olarak yetiþtirilmesidir. Bu
kadrolarýn politik ve askeri nitelikleri talidir. Ve bu þekilde eðitilmiþ
kadrolar (ya da proletaryanýn organik aydýný olmasý gerekenler),
yani politik ve askeri niteliði aðýr basan kadrolar, mücadelenin pek
çok sorunun çözümünü güçleþtirir. Böylesi bir kadro anlayýþý (yani
politik-askeri kadro anlayýþý), sivil toplum-politik toplum farkýný
görmeyen ve ilk hedef olarak politik iktidarýn fethini (politik toplumun ele geçirilmesini) düþünen ve bu yüzden hareket savaþý
stratejisini ya da cephesel saldýrý teorisini savunan kavrayýþýn
ürünüdür der Gramsci. Böylece Gramscinin anlayýþýnda parti kadrolarý, bir yandn aydýn niteliði kazanacak biçimde kültürel
yönden eðitilirken, öte yandan onlarý politik ve askeri kadro haline
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sokarak aydýn olmasýný engelleyen yanlýþ devrim teorileriyle
mücadele etmelidir. Bu ikinci yan, Gramscinin mücadele biçimleri konusundaki özellikle Bordigaya karþý eleþtirilerinin temel
nedenidir.*
Ýkinci görev, parti dýþýnda ve partinin iþlevi olarak, egemen
sýnýflarýn ideolojik blokunu parçalamak ve geleneksel aydýnlarý
ideolojik olarak kazanmaktýr. Böylece parti, içte ideolojik eðitime aðýrlýk verirken, dýþta ideolojik mücadeleyi temel alýr. Ancak
bu ideolojik eðitim (içte) ile mücadele (dýþta), Gramscinin anladýðý anlamda düþünülmelidir, yoksa Marksist-Leninist ideolojik eðitim
ve ideolojik mücadele ile önemli farklarý vardýr.
c) Aydýnlar ve Proletarya Partisi
Gramscinin örgütlenme (parti) anlayýþýný derinlemesine ele
alýrken, kýsaca Leninist parti anlayýþýný anýmsatmakta yarar vardýr.
Lenine göre, proletaryanýn örgütleri çeþitlidir.
Genel olarak örgütün derecesine ve özel olarak
gizliliðine dayanarak kabataslak þu kategorilere ayrýlabilir: 1) Devrimciler örgütü; 2) Mümkün olduðu kadar
geniþ ve deðiþik iþçi örgütleri (belli þartlar altýnda, öteki
sýnýflarýn belli unsurlarýný da kapsama alacaðýný düþünerek kendimi iþçi sýnýfý ile sýnýrlýyorum). Bu iki kategori
partiyi meydana getirir. Ayrýca, 3) Parti ile iþbirliði yapan iþçi örgütleri; 4) Parti ile iþbirliði yapmayan, ama
fiilen onun denetimi ve yönetiminde olan iþçi örgütleri;
5) Ýþçi sýnýfýnýn, sýnýf mücadelesinin kendini büyük ölüde ortaya koyuþu sýrasýnda herhangi bir ölçüde sosyaldemokrat partinin yönetimine giren örgütsüz unsurlar.196
(abç)

Stalin, Leninist parti anlayýþýný þöyle özetler:
1) Önde gelen parti iþçilerinden, esas olarak pro* Gramscinin PCI-Genel Sekreterliðine seçildiði III. Kongrede Lyon Kongresi parti
içinde kadrolarýn kültürel olarak eðitilmesi konusunda karar alýnmýþ olmasý, bu düþüncesinin cezaevinde oluþmuþ ve oraya özgü olmadýðýný gösterir. Ancak Defterlerdeki
yaklaþýmý bütünsellik taþýr. Bu yüzden salt kadrolarýn kültürel geriliðine karþý bir çözüm
olarak düþünülmemelidir.
196
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fesyonel devrimci, yani parti çalýþmasý dýþýnda hiçbir
iþle uðraþmayan ve gerekli teorik bilgiye, tecrübeye, örgütsel pratiðe ve Çarlýk polisiyle dövüþme ve ellerinden
kurtulma ustalýðýna sahip olan parti iþçilerinden meydana gelen sýký ve düzenli bir kadro; 2) Yüzbinlerce emekçinin sevgisi ve desteðini kazanan bir mahalli parti örgütleri aðý ve çok sayýda parti üyesi.197
Bu þekilde oluþan bir parti yukardan aþaðýya örgütlenir.
Devrimci sosyal-demokrasinin örgütlenmedeki ilkeleri, demokrasiye karþý hiyerarþik yapý, ya da diðer bir
deyiþle otonomiye karþý merkeziyetçiliktir. Bunlar eyyamcýlarýn savunduklarýnýn tam tersi ilkelerdir. Sonuncularýn
savunduklarý ilke, tabandan yukarý doðru týrmanmak istediði için, en uzak otonomiye ve demokrasiye varýncaya
dek vardýr. Fakat devrimci sosyal-demokrasi iktidar mücadelesini yukardan baþlattýðý için, bölümlerin
karþýsýnda merkez teþkilatýnýn haklarýný ve tam yetkisini
ve iktidarýnýn geniþletilmesini savunur.198 (abç)
Bu þekilde örgütlenmiþ Bolþevik Partisi, nesnel koþullara
baðlý olarak kendi taktiklerini belirler. Kapitalizmin zayýf da olsa
iç dinamikle geliþtiði ve bu yüzden milli krizin kesikli olduðu ülkelerde, devrimci mücadele evrim aþamasý ve devrim aþamasý þeklinde iki evrede mütalaa edilebilir ve her iki aþamada da proletarya partisinin görevleri deðiþiktir. Ýkinci Bölümde gördüðümüz gibi,
evrim aþamasýndaki çalýþma tarzý iþçi sýnýfýný bilinçlendirmek, örgütlemek, iþçi sýnýfý ile öncüsünün (partinin) baðlarýný sýklaþtýrmak,
iþçi sýnýfýnýn ve emekçi halkýn bilincini yükseltmek, demokratik
muhalefetin en solunda yürüyerek egemen sýnýflarý yoðun politik
propagandayla teþhir etmektir. Parti içinde ise, oportünizme karþý
ideolojik mücadele yürütülür. Devrim aþamasýnda ise, partinin görevleri silahlý ayaklanmayý örgütlemek ve yönetmektir.
Bilindiði gibi Lenin, proletarya partisinin asýl görevinin proletaryanýn politik mücadelesini, yani iktidar mücadelesini yürütmek
olduðunu söyler. Lenin, ekonomizmin, proletaryayý ekonomik mücadeleye yöneltmek ve partinin görevini de bu mücadeleyi yürüt197
198
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mek, buna siyasal nitelik kazandýrmak olduðu þeklindeki tezini
þiddetle reddeder. Proletaryanýn dikkatini kendine ve kendi ekonomik mücadelesine yöneltenlerin sosyalizme ihanet ettiklerini
söyleyen Lenin, partinin görevini, proletaryanýn iktidar mücadelesini yürütmek olarak saptar. Bu temelde, partinin iþlevi, siyasi
gerçekleri açýklama kampanyasýný örgütlemektir.
Bizim en büyük hatamýz, siyasal ve örgütsel görevlerimizi, her günkü iktisadi mücadelenin kýsa vadeli, elle
tutulur, somut çýkarlarý düzeyine indirgememizdir.199
En geniþ siyasal ajitasyonun yürütülmesi ve bunun
sonucu olarak da bütün alanlarý kapsayan siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn mutlak olarak zorunlu
olduðunu ve eðer eylemimiz gerçekten sosyalist bir eylem olacaksa, bu eylemin baþlýca görev olduðunu gördük.200 (abç)
Bu Leninist parti anlayýþýna karþý ileri sürülen bir itirazý ele
alalým. Buna göre, Leninist parti anlayýþýnýn göreli olarak kapitalizmin geri olduðu, otokratik bir yönetimin bulunduðu (Gramsci nin
diliyle söylersek sivil toplumun ilkel ve peltemsi olduðu) Rusya
gibi ülkelerde geçerlidir; kapitalizmin ileri düzeyde olduðu ülkeler
için (Batý için) geçersiz olduðu, en azýndan yetersizdir. Nitekim
II. Enternasyonal oportünistleri Leninist parti anlayýþýna bu temelde karþý çýkmýþlardýr.* Kominternin V. Dünya Kongresinde (1924)
tüm komünist partilerin Bolþevikleþtirilmesi kararýný alýrken, temelde bu anti-Leninist görüþlerin tasfiyesini hedefliyordu.
Gramsci, PCI yöneticisi ve Komintern Yürütme Komitesi olarak V. Dünya Kongresi kararýný benimsemiþ ve geniþ biçimde PCI
içinde uygulamýþtýr. Öyle ki Bordiganýn bolþevikleþmeye karþý,
yani Leninist anlayýþa karþý çýktýðýnda buna karþý mücadeleyi
baþlatan bizzat Gramsci olmuþtur. (Bu konuda Gramscinin 9 Þubat
1924 tarihine bakmak yeterlidir. Bkz: Üçüncü Bölüm) Bu baðlamda onun Leninist parti anlayýþýný Batý için geçersiz olduðunu
düþündüðünü söylemek olanaksýzdýr. Ancak Defterler incelen* Yakýn dönemde Avrupa Komünizmi savunucularý da, bu Leninist parti anlayýþýna
ayný temelde karþý çýkmýþlardýr.
199
Lenin, Ne Yapmalý?, s. 132.
200
Lenin, Ne Yapmalý?, s. 122.
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diðinde, bunun biçimsel olduðu, Leninist parti anlayýþýndan yalnýzca merkeziyetçiliðin alýnmýþ olduðu görülmektedir. Genel olarak
Gramsci ile Leninin saptamalarý arasýndaki çeliþkiyi (ya da iliþkiyi)
bir yazar þöyle ifade etmektedir:
Gramscigil hegemonya kavramý, Leninkine çok yakýndýr. Gene de önemli bir nokta üzerinde, kültürel ve
ideolojik yöntemin ön plana gelmesi üzerinde, ondan
ayrýlýr... Lenin, hegemonyanýn salt politik görünümü üzerinde durur, çünkü onun için özsel sorun devlet aygýtýnýn kaba güç aracýlýðýyla devrilmesidir: amaç politik toplumdur ve ona eriþmek için ön bir politik hegemonya
zorunludur. ... Buna karþýlýk Gramsciye göre, yönetici
sýnýfa karþý mücadelenin özsel alaný sivil toplumda yer
alýr: sivil toplumu denetleyen grup hegemonik gruptur
ve politik toplumun fethi, onu devletin tümüne yayarak,
bu hegemonyayý tamamlar. Gramscigil hegemonya sivil
toplumun politik toplum üzerindeki önceliðidir. Leninist
çözümleme bunun tam tersidir. Bu farký hafifletmek
için Gramsci, sivil toplumn ülkelere göre deðiþen
önemine baðlý bulunan böyle bir karþýtlýðý Leninnin önceden söylediðini belirtir.201 (abç)
Bir Gramsci incelemecisi olan Portellinin belirttiði bu terlik, Leninin belirttiði iktidar mücadelesinin yukardan baþlatýlmasý
ile birleþince parti anlayýþýnda çok net biçimde görülü. Þüphesiz
dünyayý farklý yorumlayanlarýn onu deðiþtirme tarzlarý, kullandýklarý araçlar da farklý olacaktýr.
Daha önce belirttiðimiz gibi Gramscinin parti anlayýþý,
kuruluþ ve yapýlanýþ olarak biçimde Leninisttir. Öyle ki Jakobenliðe yönelttiði tüm eleþtirilere karþýn, Jakobenist bir anlayýþa sahipmiþ gibi görünebilir Gramsci. Lenin, partinin illegal çekirdeklerden oluþur202 saptamasý ve partide program ve taktiklerin temel
sorunlarýnda birlik203 olmasý gerekliliðini çeþitli yazýlarýnda belirtmiþtir. Bu iki öge, yani illegal çekirdek ve program ve taktiklerin
temel sorunlarýnda birlik, Gramscide kararlý ve kalýcý öge ve
201
202
203

Portelli, Gramsci ve Tarihsel Blok, s. 72-73.
Lenin, Örgütlenme Üzerine, s. 73, Bora Yay.
Lenin, Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri, s. 223.
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kolektif irade ve homojenlik olarak devriklenmiþtir. Ve ona göre,
partinin geliþmesi merkezdeki çekirdeðin organik geliþmesiyle204
gerçekleþir; demokratik merkeziyetçilik hareket halinde bir merkeziyetçiliktir.205 Gramscinin Leninist parti anlayýþýyla benzerliðin
hepsi de bu kadardýr. Bu noktada ilginç olan da, benzerliklerin,
pek çok oportünist ve revizyonistlerin Leninizme yönelttikleri aðýr
suçlamalarýn konusu olmasýdýr ve ayný çevreler için Gramsci ise
bir demokrattýr. Oysa Stalinizmin Leninizmi (!) diyerek suçlanan
Leninist parti anlayýþýndaki merkeziyetçiliðin benimsenmesi ve bunun güçlendirilmesinin savunulmasý Gramsci için oldukça
önemlidir. Bunun nedeni, þüphesiz PCI içinde güçlü bir muhalefetin güçlülüðü olmasý ve bu Leninist ilkeyle salt muhalefeti güçsüzleþtirmek istenmesidir.
Þimdi Leninizm ile Gramscinin örgüt anlayýþýndaki farklýlýklarý görelim:
Gramsci, bir partinin var olmasý için üç temel ögenin birleþmesi zorunludur der.206 Bu ögeleri ise þöyle ifade eder:
Birinci temel öge: Bir kitle ögesi, sýradan ve ortalama
insanlarýn oluþturduðu bir kitle ögesi. Bu kiþilerin katýlmasý yaratýcý ruh ve örgütçü yetenek deðil de, disiplin ve sadakat biçiminde
olur. Bunlarsýz parti olamayacaðý doðrudur, ama sadece bunlarla var olamayacaðý da doðrudur. Bunlar, kendilerini merkezileþtiren, örgütleyen ve disipline eden birileri olduðu sürece bir güçtür.
Bu birleþtirici gücün yokluðunda onlar daðýlýrlar, aciz birer toz taneciði gibi yok olurlar. Bu unsurlarýn her birinin birleþtirici bir güç
olabileceði yadsýnamaz, ama ben, böyle bir güç olmadýklarý ya da
böylesi bir güç haline getirecek koþullarýn olmadýðý ya da eðer
böylesine bir güç iseler, politik olarak etkin olmayan ve sonuç doðurmayan sýnýrlý bir alanda sýkýþmýþ olduklarý momentten söz
ediyorum.207 (abç)
Ýkinci temel öge: Baþlýca birleþtirici öge ki, ulusal planda
merkezidir ve kendi baþlarýna býrakýldýðýnda hiçbir deðeri olmayan
bir güçler bütününü etkin ve erkin kýlar. Bu öge, yüksek düzeyde
birleþtirici, merkezileþtirici ve disipline edici güçle donanmýþtýr ve 
Gramsci, Modern Prens, s. 137.
Gramsci, Modern Prens, s. 137.
Gramsci, Modern Prens, s. 43.
207
Gramsci, Modern Prens, s. 43 ve Selection from Prison Notebooks, s. 152.
204
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belki de bu deðerlerin temelidir icatta bulunma gücüne de sahiptir. Bu ögenin tek baþýna partiyi meydana getiremeyeceði de
doðrudur, yine de ilk görünen ögeye göre, parti meydana getirme
yeteneði daha fazladýr.208
Üçüncü temel öge: Bir aracý ögedir, ki bu, birinciliyi ikinciye, yalnýzca fiziki olarak deðil, ayný zamanda moral ve entelektüel
olarak da birleþtirir ve temasa getirir.209
Gerçeklikte bu üç öge arasýnda her parti için sabit
oranlar söz konusudur ve bu sabit oranlar gerçekleþtirildiðinde en yüksek etkinliðe ulaþýlýr.210
Görüldüðü gibi, Gramscide parti, kitle + militan kadro +
merkez yöneticiler olmak üzere üç kýsýmdan meydana gelir. Bu
üçlü yapý Leninist partinin ikili yapýsýna göre, bir geniþlik ifade
ettiði ve Gramscininki geniþ kapsamý nedeniyle kitle partisi
anlayýþýna denk düþtüðü söylenebilir. Ama bunu böyle tanýmlamak ve Leninist partinin kitle partisi olmadýðýný ileri sürmek
tam bir bilisizliktir. Leninist parti bir devrim partisi, bir savaþ örgütü, bir öncü müfrezedir. Onun kitleyle iliþkisi, kitlelerin seviyesine
inerek deðil, kitlenin seviyesini partinin düzeyine yükselterek, yani
kitleye sýnýf bilinci vererek onlarý kadrolaþtýrarak partiye almaya
dayanýr. Proletaryanýn kitle partisi kavramý, Leninist baðlamda
düþünülmedikçe bir burjuva örgütlenmesi (parti) anlayýþýndan öteye
geçemez. Bu kitle-parti iliþkisi öylesine özseldir ki, menþevikbolþevik ayrýmýnýn temelini oluþturmuþtur. Bilindiði gibi, RSDÝP
nin II. Kongresinde Parti Tüzüðü ele alýnmýþtýr. Bu kongrede tüzüðün I. maddesi üzerine Lenin þiddetli bir mücadeleye giriþmiþtir.
Martovun önerdiði haliyle, I. madde, yani parti üyesinin tanýmýna
iliþkin madde, her grevcinin parti üyesi olmasýna yol açabilecek niteliktedir. Böylece parti içinde ve parti ile kitle arasýndaki
tüm sýnýr çizgileri kaldýrýlmýþ olmaktadýr. Lenin ise, her grevcinin
kendini parti üyesi ilân edemeyeceðini, parti üyesi olunabilmesi
için daha baþka nitelikler istenmesi gerektiðini söylüyordu. Belli
bir teorik düzeyi garanti altýna alan partinin dar ve profesyonel
devrimcilerden oluþan bir çekirdek ve bunun etrafýnda oluþan par208
209
210

Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 152.
Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 153 ve Modern Prens, s. 43.
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ti kadrolarýnýn oluþmasý Leninist parti anlayýþýný ifade eder.
Gramsci, birleþtirici, örgütleyici, disipline edici güç olarak
bir ögeden söz etmekle profesyonel devrimcilere atýf yaptýðý ileri
sürülebilirse de, onda, bunlar merkez yönetim olarak aracý öge
kullanan (kuryeler gibi) statik bir yapýdýr. Oysa Leninizmde merkez, profesyonel olarak çalýþan parti iþçileri demektir ve dinamiktir.
Gramsci, parti hiyerarþisinde, kendisinin üç ögesini bir orduyla benzeþtirerek açýklar. (Ýlerde göreceðimiz gibi, politik
mücadele biçimleri konusunda da ayný benzeþme yöntemi kullanýr.) Gramsci bu açýklamayla, partiyle, tüm kitleyi (proletaryanýn
tamamýný) örgütlenmiþ bir yapýlanmasýný anladýðýný ortaya koymaktadýr.
Sabit oranlar teoremi, örgüt bilimine (yönetim makinesinin, demografik bileþimin vb. incelenmesi) ve hatta genel siyasete (durumlarýn, güç iliþkilerinin çözümlenmesinde, entelektüel sorununda vb.) iliþkin birçok
usavurmanýn daha belirgin bir düzenlilik içinde olmasý
ve daha açýk kýlýnmasý için yararlý bir biçimde kullanýlabilir. ... Özellikle örgüt bilimi yararlý bir biçimde bu teoreme baþvurabilir ve bu olanak ordu konusunda açýkça
ortadadýr. Gerçekten her toplum biçimi, kendine özgü
bir ordu türüne ve her ordu türü de kendine özgü ve
üstelik farklý kuvvet ve uzmanlaþmýþ sýnýflar bakýmýndan
deðiþen bir sabit oranlar ilkesine sahiptir. Erler, rütbeli
erler, astsubaylar, subaylar, üstsubaylar, kurmaylar, Genel Kurmay vb. arasýnda belli bir oran söz konusudur.211
(abç)

Gramscinin kendisine örnek bir örgütlenme olarak seçtiði
ordunun erleri, partisinin birinci temel ögesini oluþturur. Diðerleri
de astsubaylar, subaylar vb. dir. Tabi ki bir partinin hiyerarþik yapýsý, merkeziyetçiliði ve disiplini çok dikkatli olmak koþuluyla, bir
orduyla benzeþtirilebilinir. Yoksa çok kolaylýkla militarist bir yapýlanmaya, emir-komuta zincirine varýlarak, politik nitelik ve demokratik yan dýþlanýr. Gramscinin, sýk sýk askeri konulara yaptýðý
atýflarla, bir yerde aþýrýlaþma eðilimi taþýdýðýný söyleyebiliriz. Her
211
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þeye karþýn Gramscinin anti-Leninist yanlarý, özsel olarak metodojik dediði üstyapý ayrýmýna dayanýr.
Nasýl ki Gramsci proletarya devrimi ile burjuva devrimini
özleþtiriyorsa, ayný biçimde burjuva toplumundaki hiyerarþi (aydýnlar hiyerarþisi) ile proletarya partisindeki kademeleþmeyi
aynýlaþtýrýr. Yukarda sabit oranlar konusunda gördüðümüz askeri
örgütlenmeyi (ordu) bir baþka yerde hiyerarþi için atýf yapmakta
kullanýr:
... askerlik örgütü hiyerarþiye örnek olarak gösterilebilir: astsubaylar, üstsubaylar, kurmaylar, bir de gerçekte önemleri sandýðýmýzdan büyük olan birliklere baðlý
basamaklar.212
Bu noktada bir ayrýmýn da altýný çizmek gerekmektedir:
Gramscinin üç temel ögesi ile (ki bunlar partiyi oluþtururlar) bunlarýn herbirinin iç ve alt oluþumlarý karýþtýrýlmamalýdýr. Sabit oranlar
teoreminde ifade edilen bileþim, bir parti içi hiyerarþik yapýlanmayý ve kademeleþmeyi ifade ettiði baðlamda, hemen hemen tüm
partilerde görülebilir. Ancak buna karþýn üç temel ögesinin, partinin kendi sýnýfýný tümüyle kapsamasý baðlamýnda bir yeri vardýr ve
bu yüzden merkez ile kitle arasýnda bir orta kademe (aracý öge)
ortaya çýkar. Gramscide bu aracý öge, alt kadrolar ile merkez
arasýnda iliþki ve baðlantýyý saðlayan bir yapý, öge deðildir. Bu öge,
kitle ile merkez arasýnda bulunan bir sistemdir. Marksist-Leninist
partide yapay bir orta kademe bulunmaz. Bu kademenin düzen
partilerindeki yeri ise açýktýr, ama proletarya partisinde gizlilikten
kaynaklanan ve bir uzlaþma-iþbölümü gereði olarak ortaya çýkan
bir dizi alt organlar ve kadrolar bulunur. En alt basamakta yer alan
hücreler, Marksist-Leninist partide sözcüðün dar anlamýnda birer örgüttürler ve bunlarýn iç yapýlanmasý ve sayýsý, partinin
geliþimine ve devrim sürecinin öne çýkardýðý görevlere göre deðiþir
ve hiçbir zaman sabit oranlara baðlanamaz.*
212
Gramsci, Aydýnlar ve Toplum, s. 24, Birey ve Toplum Yay.
* Leninist partinin en küçük biriminin hücre olarak adlandýrýlmasý Kominternin V.
Dünya Kongresi ile birlikte olmuþtur. Sözcüðün dar anlamýnda bir örgüt olan en alt
basamaðýn hücre olarak tanýmlanmasý, partinin bir organizma olmasý (örgütler toplamý,
ama aritmetik deðil, ayný zamanda organik bir toplamý) ve her organizma gibi hücrelere
sahip olmasý anlamýnda yapýlmýþtýr. Hücre bu baðlamda anlaþýlmalýdýr. 3-5 kiþinin bir
araya gelerek oluþturduðu hücre, olsa olsa bu birimin komitesi olarak adlandýrýlabilinir
ve Leninist kullanýmýn dýþýndadýr.
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Gramsci için durum böyle deðildir. Onun partisi, sivil toplum ile politik toplumun bütünsel bir ifadesidir ve toplumdaki
üstyapýya denk düþer, ama çekirdek halinde böyledir. Oysa týpký
bir toplumda olduðu gibi, parti içinde de sürekli kararsýz dengeler oluþur ve bunlar aþýlýr, yeniden oluþur. Böylece sürekli yeni
dengeler kuran bir iç yapýlanma süreci yaþanýr. Bu edenle bir partinin nicelik ve niteliðini, kimya biliminin sabit oranlar teoremi ile
belirlemeye kalkmak bir yanýlgýdýr ve Gramscinin bu yanýlgýsýný 
yine metodojik deyip, öðretici deyip hafifletmeye çalýþmak
bir iþe yaramayacaktýr. Artýk bunlar eskimiþtir.
Gramsci, proletarya partisi olarak kendi anlayýþýndaki partinin iç ve dýþ temel görevlerini de þöyle ifade eder:
Bazý toplumsal gruplara göre, politik parti, sadece
kendi organik aydýnlarýný dilediðince geliþtiren bir
araçtýr. Bu yetiþtirme üretici-teknik alanýnda deðil, doðrudan doðruya politika ve felsefe alanýnda olmaktadýr.213
(abç)

Bütün gruplar için ise, politik parti, devletin politik
toplumda daha geniþ ve daha bileþimli biçimde gördüðü
iþi, sivil toplumda gören, yani belli bir egemen grubun
organik aydýnlarý ile geleneksel aydýnlarý birbirine
baðlayan mekanizmadýr. Parti bu iþi, temel görevine
baðlý olarak yapar. Bu temel görev de, kendini oluþturanlarý, yani ekonomik olarak doðup geliþen toplumsal grubun ögelerini iþleyip onlarý eksiksiz, sivil ve poltik toplumun birer usta politik aydýn yöneticisi ve örgütleyicisi durumuna yükseltir.214 (abç)
Gramsci için, partinin temel iþlevi eðitici iþlevidir, yani
entelektüel iþlevidir.215
Güney Sorunu yazýsýnda proletaryanýn kendi öz aydýnlarýný (organik aydýnlar) ancak devlet iktidarýný ele geçirdikten
sonra oluþturabilir diyen Gramsci, Defterlerde, bunun parti içinde ve partinin temel görevi olarak, ama devlet iktidarýnýn ele
geçirilmesini tümüyle dýþlayarak, gerçekleþebileceðini savunur. Ger213
214
215
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çekte bu önemli bir fark olarak görünmez. Sorun, pratiðin, gelecekteki yeni toplumun (sosyalist toplum) çekirdeði olup olmadýðýdýr.
Gramsci, sivil toplum ve politik toplumu kendi bünyesinde, ama
bir nüve olarak toplayan parti anlayýþý ile, soruya olumlu yanýt verir. Bu haliyle fabrika konseyleri anlayýþýný terk etmiþ bulunmaktadýr, ama bir farkla: artýk fabrika konseyleri, proletarya partisinin içinde yer alan örgüt birimleridir (fabrika hücreleri olara). Bu
evrim, Gramscinin 1926 öncesi anlayýþýnýn terki olarak deðil de,
geliþimi olarak ele alýnmasý daha doðrudur.
Bilindiði gibi Komintern V. Dünya Kongresi, partilerin bolþevikleþtirilmesi kararý almýþtýr. Bunun PCI de uygulanmasý ise Lyon
Kongresi kararýyla netleþir. Bu kongrede Gramsci, partinin fabrikalarda hücreler þeklinde örgütlenmesi gerektiðini önerir ve Kongre
bu öneriyi kabul eder. Partinin bir organý olarak buradaki fabrika
hücreleri Gramscinin Ordine Nuovodaki fabrika konseyleri ile
benzeþir, ya da Gramsci onlarýn birbirine denk olduðunu varsayar.
Ýkisinin arasýndaki fark, ikincisinin bir parti yapýsý içinde olmayýþýdýr.
(Ve o dönemde Gramsciye yöneltilen eleþtirilerden biri de
konseyleri parti konusu dýþýnda ele aldýðý þeklinde olduðunu anýmsatalým.) Artýk fabrika hücreleri temelinde örgütlenen bir parti
vardýr ve bu parti kaçýnýlmaz olarak sovyetlerin iþlevlerini de
yerine getirecektir. Ýþte Gramscinin katkýsý buradadýr. Onun için,
artýk, parti-sovyetler (konseyler) þeklinde ikili bir örgütlenme olmayacaktýr. Sovyetlerin iþlevlerini de parti yerine getirecektir.
Sovyetler iþçilerin ve köylülerin (askerler) yönetim aygýtý, yani yeni
devlet biçimidir. Ayný zamanda, ekonomik niteliði, üretimi düzenleyen yaný vardýr, ama belirleyici olan sovyetlerin yeni tip devlet
olmasýdýr. Sivil toplum ile politik toplumu kendi bünyesinde
birleþtiren parti, bu sovyetleri de kapsamýna alýr. Gelecekteki 
ama yakýn gelecekte proletarya iktidarýnýn nüvesi olan sovyetlerin
partiye alýnmasý, partinin nüve haline gelmesine yol açmasý ve
böyle algýlanmasý çok doðaldýr. Çünkü, bu baðlamda, organik
aydýnla parti içinde, yani bugünden yarýna gerçekleþen bir
proletarya iktidarý altýnda (nüve halinde de olsa) yaratýlabilinecektir.
Demek ki Gramsci, Güney Sorunundaki görüþlerinden ve Ordine
Nuovo dönemindeki tezlerinden hiç de uzaklaþmýþ deðildir.
Proletaryanýn öncü müfrezesi olarak, onun en ileri ve en savaþkan unsurlarýnýn örgütü olarak parti ile proletaryanýn devlet
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biçimi olan sovyetlerin birbirine karýþtýrýlmasý, partinin önderliðini
yadsýmak olduðu kadar, onun sovyetleri örgütleme iþlevini de, sovyetlerin kendisini de ortadan kaldýrýr. Bu hangi gerekçelerle
savunulursa savunulsun, özde proletarya partisini sýradanlaþtýrmak,
kitle düzeyine indirmek, öncülüðü reddetmek, kýsaca anti-Leninist
bir anlayýþtýr. Gramsci, partiyi (Leninist anlamda), sivil toplum,
sovyetleri politik toplum örgütü olarak yerleþtirdiðinden, bunlarýn
birliðini saðlayan yeni bir parti anlayýþýna ulaþýr. Sonuçta yanýlgý
metodojik olduðu ileri sürülen Hegelci diyalektiðin (idealizmin
içkin olarak var olduðu) kullanýlmasý ile yapýlmýþ olan sivil toplum-politik toplum ayrýmýna dayanmatadýr.*
Gramscinin parti ve aydýnlar konusundaki diðer bir yönü
de, II. Enternasyonal oportünizminin dogmalarýyla olan benzerlikleridir. Bilindiði gibi, II. Enternasyonal oportünistleri, proletarya ülkeyi
yönetmeye yetenekli, eðitilmiþ kimselerden ve yöneticilerden yeteri
kadar hazýr kadrolara sahip deðilse, proletarya iktidarýný koruyamaz, dolayýsýyla ilk önce kapitalist rejimde kadrolarý yetiþtirmek,
sonra iktidara geçmek gerekir demekteydiler. Ýþte Gramscinin
politik iktidarýn fethinden önce sivil ve politik toplumun birer usta
politik aydýný, yöneticisi ve örgütleyicisi yetiþtirme temel görevi;
iþte, yeteri kadar hazýr kadro nun sayýsýný saptamaya yarayan
sabit oranlar teoremi; iþte, güçlü sivil toplumun olduðu yerde
devletin ön siper olmasý ve sivil toplumun direnmesi anlayýþý
(iktidarý korumasý).
Gerçekte Gramsci, kendi görüþlerini ve PCI deneyimini irdeleyerek genel bir teori oluþturmaya yönelirken (ve üstelik Marksizme
bir felsefe sistemi vermek amacýyla da), özgül durumlarý büyük
ölçüde genlleþtirip ele aldýðý görülmektedir. Hemen tüm ülkelerde
koünist partilerinin kuruluþu, ilkin burjuva ve küçük-burjuva aydýnlarýnýn proletarya ideolojisini benimsemesiyle baþlamýþtýr.
Gramscinin sözleriyle söylersek, geleneksel aydýnlarýn bir kýsmý
ideolojik olarak proletarya saflarýna kazanýlmýþtýr, ama kendiliðinden bir geliþmenin ürünü bir kazanmadýr bu. Leninin deyiþiyle,
bunun nedeni, bilimin taþýyýcýlarý burjuva aydýnlarý216 olmasýdýr.
* Revizyonizmin proletaryanýn öncü partisi ile kitle partisi ayrýmý, bir yerde ayný
anti-Leninist öze sahiptir. Revizyonist politik kitle partisi kavrayýþý ile Gramscinin sivil
ve politik toplumu bünyesinde birleþtiren ve tüm kitleyi kapsayan modern prensi
arasýndaki fark, sadece metodojiktir.
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Ve bu aydýnlar proletarya ideolojisini benimseyerek bunu proletaryaya iletirler (bilincin dýþtan iletilmesi). Bu ilk dönemde, þüphesiz
burjuva ideolojisine ve onun yarattýðý sapmalara karþý verilen ideolojik mücadele, partinin kuruluþu için gerekli ve belirleyici bir
koþul ve mücadeledir. Bu nedenle proletarya partisinin kuruluþ
döneminde, parti içinde sýnýfsal köken ayrýmý yapýlmaz, bunun
yerine profesyonel devrimcilik esas alýnýr. Proletarya partisi kurulduktan sonra, yani en iler unsurlar örgütlü hale geldikten sonra,
temel görev proletaryanýn iktidar mücadelesini yönetmektir. Bunun için de proletaryanýn bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi gerekir.
Proletaryaya sosyalist siyasal bilinç iletilir ve onlarýn parti üyeliði
için gerekli koþullara sahip olmasý saðlanarak parti içinde örgütlenir. Ama proletaryanýn iktidar mücadelesinde tek örgütü parti
deðildir. Proletaryanýn, Leninin belirttiði gibi deðiþik örgütleri vardýr ve sovyetler de bunlardan biridir.
Ýkinci olarak, Lenin, parti kadrolarýnýn politik niteliðine önem
verir. Bu yüzden kadrolarýn, devletin ve toplumun yöneticisi, örgütleyicisi olmasý, mevcut devlet aygýtýnýn parçalanarak ele geçirilmesi
gerektiðinden, bugünden yarýna gerçekleþtirilecek bir görev deðildir. Parçalanarak ele geçirilecek devlet aygýtýnýn yerine, yeni ve o
güne kadar insanlýk tarihinde görülmemiþ bir mekanizma konacaktýr (sovyetler). Bu mekanizmada, bürokrasi ve militarizm bulunmaz; bürokrasi laðvedilir ve bürokratik iþlemler, her iþçinin kolayca üstesinden gelebileceði biçimde basitleþtirilir. Yani bugünden
öðrenilmesi gereken bir devlet yöneticiliði yeteneðine, deneyimine
hiç de gerek yoktur. (Bu proletarya iktidarýnýn temel özelliklerinden birisidir.) Profesyonel ordu yerine, halkýn özerk silahlý örgütlenmesi konur ve burjuva parlamentosu tümüyle tarihten silinir.
Tüm bu özellikleri karþýsýnda, partinin devrim öncesinde devleti
(ve de toplumu) yönetecek kadrolar yetiþtirmesi gerektiðini söylemek boþ bir yineleme (totoloji) olmaktan öte, siyasal oportünizmdir.
(Salt üretime, üretim tekniðine iliþkin olarak teknik personelin
yetiþtirilmesi konusu ele alýndýðýnda ki Gramsci ye göre bu personel yeni aydýn tipi olarak proletaryanýn organik aydýnlarýný
oluþturur, bunun proletaryanýn devlet aygýtýný ele geçirdikten sonra
proletaryanýn kendisi tarafýndan yapýlabilineceði açýktýr.)
216
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Tüm bu ve benzeri gerçeklerden sonra, bütün insanlar
aydýn kiþilerdir217 demek, ve giderek özelleþerek bir politik partinin bütün üyelerini aydýn saymak gerektiðini218 söylemek gülünç
deðilse, trajiktir. Ýnsanlarýn düþünen, düþünce sahibi olmalarý niteliðini öne çýkararak aydýn (düþünce üreticisi) diye savlamak,
maddi emek ile zihni emeðin birbirinden ayrýlmasý ve birbiriyle
çeliþmesini unutmak, ve eðer böyle bir ayrýlýk varsa bunun aþýlmasýnýn öznel olduðunu söylemek demektir. Bir baþka deyiþle, sosyalist toplumda çözülerek sýnýfsýz topluma geçildiðinde mevcut
olmayacak bir çeliþkiyi, kapitalist toplumda atomlar düzeyinde
çözmeye kalkmak subjektif idealizmdir. Marks-Engels, Alman
Ýdeolojisinde, bireylerin bilinç ve dolayýsýyla düþünce sahibi
olmalarý ile düþünce üreticileri olmalarýný birbirinden kesin olarak ayýrýrlar. Bunu da iþbölümünün bir sonucu olarak maddi-emek
ile zihni-emeðin birbirinden ayrýlmasýnýn ürünü olarak belirtirler.
Ve sonuç ise açýktýr:
Üretici güçler, toplumsal durum ve bilincin birbiriyle
çeliþebileceði ve çeliþmek zorunda olduklarýdýr. Çünkü
iþbölümü entelektüel ve maddi etkinliðin (etkinlik ve
düþünce, yani düþüncesiz eylem ve eylemsiz düþünce),
yani eðlence ve çalýþma, üretim ve tüketim, ayrý bireylerin payýna düþmesi olasýlýðýný, daha doðrusu gerçeðini
gösterir; bunlarýn çeliþmemesinin tek olasýlýðý da iþbölümünün dönüþtürülmesine (yadsýnmasýna) baðlýdýr.219

217
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II.
DEVRÝM VE BUNALIM

Gramsci bir sýnýfýn, egemenlik için yürüttüðü mücadelenin
nasýl planlanmasý gerektiðini, yani devrim stratejisini, ilkin bu mücadelenin geliþim evrelerinin saptanmasý ve bu evrelerdeki karþýlýklý
güç iliþkisinin belirlenmesiyle birlikte ele alýr. Daha tam deyiþle,
durum tahlilleri ile güçler dengesine bakarak, belirli bir evredeki (momentteki) mücadelenin rotasýný ve mücadele biçimlerini
ele alýr. Her durumda egemenlik için yürütülen mücadeleyi üç
ana düzeyde (momentte) ele aldýðýný daha önceki bölümde
görmüþtük. Sýrasýyla bu ana düzeyler:
1) Ekonomik-korporatif mücadele,
2) Politik-ideolojik mücadele,
3) Politik-askeri ve askeri mücadeledir.
Her düzeyin ve mücadelenin kendine özgü örgütleri ve hedefleri vardýr. Bu ana düzeylerin alt momentleri ise þöyledir:
Gramscinin ilk ve basit moment olarak tanýmladýðý ekonomik-korporatif evrede, sýnýflarýn bireyleri ekonomik çýkarlarla
bir araya gelirler ve bu çýkarlarý saðlamak için mücadele ederler.
Bu mücadelenin örgütleri ise mesleki (korporatif) niteliktedir. Bu
düzeyde proletaryanýn örgütlenmesi sendikalardýr. (Ekonomik mücadele ve sendikalar).
Ýkinci moment, mevcut düzen içinde kýsmi reformlar için
yapýlan mücadele evresidir. Bu evrede proletarya yasama ve yürütmeye katýlma, burjuvaziyle siyasal ve hukuksal eþitliði saðlama
amacýyla mücadelesini sürdürür. Marksist-Leninist terminolojiyle
söylersek, bu evredeki mücadele demokratik haklar için yapýlýr.
Bu mücadelenin örgütleri ise, ilkin Fransýz Devriminde görülen
biçimiyle kulüplerdir. (Demokratik mücadele ve demokratik
kitle örgütleri dernekler, kulüpler, birlikler)
Üçüncü moment, siyasal mücadele evresidir. Burada mücadelenin hedefi, proletaryanýn sivil toplumda hegemonyasýný
kurmaktýr. Bu yüzden mücadele alaný sivil toplumdur ve sivil
toplum örgütleri içinde yürütülür. Bu mücadelenin örgütü, ekoTHKP-C/HDÖ 183
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nomik ve siyasal ereklerin birliði ile entelektüel ve moral birliði
ifade eden partidir. Proletarya partisi, proletaryanýn alt-baðýmlý gruplar üzerinde hegmonyasýný saðlamak için mücadele eder. Bu
alt-baðýmlý gruplar ise, urjuva toplumunda irincil olarak köylülerdir.
(Hegemonya için mücadele ya da ideolojik mücadele ve parti)
Dördüncü moment (üçüncü ana düzeyin ilk basamaðý
olarak) ise, politik-askeri mücadele evresidir. Bu evredeki mücadele hegemonya sahibi askeri gücü, savaþ faaliyetinin büyük bir
bölümünü yok ederek, büyük bir arazide erimeye ve daðýlmaya
zorlamasý anlamýnda askeri karakterde sonuçlar doðuracak nitelikteki siyasal eylem biçimleriyle yürütülür.220 (Askeri mücadelenin birinci evresi ve partinin politik-askeri niteliðinin öne çýkmasý)
Beþinci moment ise, dar ya da teknik-askeri mücadele
evresidir. Bu evrede, doðrudan devletin zor aygýtý (ordu, polis vb.)
ile mücadeleye giriþilir. Açýk siyasal zora karþý devrimci zor kullanýlýr. (Askeri mücadele ya da ayaklanma ve silahlý örgütlenme)
Gramsci, bu momentlerden ilk üçünün siyasal güç iliþkileri, son ikisinin ise askeri güç iliþkilerine ait olduðunu belirtir.
Siyasal güç iliþkilerini kapsayan siyasal düzey (ikinci ana moment)
ekonomik temele iliþkin geliþmenin (birinci ana moment) bir ürünüdür ve oradan kaynaklanýr. Ama tarihsel hareket, devamlý
olarak birinci ve üçüncü moment arasýnda ikinci momentin aracýlýðýyla salýnýr. Her moment belli bir güçler iliþkisi olarak bir güçler
dengesi oluþturur. Ve mevcut durum tahlilleri de, bu dengenin
durumunu saptamaya yarar.
Bu bir düzeyden ötekine geliþme düzeyi gerçekleþmezse, bu süreç o zaman öz olarak kiþilerin ve kiþi
irade ve olanaklarýnýn rol aldýðý bir süreç olur, durum körelir ve hatta çeliþkili durumlar ortaya çýkabilir, eski toplum varlýðýný sürdürür ve nefes alma olanaðýna kavuþur,
karþýsýnda bulunan seçkinleri fiziki olarak ortadan kaldýrýr ve yedek güçleri terör altýna alýr; ya da mücadele
eden güçler karþýlýklý olarak yok olur, böylece belki yabancý bir gücün nöbetçiliðinde bir mezar barýþý kurulmuþ
olur.221 (abç)
220

184

Gramsci, Modern Prens, s. 86.

THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

Bir devrimci ayaklanmanýn baþarýsýzlýðý durumunda neler
olabileceðini sergileyen Gramsci için, en önemli moment ikinci
momenttir (siyasal iliþkiler alaný ya da siyasal düzey). Bu düzeyin
üçüncü alt momenti, yani politik partiler arasýndaki mücadele evresi, tümüyle sivil toplumda meydana gelir ve burada hegemonya
kazanma-yitirme mücadelesi gündemdedir. Bu toplumda hegemonya saðlandýðý karþýt için yitirildiði oranda güçler dengesi deðiþir
ve üst momentte, askeri mücadele evresine geçilir. Bu evrede
(momentte) kitlesel ayaklanmalar ve örgütlü-planlý askeri hareketler sözkonusudur. (Devlet aygýtý doðrudan hedef alýnýr.) Ancak
bu noktada sorun, üçüncü momentin niteliðinden çok bu momente geçiþin koþullarýdýr. Gramsci bunun koþulunun organik
bunalým olduðunu söyler. Bu bunalým, yönetici sýnýfýn hegemonya bunalýmýdýr ya da devletin bütünlüðünün bunalýmýdýr.222 Bunun
mevcut olup olmadýðý da durum tahlilleri ile belirlenir. Tabii bu
tahliller, ayný zamanda, Gramscinin dünyayý nasýl yorumladýðýný
da gösterir.
Bir yapý incelenirken, organik hareketleri (nispeten kalýcý hareketler), adýna konjonktürel hareketler
diyebileceðimiz (geçici, dolaysýz ve neredeyse raslantýsal hareketler) hareketlerden ayýrdetmek gereklidir.223
(abç)

Konjonktür, belirli bir evrede pazarý belirleyen
koþullar dizisi olarak belirlenebilir, þu koþulla ki, bunlar
hareket içinde varlýk olarak, yani sürekli deðiþen bileþimler sürecinin, ekonomik çevrime (cycle) iliþkin bir
sürecin oluþumu olarak tasarlansýn. Ýtalyada elveriþli ya
da elveriþsiz ekonomik durumun anlamý konjonktür
sözcüðüne baðlýdýr. ... Durum ile konjonktür arasýndaki fark þudur: Konjonktür ekonomik durumdan vasýtasýz
ve geçici karakteristikler dizisidir. Bu yüzden durum
strateji ve propagandayla baðlantýlýyken, konjonktür
çalýþmasý, daha çok vasýtasýz politikaya, taktiklere ve ajitasyona sýkýca baðlýdýr.224
Gramsci, Modern Prens, s. 88.
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Konjonktür olaylarý organik hareketlerden baðýmsýz deðildir, ancak anlamlarý tarihsel olarak pek önemli
deðildir; bunlar, günlük, önemsiz, küçük yönetici gruplara ve iktidardan dolaysýz olarak sorumlu kiþilere yönelmiþ
siyasal eleþtiriye yol açarlar ... Organik olaylar ise, dolaysýz sorumlu yönetici kiþilerin ötesinde büyük gruplaþmalara yönelen tarihsel-toplumsal eleþtiriye yol açarlar.225 (abç)
Konjonktürel hareketlerin ortaya çýkardýðý bunalýmlar,
Gramsci için, ekonomik bunalým ve hükümet bunalýmý, olarak
iki biçimde görülür. Bu iki bunalým, hiçbir biçimde ikinci momentten üçüncü momente geçiþi ifade eden bir durum yaratmazlar.
Bunun tersi bir yaklaþýmla, yani konjonktürel hareketlerin yarattýðý
bunalýmýn (ekonomik ve hükümet bunalýmý) böyle bir geçiþin
koþullarýný yarattýðýný düþünerek, devletin ele geçirilmesi için (doðrudan saldýrý) yapýlacak hareketlerin, Gramsciye göre, yenilgiye
uðramasý kaçýnýlmazdýr. Gramsci, Dreyfus olayýný buna örnek olarak gösterir ve bu olayýn yarattýðý hükümet bunalýmýnýn Fransada
bir ayaklanma ortamý yaratmamýþtýr der. Yine ayný þekilde ekonomik bunalým için, 1789 Fransýz Devrimini örnek gösteren Gramsci,
1789da bu ülkede ekonomik durumun oldukça iyi olduðunu ve
bu yüzden mutlakiyetçi devletin çöküþünün yoksullaþma bunalýmýna dolaysýz olarak baðlanamayacaðýný226 söylemektedir. Kýsacasý
Gramsci, konjonktürel hareketler olarak ekonomik buhranlarýn organik bunalýmý, yani otorite bunalýmý ya da hegemonya bunalýmý olmadýðýný ve böyle bir bunalýmlar yaratamayacaðýný söylemektedir. Ancak Gramsci, yine de bu bunalýmlarýn belli bir etkisi
olduðunu da kabul eder.
Bizzat ekonomik bunalýmlarýn dolaysýz olarak esaslý
olaylar meydana getirmesi pek olanaklý sayýlmazsa da,
bu bunalýmlarýn devletin ilerdeki tüm yaþantýsýný etkileyecek sorunlarýn düþünülmesi, konulmasý ve çözümlenmesinin yaygýnlaþmasý için daha uygun bir zemin
oluþturacaðý doðrudur.227
225
226
227
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Gramsci, kendi terminolojisiyle, ekonominin devrevi hareketinin bir devrime yol açmayacaðýný, yani bir devrim durumu
yaratmayacaðýný ifade etmektedir. Özellikle Rosa Luxemburga yönelttiði eleþtiriler bu noktada toplanýr. Gramsci, Rosa Luxemburgun,
dolaysýz ekonomik öge (bunalým vb.) düþman savunmasýnda bir
gedik, yani kendi birliklerinin hýzla akmasýna ve kesin (stratejik)
bir baþarýya ulaþmasýna ya da stratejik düzen baðlamýnda hiç
olmazsa önemli bir baþarý saðlamasýna yetecek derecede bir gedik açacak sahra topçusuna benzeterek ele aldýðýný belirtir.228
Gramscinin bu sözlerini Marksist-Leninist terminolojiye çevirirsek,
þöyle dediðini buluruz: Rosa Luxemburg, ekonomik buhranýn mevcudiyetinin silahlý ayaklanma (Gramsci buna doðrudan saldýrý
der) için gerekli nesnel koþullarý yaratabileceðini savunur. Gramsci,
Rosa Luxemburgun bu kavrayýþýný ekonomik determinizm olarak ifade eder. Bu nedenle, Rosa Luxemburg, iradi (volantirist)
ve örgütsel ögeleri gözardý etmektedir. Çünkü der Gramsci, bir
birey ne kadar dolaysýz fiziki varlýðýný korumak durumunda kalýrsa, uygarlýk ve insanlýðýn karmaþýk ve daha yüksek bütün deðerlerini
o kadar destekler ve bu deðerlerle kendini o kadar özdeþleþtirir.229*
Ayrýca sivil toplumun çok karmaþýk olduðu geliþkin devletlerde,
ekonomik ögenin yýkýcý (catastrophique) patlayýþlarýna karþý dirençli bir yapý oluþmuþtur
Evet, ekonomik buhranlar tek baþlarýna devrimci bir durum
yaratamazlar, ama Gramscinin savladýðý gibi, bunun nedeni sivil
toplumun yapýsý da deðildir. Gerçek neden, teml ile üstyapý arasýndaki dolaysýz bir baðlantýnýn olmamasýdýr. Politika, ekonominin
yoðunlaþmýþ bir ifadesidir; ekonomik buhranlar doðrudan kapitalist üretim sürecine iliþkindir.
Üstyapý, üretime, insanýn üretici faaliyetine doðru* Gramscinin bu deðerlendirmesi Marks-Engelsin Alman Ýdeolojisindeki bir deðerlendirmelerini anýþtýrmaktadýr: Ýnsanlar, tarih yapmaya güçleri yettiðinde yaþayacak bir
konumda olmalýdýrlar.230 Marks-Engelsin tarihin ilk öncülü olarak ele aldýklarý bu durum,
Gramsci tarafýndan evrenselleþtirilmiþtir. Daha ilerde göreceðimiz gibi ekonomik buhran
ile yoksulluk ya da aç olma durumu bazý özgün iliþkiler içindedirler. Sanýrýz ekonomik
buhranlarýn bir devrime yol açmayacaðýný göstermek için en son baþvurulacak kaynaklardan birisi Alman Ýdeolojisidir. Çünkü onun yazýldýðý dönem, daha henüz kapitalist
ekonominin devrevi hareketinin tahlil edilmediði bir dönemdir.
228
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dan doðruya baðlý deðildir. O üretime, ancak dolaylý bir
þekilde ekonominin aracýlýðýyla baðlýdýr. Bu yüzden, üstyapý, üretici güçlerin geliþme düzeyindeki deðiþiklikleri dolaysýz ve doðrudan deðil, temeldeki deðiþikliklerden sonra
yansýtýr.231
Burada Gramscinin eleþtirisinin kýsmi doðruluðu ile çýkýþ
noktasýnýn (nedenler) yanlýþlýðý açýkça görülmektedir. Yine de, saptama, son tahlilde doðrudur. Ancak devrimci mücadelenin ekonomik devrevi harekete baðlý olarak yükselip alçaldýðýný düþünen
salt Rosa Luxemburg deðildir. Gramscinin çok iyi bildiði Kominternin III. Dünya Kongresinde ayný görüþ Troçki tarafýndan da dile
getirilmiþtir ve bu Kominternin görüþü olarak benimsenmiþtir.
Dünya Ekonomik Bunalýmý ve Komünist Enternasyonalin Görevleri adlý raporunda Troçki ve Troçkiden sonra konuþan Radek,
1921de ekonomik durumun güç iliþkilerinde yadsýnamayacak
deðiþikliklere yol açtýðýný ifade etmiþlerdir. (Gramscinin atýf yaptýðý
ve benimsediði Ýkili Perspektif de bu döneme iliþkindir.) Yine
ayný dönemde Kondratiev 50'þer yýllýk kapitalist toplumsal dönemler olduðunu, ekonominin devrevi hareketine bakarak saptýyordu.
Ayný konuda Marks ve Engels de 1847 dünya ticaret ve sanayi
buhranýna bakarak, 1848 devrimlerine yol açan durumun kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý olduðunu ifade etmiþlerdir. Ama
kýsa sürede yanýldýklarýný anlayan Marks ve Engels, ekonominin
devrevi hareketinin bir devrime yol açmayacaðýný söylemiþlerdir.
(Ayrýntýlý bilgi için bkz: Kesintisiz Devrim-I ve Türkiye Devriminin
Acil Sorunlarý-I) Ancak burada ekonominin devrevi hareketi ya da
bunun bir evresi olan ekonomik buhranlar ile Gramscinin sözünü ettiði yoksullaþma bunalýmýný birbirine karýþtýrmamak gerekir.
Gramsci, ekonomik buhraný bir yoksullaþma bunalýmý olarak koymakla oldukça önemli bir hata yapmaktadýr. Ekonomik buhranlar
sýrasýnda, genel olarak emekçilerin iþsiz kalmasý genel bir durumdur, ama bunlarýn yoksullaþmasý, yani tam deyiþle mülksüzleþtirilmeleri ile ayný þey deðildir. Herþeyden önce ekonomik buhranda
yoksullaþanlar proletarya deðil, elinde az çok mülkü olanlardýr.
Aþýrý üretim buhraný bolluk içinde yoksulluktur, ve özellikle serbest
rekabetçi dönemde, devrenin tamamlanmasýyla bir refah dönemi
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yaþanýr. Bu yüzden yoksullaþmayý sadece buhran dönemlerine
özgü olarak almak, kapitalist üretim iliþkilerinin genel niteliðini unutmak demektir. Gerçek anlamda tüm toplumu etkileyen bir
yoksullaþma bunalýmý ancak büyük mülksüzleþtirme dönemlerinde olabilir ve bu da özellikle kapitalizmin egemen olmaya
baþladýðý, yani feodalizmin çözüldüðü, kýrlarden kentlere büyük
göçlerin olduðu dönemlerdir. Bu baðlamda 1789 Fransýz Devrimi
bu büyük kentleþme dalgasýnýn ürünüdür. Eðer egemenlik için
mücadele eden sýnýf proletarya ise, ayrýca bir kez daha müksüzleþtirilmesinden söz etmek anlamsýzdýr. Yok eðer söz konusu olan
hâlâ elinde belli bir mülkü bulunan küçük-burjuvazi ile küçük ve
orta kapitalistlerdir sýnýflar ise, bunlarýn sosyalist devrime,
Gramscinin diliyle söylersek, uygarlýk ve insanlýðýn karmaþýk ve
daha yüce bütün deðerlerine sahip çýkmasýnýn koþullarý proletaryanýn iktidar mücadelesinde ikincil öneme sahiptir. Hiçbir
proletarya partisi, proletarya devrimini bu tür ikincil etmenlere bakarak planlamaz ve yürütmez (ama hesaba katar). Ancak Gramsci
için, proletarya tümüyle kazanýlmýþ varsayýldýðýndan ve iktidarý ele
geçirebilmesi için diðer alt-baðýmlý gruplar üzerinde hegemonya
kurmasýnýn esas olduðu düþünülürse, yoksullaþma bunalýmýna
neden önem verdiði hemen anlaþýlýr. Böylece onun politik stratejisinin sýnýfsal içeriði ve hedefleri belli olmaktadýr. Buna küçük-burjuvaziyi kazanma stratejisi demek pek yanlýþ olmayacaktýr.*
Organik hareketlere bakacak olursak: Bu hareketler
Gramscinin ayrýmýna göre, yýkýcý sonuçlar doðurur ve ortaya çýkan
bunalým (organik) egemenlik için yürütülen mücadelenin bir
dönüm noktasýný oluþturur. Bu bunalým, tüm devlet örgütlenmesine yansýyan temsil edenler ile edilenler arasýndaki232 bir anlaþmazlýk durumudur.
* Gramscinin politik perspektifinin bu durumu, ülkemiz açýsýndan oldukça önemlidir.
12 Eylül sonrasýnda sivil toplumculuk olarak yaygýnlaþan düþünceler, özsel olarak 12
Eylülde küçük-burjuvazinin devrimci saflardan uzaklaþarak oligarþiye yedeklenmesinden
kaynaklanmaktadýr. Böylece ürkmüþ küçük-burjuvaziye þirin gözükme, yani onlarýn
kazanýlmasý sorunu herþeyin önüne geçirilmiþtir. Ayný durum küçük-burjuva aydýnlarý
açýsýndan, ki bunlar kendilerini Marksist olarak tanýmlamaktadýrlar kendi ürkekliklerini
ideolojik olarak örtmek olarak ortaya çýkmaktadýr. Küçük-burjuvazinin 12 Eylül
sonrasýndaki durumunu ve oligarþiye yedeklenmesini abartan anlayýþlar, giderek þirin,
güleryüzlü bir sosyalizm ortaya koymak durumundadýr. Bunun en son örneði TKPdir.
232
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Bu, Leninin yönetenler ile yönetilenler ayrýmýndan oldukça farklýdýr.
Lenin, devrim durumunun belirtilerini sayarken, yani milli
krizi tanýmlarken koyduðu üç ana nesnel koþul, yönetenler ile
yönetilenleri ilgilendiren ve bunalýmýn bunlarý etkilemesine iliþkindir. Lenin, milli krizi tanýmlarken ezilen sýnýflarýn sýkýntý ve yoksulluðunun en üst boyuta ulaþmasý233 durumunu, devrim için ana
bir etmen olarak koyar. Buradaki yoksullaþma ile Gramscinin
yoksulluk bunalýmý birbiriyle ters durumdadýr. Çünkü Gramsciye
göre böyle bir durum devrim nedeni ya da organik bunalýmýn
ifadesi olamaz, tersine konjonktürel bir durumdur. Böylece
Gramscinin biçimsel Leninizmi, bir kez daha açýða çýkmaktadýr.
Leninin milli kriz tanýmýndaki yönetenler-yönetilenler iliþkisindeki
ayrýmý, Gramscide konjonktürel olarak ele alýnýr, çünkü bu hükümet-halk iliþkisidir. Gramsci için sorun yönetenler-yönetilenler
iliþkisi deðil, temsil edenler-edilenler iliþkisidir. Çünkü temsil belli bir iradi ve gönüllülüðü içerir, yani consensusu (onay) içerir
ve hegemonyaya denk düþer.
Eðer yönetici sýnýf onayý yitirmiþse, yani artýk yöneten deðil, yalnýzca egemen ise, yalnýz açýk zor kullanýyorsa, kesin olarak bu demektir ki, büyük kitleler geleneksel ideolojiden kopmuþlardýr ve eskiden inandýklarýna inanmamaktadýrlar.234 (abç)
Bu ifadesinde Gramsci, temsil edenler-edilenler iliþkisini,
yönetenler-yönetilenler iliþkisi olarak, ama yönetim unsurunu ikiye
ayýrarak ele almaktadýr. Ama aþaðýdaki tanýmlamasýnda da göreceðimiz gibi, anlatmak istediði, yine de temsil edenler-edilenler
iliþkisidir:
Tarihsel yaþamlarýnýn belirli bir noktasýnda sosyal
sýnýflar kendi geleneksel partilerinden ayrýlýrlar. Diðer
bir deyiþle, belirli örgütsel bir biçimde, onlarý kuran, temsil eden ve yöneten belirli bireylerle geleneksel partiler,
artýk, kendi sýnýfý (ya da sýnýfýn hizbi) tarafýndan, kendi
dýþvurumlarý (ifadesi) olarak kabul edilmezler. Böyle bir
bunalým oluþtuðu zaman ortaya çýkan durum nazik ve
233
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tehlikelidir, çünkü meydan, karizmatik kaderin adamýyla
temsil edilen bilinmeyen güçlerin faaliyetleri için, zora
dayanan çözümler için açýktýr.
Temsil edenler ile temsil edilenler arasýndaki bu
çatýþma durumu, partiler alanýndan (parti örgütleri, parlamenter-seçim alaný, gazete örgütlenmesi) çýkarak devlet organizmasýna yansýr; bürokrasinin (asker ve sivil),
yüksek finansýn, kilisenin ve genel olarak kamuoyunun
düzensiz deðiþimlerinden görece baðýmsýz tüm organlarýn göreli gücünü güçlendirir. Ýlk anda bunlar nasýl
oluþur? Her ülkede süreç ayrýdýr, yine de içerik aynýdýr.
Ve içerik yönetici sýnýfýn hegemonya bunalýmý olmasýdýr. Bu bunalým, yönetici sýnýfýn geniþ kitlelerin onayýný
gerektirmiþ ya da zorla almýþ olduðu bazý büyük politik
giriþimlerde baþarýsýzlýða uðramasý (örneðin savaþ) nedeniyle, ya da büyük kitlelerin (özellikle köylüler ve
küçük-burjuva aydýnlarý) politik pasiflik durumundan
belli bir aktifliðe birden geçmesi ve birlikte ele alýndýðýnda organik olarak formüle edilmemiþlerse de, bir devrimle gerçekleþebilecek talepler ileri sürmeleri nedeniyle oluþur. Bir otorite bunalýmýndan söz edilmektedir.
Bu kesinlikle hegemonya bunalýmý ya da devletin genel bunalýmýdýr.235 (abç)
Gramscinin bu bunalým anlayýþý, özsel olarak sivil toplumpolitik toplum ayrýmýna dayanýr. Ýlkin sivil toplum kurumlarýndan
olan partiler ile halk arasýnda bir anlaþmazlýk, daha doðrusu ayrýlýk baþ gösterir. Sivil toplumda baþlayan bu ayrýlýk, giderek, bir
yandan sivil toplum kurumlarýnýn görece baðýmsýzlýðýný ve görece
gücünü artýrýrken, yani devlet karþýsýnaki özerkliklerini güçlendirirken, öte yandan delet, kitleler üzerindeki otoritesini yitirmeye baþlar.
Burada bu durumu bunalýmý yaratan nedenler, egemen sýnýfýn
büyük bir tarihsel harekete (örneðin savaþ gibi) kalýþmasý ve de
bunda baþarýsýz olmasýdýr. Böylece geniþ halk kitleleri, egemen
sýnýfa ve ilkin onlarýn vekili olan ve kendilerini temsil edenlere
artýk inanmazlar. Bu, Gramsci için, kitlelerin egemen sýnýf ideolojisinden ve onun bir kurumu olan geleneksel partilerden kopma235
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larý demektir.
Gramscinin bunalýmýn nesnel nedeni olarak koyduðu savaþ
durumu, daha önce gördüðümüz gibi Leninin milli kriz tanýmýnda
da vardýr. Ancak Lenin, savaþýn getirdiði topyekün sýkýntý, acý vb.
olgularýn kitlelerin hareketinde bir yükseliþe yol açacaðýný (politik
pasiflikten aktifliðe geçiþ) söylerken, bunu bunalýmýn bir görünümü olarak ele alýr. Birincil düzeyde yönetenlerin eskisi gibi yönetememeleri gündemdedir. Oysa Gramscide bu durum sadece bir
sonuçtur, yani bizzat hegemonya bunalýmý ortaya çýkar ve bunun sonucu olarak yönetememe gündeme gelir. Ve tabii Gramscide bu zor yolu ile yönetememe deðil, onay yitimi ile yönetememedir.
Tüm bunlarýn yanýnda Gramscinin en önemli vurgusu, temsil edenler olarak geleneksel partiler ile halk kitlelerinin iliþkisi
üzerinedir.* Bunu teorik planda ele almakla yetinmez. Geleneksel partilerden sýnýflarýn ayrýlmasý, birinci olarak parti örgütlerinden
ayrýlmalarý demektir. Ýkinci olarak, parlamento seçimlerinde her
zaman (geleneksel olarak) oy verdikleri partilere oy vermemeleri
söz konusudur; üçüncüsü, basýn organlarýnýn inanýrlýklarýný yitirmeleri ve böylece okuyucu kaybetmeleri söz konusu olur. Bu
ölçütler, Gramscinin deyiþiyle, partiler alanýna iliþkin bu geliþmeler, gerçekte bir bunalýmýn ifadesi olabilir mi? Þüphesiz devrim
durumuyla ilintili bir bunalým için buna olumlu yanýt vermek zordur. Bir kere sýnýflarýn (temsil edilenler) geleneksel partilerden
kopmalarý, büyük politik giriþimin (savaþ gibi) baþarýsýzlýða uðramasýyla oluyorsa, bunun parti örgütlerinde ve seçimlerde nasýl ortaya çýkacaðý belirsizdir. Herþeyden önce, savaþ yenilgisi, doðrudan
bir sonuç doðurur. (Ekim Devriminin savaþta Çarlýðýn yenilgisi sonucu deðil, bizzat savaþ içinde ortaya çýktýðý unutulmamalýdýr.) Bugüne
kadar görülmüþ iki büyük savaþta, Gramscinin sandýðýnýn tersine
durumlar ortaya çýkmýþtýr. Ekim Devrimi dýþta býrakýlýrsa, II. paylaþým
savaþýndan sonra Ýngiltere savaþta yenilmemesine raðmen, yani
* Böylesine bir vurgu, ya da öne çýkarma Gramsci için çok doðaldýr ve 1926 öncesi
PCI pratiðine de uygundur. Bu tarihe kadar legal ve parlamentoda grubu olan bir partidir
PCI. Bu yüzden doðrudan seçimlere iliþkin bir ölçütü öne çýkarmasý gerekir. Seçimlerin
boykot edilmesinin her türünün ekonomizm olduðu saptamasý da düþünülürse, konu
daha da anlaþýlýr olacaktýr. Kýsaca onun bu ölçütü, seçimleri hedefleyen, ama devrimi
erteleyen partiler için oldukça yararlýdýr.
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baþarýsýz olmamasýna raðmen, partiler düzeyinde (geleneksel partiler) ilk genel seçimde Muhafazakar Parti Churchill kaybetmiþtir.
Eðer buna itiraz olarak Gramscinin bu yýllarda yaþamamýþ olmasý
ileri sürülürse ki yetersiz bir itirazdýr, çünkü Gramsci kendi savlarýný genelleþtirmiþtir örnek olarak I. yeniden paylaþým savaþý
alýnabilir. Bu savaþtan sonra, savaþ galipleri de, maðluplarý da ayný
biçimde etkilendikleri ve hemen hepsinde hükümet deðiþikliklerinin ortaya çýktýðý görülmektedir. Diyebiliriz ki, Gramscinin bazen
on yýllarca sürdüðünü söylediði bunalýmlar, devrim için pek az
geçerliliðe sahiptir.
Bunalým, kesinlikle, gerçekte eskinin ölmekte olduðu
yeninin doðamadýðý durumu kapsar.236
Gramscinin bu ifadesiyle, bunalým teorisi biraz daha netliðe ulaþmaktadýr ve tam anlamýyla bir otorite boþluðu anlamýna
gelmektedir. Bir baþka deyiþle, toplum tam bir anarþi ortamý içindedir ve karanlýk güçlerin faaliyeti için uygun bir zemin vardýr.
Böyle bir durumun uzun sürmeyeceði açýktýr. Ama bu boþluðun
sanýldýðý kadar otoritenin yokluðu olarak nasýl deðerlendirileceði
de ayrý bir konudur. Bu, her ne kadar Gramsci için konjonktürel
olarak tanýmladýðý hükümet bunalýmý ile iktidar bunalýmý
arasýndaki farka dayanýrsa da, birincisi, temsil edenler yönünden
bir boþluktur; ikincisi ise, yönetenler açýsýndan bir boþluktur. Birincisinde, in hegemonya kaynaklarý tümüyle harekete geçirilmemiþtir; ikincisinde ise, bu kaynaklar harekete geçirilmiþ olmakla
birlikte, baþarýsýz olmalarý sözkonusudur, otorite kurulamamýþtýr.
Birincisinde, egemen sýýflar devlet aygýtý ile (zor aygýtý) duruma
müdahale eder, yani açýk (askeri) zora baþvurur; ikinci durumda
ise, bu zor ile karþýt zor yan yana ve savaþ halindedir, bu da ikili
iktidar durumu yaratýr. Sözcüðün tam anlamýyla eskinin ölmekte bulunduðu ve yeninin doðmadýðý durum, bu ikinci durumdur.
Gramscide iki durum, hükümet bunalýmý ile iktidar bunalýmý, ya da hegemonya bunalýmý ile otorite bunalýmý yahut
konjonktürel bunalým ile organik bunalým yer yer birbirinden ayrý ikili düzeyler olarak ayrýlsa bile, çoðu zaman iç içe geçmiþtir. Örneðin bizzat kendi bunalým anlayýþý, bu dönemin geçiciliðiyle ifade edilir, ama öte yandan bir geçicilik alaný taným gereði
236
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konjonktürel bir durum yaratýr. Buna benzer bir þekilde, taným gereði, hegemonya bunalýmý otoritenin zorla kabul ettirilmesine
yol açarken, öte yandan otorite bunalýmý olarak da ifade edilmektedir. Ýþte bu karýþýklýk (yada karþýtlýk) Gramsci tarafýndan bir
baþka kavramla, stratejik konjonktür kavramýyla aþýlmaya
çalýþýlýr. Ama hepsi de bu!
Gerçekte, Gramsci, genel bir ölçütler dizisi ya da sistemi
oluþturmaya çalýþmaktadýr, ama gerçekliðin çokyönlülüðü ile çalýþmalarýnýn sistemsizleþmesine ulaþmaktadýr. Bu da hemen her konuda kendini göstermekle birlikte, politik düzeyde her konu üzerine
bir þeyler söyleme zorunluluðuyla bir politik oportünizme düþmektedir.
Bu sonuca raðmen Gramscinin bunalým üzerine tezlerini
irdelemeye devam edelim. Gramscinin organik bunalýmýnýn mevcudiyeti, üçüncü momente denk düþer, yani askeri mücadele söz
konusudur. Ama bu momentin süresi, doðrudan bunalýmýn süresine baðlýdýr ve genelde geçici niteliktedir. Bu yüzden Gramsci,
bu döneme bakarak bir devrim stratejisi oluþturulamayacaðýný savunur. Bunun yerine, daha uzun süren, hegemonya bunalýmýna
yol açan dönem ele alýnarak strateji oluþturulmasýný savunur. Yani
Gramsciye göre, strateji, bir bunalým ortaya çýktýðýnda (ki otorite
bunalýmý vb. söz konusudur) bunu proletaryanýn lehine çözmek
için gerekli güçlerin oluþturulmasýna iliþkindir. Bu güçlerin neler
olduðunu ve neden gerektiðini Gramsci þöyle ifade eder:
Bunalým ani olarak tehlikeli durumlar yaratýr, çünkü halkýn deðiþik tabakalarý hýzla yol bulma ve ayný hýzla yeniden örgütlenme yeteneðine sahip deðildir.
Eðitilmiþ, kalabalýk bir personele sahip geleneksel yönetici sýnýf, alt-baðýmlý sýnýflarda olduðundan daha büyük
bir hýzla kiþileri ve programlarý deðiþtirir, elinden kaçýrmak üzere olduðu denetimi yeniden saðlar, belki özverilerde bulunur, belki demagojik vaadlerle karanlýk bir geleceðe atýlýr, ama iktidarý elinde tutar, o moment için iktidarýný güçlendirir ve hasmýný ezmek ve onun pek kalabalýk ve eðitilmiþ olmayan yönetici personelini daðýtmak için iktidarýndan yararlanýr.237
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Gramscinin organik çözüm olarak ifade ettiði bu durumda, alt-baðýmlý gruplar (sýnýflar) lehine çözümün engeli, her þeyden
önce egemen sýnýfýn yönetici personelinin kalabalýk ve eðitilmiþ
olmasý, diðer sýnýflarýn buna sahip olmamasýdýr. Bir baþka deyiþle,
bunalým döneminde (moment) devrim-restorasyon ikileminden
hangisinin gerçekleþeceðini belirleyen, mücadele eden sýnýflarýn
aydýnlarýnýn niceliði ve niteliðidir. Burdan çýkartýlacak stratejik
sonuç ise, bunalým öncesinde, çözümün devrim þeklinde olmasý
için gerekli nicelik ve nitelikte yönetici personel (aydýnlar) yetiþtirmektir. (Tabii sabit oranlar teoremi ile bunlarýn niceliði matematiksel olarak hesaplanabilir ve felsefik bir sistemle de eðitilerek
nitelik kazandýrýlýr.)
Böylece devrimci mücadele süreci Gramscide, deðiþik momentler arasýnda salýnan (ileri ya da geri) hegemonya bunalýmý
na baðlý olarak iki temel bölüme ayrýlýr ve bu iki evredeki (tabii
Gramsci için bunlar momenttir) görevler ve mücadele biçimleri
de deðiþiktir.
Bu noktada yeniden Leninin devrim durumu saptamasýna
dönmek gerekiyor. Daha önce gördüðümüz gibi Lenin, devrimci
mücadeleyi iki aþamada mütalaa eder: Evrim aþamasý ve devrim
aþamasý. Bu iki aþama (moment deðil) birbirinden milli krizin var
olup olmamasýna göre ayrýlýr. Ýlk bakýþta Gramscinin hegemonya
bunalýmý ile devrimci süreci (hegemonya için mücadele süreci) iki bölüme ayýrmasý, Lenininkiyle benzeþtiði görülmektedir,
ama gerçekte ise, benzerlik (yine) salt biçimdedir. Gramsci, Leninist milli krizi, kendi kavramlarýyla ve metodojisiyle yeniden
yorumlar.
Gramscinin organik bunalým kavramý, Leninin milli kriz
inkine göre daha geniþ kapsamlýdýr. Organik bunalýmý egemen
sýnýfýn hegemonya bunalýmý olarak alýr ve bunu otorite bunalýmý
ya da devletin genel bunalýmý olarak geniþleterek sürdürür. Gramscide, bir yandan egemenlik için mücadele eden iki temel sýnýf,
yani burjuvazi ile proletarya, öte yanda egemenliðin ifadesi ve hegemonyanýn öznesi durumunda olan, herþeyin onlarýn tutumuna
baðlý olduðu alt-baðýmlý sýnýflar, yani köylüler ve küçük-burjuva
aydýnlarý vardýr. Böylece organik bunalým, ilkin hegemonyanýn
proletarya tarafýndan ele geçirilmesi için uygun ortam saðlarken,
ve sonra da politik iktidarýn fethinin koþullarý olgunlaþtýðý için, iktiTHKP-C/HDÖ 195
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dar ele geçirilir (sivil toplum ve politik toplumu sýrayla etkileyen bir
bunalým). Ancak bu geliþme momentler þeklinde olur, birbiri peþi
sýra gerçekleþir. Leninde milli kriz politik iktidarýn ele geçirilmesi
için (silahlý ayaklanma) uygun bir ortam yaratýr (silahlý aksiyonun
nesnel koþulu). Bu farklýlýk Gramscinin üçüncü momenti iki alt
momente (düzeye) ayýrmasýyla belirginleþir. Ona göre, organik
bunalýmla varýlan üçüncü momentte (askeri güç iliþkileri düzeyi)
iki alt düzey vardýr. 1) Politik-askeri düzey, 2) Teknik-askeri düzey. Böyle bir durumda bunalým milli krize göre daha uzun
sürmek zorundadýr. Çünkü bu bunalým döneminde, ilkin askeri
nitelikte sonuçlar doðuran politik eylemlerle, köylüler ve küçükburjuva aydýnlarý kazanýlýr, ve sonra da teknik-askeri bir konu
olarak silahlý ayaklanma ile hasým güçler yok edilir.238
Bir bunalým oluþur ve bazen onsenelerce sürer. Bu
olaðanüstü süre, yapýda onmaz çeliþkilerin oluþtuðu (olgunlaþtýðý) ve yapýnýn korunmasý ve sürdürülmesi yönünde çalýþan güçlerin bu çeliþkileri iyileþtirmeye ve aþmaya uðraþtýklarý anlamýna gelir. Bu aralýksýz ve sebatlý
uðraþýlar, belirli sorunlarýn tarihsel olarak çözülebilmeleri ve çözülmeleri gerektiði için zorunlu ve yeterli koþullarýn zaten var olduklarýný kanýtlamaya kalkýþan antagonist
güçlerin örgütlediði geçicilik alanýný meydana getirir.239
(abç)

Diyebiliriz ki, Leninde milli kriz devrimci bir durumun var
olup olmamasýný belirler ve buna göre eðer öznel koþullar yeterliyse silahlý ayaklanma (silahlarýn eleþtirisi) gündeme gelir.
Bundan sonra sorun, ayaklanmanýn örgütlenmesi ve ayaklanma
anýnýn saptanmasýdýr. Gramsci için ise, bunlar teknik-askeri momente iliþkindir. Gramscinin bu deðerlendirmesinin anti-Leninistliði
bir yana, menþevik anlayýþla benzerliði þaþýrtýcýdýr!
Bilindiði gibi, Rusyada 1905 devrim döneminde legal Marksizmin sözcüsü Struve ve menþevikler silahlý ayaklanma sonuçta
bir teknik meseleden baþka bir þey deðildir, ve yýðýnlarýn bilinçlendirilmesi ve ayaklanmanýn psikolojik þartlarýnýn hazýrlanmasý en
acil ve en önemli olandýr240 diyerek, Leninin devrim durumuna
238
239
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iliþkin deðerlendirmelerini reddediyorlardý. Lenin, milli krizin mevcudiyeti koþullarýnda (devrim durumu) temel görevi, silahlý
eylemlerin, yöresel ve genel ayaklanmanýn örgütlenmesi olarak
koyuyordu. Bir ülkede devrim durumu mevcutken, evrim dönemine iliþkin çalýþma tarzýný ve mücadele biçimlerini sürdürmek,
doðrudan devrimi reddetmekle eþdeðerdir.
Daha önce çeþitli biçimlerde gördüðümüz gibi Gramsci bu
noktada da Leninizme ters düþmektedir ve üstelik bu kez bunun
bilincindedir de. Bu nedenle de, sorunu devletin (politik toplum)
ardýndaki gerçek kaleler ve top siperleri olarak gördüðü sivil
toplumun, Rusyada ilkel ve peltemsi olduðunu söyleyerek tanýmlar. Böylece Leninizmin bu evrensel tezini reddeder. Oysa
tümüyle organik bunalým kavramýnýn asýl içeriði Leninin milli
kriz kavramýnda bulunmaktadýr ve ondan alýnmýþtýr. Ve Lenin, çok
net biçimde devrim durumunun uzun sürmeyeceðini belirtir. Çünü hiçbir sýnýf ve onun devleti uzun süre bir otorite boþluðuna dayanamaz ve hiçbir toplum uzun süre ikili iktidar durumunda yaþayamaz.* Örneðin Ýtalyada I. yeniden paylaþým savaþýyla birlikte
ortaya çýkan ve savaþ sonrasýnda kitlenin hareketlenmesine yol
açan durum, 1922de iktidarýn Mussoliniye verilmesiyle sona erdi.
Sözcüðün tam anlamýyla bir otorite boþluðundan, iktidar boþluðundan söz edilebilecek dönem 1919-1922 arasý dönemdir. Bu dönemin süresi, devrim için öznel koþullar mevcut olmadýðýndan,
egemen sýnýflarýn içindeki çeliþkinin keskinliðinden kaynaklanmaktadýr, yani bu çeliþki tarafýndan belirlenmektedir. Gramsci bu
dönemi, burjuvazinin birliðinin mevcut olmadýðý dönem olarak niteler. Bu baðlamda sürenin uzunluðu özgül bir durumun ifadesidir
ve baþka bir dönemde yinelenmeyecektir. Nitekim II. paylaþým
savaþý sonrasýnda (üstelik I. savaþýn tersine Ýtalya II. savaþtan yenilerek çýkmýþtýr, yani Gramscinin baþarýsýzlýk durumu I. için deðil,
II. için geçerlidir) pek çok hükümet bunalýmý patlak vermiþ olmasýna ve PCI genel seçimlerde % 30lara varan bir oy almýþ olmasýna raðmen bir devrim durumu çýkmamýþtýr.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Gramsci, Hegelci bir diyalektik
* Bu saptamanýn kapitalizmin zayýf da olsa iç dinamikle geliþtiði ülkeler için
konulduðu unutulmamalýdýr.
240
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metodla Rus Devrimini deðerlendirmeye çalýþmýþ ve bu devrimin yanlýþ bir yorumuna ulaþmýþtýr.* Gramsci, nasýl ki kitlelerin
bilinçlendirilmesi sorununu organik aydýnlar yetiþtirmeye; iþçi-köylü
ittifakýný geleneksel aydýnlarýn proletarya ideolojisine kazanýlmasýna; kitle hareketlerini köylülerin ve küçük-burjuva aydýnlarýnýn
eylemlerine indirgemiþse, ayný þekilde Leninin milli kriz kavramýný da teknik-askeri bir momente iliþkin teknik bir konu haline
indirgemiþtir. Yine de herþeye karþýn, hegemonya bunalýmýný egemenlik için mücadele sürecinin bir dönüm noktasý olarak ele alýr.
Ancak ikili bir bunalým oluþumunu düþünerek, yani kendiliðindan
geliþen ya da bilinçli olarak oluþan iki durumu düþünerek, bunu
yapar. Bunlardan ilki, stratejik konjonktüre dayanan bir strateji 
perspektif oluþtururken; ikincisi hegemonyanýn fethi için sivil
toplumda çalýþmaya dayanan bir stratejinin dayanaðýdýr.
Bu konuya baðlý olarak Gramscinin bunalýmýn sonuçlarýna
iliþkin deðerlendirmesini ele alalým:
Organik bunalým, der Gramsci, eskinin ölmekte olduðu
ve yeninin doðmadýðý durumu kapsar ve bu anlamda bir iktidar
boþluðu oluþur.241 Bu boþluk, ya proletaryatarafýndan ya da burjuvazi tarafýndan doldurularak organik bir çözüme ulaþýr. Ancak
bunalým bir organik çözümle deðil de, karizmatik bir önderin
baþa getirilmesiyle sonuçlanýrsa, bu olaðan dengenin (bunun unsurlarý deðiþik olabilir, ama ilerici gruplarýn olgunluða eriþmedikleri
en önde gelen ögedir) varolduðu, hiçbir grubun, ne tutucu grubun,
ne de ilerici grubun zafer kazanma gücü olmadýðý ve tutucu grubun da bir sahip gereksindiði anlamýna gelir.242
Ýþte organik bunalýmýn bu son çözüm yoluna Gramsci
Sezarizm demektedir.
Sezarizm, içinde mücadelede bulunan güçlerin yýkým halinde dengeye geldiði, mücadelenin devamý halinde sonuçta karþýlýklý yok olmadan kaçýnamayacaklarý için
* Bu durum Hegelci felsefenin idealist özünün bir sonucudur. Gramsci, dünyayý
Hegelci diyalektikle tepe üstü duran bir diyalektik yöntem tahlil etmiþ ve kaçýnýlmaz
olarak yorumlamada materyalist tarih kavrayýþýndan uzaklaþmýþtýr. Stalinin deyiþiyle,
Marksizmin dünyayý yorumlama tarzý materyalisttir, ama Gramscinin anti-Buharinci
tutumu kendisini buna karþý çýkmaya zorlamýþtýr.
241
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iki tarafýn da birbirleriyle dengeye geldiði bir durumu
dile getirdiði söylenebilir.243
Burada Gramsci, Sezarizm ile askeri yönetim arasýnda bir
ayrým yapar. Bu ayrýmý, Ýtalya, Fransa gibi ülkeler ile Ýspanya, Yunanistan gibi daha geri ülkeler arasýndaki ayrýmla birlikte ele almak
durumundadýr. Gramsciye göre, devlet yaþamýnda askeri ögenin
(yani ordunun) yeri olarak ele alýnmasý gereken askeri yönetimler, köylü kitlelerinin pasifliðinin sonucudur da. Bu yüzden askeri
yönetim köylü kitlelerinin pasifliðinin sonucudur. Bu yüzden askeri yönetim durumundaki bunalým ile hegemonya bunalýmý
farklýdýr. Çünkü hegemonya bunalýmýnda köylü kitlelerin politik
pasiflikten aktifliðe geçiþi söz konusudur. Askeri yönetim iki anayasal yönetim arasýnda bir parantezdir; askeri öge düzeni ve istikrarý
saðlamak için yedek bir güçtür, yasallýk tehlikeye düþünce açýk
bir biçimde iþleyen politik bir güçtür.244 Bu yüzden, Gramsciye
göre, bu yönetimler, Bonapartizm ya da Sezarizmde olduðu gibi
organik bir toplumsal ve siyasal ideoloji yaratamazlar.245
Gramscinin bu ayrýmý, yani organik bunalýmýn bir çözümü olarak gördüðü Sezarizm (Bonapartizm) ile bunalým sýrasýnda
devlet aygýtýnýn bir ifadesi olarak gündeme gelen askeri yönetim
arasýnda ayrým, oldukça doðru bir saptamadýr. Öyle ki, ülkemizdeki pek çok anlayýþ isterse sivil toplumcu olmasýn her türlü
askeri yönetim ile Bonapartizmi özdeþleþtirmekte ve bu yüzden
aradaki ayrýmý görmezlikten gelmektedirler.
Yine de Gramscinin ayrýmýnýn doðruluðu, sadece olgusal
düzeyde kalmaktadýr. Onda faþizm ile Sezarizm (Bonapartizm) aynýdýr ve özdeþ ifadelerdir; ve bu da yukarda gördüðümüz ayrýmýný
(askeri yönetim-Sezarizm ayrýmý) yanlýþlýða ya da yanýlsamalar
yaratmaya açýk hale getirmektedir.
Gramsci, Ýtalyada Ekim 1922den Kasým 1926ya kadar deðiþik Sezarizm evreleri çýktýðýný ve Kasým 1926dan sonra bunun
saf ve kalýcý biçime246 dönüþtüðünü söylerken, faþizm ile Sezarizmi (Marksist ifadeyle Bonapartizmi) aynýlaþtýrmaktadýr. Oysa
faþizm, egemen sýnýf ile egemenlik için mücadele eden sýnýf arasýnGramsci, Modern Prens, s. 102.
Gramsci, Modern Prens, s. 97.
Gramsci, Modern Prens, s. 98.
246
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daki (burjuvazi ile proletarya) mücadelenin dengeye gelmesinin
bir ürünü deðildir. Faþizm, burjuvazinin, gerek kendi iç çeliþkilerini
çözümlemek, gerekse proletaryanýn devrimci mücadelesini durdurmak amacýyla gündeme gelen bir yönetim (devlet) biçimidir.
Ancak faþizm, burjuvazinin tamamýnýn açýk bir diktasý deðildir;
tersine burjuvazinin bir kesiminin, yani finans-kapitalin, ve bunun
içinde bir fraksiyonun (en gerici, en þovenist ve en emperyalist)
açýk diktasýdýr. Bu yüzden faþizm, sözcüðün tam anlamýyla, devrimin yenilgisinin bir ürünü deðildir. Gramsi için ise, faþizm, hem
devrimin, hem de burjuvazinin geleneksel partilerinin ve aydýnlarýnýn yenilgisinin ürünüdür. Böylesi bir saptama, faþizm döneminde
(ki Gramsci için bu Bonapartist yada Sezarist bir yöntemdir) yürütülecek mücadelenin niteliðinde önemli bir deðiþikliðe yol açar
ve sonuçta faþizme karþý birleþik cephenin yerine tarihsel
uzlaþmanýn konulmasýna ulaþýr.
Gramscinin faþizm ile Sezarizmi (Bonapartizm) özleþtirmesi
birleþik cephe saptamasýný deðiþikliðe uðratýrken, bu deðiþik biçimin içinde sosyal-demokratlar yer almaz. Gramsciye göre,
sosyal-demokrasi de, bir tür Sezarizmdir. Ýngilterede 1920lerde
kurulan Mc Donald baþkanlýðýndaki Ýþçi Partisi hükümeti, parlamenter sistem içinde oluþturulmuþ bir Sezarizmdir.247 Dolayýsýyla
faþizmdir.
Þüphesiz buna 1929larda Kominternin sosyal-faþizm tahlilinin yol açtýðý ileri sürülebilir. Ancak zaman içinde PCInin tarihsel
uzlaþma anlayýþýnda PSInin yer almamasý, bunun bir konjonktürel ve disiplin konusu olmayýp, teorik saptamanýn doðal sonucu
olduðunu göstermektedir.
Burada itiraz olarak tarihsel uzlaþma formülünün Gramsciye ait olmadýðý ileri sürülebilir. Bu itirazýn, zaman açýsýndan
doðru olduðu açýktýr. (Bu formülasyon ilk kez 1960 sonlarýnda PCI
tarafýndan yapýlmýþtýr.) Ama açýk olan bir nokta da, bu formülasyonun Gramscinin Sezarizm ve bunla özdeþ olan faþizm tahliline
dayanmýþ olmasýdýr. Þöyle ki: Madem ki faþizm, hem proletaryanýn, hem de burjuvazinin yenilgisinin ürünüdür, buna karþý temel
güç birliði bu kesimler arasýnda olmasý gerekeceði açýktýr. Ama bu
kesime sosyal-demokratlar (Ýtalyada PSI) girmez, çünkü sosyal247
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demokrasi, bir tür Sezarizm, yani faþizmdir. Bu da PCInin Hýristiyan Demokratlara önerdiði tarihsel uzlaþmayý açýklar. Yine de
buna itiraz olarak, 1960 sonlarýnda Ýtalyada faþizmin bulunmadýðý,
bu nedenle tarihsel uzlaþma anlayýþýnýn Gramsciden çýkartýlmadýðý söylenebilir. Ama bu itiraz tümüyle temelsizdir. Bir kere bu
tarihsel uzlaþma mevcut bir faþist iktidara karþý deðil, olasý bir
faþist iktidara karþý bir uzlaþmadýr. Yani faþizmin iktidara gelmesini
önlemek amacýyla tarihsel uzlaþmaya gidilmektedir. Ayrýca
1924deki Matteottinin öldürülmesinden sonra, faþist parti dýþýndaki
muhalefet partilerinin parlamento oturumlarýný boykot ederek
Aventinede toplanmalarý sýrasýnda, Gramscinin yönetimindeki
PCInin tutumu tarihsel uzlaþmanýn baþlangýcý olmuþtur.
Baþlangýçta Aventineye katýlan PCI, burjuva muhalefet partilerini
yarý-faþist olarak kabul ediyor ve onlarýn faþist parti ile uzlaþacaðýný
düþünüyordu. Gramsci önderliðinde PCI, faþizm ile proletarya diktatörlüðü arasýnda bir geçiþ evresi olamayacaðýný savunan tezleri
de (sol sapma), faþizme karþý mücadele ederek burjuva demokrasisinin yeniden inþasýný (restorasyon) gerçekleþtirmek gerekir
diyen tezleri de (sað sapma) reddederken, tam anlamýyla günlük
bir politika izlemektedir (pragmatizm). Bunun sonucu olarak,
aþaðýdan birleþik cephe dýþýnda bir birleþik cephe kabul edilmemekteydi. Ve böylece 3 ay sonra PCI, Aventine muhalefetinden
ayrýlarak parlamentoya geri dönme kararý aldý. Ancak 1925 Ocak
ayýnda Mussolininin baþlattýðý yeni ve son baský kampanyasý ile
PCI faþizmin gücünü küçümsediðini kabul etmek zorunda kaldý.
Ýþte bu deneyim sonrasýnda PCI, faþizm iktidarda olsun olmasýn, buna karþý geleneksel burjuva partileriyle ittifak kurulmasý
gerektiðine karar vermiþtir. Burada söz konusu olan burjuva demokrasisini korumaktýr. Tarihsel uzlaþma bunun formüle edilmiþ
halidir. *
Ýkinci olarak, faþizmi bir Bonapartizm (Sezarizm) olarak formüle etmek, sonuçta, onun kapitalizmin her dönemine iliþkin bir
devlet biçimi olduðunu söylemekle kalmayýp, evrensel bir biçim
olduðunu da söylemek demektir. Gramsci, devrimlerin nesnel
* 12 Eylül sonrasýnda solda geleneksel burjuva partisi olarak APyi gören ve bunlarla
tarihsel uzlaþmaya varýlabilineceðini düþünen çevreler, kendilerine Gramsciyi dayanak
almalarý, yani sivil toplumcu olmalarý raslantý deðildir.

THKP-C/HDÖ 201
Gramsci Üzerine

koþullarý olsun olmasýn, her dönemde ve her toplumda devrimci
atýlýmýn yenilgisiyle Sezarizmin gündeme geldiðini savunur. Oysa
ki, Engels, Bonapartizmi tanýmlarken, bunun savaþan sýnýflarýn
birbirlerini dengelemeye çok yaklaþtýðý dönemlerde devletin sýnýflardan görece baðýmsýzlýk durumu kazanmasý olarak deðerlendirir
ve buna 17. ve 18. yüzyýlda burjuvazinin feodalizme karþý mücadelesini örnek olarak gösterir. Engelsin deðerlendirmesinde bir
sýnýfýn yenilgisi söz konusu edilmez. Diyebiliriz ki, Engels, Bonapartizmi sýnýf mücadelesinin keskinleþtiði ve mevcut egemen sýnýfýn
yýkýmýnýn yaklaþtýðý (nesnel olarak) bir dönemin ürünü olarak ele
alýr, ama yine de bu dönemde bu yýkýmý saðlayacak güç, kendi
yýkýmýna da yol açmadan bunu baþarabilecek durumda deðildir
(öznel olarak). Ýþte bu noktada Bonapartizm gündeme gelir.
(Gramsci için faþizm olmaktadýr bu.)
... genele aykýrý olarak, savaþan sýnýflarýn birbirlerini dengelemeye çok yaklaþtýklarý bazý öyle durumlar olur
ki, devlet iktidarý, görünüþte aracý olarak, o an için bu
sýnýflara karþý belli bir baðýmsýzlýk durumunu korur. Aristokratlarla burjuvazi arasýnda denge saðlayan 17. ve 18.
yüzyýl mutlak monarþileri; burjuvaziye karþý proletaryadan, proletaryaya karþý burjuvaziden yana oynayan I. ve
özellikle II. Fransýz Ýmparatorluðunun Bonapartizm inde
durum buydu.248 (abç)
Yine Engels, daha önce gördüðümüz gibi devleti þöyle tanýmlar:
... karþýt ekonomik çýkarlara sahip sýnýflarýn kendilerini ve toplumu verimsiz bir mücadele içinde eritip
bitirmemeleri için görünüþte toplumun önünde yer alan
çatýþmayý hafifletmesi, düzen sýnýrlarý içinde tutmasý gereken bir güç ihtiyacý kendini kabul ettirir. Ýþte toplumdan doðan, ama onun üstünde yer alan ve gitgide ona
yabancýlaþan bu güç devlettir.249 (Engels) (abç)
Sýnýflar üstü görünümde devlet ile sýnýflar üstü görünen Bonapartizm arasýndaki iliþki böyledir. Bonapartizm, savaþan sýnýflar
üstünde bir hakem rolü oynarken, devletin görüntüsel görünü248
249
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münden, yani toplumun üstünde yer alma görünümünden yararlanýr ve genele aykýrý olarak devletin biçimi ile özü birbirine yaklaþýr. Faþizm ise, savaþan sýnýflar arasýnda bir hakem rolü oynamaz, tersine bir sýnýfýn bütünü adýna bir kesiminin (finans-kapitalin)
yalýn egemenliði olarak, diðer sýnýflara karþý, özellikle de proletaryaya karþý, en açýk terörist saldýrýlarda bulunarak, onlarýn yýkýmýný
saðlamaya yönelen bir yönetimdir. Þüphesiz bunu yaparken, her
yönetim ve güç gibi, bir yandan da tarafsýzlaþtýrabileceði tüm kitleyi tarafsýzlaþtýrmaya çabalar. Egemen sýnýf, bu baðlamda, özverilerde bulunur ve bir yýðýn demagojik vaadlerle ortaya çýkar.
Gramscinin diliyle söylersek, böylece, bir yandan hasmýný ezmek
ve onun pek kalabalýk ve eðitilmiþ olmayan yönetici personelini
daðýtmak için devletin zor güçleri tümüyle harekete geçirilirken,
öte yandan da yeni kiþiler ve yeni programlarla kitlelerin karþýsýnda çýkar. Bu da genellikle, Gramscinin deyimiyle, organik
çözümdür, ama biçim olarak geleneksel çözümden farklýdýr.
Bilindiði gibi 1920lerin sonlarýndan itbaren dünya çapýnda
kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý derinleþmiþtir. Bunun sonucu en ileri kapitalist ülkelerde bile milli kriz olgunlaþmaya yönelmiþ
ve pazar sorunu, özellikle daha ileri kapitalist ülkelerde had safhaya çýkmýþtýr. Bu ortamda düzenin korunmasý ve sürdürülmesi, Almanya ve Ýtalyada faþizmi gündeme getirirken ABDde New Deal
politikasýnýn uygulanmasýný gündeme getirmiþtir. Bu iki deðiþik
çözümün nedeni, ülkelerin elindeki maddi-ekonomik olanaklarýn
farklýlýðý ve proletaryanýn iktidar mücadelesinin gelmiþ olduðu düzeydeki farklýlýktýr.
Diyebiliriz ki, Gramsci, Bonapartizm (Sezarizm) ile yönetimin askerileþtirilmesi (askeri yönetim) arasýndaki farký belirtirken
doðru bir deðerlendirme yapmaktadýr, ama Bonapartizm/Sezarizm
ile faþizm arasýnda ve faþizm ile sosyal-demokrasi arasýnda ayrým
yapmamakla vulgar materyalizme yönelmektedir.

THKP-C/HDÖ 203
Gramsci Üzerine

III.
GRAMSCÝ VE DEVRÝMCÝ MÜCADELE

Yukarda gördüðümüz gibi Gramsci, devrimci mücadeleyi
iki ana momente ayýrýr: a) Siyasal moment, ve b) Askeri moment.*
Siyasal momentten askeri momente geçiþ, Gramsciye göre
organik bunalým ile mümkündür. Yine de bunalým uzun bir süre,
ilk momentteki mücadelenin sürdürülmesi olarak kalýr, yani dar
anlamda teknik-askeri momentte politik toplum (devlet) fethedilir, ancak bu organik çözüm için gerekli güçler mevcut olmak
zorundadýr. Ýþte bu güçlerin oluþturulmasý Gramscinin devrim stratejisini belirler.
Gramsciye göre, bir sýnýfýn egemenliði sivil toplumda hegemonya ve politik toplumda egemenlik olarak ortaya çýkmasý,
egemenlik için mücadelenin (ki Marksist-Leninist literatürde iktidar mücadelesi olarak devrimci mücadeleyi kapsar) bu iki
toplumda yürütülmesi gerekir. Ama bu momentlerle geliþen bir
süreçtir. Ýlk moment sivil toplumdadýr. Çünkü siil toplum, politik toplumun (devlet) asýl koruyucusu ve savunucusudur. Politik
toplumun ön siperler olmasý, bu siperlere yönelen güçlerin yýpranmasýna yol açarak, asýl siperlerin (mevziler) ele geçirilmesini
engeller. Öyleyse der Gramsci, devrimciler düþmanýn asýl mevzilerine yöneltmelidirler güçlerini. Bu durumda, sorun, bu mücadelenin nasýl yürütüleceði sorunudur. Bir baþka deyiþle, hangi
mücadele biçimi seçilmelidir sorunu birincil plana çýkar. Mücadele biçimi, ya da Gramscinin deyimiyle söylersek savaþ biçimi
amaca uygun olmak zorundadýr. Burada Gramsci, tek tek, bilinen tüm savaþ biçimlerini ele alarak, bunlarýn sivil toplumda
hegemonyanýn fethi amacýna ne oranda uyup uymadýðýný irdeleyerek çözüme ulaþýr. Biz de ayný sýrayý izleyerek Gramscinin
çözümünü tahlil edeceðiz.
Herþeyden önce Gramsci, büyük kitlelerin taktikleri ile
* Birinci moment olarak ekonomik düzeyi burada dýþda býrakýyoruz.
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küçük gruplarýn taktiklerinin ayný olamayacaðýný düþünür. Ona
göre, bireyler (geniþ kitlelerin bir unsuru olarak) savaþý, içgüdüsel olarak partizan savaþý ya da Garibaldici savaþ olarak
(bu partizan savaþýnýn en yüksek biçimidir) kavrama eðilimindedirler.250 Ama der, Gramsci, bu kavrayýþ, gerçekte küçük gruplara
özgü bir anlayýþa iliþkindir ve proletarya gibi geniþ kitlelerin savaþ
biçimi olamaz. Marksist-Leninist terminolojiye çevirirsek, Gramsci,
gerilla savaþýnýn proletaryanýn savaþ biçimi olamayacaðýný ileri sürmektedir.
Gramsci, böyle bir sonuca ulaþýrken gerilla savaþýný, belli bir
sýnýrlama içinde alýr. Ona göre, bu savaþýn (ki ona göre bu komando savaþýdýr) iki biçimi vardýr: Birincisi, Balkan Komitacýlarýnýn, Ýrlandalýlarýn vb. yürüttüðü partizan savaþýdýr. Bu tip gerilla
savaþý, bölgesel, fiziki-coðrafi özel koþullara, kýrsal sýnýflarýn
oluþumuna ve hükümetlerin etkinliklerine baðlý ve iyi örgütlenmiþ çoðunluklara karþý zayýf ama inatçý azýnlýklara özgüdür.251 * Böylece Gramsci, kýrsal alanlarda yürütülen, toplumsal
yapýyla baðlantýlý ve yabancý iþgalcilere karþý yürütülen gerilla
savaþýný belli oranda olumlar. Bu olumlama, ayný zamanda bu
savaþ biçiminin geniþ kitlelerin savaþ biçimi olamayacaðýnýn da
temelidir. Gramsciye göre, gerilla savaþýnýn geniþ kitlelerin savaþ
biçimi olamamasý, bu savaþ biçiminin geniþ kitleleri kapsayamayacaðý ve onlarý toplayamayacaðý gerekçesine dayanýr.
Garibaldinin bin kiþisi gibisinden devrimci
toparlanýþ, önce Garibaldinin Piemonte ulusal kuvvetlerine katýlmýþ olmasýndan, ve sonra da Ýngiliz donanmasýnýn fiilen Marsalaya çýkartýlmasýyla Palermonun zaptýný himaye etmesi ve Bourbon donanmasýnýn etkisiz
býrakmasýndan ötürü mümkün kýlýnmýþtýr.252 (abç)
Gramscinin bu deðerlendirmesi, geniþ kitleleri harekete geçiren, onlarý kucaklayan ve de zafere ulaþan bir gerilla savaþýnýn
* Bu noktada þunu unutmamak gerekir: Gramsci, komando savaþýný (çarditi savaþý
ya da gerilla savaþý) daha ilerde göreceðimiz savaþ biçimlerinde olduðu gibi politik
mücadele biçimini tanýmlamak için kullandýðý askeri deyim deðildir. Onu politik kitle
mücadele biçimi olarak ele alýr ve eleþtirisi bu baðlamdadýr.
250
Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 239.
251
Gramsci, Modern Prens, s. 111-112.
252
Gramsci, Modern Prens, s. 130.
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(Garibaldinin savaþý olarak), bunu, kendi gücü ve geliþimiyle deðil, baþka güçlerle düþman güçlerinin etkisizleþtirilmesi vb. nedenlerle olduðu þeklindedir. Böylece Garibaldi örneðinden yola çýkarak,
böyle bir yolun baþarýya ulaþmasýnýn mümkün olmadýðýný ileri sürer. Ama Gramscinin gerçek bir devrimci gerilla savaþý üzerine
söyleyebilecek pek sözü yoktur. Söyleyebildiði tüm þey þudur: Ýyi
örgütlenmiþ çoðunluða karþý, zayýf ama inatçý azýnlýðýn savaþ biçimi olarak gerilla savaþýnýn zafere ulaþmasý, bazý istisnalar dýþýnda,
olanaksýzdýr, çünkü zayýf bir maddi güç, güçlü ve iyi örgütlenmiþ
(kalabalýk ve iyi eðitilmiþ yönetici personele sahip olan) bir maddi gücü alt edemez. Engelsin deyiþiyle tabanca kýlýcý yener. Ama
hepsi bu!
Bilindiði gibi, gerilla savaþý, kavram olarak tek baþýna nitelik
belirleyici deðildir. Merkezi otoriteye karþý mahalli mütegallibe de,
düzenli birlikleri yenilmiþ bir ordu da düþmanýna karþý gerilla savaþý
yürütebilir. Yine bir maddi güç, ancak bir baþka maddi güç tarafýndan alt edilebilir. Zayýf bir maddi gücün, güçlü ve iyi örgütlenmiþ
bir maddi gücü alt edebilmesinin yolu, bir yandan kendini geliþtirip
güçlendirirken, öte yandan düþmaný zayýflatmadan geçer. Bu yol,
en genelde, gerilla savaþýnýn geliþerek düzenli ordu savaþýna
dönüþmesi demektir. Halk Savaþý stratejisi olarak Mao ve Giapýn
ortaya koyduklarý ve geliþtirdikleri bu yolla, gerilla savaþý uzun bir
süre temel savaþ biçimi olarak yürütülür. Böylesine bir stratejik
çizgide gerilla savaþý, gerek kitlelerin katýlýmýný saðlayan, gerekse
kitlenin öz-savunmasýna hizmet eden en uygun savaþ biçimi olduðu Vietnam, Çin, Küba, Nikaragua vb. ülkelerdeki devrimci mücadeleler tarafýndan tanýtlanmýþtýr. Ve bu savaþlarýn tanýtladýðý gibi,
gerilla savaþý iyi örgütlenmiþ bir çoðunluða karþý inatçý azýnlýðýn
deðil, maddi olarak güçlü düþmana karþý zayýf gücün (ve çoðunluðun) savaþ biçimidir.
Gramsci, genel olarak kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkelerde gerilla savaþýnýn temel savaþ biçimi olamayacaðý saptamasý
tabii bu oldukça iyi niyetli bir yorumlama olarak düþünülmelidir
kýsmen doðru olmakla birlikte, bu sonuca ulaþmada izlediði yol
(gerekçeler) yanlýþtýr. Bu da gerilla savaþý konusundaki Leninin
saptamasýný, kendi teorisinin içine sokmaya çabalamasýnýn ürünü
olduðu kadar, arditi del popoloya karþý oportünist tutumunun da
ürünüdür. Ona göre, gerilla savaþý (partizan savaþý, Garibaldi
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savaþý ya da komando savaþý) kýrsal nüfusun oluþumuna, bölgesel fiziki-coðrafi özel koþullara baðlý inatçý azýnlýklarýn savaþ
biçimi olduðunu gördük. Bu deðerlendirme Ýtalya somutunda tam
tersi bir sonuca ayný gerekçelerle ulaþabilir, yani onun uygulanamazlýðýnýn karþýsýnda uygulanabilirliði tanýtlanabilir. Çünkü Ýtalya özellikle 1920lerin Ýtalyasý, kýrsal nüfusun fazlalýðý ve geriliði
(feodalizmin varlýðýný sürdürdüðü) ile coðrafi olarak daðlýk ve engebeli bir araziye sahip olmasýyla nitelenir. Böyle bir durumda
inatçý bir azýnlýðýn ortaya çýkmasý (Gramscinin öznel koþulu) gerilla savaþýnýn her zaman mümkün olmasýný saðlar. Nitekim II. yeniden paylaþým savaþýnda Sicilya ve Kuzey Ýtalyada güçlü bir gerilla
(partizan) savaþý yürütülmüþ ve önemli baþarýlar elde edilmiþtir.
(Ve Mussolini de bu gerilla müfrezeleri tarafýndan yakalanýp idam
edilmiþtir.)
Görüldüðü gibi, Gramscinin gerilla savaþýna iliþkin teknikaskeri deðerlendirmesinin yanlýþlýðý, bizzat Ýtalyanýn yakýn tarihinde
kanýtlanmýþtýr. Dünya çapýnda ise, Çin, Vietnam, Küba, Nikaragua
devrimleri ve diðer gerilla savaþlarý yýllardýr bu konuda açýk ve net
örnekler ortaya koymaktadýr. Her durumda Gramscinin, gerilla
savaþýnýn nesnel koþullarýný, devrimin nesnel koþullarýndan ayýrmasý ve onu kendince teknik-askeri düzeyde ve yanlýþ olarak ele
almasý yanýlgýsýný kaçýnýlmaz kýlar. Silahlý eylemin (silahlý savaþýn)
nesnel koþullarý yerine, biçimlerin teknik yönlerini öne çýkarmasý,
son tahlilde doðru olabilecek bir saptamayý iþe yaramaz (pratik ve
teorik olarak) hale getirmiþtir. Silahlý eylemin nesnel koþullarýnýn
mevcut olmadýðý zaman ve mekanlarda, herhangi bir savaþ
biçiminin teknik olarak yürütülebilme koþullarýnýn olmasý, hiçbir deðere sahip deðildir. (Ayrýntýlý bilgi için Bkz: Kesintisiz Devrim
II-III, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I ve Eylem Kýlavuzu-III)
Gramscinin gerilla savaþý konusundaki bu özsel yanýlgýsýna
raðmen, teknik düzeyde de olsa, eleþtiri ve deðerlendirmelerini
incelemekde yarar vardýr. Bu özellikle, teknik yönün alabildiðine
öne çýktýðý þehir gerilla savaþý konusunda daha da gereklidir.
(Ýtalyada faþist saldýrýlar karþýsýnda ortaya çýkan arditi del popolo
hareketi de bir çeþit þehir gerilla savaþýdýr.) Ama þu unutulmamalýdýr ki, Gramsci, gerilla savaþýnýn nesnel koþullarýnýn var olup olmadýðýna (milli krize baðlý koþullar) bakmaz, onun için sorun, teknik ve özneldir; öznelliði de, aracýn amaca ulaþmaya yarayýp
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yaramadýðý üzerine nesnellikten kopuk yaklaþýmýnda yatar. Tarih
göstermiþtir ki, nesnel koþullar mevcut deðilken, yapýlan en kararlý
devrimci atýlým bile zafere ulaþamaz. Paris Komünü buna açýk bir
örnektir. Ýþte bunlarýn ýþýðýnda Gramscinin deðerlendirmesine devam edelim:
Gramscide diðer bir gerilla savaþý da, adýna komando savaþý dediði þehir gerilla savaþýdýr. Bu savaþ biçimini gönüllüler
baðlamýnda ve arditi del popolo somutunda ele alýp incelemiþtir.
Ona göre, ilkin, komandolar basit taktik birimlerdir ve
gerçekte çok etkili olmayan, ama bütünüyle hareketsiz olmayan
bir ordu gerektirir.253 (abç)
Ýkinci olarak, komando olgusu ... askeri kitlenin genel
savaþkanlýðýnýn bir iþareti olarak deðil, tersine pasifliðinin ve nispi moral bozukluðunun bir iþareti olarak ele almak gerekir.254
Bu yüzden, Gramsci için komando savaþý kendisini bireysel katkýlarla besleyecek ve destekleyecek, deðiþik nedenlerle hareketsiz
durumda ama potansiyel olarak etkili büyük bir yedek kuvveti
önceden gerektirir.255
Gramscinin çaðdaþ komando savaþýna iliþkin bu deðerlendirmelerini, Leninin 1905 Devrimi sýrasýnda kaleme aldýðý Gerilla
Savaþý adlý yazýsýnda da bulmak mümkündür. Lenin, bu yazýsýnda, silahlý ayaklanmanýn ilk giriþkenliðini ve çoþkusunu kaybetmeye
baþladýðý zaman da, halk güçlerine zaman kazandýrmak için gerilla savaþýna (þehir gerillasý olarak) baþvurulmasý gerektiðini söyler.
Ama yine de, þehir gerilla savaþý temel çarpýþma biçimi olamaz ve
doðrudan barikat savaþýna baðlýdýr ve onun tamamlayýcýsýdýr.
Bundan öte özel güç olarak, silah temini, tutuklularýn kurtarýlmas,
para temini gibi iþler içn gerilladan yararlanýlmasý gerektiðini Lenin
de belirtir. Ancak bu, bir partinin özel görevler için uzmanlaþmýþ
kadrolar oluþturmasý gerektiðinden ve bunun bir ifadesinden baþka
birþey deðildir.
Leninin þehir gerilla savaþýna iliþkin deðerlendirmesini kendi söyleminde ortaya koymaya çalýþan Gramsci, bunu yaparken
Leninin özsel deðerlendirmelerini hesaba katmaz: Gerilla savaþý253
254
255
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nýn gayri-nizami (düzensiz) niteliði. Yine Gramsci, þehir gerilla
savaþýnýn sýnýrlýlýðýný, yani kendi içinde geliþip yayýlabilen ve böylece kitleleri kucaklayabilen bir savaþ biçimi olmadýðýný eksiksiz
kavramýþtýr. (Kavrayýþýnýn bu noktada eksikliði, bu savaþ biçiminin kendi döneminde fazla geliþmiþ olmamasýndan dolayý olduðu
söylenebilir.) Ona göre, bu sýnýrlýlýk, temelde þehir merkezli olmasýndan deðil, gerilla savaþý olmasýndan kaynaklanýr. Nitekim
partizan savaþý olarak ayýrdýðý kýr gerilla savaþýný da inatçý azýnlýðýn savaþý olarak koyar. Oysa þehir gerilla savaþýnýn sýnýrlýlýðý, þehirlerde yürütülen gerilla savaþý olmasýndan, yani savaþ alanýndan
kaynaklanýr.
Þehir gerillasýnýn sýnýrlýlýðýný þöyle özetleyebiliriz:
Þehir gerillasý gizliliði yüzündan kitlelerden mahrumdur. Kýrlarda hareketli stratejik birlik zaman içinde
geliþmek için mekanda geri çekilebilir, çünkü kýr gerilla
savaþý, gerillalara hareketliliðin uygun alanda savaþma
olanaðý veren bir yýpratma savaþýdýr. Öte yandan þehir
gerilla savaþçýsý, sadece ayný operasyonlarý sürekli yineleyebilir. Gizli bir destek üssünden yola çýkarak tekrar
çýktýðý noktaya geri döneceði için, ayný hedeflere yönelir. Güç toplamada bir etmen olarak zaman etmeni, kýr
gerilla hareketinde yavaþ yavaþ güçler dengesini
deðiþtirmek ve köylü kitlelerinin bölümler halinde sürekli katýlýmýyla bir halk ordusu oluþturmak için yararlanýlýrken, þehir gerillasý açýsýndan ayný etkiye sahip deðildir.
Silahlý öncü ile kitleler arasýnda sürekli temas olmadýðýna göre, öncü müfrezenin bir halk ordusuna dönüþmesi þeklinde bir geliþme þehirlerde olmayacaktýr. ...
Þehir gerilla hareketine katýlým bireysel katýlýmdýr, þehir
gerilla hareketi yeni kadrolar gerektirir, ama kitleleri
gerektirmez.256 (abç)
Þehir gerillasýnýn bu özelliklerinden öte, kýr gerilla savaþýna
karþýt olarak, þehir silahlý mücadelesi, gerilla eylemi ile kitle mücadelesini eþzamanlý olarak gerçekleþtiremez.
Þehir gerilla savaþýnýn bu niteliði ya da sýnýrlýlýðý, devrimci
silahlý mücadelede bu biçimin temel alýnamayacaðý saptamasýyla
256

J. Quartim, The Dictatorship and Armed Struggle in Brazil, s. 189-190.
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baðlantýlýdýr. Þehir gerilla savaþý, bütünsel bir çizginin, devrim stratejisinin bir parçasý olarak, kýr gerilla savaþýna tabi biçimde ele
alýndýðýnda oldukça önemli iþlevler yerine getirebilir. Gramsci, gerilla savaþýný en genelde kýr ve þehir gerilla savaþ olarak deðil de,
partizan savaþý ve komando savaþý olarak ayýrmasý ki oldukça
örtük bir ayrýmdýr kýr gerilla savaþýnýn genel geçerliliðe sahip olmadýðýný düþündüðündendir. Ama ayný þeyi þehir gerillasý olarak
çaðdaþ komando için düþünmez. Bu nedenle bu savaþ biçimini
teknik, özel ve tali (barikat savaþý olmasa da mevzi savaþa göre
tali) olarak ele almamanýn yanlýþlýðý üzerinde durmuþtur. Yine de
bu eleþtirilerinde, stratejiye baðlý ve yeri iyi tanýmlanmýþ, örgütlü
(yani gönüllüler dýþýnda) bir gerilla savaþýný deðil de, þehir bireysel silahlý eylemlerini örnek olarak almasý onun talihsizliðidir. Tarih
ve özellikle 60lý yýllarýn Latin Amerika devrimci mücadelesi, sorunun, Gramscinin sandýðýndan çok daha geniþ ve karmaþýk
olduðunu göstermiþtir. Örneðin 1921de Ýtalyada ortaya çýkan arditi del popolo hareketi dönemindeki olaylar ile 1958-60 yýllarýnda
Arjantinde ortaya çýkan terör dalgasý büyük ölçüde benzeþir.
Ýtalyada 1921 yazýnda yaygýnlaþan arditi del popolo hareketi, doðrudan 1920 genel grevi ve ayný yýlýn Aðustos-Eylül aylarýndaki fabrika iþgallerinin bir sonucu olarak anti-faþist bir silahlý hareket olmuþtur. 1919da baþlayan, 1921de giderek þiddetlenen faþist
milis saldýrýlarý Faþist Partinin doðrudan tekelci burjuvazi tarafýndan finanse ediliyordu. Tekelci burjuvazi bunun, yükselen proletarya
hareketini durdurmanýn devlet otoritesi önemli ölçüde zaafa
uðramýþ bulunduðundan tek yolu düþüncesiydi. Yine de 1921 yazýna kadar faþist milislerin silahlý saldýrýlarýna karþý proletarya içinde
kendiliðinden ya da örgütlü bir karþý hareket (silahlý) görülmüyordu. Nisan grevlerinin baþarýsýzlýða uðramasý ve fabrika iþgallerinin
yenilgisi üzerine, kitlesel olarak iþten çýkartmalar olmuþtur. Ýþte bu
savaþkan iþçiler 1921 yýlýnýn arditi del popolosu oldular. Faþistleri
hedefleyen ve temelde misilleme anlayýþý ile yürütülen silahlý eylemler bir süre sonra PSI ve PCInin tavýr alýþlarýyla, ortaya çýkýþlarý
gibi kendiliðinden yok oldular.
1958-60 yýllarýnda Arjantinde düzenin ve hükümetin protesto edilmesinin bir biçimi olarak silahlý eylemler boy göstermiþ ve
yayýlmýþtýr. Bu eylemler, genellikle, grevleri destekleme amacýyla,
grev konusu olan kurumlara yönelikti. Belli bir örgütlenmesi ve
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yapýlanmasý olmayan bu hareket, kitlesel bir etkileþimle günlük
yaþamýn bir parçasý olmuþtu. Bu hareket hakkýnda R. Debray þöyle
yazýyor:
Bu, Leninin terörizm konusunda söylediklerini kanýtlamaktadýr. Lenin, terörizmin politik eylemin sürekli
ve düzenli bir biçimi asla olamayacaðý, ama son saldýrý
momentinde kullanýlabilineceðini; illegal ya da baþka
koþullar altýnda kitle mücadelesiyle çeliþmeyeceði, ama
politik faktörlerce sýký sýkýya denetlenmedikçe kolayca
kitle mücadelesiyle çeliþebileceðini söyler. Bu olay,
Leninin tezlerinin haklýlýðýný tanýtlamaktadýr.257
Ayný konuda bir örnek olarak da, Uruguayda MLNnin (Tupamaros) 1970lerin baþlarýnda karþýlaþtýklarý durumu verebiliriz. Bu
tarihte, belli bir stratejiye baðlý olarak þehir gerilla savaþýný yürüten
MLN, ölüm mangalarý olarak bilinen faþist milis güçlerin silahlý
eylemleriyle yüzyüze kalmýþtýr. Ýlk dönemde kitleye yönelik olan
bu saldýrýlarýn, kitle pasifikasyonunu saðlamaya yönelik olduðunu
düþünen MLN, bir süre doðrudan karþý harekete geçmemiþtir. Bir
süre sonra Uruguay Komünist Partisinin yerel ve merkez yöneticilerine saldýrýlarýn yönelmesi solda (küçük-burjuva demokratlarý
da dahil) MLNye karþý bir eleþtiri kampanyasýnýn açýlmasýna yol
açmýþtýr. Eleþtiriler ki çaresizliðin ve pasifizmin ifadesidir MLNnin
silahlý bir örgüt olarak bu saldýrýlara gereken yanýtý neden vermediði noktasýnda toplanmaktadýr. MLNnin kendi rotasýna uygun
eylemleri kitleleri düþünmeme olarak yorumlanmakta ve pasifizmle suçlanmaktadýr. Sonuçta, MLN, UKPnin bazý yöneticilerinin
öldürülmesi üzerine faþist milislere ve onun destekçilerine karþý
yoðun bir saldýrýya geçmiþtir. Ancak bir süre sonra ilan edilen sýkýyönetim ve 1973 Nisan askeri darbesi, bu tür saldýrýlarla stratejik
noktasýndan uzaklaþan MLNnin önemli kayýplara uðramasýna ve
darbe yemesine yol açmýþtýr.
Bu tarihsel örnekler, þüphesiz kendi somutluðu içinde pek
çok yararlý dersler verecek niteliktedir, ancak burada doðrudan
konumuza iliþkin olan kýsýmlarýný ele almak durumundayýz. Ýlk ve
en önemli husus, devrimci bir silahlý hareketin, nesnel koþullar
mevcut olduðunda planlý, programlý ve örgütlü olarak yürütülmesi
257
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gerektiðidir. Bu ise, hareketin doðrudan politik iktidarýn fethine
yönelik olmasý demektir. Ýkinci olarak, kitlelerin kendiliðinden hareketleri bilinçli ve örgütlü hale getirilmezse, kitle pasifikasyonu
kolayca gerçekleþir. Üçüncü olarak, devlet-faþist milis gücü-tekelci
burjuvazi iliþkileri, dönemlere göre ve ülkelerin içinde bulunduðu
koþullara göre biçimlenir. Her durumda bir Ýtalyan Faþist Partisi ya
da Alman Nazi Partisi baðlamýnda olduðu gibi, faþist milis saldýrýlarýn politik iktidarýn onlara teslimi ile sonuçlanacaðý doðru deðildir.
Ve son olarak, faþist milis saldýrýlar yükselen devrimci harekete
karþý kullanýlan bir araçtýr ve kitlelerin kendiliðinden tepkileri de
onun pasifliðinin ifadesi deðildir (milli krizin oluþumu ya da derinleþmesinin ürünü olarak aktifliðe geçmiþtir).
Gramsci 1921lerdeki geliþmeleri þöyle yorumlamaktadýr:
Siyasal mücadelede egemen sýnýflarýn mücadele
yöntemlerini taklitçiliðe yeltenilmemelidir, yoksa kolayca tuzaklara düþülebilir. Günümüzdeki mücadelelerde
bu olay çoðu kez gerçekleþmektedir. Zayýf düþmüþ bir
devlet örgütü sanki gevþek bir ordu gibidir, sahneye iki
görevi olan komandolar, yani özel silahlý örgütler girer;
görevleri ise, devlet yasallýk çerçevesinde kalýr gibi görünürken, ayný devleti yeniden örgütlemek ve bunun aracý
olarak yasadýþýlýða (illegalite) baþvurmaktadýr. Yasadýþý
özel faaliyetin karþýlýðýna benzer bir baþka faaliyet
çýkarabilineceðine inanmak, yani komandoculuða karþý
komandoculukla savaþmak budalaca bir davranýþtýr. Devletin sonsuza dek hareketsiz kalacaðýna inanmaktýr
ki, bir baþka koþullar bir yana, bu hiç söz konusu olamaz. Sýnýf özelliði temel farklýlýðý gündeme getirir: hergün belli saatlerde çalýþmak durumunda olan bir sýnýf, geniþ mali olanaklara sahip ve bütün üyeleri bakýmýndan belirli iþi olmayan bir sýnýf gibi, uzmanlaþmýþ ve sürekli saldýrý örgütlerine sahip olamaz. Bu profesyonelleþmiþ örgütler gündüz olsun, gece olsun her vakit
kesin ve beklenmedik darbeler indirebilir. Demek oluyor
ki komando taktiði bazý sýnýflar için baþkalarý için olduðu kadar öneme sahip deðildir. Bazý sýnýflar için hareketli savaþ ve manevra savaþý gereklidir  çünkü bu
onlarýn savaþ biçimidir; ve bu, politik mücadele duru212
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munda, komando taktiklerinin yararlý ve muhtemelen
vazgeçilmez kullanýmýný içerebilir.258 (abç)
Gramscinin bu deðerlendirmesi ki oldukça açýk biçimde
genelleþtirilmiþtir, ilk bakýþta oldukça doðru ve mantýki görünecektir. Öyle ki, ülkemizde yaþanmýþ olaylar kabataslak ele alýndýðýnda, bu deðerlendirmeyle hemencecik çakýþtýrýlabilinir.* Ama derinliðine bir irdelemeye girildiðinde durumun hiç de öyle olmadýðý
görülecektir.
Diyor ki, Gramsci, mücadele yöntemleri ya da savaþ biçimleri sýnýfsal özelliklere baðlýdýr ve her sýnýfýn kendine özgü savaþ
biçimi, mücadele yöntemi vardýr ve bu yüzden taklitçiliðe yeltenilmemelidir. Bir an için bunun doðru olduðunu kabul edelim: ve
diyelim ki burjuvazi (egemen sýnýf olarak) siyasal mücadelede parlamenter mücadele yöntemlerini kullanmaktadýr. Bu durumda
Gramscinin önerisi taklitçi olmamaktýr ve doðal olarak bu yönetimin proletarya tarafýndan kullanýlmasý tuzaklara düþmeyi
getirecektir. Böylece egemen sýnýf olarak burjuvazi ne yaparsa tersini yapmak genel bir kural olmaktadýr. Bunun ne denli yanlýþ
olduðunu söylemeye bile gerek yoktur. Mücadelenin legal biçimleri, her zaman mevcut düzen içinde, düzenin belirlediði kurallara
baðlý olarak yürütülür. Bu ise egemen sýnýfýn koyduðu kurallardýr,
yani onun yöntemleridir. Ve Gramsci dahil hiçbir Marksist legal
mücadeleyi önsel olarak reddedemez. Þüphesiz Gramsci, taklitçilikten söz ederken bunlarý düþünmemiþtir. Bu, onun deðerlendirmesinin doðru olduðunu (kýsmen de olsa) göstermez. Yýllarca
bir komünist partisi yöneticiliði yapmýþ, Komintern Yürütme Komitesinde yer almýþ bir kiþinin yaptýðý genellemelerin sonuçlarýný
düþünemediðini söylemek de gülünçtür.
Gramsci, egemen sýnýfýn bir müdahale yöntemini þöyle ifade ediyor: bir yandan devlet olarak yasallýk çerçevesinde kalýr gibi
görünürken, öte yandan komandolarla yasadýþýlýða baþvurmak. Ve
genellemesinde belirttiði gibi, bu yönteme karþý ayný yöntemle
savaþmak budalaca bir davranýþtýr. Evet, ortada bir budalaca
* Nitekim 12 Eylül sonrasýnda legal Marksistler bunu gördüklerinden, yaygýn bir
Gramsci kampanyasý açmýþtýr. Hedef, silahlý devrimci hareket ve onun tek doðru devrim
stratejisi olan Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisidir. Oportüniz-min en küçük fýrsattan
bile yararlanmaya bakmasýnýn tipik bir örneðidir.
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davranýþ vardýr, ama nasýl?
Eðer proletarya ve onun partisi, burjuvazinin legal (yasal)
görünümü altýnda illegal (yasadýþý) yöntemlere baþvurmasý durumunda, budalalýk yapmak istemiyorsa, ne yapmalýdýr? Tek yöntem olumsuzluk olarak vardýr: Legalitede kalýp, illegaliteye geçmemek; barýþçýl mücadeleyi terk etmeyip silahlý aksiyonlara
karþý tavýr almak. Burjuvazinin illegal özel faaliyetine karþý illegal
bir özel faaliyet çýkarmak budalaca bir davranýþ ise, proletarya
partisinin illegal örgüt olmasýna da gerek yoktur. Görüldüðü gibi,
Gramscinin bu genellemesi, bir çeþit tasfiyeciliktir.
Buna itiraz olarak, Gramscinin özel faaliyet diyerek, genellemesine açýklýk getirdiði ve bunun da komandoculuk (þehir
gerilla savaþý) olduðu söylenebilir. Ama yukarda gördüðümüz gibi,
Gramsci önce bir genelleme yapmaktadýr ve sonuçta buna hareket savaþý ile manevra savaþýný da katarak genelleþtirmeyi sürdürmektedir. Kendi ayrýmý ile organik olan ile konjonktürel
olaný ayýrmamaktadýr. Zaten egemen sýnýfýn legal görünüm altýnda
komando taktikleri uygulamasý, doðrudan organik bunalýmla ilintili olarak ortaya çýktýðýný söyler, yani geçici ve özel deðil, kalýcý
ve geneldir. Leninin tanýmýyla söylersek, milli krizin mevcut olduðu, yani devrim durumunun bulunduðu koþullarda, proletarya
legaliteden söz edemez ve gündemde tek madde vardýr: Ayaklanma. Böyle bir dönemde egemen sýnýfýn kendini legal ve barýþçýl
yöntemlerle sýnýrlayacaðýný düþünmek ise, gerçek bir budalalýktýr.
Üstelik silahlý aksiyon yöntemlerini kullanmaya zorlayan bizzat egemen sýnýftýr. Egemen sýnýfýn kendisi, bu koþullarda zora, þiddete
baþvurur ve bu da kaçýnýlmaz olarak silahlý mücadelenin nesnel
koþullarýný ortaya çýkarýr. Düþman silahlý sonuca gitmek isterken,
ona karþý barýþçýl yöntemlerle savaþmak, teslimiyetçiliðin ve ihanetin ta kendisidir.
Gelelim proletaryanýn uzmanlaþmýþ ve sürekli saldýrý örgütlerine sahip olamayacaðý vargýsýna. Böyle bir vargý, genel olarak
proletaryanýn uzmanlaþmýþ ve sürekli örgütlere sahip olup olamayacaðý ile ilintidilir. Dünya devrimci pratiðinin gösterdiði gibi,
proletarya bu tip bir örgütlenmeye sahip olmaksýzýn devrim yapamaz ve bu örgütlenmeye de parti adý verilir. Üstelik proletarya partisi, sürekliliðini saðlamak için de, legal deðil, illegal olarak örgütlenir. Belli saatlerde çalýþmak durumunda olan proletaryanýn
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uzmanlaþmýþ, yani profesyonel kadrolara dayalý bir örgüte sahip
olmasý gerektiði 1902 yýlýnda Lenin tarafýndan çok net biçimde
ortaya konulmuþtur (ve Ne Yapmalý? bunun ürünüdür). Üstelik
Lenin, bu yapýtýnda iþçi sýnýfýnýn artan oranda profesyonel devrimciler çýkarmasý gerektiðini ýsrarla vurgular. Lenine göre, biraz
birþeyler vaad eden bir iþçinin, günde 8-10 saatini fabrikada geçirmesine göz yumulmamalýdýr, izin verilmemelidir. Bunlarýn
geçimi parti tarafýndan saðlanmalýdýr.* Tabii bu geniþ mali olanaklara sahip bir sýnýfýn saðlayacaðý olanaklara benzemez. Gramsci
bu noktada haklýdýr! Ama arada önemli bir fark vardýr: Proleter
devrimciler kiralýk (ücretli) deðillerdir, tersine gönüllüdürler, bilinçlidirler.
Yine bir itiraz olarak, Gramscinin profesyonel devrimciliðe
ve devrimciler örgütüne bir itirazý olmadýðý, onun karþý çýktýðý ve
olamaz dediði örgütün saldýrý örgütü niteliði olduðu söylenebilir. Eðer Gramsci ki özsel olarak böyledir devrimci mücadelenin
sürekli saldýrý durumunda olmamasý gerektiðini söylemek istiyorsa, bunu stratejik yönden koymakla yetinebilirdi. Oysa burada
söz konusu olan belli saatlerde çalýþmak ve geniþ mali olanaklara sahip olmamakla ilintili uzmanlaþmýþ ve sürekli bir saldýrý
örgütüdür. En güçlü ordular bile, hiçbir savaþta biteviye, durmaksýzýn saldýrýda bulunamaz, ama böyle olmasý o ordunun saldýrý
niteliðine sahip olmadýðý ve olmamasý gerektiði anlamýna gelmez.
Ve Çin, Vietnam, Küba, Nikaragua devrimlerinin tanýtladýðý gibi,
proletarya ve müttefikleri sürekli, yani uzun dönemli bir silahlý bir
mücadeleyi (ve iktidarýn fethine yönelik bir saldýrý süreci olarak)
yürütecek örgütler kurabilmektedir. Bunun için geniþ mali olanak
pek de sorun teþkil etmemiþtir. Devrimlerin para ile olamayacaðýný
(ve parayla engellenemeyeceðini) en iyi bilmesi gereken biri varsa, o da Gramscidir.
Komando taktiklerinin, ki buna gerilla savaþýnýn kentsel biçimi demek yanlýþ olmayacaktýr, burjuvazinin savaþ taktiði olduðunu
ve üstelik hareket savaþ ile manevra savaþýnýn da proletaryaya
ait olduðunu, yani bu sýnýfýn mücadele biçimleri olduðunu söylerken Gramsci, tam anlamýyla saçmalamaktadýr. 1920' lerde artýk
her fýrsatta genel silahlý ayaklanmaya kalkýþmanýn yanlýþ olduðunu
* Bkz: Lenin, Ne Yapmalý?, Dördüncü Bölüm, Örgütsel Çalýþmanýn Kapsamý.
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kanýtlamak isteyen Gramsci, bunu yapmak için herþeyi unutmuþ
görünmektedir. Savaþ biçimlerinin sýnýfsal özelliklere göre ayrýlmasý, bazý biçimlerin proletarya tarafýndan kullanýlamayacaðýnýn
söylenmesi, sadece ethik yönden yapýlabilir ki, bu da savaþ biçimleri için deðil, eylem hedefleri ve biçimleri için söz konusudur. Bir
baþka deyiþle Makyavelist bir anlayýþla amaca ulaþmak için her
yol (araç) mübahtýrýn reddi, silahlý ve silahsýz mücadele biçimleri
için söylenmiþ olsaydý eðer, ethik sorun daha kolay anlaþýlabilir
olurdu. Zorun, kendisine baþvuranlarýn ahlâkýný bozduðu ileri sürülüyorsa, ki dolaylý olarak budur, bunun yanýtýný vermeye gerek
bile yoktur. Þiddete dayanan her devrim, bunun hiç de öyle olmadýðýný defalarca tanýtlamýþtýr.
Buraya kadar proletarya partisinin belli bir plan ve program
içindeki mücadelesinden yola çýkarak Gramscinin vargýsýný irdeledik. Bunun dýþýnda kitlelerin kendiliðinden hareketi olarak ya da
plansýz, programsýz, kýsaca tutarlý, bütünsel ve doðru bir devrim
stratejisine baðlý olmayan hareketler olduðunu da hesaba katmak
gerekir. Ýtalyada 1921lerin arditi del popolosu, 1958-60larýn
Arjantindeki terör hareketi gibi. Özellikle Gramscinin yaþadýðý
dönemdeki Mussolininin faþist partisine baðlý silahlý güçlerin saldýrýlarý (faþist komandolar) karþýsýnda, ayný yöntemlerin kullanýlmasýnýn getirdiði yanlýþlýklar da eleþtirilmesi gerekir. Ancak Gramsci,
bunu genellemeler yolu ile yapmakta ve hareketin özüne karþý
çýkmaktadýr. Herþeyden önce, belli bir plan ve programa göre hareket eden, merkezi olarak yönetilen bir faþist harekete karþý örgütsüz ve kendiliðinden gelme bir tarzda savaþýlamayacaðýnýn ortaya
konulmasý gerekir. Nitekim 1921 yýlýnda PCInin arditi del popoloya
karþý tutumu böyleydi. Ama 1930larda Gramsci, sorunu bu noktadan deðil de, örgütlü olarak da böyle bir yöntemin kullanýlmasýnýn
olanaksýz olduðunu söyler. Ve gerekçesi de belli saatlerde çalýþma ve geniþ mali olanak olmamasýdýr. Sanki bunlar olmasaydý,
mücadele biçiminin sýnýfsal niteliði ortadan kalkacaktý!
Bu noktada Gramscinin sezmiþ olmasýna raðmen, göremediði bir gerçeði de belirtmekte yarar vardýr. Burjuvazi devlet otoritesinin zaafa uðradýðý dönemlerde, zaman kazanmak ve devrim
güçlerinin devlete yönelik saldýrýlarýný bir süre için erteletmek amacýyla (hedef þaþýrtýcý olarak) bir güç (yasadýþý) kullanmasý bir
olgudur. Bu, Gramscinin deyiþiyle, gerçekten bir tuzaktýr. Ama
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onun savladýðý anlamda deðil. Böyle dönemlerde proletarya partisi, kendi mücadele hedeflerini terk etmemeli ve bu yeni uygulamayý
etkisiz býrakacak bir yol izlemelidir. Yani taktiklerini hýzla deðiþtirmeli, ama stratejik rotadan sapmamalýdýr. Devlet ile faþist milis
güçleri ve burjuvazi iliþkisini doðru deðerlendirmek esastýr. Ýþte
1970lerde Uruguayda MLNnin baþýna gelen durumun nedeni de
budur. Bunlarýn savaþ biçimleriyle ya da özel olarak gerilla
savaþýyla uzaktan yakýndan iliþkisi yoktur.*
Ülkemizdeki devrimci mücadele yönünden Gramscinin bu
deðerlendirmeleri, her türlü oportünizmin ve pasifizmin arayýp da
bulamadýðý birþeydir. Son tahlilde, gençlerin yiðitliklerine raðmen budalaca davrandýklarýný göstermek söz konusudur. Öyle
ya MHPli faþist milislere (komandolar) karþý duran ve þu ya da
bu biçimde onlara karþý silahlý eylemler düzenleyen saldýrý örgütleri 80 öncesinde bolca mevcuttu! Ve bunlar her türden budalalýk
lar yapmamýþlar mýdýr?!
Burada 12 Eylül öncesinin bir deðerlendirmesini yapmak
durumunda deðiliz, ancak konumuz gereði bu nokta üzerinde biraz duralým.
1974-80 arasýnda ülkemizde gerçekleþtirilen silahlý eylemler
(faþist milislerin saldýrýlarý dýþýnda) iki bölümde ele alýnabilir: Birincisi, belli bir devrimci stratejiden, yani gerilla savaþýný (kýr ve þehir)
siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak, yani
politik kitle mücadelesi olarak ele alan bir devrim stratejisinden
yola çýkarak, belli bir dönemde taktik olarak öne çýkmýþ hedeflere
yönelik devrimci silahlý eylemlerdir. Ýkincisi ise, faþist milislerin
silahlý saldýrýlarý karþýsýnda, salt ve doðrudan faþist güçlere yönelik,
direniþ, meþru müdafaa, öz savunma vb. adla ifade edilen
kendiliðinden gelme silahlý eylemlerdir.
Birinci tip silahlý eylemlerin, doðrudan faþist saldýrýlara karþý
ve salt bu nedenle gerçekleþtirilmesi söz konusu deðildir. Faþist
saldýrýlar, mevcut duruma baðlý olarak ortaya çýkan belli bir siyasi
gerçekleri açýklama kampanyasýna paralel olarak ele alýnan bir
nesne olabilmektedir. Bir baþka deyiþle, Öncü Savaþý evresinde,
* Ülkemizde 12 Eylül öncesinde benzer bir durum yaþanmýþtýr ve sonuçta karþýlaþýlan
durumun faþist milis saldýrýlarla saðlandýðý açýk bir gerçektir. Yoksa proletaryanýn belli
saatlerde çalýþan sýnýf olmasý ya da parasýzlýk bunun nedeni deðildir ve olamaz da.
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þehir gerillasý temelinde faþist güçlere yönelik gerilla eylemleri, bu
güçlerin etkisizleþtirilmesi, bertaraf edilmesi ya da durudurulmasý
amacýna yönelmemiþtir ve yönelemez de. (Bu baðlamda komandoculuða karþý komandoculukla savaþmak durumu söz konusu
olamaz.)
Ýkinci tip eylemlere gelince, bu eylemler, genel olarak Gramscinin göz önünde tuttuðu arditi del popolo ile benzeþir. 80lerde
görüldüðü gibi, gerek süreklilik açýsýndan, gerek faþist saldýrýlarýn
etkisizleþtirilmesi açýsýndan belli bir oluþuma ulaþamamýþtýr. Ama
bunun nedeni, Gramscinin iddia ettiði gibi, belli saatlerde çalýþan
sýnýf olunmasýndan ya da geniþ mali olanak eksikliðinden kaynaklanmaz. Neden, devrimci bir parti önderliðinden ve politikleþmiþ
askeri savaþ perspektifinden yoksun olmasýdýr, yani hareketin kendiliðinden-gelme özelliðidir. Bazý sol gruplarýn tüm eylemlerini
faþist saldýrýlara karþý gerçekleþtirdikleri de doðrudur. Oligarþik yönetimden, sömürge tipi faþizmden bihaber bu oluþumlar 12 Eylül
günü devletin harekete geçmesi üzerine tam bir paniðe
kapýlmýþlardýr. Ýspanya iç savaþýnýn ünlü sloganý faþizme geçit yok!
ile milis örgütlenme abartýlmýþ, her zaman devrimci mücadelenin
hedefi olan politik iktidar sorunu unutulmuþtur. (Ki bu son olgu,
faþist milis saldýrýlarýn amacýdýr.) Ancak tüm bunlardan öte, faþist
milis saldýrýlarýn ardýnda yatan topyekün savaþ anlayýþýna karþý,
devrimci savaþýn kurallarýyla savaþýlmýþtýr. Yani faþist milislerin hiçbir hedef gözetmeksizin saldýrmasý ve misilleme hareketlerinin
içine her türlü hedefin alýnmasý özelliði ile devrimci unsurlarýn ya
da örgütlerin büyük ölçüde bunu yapmamasý ve yapamamasý
(ethik bir sorun olarak) yaþanmýþ bir olgudur. Eðer Gramscinin
komandoculuða karþý komandoculukla savaþýlamayacaðý bu anlamda ele alýnýrsa, ülkemizde gerçekleþmiþtir. Ama bu, savaþ
biçimine iliþkin bir durum deðil, savaþma biçimine iliþkin bir
durumdur. Nitekim Marks, Paris Komününü tahlil ederken, yapýlan hatalarýn birinin de Komünarlarýn kurþuna dizilmesine karþýlýk
olarak Komünün elindeki savaþ tutsaklarýný kurþuna dizecekleri,
yani misilleme yapacaklarýný ilan etmelerine karþýn bunu yapmamalarýný söyler. Çünkü böyle bir misilleme anlayýþý, Komünün ilkelerine terstir, yani yapamayacaklarý bir þeyi yapacakmýþ gibi ilan
etmiþlerdir. Böyle bir durumda tam bir ikilem ortaya çýkmýþtýr.
Devrimci bir hareketin savaþ kurallarý, savaþma tarzlarý kendi
218
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niteliðine uygundur, ve bu yüzden sýnýfsal özelliðin dýþa vurumudur. Ethik bir sorun olarak sýnýfsal özelliðe sahip olunmasýnýn Gramsci tarafýndan savaþ biçimlerine özgüymüþ gibi sunulmasý ilginçtir.
Gramsci, sonuçta, tüm itiraz ve kayýtlarýyla komando
savaþýnýn, teknik ve taktik bir biçim olarak, bir stratejik savaþ biçimine baðlý kullanýmýný kabul eder. Ancak bu savaþ biçiminin (ki
gerçekte gerilla savaþýnýn bir parçasýdýr) temel olamayacaðýný göstermede düþtüðü hatalar, yanýlsamalar ve eksiklikler bu konularda
ciddiye alýnamayacaðýný gösterir.
Gramscinin ele aldýðý ikinci savaþ biçimi hareketli savaþtýr
(war of movement). Bu savaþ biçimini, diðer bir biçimle, mevzi
savaþla karþýlaþtýrarak inceler. (Ama daha önce belirttiðimiz gibi,
burada politik-askeri bir mücadele biçimi deðil, politik mücadele
biçimini tanýmlamak için kullanýlan bir askeri savaþ biçimi söz konusudur.)
Mevzi savaþ, aslýnda yalnýzca basit tarafýndan sahici
siperlerden deðil de, mevzilenen ordunun ardýndaki topraklarda oluþturulan tüm örgütsel ve endüstriyel sistemden ileri gelir. Bu savaþ türü, özellikle toplarýn, makineli
tüfeklerin ve tüfeklerin sürekli ateþinin, kuvvetlerin belirli noktada yoðunlaþtýrýlmasýný ve bir saf yarýlmasýndan ya da geri çekilmeden sonra kaybolan malzemenin
yerine yenisini hýzla saðlayabilecek ikmal olanaklarýnýn
geniþliðinin gündeme getirdiði bir türdür.259 (abç)
Gramscinin bu koyuþu, öncelikle geniþ kitlelerin savaþ biçimini bulmaya yöneliktir ve askeri düzeyde doðruluðu politik düzeyde doðruluðu için temel olarak ele alýnmaktadýr.
Gramsci mevzi savaþý geniþ kitlelerin savaþ biçimi olarak
görmeye çalýþýr. Çünkü, sürekli ateþ saðlamak çok sayýda asker
gerektirir; sonra bir mevzide düþmanýn aðýr topçu atýþlarýna katlanmak pek çok kayba yol açar ve bu kayýplarý (insan ve malzeme
olarak) gidermek için çok sayýda yedeklere ihtiyaç vardýr. Buna
karþýlýk olarak hareketli savaþ Gramsci için, düþman savunmasýnda önemli (stratejik nitelikte) gedikler açýldýðýnda gündeme gelebilir.
Bu ise, düþmanýn sahici siperlerinin deðil, onun ardýndaki güçlerin zayýflamasýyla olabilir, çünkü öndeki siperlerdeki gedikler cephe
259
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gerisi tarafýndan doldurulamaz hale gelmesi gerekir.
Gramscinin týpký komando savaþý konusunda olduðu gibi,
mevzi savaþ ve haraketli savaþ konusunda da, keyfi denecek
kadar tanýmlar yaptýðýný görüyoruz. Bu nedenle, önce savaþ ve
savaþ biçimleri konusunda Engelsin saptamalarýný anýmsayalým:
Silahlanma, bileþim, örgütlenme, taktik ve strateji,
herþeyden önce, üretim ve ulaþtýrma olanaklarý tarafýndan, her durumda ulaþýlmýþ bulunulan düzeye baðlýdýr. Bu konuda devrim etkisi yapan þey, deha sahibi
büyük komutanlarýn özgür zekâ yaratýlarý deðil, daha
iyi silahlarýn ve insan unsurunun, yani askerin deðiþmesidir; deha sahibi büyük komutanlarýn etkisi, en iyi
durumda, savaþ yöntemini, silahlara ve yeni savaþçýlara
uyarlamakla sýnýrlýdýr.260 (abç)
... ordularýn tüm örgütlenmesinin ve savaþ yönteminin ve sonuç olarak zafer ve bozgunun, insan ve silahlanma unsurlarýnýn maddi, yani iktisadi koþullarýna, yani
nüfus ve tekniðin nitelik ve niceliðine baðlý bulunduðudur.261 (abç)
Engels bu deðerlendirmelerine, tarihsel olarak deðiþen savaþ yöntemlerini (biçimlerini) örnek olarak gösterir. Amerikan
Baðýmsýzlýk Savaþýnda, II. Fredericin saf taktiðinin yerine hareketli savaþýn geçtiðini söyleyen Engels, bu savaþ yönteminin Fransýz
Ýhtilâli ile sistemli hale getirildiðini belirtir.
Koalisyonun o kadar iyi yetiþtirilmiþ paralý ordularýna karþý, onun da, kötü talim görmüþ, ama kalabalýk,
tüm ulusun yýðýn halinde ayaklanmasýndan baþka çýkaracak birþeyi yoktu. Ama bu yýðýnlarla Parisi korumak,
yani belirli bir bölgeyi örtmek gerekiyordu ve bu iþ, açýk
bir yýðýn savaþýnda bir zafer kazanýlmaksýzýn yapýlamazdý. Basit avcý savaþý yetmiyordu, yýðýnlarýn kullanýmý için bir þekil bulunmasý gerekiyordu ve yürüyüþ kolu
ile bu þekil bulundu. Kol düzeni, iyi talim görmemiþ birliklerin bile, hayli düzenli, ve hatta daha büyük bir yürüyüþ
hýzý ile hareket etmelerini saðlýyordu; eski saf düzeninin
260
261
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katý þekillerini çökertmeyi, her türlü alan üzerinde, yani
saf için en elveriþsiz alanlar üzerinde de savaþmayý, birlikleri, ihtiyaçlara uygun olarak ve daðýnýk avcýlarýn
savaþý ile baðlýlýk içinde kümelendirmeyi, düþman saflarýný yedekte tutulmuþ yýðýnlarla konumun en uygun noktasýnda bozma aný gelene kadar, onlarý tutmayý, oyalamayý ve güçten düþürmeyi saðlýyordu.262 (abç)
Engels, bu savaþ yönteminin, taktik bakýmdan olduðu kadar, stratejik bakýmdan da yetkinliðinin doruðuna Napolyon
tarafýndan vardýrýldýðýný belirtir.263 Engelsin savaþ yöntemleri konusundaki irdelemesinin son olgusu 1870deki Fransýz-Alman
savaþýdýr. Bu savaþta artýk sadece þimdiye kadar hedefi vuran
kurþun yaðmuru altýnda kolun her zaman daðýlarak kendine
dönüþtüðü, ama yukarýlarda her zaman disipline aykýrý bulunarak karþý çýkýlan yoðun avcý gruplarý ile savaþ verildi ve ayný
biçimde düþmanýn ateþ alaný içersinde, koþar adým, bundan böyle
tek yer deðiþtirme biçimi haline geldi.264 (abç)
Bu incelemesiyle Engels, tarihsel geliþim içinde saf taktiðinin yerini avcý savaþý ile baðlantýlý olarak yürütülen ve köken
olarak bu savaþ yönteminden doðup geliþen yürüyüþ kolu taktiðine býraktýðýný gösterir. Saf taktiði bir hat oluþturarak savaþmaktadýr, yani mevzi savaþtýr. Yürüyüþ kolu yöntemi ise bir manevra savaþý, bir hareketli savaþtýr. Ýlginç olan þu ki, Engels, 1890da
Avrupada barikat savaþýnýn (ki bir mevzi savaþtýr) kitleler açýsýndan rolünün azaldýðýný belirtir. Buna neden olarak da 1848
Devrimleri ile Paris Komününden sonra, burjuvazinin yeni bir kentleþme planý uygulamaya sokarak geniþ yollar yapmasýný gösterir.265
*
Þimdi Engelsin bu saptamalarý ýþýðýnda Gramscinin tahlilEngels, Anti-Dühring, s. 263-264.
Engels, Anti-Dühring, s. 264 .
264
Engels, Anti-Dühring, s. 265.
265
Engels, Konut Sorunu.
* Þüphesiz Engels, barikat savaþlarýnýn eski önemini yitirdiðini söylerken, bunun
tamamen olanaksýz olduðunu söylemez. 1848den bu yana koþullar sivil savaþçýlar için
çok daha elveriþsiz, askeri birlikler için çok daha elveriþli olmuþtur. Þu halde bir sokak
çatýþmasý (barikat savaþý) gelecekte, ancak bu elveriþli durum baþka etmenlerle kapatýldýðý,
giderildiði takdirde baþarýlý olabilir. 1886 Engelsin bu gözlemleri 1905 ve 1917 Rus
Devrimleri ile doðrulanmýþtýr.
262
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lerine bakalým:
Avrupa tarihini ele alýrken, savaþ biçimlerinin tarihsel geliþimini Gramsci þöyle ifade etmektedir:
1789dan 1870e kadarki Avrupada Fransýz Ýhtilâlinde hareketli savaþ (politik) ve 1815den 1870e kadar uzun
bir mevzi savaþ vardýr. Günümüzde hareketli savaþ, politik olarak, Mart 1917den Mart 1921e kadar yer almýþtýr;
bunu mevzi savaþ izlemiþtir  bunun temsilcisi (pratik 
Ýtalya için ve ideolojik Avrupa için olarak) faþizmdir.266 (abç)
Gramscinin Avrupa tarihinde savaþ biçimlerinin yerine iliþkin bu sözlerinin Engelsin deðerlendirmeleriyle taban tabana zýt
olduðu hemen görülüyor. Ama burada ilkin, Gramscinin politik
ve politik olarak sözlerine açýklýk getirmek gerekir. Bu ifadeler
ile, verdiði tarihlerin doðrudan askeri olgularý ifade etmesi, hiç
de politik durumlarý göz önüne almadýðýný göstermektedir. Öyle
ki, 1789 yýlý Fransýz Ýhtilâlidir; 1815 yýlý ise Napolyonun Waterlooda
yenilmesi ve böylece Fransada Napolyon döneminin sona erdiði
yýldýr. 1870 yýlýnda ise en önemli olay Fransa-Almanya savaþý ve
Saint-Privatda (18 Aðustos 1870) Fransanýn yenilmesidir. Bunun
sonucu ise Paris Komünüdür. Mart 1917 tarihi bilindiði gibi Rusya
daki Þubat Devrimini ifade eder ve Mart 1921 ise Almanyada KPD
nin düzenlediði ayaklanmanýn tarihidir (Mart Eylemi olarak da
anýlýr).
Ýlk bakýþta Mart 1917 ve 1921 tarihleri doðrudan savaþlara
iliþkin, yani askeri olaylara özgü tarihler olarak görünmüyorsa da,
1920de Kýzýl Ordunun Varþovada yenilgisiyle baþlayan manevra
savaþý, devrimci saldýrý taktiði üzerine yapýlan tartýþmalarla ilintilidir. Bu tartýþmalarýn odak noktasý proletaryanýn askeri bilimi
olmuþtur. (Askerlik biliminin sýnýfsallaþtýrýlmasý.) Bunun savunucularý Kýzýl Ordu generalleri Frunze, Budyenny ve Tukhachevskydir.
Sonuçta bu generallerin savunduðu manevra savaþý ve saldýrý
taktiði þiddetle eleþtirilmiþ ve mahkum edilmiþtir.
Diyebiliriz ki, Gramsci politik diyerek tarihlerin askeri yanýný deðil, politik sonuçlarýný ele aldýðýný ifade ediyorsa ki böyle
olmasý söz konusudur, kendisi savaþ biçimlerini ifade ettiði an266
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lamda, önemli bir fark doðurmamaktadýr. Engelse göre, hareketli
savaþý ya da manevra savaþý, Napolyon tarafýndan yetkinleþtirilmiþ
ve 1870 Fransýz-Alman savaþý ile doðruluðu kanýtlanmýþ bir savaþ
biçimidir, ve 1815de Waterloo savaþý bir kesinti olarak düþünülemez. 1860-70lere kadar bu biçimin yaygýn olarak görülmemesinin
nedeni, bu yýllarda Avrupada büyük ordular arasýnda bir savaþýn
olmamasýndandýr. Yoksa en azýndan 1848 köylü ayaklanmalarýnda
hareketli savaþ ve buna baðlý olarak avcý gruplarý savaþý yaygýn
biçimde kullanýlmýþtýr. (Bilindiði gibi Engels, bu dönemde Almanyada Karaormanlar Almancasý: Schwarzwald, Toroslar gibi coðrafi
bir terimdir bölgesinde köylü birlikleri ile birlikte bulunmuþtur.)
Ayrýca burada I. paylaþým savaþý ele alýnabilinir. Gramsci bu
savaþta, belirleyici yöntemin mevzi savaþ olduðunu iki örnekle
açýklar. Birinci kanýt-örneði, Kazak generali Kraçnovun eleþtirisi
düzeyinde Çarlýk Rusyasýnýn mevzi savaþ yerine hareketli savaþ
yürütmesi gerektiðini söylemesidir. Ve Gramsci, bunun, yani mevzi savaþ yerine hareketli savaþýn yürütülmesini saçmalýk olarak
niteler ve zorunlu kýlýnan savaþ biçiminin mevzi savaþ olduðunu,
bunu kabul etmeyen Genel Kurmaylarýn verdiði kayýplara atýf yaparak kanýtlamaya çalýþýr. Ama atýflarýnda tek bir somut örnek bile
bulunmaz. Ýkinci kanýt-örnek ise, itilaf kuvvetlerinin Foch komutasýnda birleþtirilmesini tek cephe anlayýþýnýn ve Batýda mümkün
olan tek savaþ biçimi diye düþündüðü mevzi savaþýnýn kabul edilmesidir. Oysa ki, Foch, gerçekte Napolyonvari saldýrý taktiðini
savunan bir generaldir.267 Ayný biçimde bir yanlýþlýðý da Troçki konusunda yapar Gramsci. 1930larda hapishanede yazarken, 1920-21
yýllarýnda Kominternde Troçkinin tavrýný unutmuþ görünür.
Gramsci, Troçkinin saldýrý teorisinin, manevra savaþýnýn savunucusu olduðunu ve sürekli devrim teorisinin bu anlayýþýn siyasal
yansýsý olduðunu söyleyerek eleþtirir.268 Oysa, Troçki, 1920-21 yýllarýnda, saldýrý teorisini savunanlarý þiddetle eleþtirmiþtir. Kominternin III. Dünya Kongresinde Lenin ve Troçki bu tezleri eleþtirirken,
bunlarýn savunucularý olan (askeri düzeyde) Frunze, Budyenny ve
Tukhachevsky, politik planda PCI, Alman Komünist Partisi (KPD)
ve Macar Bela-Kundur. Böylesine bir hatayý Komintern Merkez
267
268
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Yürütmesinde yer alan Gramscinin yapmasý þaþýrtýcý gelebilir. Gerçekte ise, PCI içindeki ayrýlýklarla baðlantýlý ve bilinçli bir ifadedir
bunlar. Bordiga, SBKP (B) içindeki Stalin-Troçki tartýþmalarýnda
Troçkinin yanýnda tavýr almýþtýr. Bu durumda Bordiga ile olan
hesaplaþmasýnda, onun Troçki ile olan benzerliklerinin bulunmasý
gerekmektedir. Ve Gramsci nin tek bulabildiði þey de, 1920-21lerde PCInin o dönemdeki lideri olan Bordiganýn saldýrý teorisini
savunmasý ve bunun sürekli devrimle birleþtirilebilineceðidir. Týpký Foch konusunda olduðu gibi, olgular yarý yarýya doðru olmaktadýr.
Tüm bu yanýlgýlarý ve yanlýþlarýyla Gramsci, manevra savaþýndan (cephesel saldýrý ya da hareketli savaþ) mevzi savaþa geçilmesinde ýsrarlýdýr ve bundan iki temel tez üretir:
Birinci tezi, mevzi savaþýn sadece belirli mevziler tehlikede
olduðu zaman gündeme geleceði ve gelmek zorunda olduðudur.
Yani hegemonyanýn benzeri görülmemiþ bir yoðunlaþmasýnýn
olduðu ve bundan dolayý çok müdahaleci bir hükümet muhaliflerine karþý çok açýk biçimde saldýrdýðý ve içsel atomlaþmanýn olanaksýzlýðýný sürekli politik, yönetimsel vb. her çeþit denetimle egemen grubun egemen olduðu mevzilerini güçlendirecek yollarla
örgütlediði269 zaman gündeme belli mevzilerin korunmasý gelir.
Bu mevzileri korumanýn yöntemi de, kaçýnýlmaz olarak mevzi
savaþ olacaktýr.
Tipik bir totoloji örneði. Bir mevziyi korumak için yapýlan
savaþ mevzide savaþtýr, týpký bunlarý ele geçirmek için yapýlan
savaþýn da mevzi ele geçirme savaþý olacaðý gibi! Ama birincisi,
koruma, yani savunma durumundayken, ikincisi, ele geçirme,
yani saldýrý durumundadýr. Bunlardan baþka mevzi savaþý bir
yýpratma savaþýdýr ve en küçük birimi ise saldýrýya karþý direnmektir. Gramsci, mevzi savaþýný bir kuþatma savaþý olarak ifade
ederek, Marksdan alýntýyla direniþin zorluðunu anlatýr.270 Ve sorunun kolaycýlýða kaçmak olmayýp, bu zorluða karþý bu savaþý
sürdürmek olarak koyar.
Þüphesiz direnmek, düþmaný yýpratmanýn bir yoludur. Ama
direnme tam bir hareketsizlik, belli bir yerde, mevzide beklemek
demek deðildir. Direnme, düþman kuvvetlerinin, düþmaný ni269
270
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yetinden vazgeçirmeye yetecek kadar bir kýsmýný yok etmeye
yönelik bir faaliyettir.271 Gramscinin diliyle söylersek, belli mevzileri korumak için, düþmanýn bazý mevzilerini ele geçirmek gerekir.
Engelsin üretim ve ulaþtýrmanýn geldiði düzeye bakarak ortaçaðlarýn savaþ biçimlerinin geçersiz hale geldiðini söylemesi bunu ifade
eder. Kuþatma savaþýnýn (muhasara) ortaçaðýn þatolar, kaleler
sistemine denk düþen özelliðini Gramsci görememiþtir. Faþizmi
mevzi savaþýn temsilcisi olarak görmeye o kadar kendini kaptýrmýþtýr ki, sonuçta faþist Ýtalyada proletaryanýn elinde hiç mevzi
kalmamýþtýr. (Üstelik egemen sýnýfýn savaþ biçimini de taklit etmek durumuna gelmiþtir.)
Geldiði nokta manevra savaþnýn stratejik olmaktan çok
taktik iþleve indirgenmesidir. Daha önceleri manevra savaþýna
karþý kuþatma savaþý ne konumda ise o konumda ele alýnmasý
gerektiðidir.272
Gramscinin ikinci dayanaðý ise daha önemlidir. Bu dayanak
üst yapýnýn iki temel düzeyi olduðu savýdýr. Ona göre, savaþtaki
cepheyi, sahici siperleri oluþturan politik toplum (devlet) ve
ardýndaki güçlü mevziler ise sivil toplumdur, yani tüm örgütsel
ve endüstriyel sistemdir.* Sivil toplum, ön mevziden baþka bir
þey olmayan devletin fethi durumunda (safýn yarýlmasý) yenisini
hýzla saðlayabilecek ikmal olanaklarýný saðlayarak, gediði kapatacak ve sonra ön siperleri geri alacaktýr. Sivil toplum mevzi
savaþýndaki savunma sistemine denk düþer.273
Hem devlet örgütlenmeleri, hem de sivil toplumdaki kurumlarýn bir bütünü olan çaðdaþ demokrasilerin
kitlesel yapýlarý, siyaset sanatý bakýmýndan, mevzi savaþý
cephelerinin kalýcý istihkamlarýyla siperlerini meydana
getirmektedir.274
Egemen sýnýfýn mevzilenmesi ve savunma sistemi ve savaþ
biçimi böyle olduðuna göre ne yapmalýdýr? Gramsci için yanýt
* Bu noktada Gramscinin sivil toplumu Hegelcilikten öteye geçer ve Marks-Engelsin
Alman Ýdeolojisinde belirttikleri tanýma varýr. Marks-Engels, bu yazýda sivil toplumun
tüm ticari ve sinai yaþamý kucaklar tanýmý, sanýrýz bu noktada Gramsciye daha yakýn
gelmektedir.
271
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272
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273
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açýktýr: Düþmanýn asýl gücünü oluþturan siperler ele geçirilmelidir
ve bunun savaþ biçimi de mevzi savaþtýr. Bu ise egemen sýnýfýn
savunma sistemine uygun ve onlarýn savaþ biçiminin benzerinin
yürütülmesi demek olduðu da açýktýr. Siyasal mücadelede egemen sýnýflarýn mücadele yöntemlerini taklitçiliðe yeltenilmemelidir,
yoksa kolayca tuzaklara düþülebilir diyordu Gramsci. Þüphesiz
bu uyarýyý arditi del popolo konusunda (genel olarak gerilla
savaþýna iliþkin olarak) söylediði için kendi tezine uygulamak aklýna gelmez. Egemen sýnýfýn komandoculuðuna karþý komandoculukla savaþmayý budalalýk diyen Gramsci, onun en gerici, en þovenist,
en emperyalist ve en terörist kesiminin savaþ yöntemi olduðunu
söylediði mevzi savaþý taklit ederken, ne tuzaða düþer, ne de
budalaca bir davranýþ yapar!
Bunlar Gramscinin iç tutarsýzlýðýnýn kanýtlarýdýr, ama biz,
bunlarla yetinmek niyetinde deðiliz. Gramsci savaþ biçimlerini sýnýfsal tasnife tabi tutarken de, taklitçilikten söz ederken de yanlýþ
söylemiþ olabilir, ama yine de sonuç daha önce sýk sýk gördüðümüz gibi doðru olabilir. Ýþte bu olasýlýk göz önüne alýnarak, gerçekte
mevzi savaþýn temel savaþ biçimi olup olamayacaðýna bakýlmalý,
ayrýca irdelenmelidir.
Kendimizi, daha doðrusu Gramsciyi taklitçilikten ve budalaca davranmaktan kurtardýðýmýza göre, mevzi savaþýn iþe yarayýp yaramadýðýný görelim.
Ýlkin, kendimizi bazý kutsal inançlardan da sýyýrmalýyýz. Ýnsanlar birden ortaya çýkýveren Adem ile Havvadan gelmediyse,
mevziler de ilahi bir güçle proletaryaya verilmemiþtir. Bu nedenle, ilkin mevzilerin nasýl oluþturulacaðýný görmek gerekir, ancak
bundan sonra eðer saldýrý olursa bu mevzilerin kuþatýlmasýndan,
korunmasýndan söz edilebilir. Gramscinin tahliline göre gerçek
ve kalýcý mevziler sivil toplumdadýr. Bu toplum, bugün burjuvazinin elindeyse, yarýn proletaryanýn elinde olacaktýr. Herþey bu
toplumun fethine baðlýdýr. Sivil toplum ise, kendi içinde pek çok
ögelere ayrýlýr (kurumlar) ve bunlarýn her biri bir mevzidir. Ýþte bu
mevziler tek tek kimin elindeyse, onun adýna kaydedilir. Ýlâhi
baþlangýcý yadsýdýðýmýza göre, proletarya iþe, en zayýf sivil toplum
kurumunu, yani burjuvazinin en zayýf olduðu mevziyi ele geçirmekle baþlamasý oldukça mantýkidir ve bu konuda Gramsci hiçbir
engel çýkartmaz. Böylece daha iþin baþýnda proletarya bir mevziyi
226

THKP-C/HDÖ
Gramsci Üzerine

ele geçirmek için bir savaþa girer ve bu savaþ hiç de savunma
niteliðinde deðildir. Gramscinin sözleriyle söylersek, mevzi ele geçirmek için ileri atýlan proletarya mevzi savaþ verecektir. Ýlk mevzi
ele geçirildikten sonra, buraya dayanarak (arka-cephe olarak kullanarak) yeni mevzilere görece daha güçlü olan yönelinir. Bu
durumda eldeki güçlerin bir kýsmý kazanýlan mevzide býrakýlýrken,
diðer kýsmý yeni güçlerle birlikte yeni mevziye kaydýrýlýr. Buna en
basit deyimle hareket etme denir ve gerçek ifadesi manevradýr.
Ve böylece tek tek ya da ikiþer ikiþer, vb. mevziler (sivil toplum)
ele geçirilir. Süreç, bütün olarak bir saldýrý sürecidir, güçlerin
bir mevziden ötekine aktýðý bir hareketli süreçtir, sürekli manevralarý kapsar. Bir bütün olarak bu savaþ yöntemine ise hareketli
savaþ ya da manevra savaþý yahutta saldýrý savaþý dendiðini
Gramscinin kendisi de söylemektedir. Ama buna, amacýn mevzilerin ele geçirilmesi olduðunu söylersek mevzi savaþ demek de
mümkündür, ama böyle birþey tanýmla çeliþtiði gibi, tüm savaþlarýn
gerilla savaþý da dahil mevzi savaþ olduðunu söylemek de demektir. Bu tür genelleþtirmelerin hiçbir deðeri olamayacaðý açýktýr.
Ama þu da açýktýr, neden proletarya ilk iþ olarak düþmanýn
en zayýf olduðu mevziye yöneldiðinde, kendini sivil toplumla sýnýrlandýrsýn? Gramscinin söylediði gibi, politik toplum (devlet)
devlet de bir mevzidir ve sýk sýk da zayýf duruma düþer. Öyle ise,
iþe neden buradan baþlanýlmasýn? Ýþte Leninin II. Enternasyonal
oportünistlerine söylediði de budur. Ve bu yüzden Rusyada önce
politik iktidar (ön mevziler) feth edilerek iþe baþlanýlmýþtýr.
Açýk olan bir baþka þey de, Gramscinin mevzi savaþtan
anladýðý tek þeyin belli mevzileri koruma olduðudur, öyle ki, bunu
kendisi þöyle ifade etmektedir:
Mevzi savaþ sonsuz halk kitlelerinin çok büyük kurbanlar vermesini gerektirir. ... Politikada mevzi savaþ
zafer öncesi kesin belirleyicidir. Diðer bir deyiþle manevra (hareketli) savaþý, politikada, kesin olmayan kazanýlmýþ mevziler sorunu olarak uzun süredir mevcuttur,
öyle ki devletin hegemonya kaynaklarý tümüyle harakete geçirilmemiþtir. Ama þu ya da bu nedenle bu mevziler deðerlerini yitirdiði ve sadece belli mevziler tehlikede olduðu zaman, ancak o zaman kuþatma savaþýna
geçilir.275
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Bu ifadeler gösteriyor ki, Gramscinin savaþ biçimleri (politik planda mücadele biçimleri olarak) konusundaki yaklaþýmý bir
devrim stratejisinden deðil, devrimci mücadelenin faþizm tarafýndan ezildiði dönemin (konjonktürel) özelliklerinden kaynaklanmaktadýr. Onun bakýþ açýsý stratejik deðil, konjonktüreldir ve tamamiyle Ýtalyadaki faþist yönetim dönemine iliþkindir. Böylece bir kez
daha Gramscinin deðerlendirmelerinin özel ve kýsmi niteliði ile
karþýlaþýyoruz. (O, daha önce de gördüðümüz gibi, bunlarý genelleþtirmek durumundadýr.)
Gramscinin tahlillerinde yer alan bir kavram daha vardýr:
Stratejik konjonktür.
Belirli bir durumda var olan güç iliþkileri sistemin
üçüncü düzeyinin ya da momentinin çözümlenmesinde
adýna askerlik biliminde stratejik konjonktür denilen
kavrama baþvurmak ya da daha kesin olmak gerekirse,
savaþ sahnesinin stratejik hazýrlýk düzeyine bakmak gerekir. Bu hazýrlýk düzeyinin temel ögelerinden biri yönetici personelin ve cephe hattý (ve saldýrý) güçlerinin
niteliðine iliþkin koþullardýr. Stratejik hazýrlýk düzeyi
görünürde (yani niceliksel olarak) düþmanýn güçlerinden daha aþaðýda bulunan güçlerin zaferini saðlayabilir.
Diyebiliriz ki, stratejik hazýrlýk ölçülemez etmenleri 
diðer bir deyiþle geleneksel olarak hareketsiz ve pasif
güçlerin belirli bir momentteki dolaysýz, önceden
tasarlanmamýþ tepkilerini sýfýra indirger. Uygun bir stratejik konjonktürün kapsadýðý etmenler arasýnda ulusal
orduyla yan yana ve teknik anlamda bir askeri toplumsal tabakanýn mevcudiyeti ve örgütlenmesi üzerine yaptýðýmýz ilk gözlemleri dahil etmek gerekir.276 (abç)
Özetle, Gramsci, organik bunalýmýn ortaya çýktýðý döneme (stratejik konjonktür) göre hazýrlanmasýný açýk biçimde ifade
etmektedir. Öyle ki, böyle bir bunalýmda egemen sýnýf hegemonyasýný yitirmiþse ve bu momentte eðer hegemonyayý ele geçirmeye
yetecek kadar güç (ayný zamanda askeri bir güç) olursa, bir teknik-askeri harekete (cephesel saldýrý) giriþerek politik toplum
275
276
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(devlet) feth edilir. Tüm sorun, kendiliðinden oluþan, yani proletaryanýn etkin müdahalesi olmaksýzýn ortaya çýkan bir bunalým
dönemine hazýr olmaktýr. Bu ise, yönetici personeli yetiþtirmek ve
saldýrý güçlerini hazýrlamaktýr.
Böylece Gramscinin ikili perspektifi ortaya çýkmaktadýr:
1) Ýktidarýn planlý ve sistemli fethi, yani önce devletin ardýndaki gerçek siperler, mevziler olan sivil toplumu feth etmek
(hegemonyanýn fethi) ve sonra doðrudan saldýrý için nesnel koþullar (organik bunalým) olgunlaþacaðýndan devleti ele geçirmek.
2) Nesnel bir geliþme olarak, hegemonya bunalýmý kendiliðinden ortaya çýktýðý zaman, bu bunalýmýn yarattýðý otorite boþluðunu (sivil toplum üzerindeki otorite önde gelir) doldurmaya
hazýr ve yeter gücün varlýðýný saðlayarak devletin fethine giriþmek.
Yani süreç Gramscinin üçüncü momentine gelmiþtir. (Tabii burada hemen saldýrý söz konusu deðildir. Üçüncü moment bilindiði
gibi iki alt düzeye ayrýlýr. Bu dönemde de bu iki düzey sýra ile oluþur.)
Bu ikinci perspektif, en açýk biçimde devrim durumunun
(milli kriz) ortaya çýkmasýna baðlýdýr. Leninin deyiþiyle, her devrim durumu devrime yol açmaz ... nesnel koþullara ... öznel koþullar
da katýlýrsa ... iþte o zaman devrim olur. Ayrýca Lenin, bir devrimin, kitle ayaklanmasýnýn önceden planlanarak gerçekleþme olasýlýðýnýn, bu olayýn kendiliðinden geliþmesine göre daha az olduðunu söyler. Ve devrimci bir partinin, böyle bir geliþme karþýsýnda
hazýrlýksýz yakalanmamasýnýn tek yolu, sistemli bir biçimde örgütlenmesidir ve hareketi sistemli biçimde örgütlemeye çalýþmasýdýr.277
Görüldüðü gibi ikili perspektif gerçekte Lenin tarafýndan
(ve ayrýntýlý biçimde) ortaya konulmuþtur. Bu yönden Gramscinin
özgünlüðünden, katkýsýndan söz etmek mümkün deðildir.
Gramsci için bunlar, bir yerde görüntüseldir; asýl olan mevzi
savaþýndaki savunma sistemlerine denk düþen sivil toplum ögelerinin hangileri olduðunu derilemesine inceleme278 ve bu mevzilerin
feth edilmesidir.
Birinci (Doðu) hemen düþmüþtür ve benzeri daha
önce görülmemiþ mücadeleler daha sonra ortaya
277
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çýkmýþtýr; ikincide (Batý), mücadeleler önceden oluþur.
Bu yüzden sorun sivil toplumun iktidarýn ele geçirilmesinden önce mi, onra mý direndiði; ikincinin nerelerde
ortaya çýktýðý sorunudur.279 *
Gramsciye göre, sivil toplumn ilkel ve peltemsi olduðu
Rusyada (bütün olarak Doðuda) önce politik iktidar ele geçirilmiþ
benzersiz mücadeleler sonra görülmüþtür. Bilindiði gibi, Rus Devrimininin rotasý þehirlerden kýrlara doðrudur. Önce büyük kentlerde
(politik merkezler) ayaklanma ile iktidar ele geçirilmiþ ve sonra
devrim küçük kentlere ve kýrsal alanlara yayýlmýþtýr. Ýþte bu sýrada
kýrsal kesimde büyük bir direniþle karþýlaþýlmýþtýr (iç savaþýn
baþlamasý). Þüphesiz buna emperyalist ordularýn doðrudan müdahalelerini de eklemek gerekir. Ýþte Gramscinin benzeri görülmemiþ mücadeleler diye ifade ettiði olgu bu iç savaþtýr. Burada
önemli bir nokta, Rusyada sonra direnenlerin baþta emperyalistler olmak üzere, köylüler ve ulusal azýnlýklar olduðu gerçeðidir.
Bu gerçek karþýsýnda Gramscinin direnen sivil toplumu kýrsal
nitelikte olmaktadýr. Oysa Gramsci sivil toplum un kentsel özelliðini sýk sýk vurgular. Bu durumda Rusyada direnen sivil
toplumun feodaliteye iliþkin olmasý gerekir. Yani feodal toplumun
üst yapýsýnýn bir düzeyi olan sivil toplum gündemdedir. Ama öte
yandan sivil toplumun yalnýzca burjuvaziyle var olduðunu ve
geliþtiðini Gramsci de kabul etmektedir. Öyleyse, Gramscinin Hegelci toplum kategorisi yeniden düzenlenmek zorundadýr, ya da
sorun baþka türlü konulmalýdýr: Ýç savaþ iktidarýn ele geçirilmesinden önce mi, sonra mý verildiði ve bu ikincinin nerelerde ortaya
çýktýðý.**
* Avrupa proletaryasý ile Rus proletaryasýnýn durumunu kýyaslama Komintern IV.
Dünya Kongresinde Troçki tarafýndan yapýlmýþtýr. Gramsci Troçkinin konuþmasýna atýf
yapar. Þöyle demiþtir Troçki: ... iktidarýn fethinden sonra Avrupa proletaryasý, Rusyada
devrimden sonraki günlerde bizim sahip olduðumuzdan daha çok ekonomik ve kültürel
yaratýcý çalýþma için geniþ olanaklara sahip olacaktýr. Devlet iktidarý için mücadele daha
güç ve yýpratýcýdýr, ama zaferden sonra proletaryanýn iktidarýna karþý meydan okumak
çok daha az mümkün olacaktýr. (Troçki, The Five Years of the Communist International) Ayný konuda ilginç bir benzerlik de Makyevellide bulunmaktadýr. Makyevelli, Prens
(Il Principe) de þöyle söylüyor: Bu iki çeþit yönetim biçimi incelenirse Türk hükümdarlýðýnýn ele geçirilmesinin çok güç, fakat bir kez ele geçirilirse onu elde tutmanýn ise çok
kolay olduðu görülür. Buna karþýlýk. Fransa krallýðýný ele geçirmek kolay fakat onu elde
tutmak çok güçtür.
** Proletaryanýn iktidar mücadelesinde iç savaþ, emperyalist aþamada kaçýnýlmazdýr,
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Birinci durumda sivil toplum ile burjuvazinin birlikte ele
alýnmamasý, her toplumda (köleci, feodal vb.) sivil toplumun
mevcut olduðunun söylenmesi gerekir. (Ki Hegel de böylesine bir
evrenselleþtirme mevcuttur.) Gramsci sýnýfsýz toplum ile, politik
toplumun içinde eridiði bir sivil toplum ile aynýlaþtýrýrken, böyle
bir evrenselliþtirmeyi kabul eder görünse de, köleci ya da feodal
toplum için sivil toplum düþündüðünden söz etmez, üstelik feodal toplumlar için devrimci görev olarak sivil toplum kurmayý koyar.
Demek ki, sorun, yukardaki gibi ifade edilmelidir.
Gramsci, benzeri daha önceden görülmemiþ mücadeleler olarak salt Almanyadaki Spartakist Ayaklanmasý (1919) ile Mart
1921 ayaklanmasýný Batýa gördüðü için, önemli yanýlgýlara
düþmüþtür. Oysa kendi döneminde bir Macar Ayaklanmasý, Bulgar
Ayaklanmasý yaþanmýþtýr. Bunlar kendince, kedine kanýt niteliðinde görür. Oysa durum hiç de böyle deðildir.
Tarihsel olarak þu açýktýr ki, kent merkezli bir strateji, ilkin
buralarýn fethiyle iþe baþlamak durumundadýr. Kentlerde iþçi sýnýfý,
nicelik ve nitelik olarak güçlü olduðu ülkelerde, ilk darbenin kentlerde indirilmesine paralel olarak devrimin kýrlara götürülmesinin
bir iç savaþa yol açtýðý sýkça görülmüþtür ve yaþanmýþtýr. Ýspanya Ýç
Savaþý da bu konuda bir örnek oluþturur. Gerek Rusyada 1917
Ekiminden sonra görülen olgular, gerek Ýspanya Ýç Savaþý Gramscinin tezleri için karþý-kanýt olamaz. Çünkü bu ülkelerde sivil topçünkü bu sýnýfýn sýnýfa karþý bir mücadelesidir, bir ölüm-kalým savaþýdýr. 18. yüzyýlýn
sonundan beri Avrupadaki bütün devrimlerin deneyimine uygun düþen bu deneyim,
(Rus deneyimi kastediliyor) bize gösteriyor ki, iç savaþ, birbiri ardýsýra gelen, birbiri üzerine
yýðýlmýþ, artmýþ, kýzýþmýþ ekonomik ve siyasal çatýþmalardan sonra iki sýnýf arasýnda
silahlý çatýþma haline dönüþen sýnýf mücadelesinin en keskin biçimidir. Ülkelerin pek
çoðunda hemen istisnasýz hepsinde denilebilir ne kadar az özgür ve az geliþmiþ olurlarsa
olsunlar, kapitalizmin bütün iktisadi geliþmesinin, bütün dünyadaki modern toplumun
tüm tarihinin, aralarýnda uzlaþmaz karþýtlýk yarattýðý ve bu uzlaþmaz karþýtlýðý güçlendirdiði
sýnýflar arasýnda, yani burjuvazi ile proletarya arasýnda iç savaþ görülür.280 (abç) Günümüzde modern revizyonizm barýþçýl geçiþin mümkün olduðunu söyleyerek, þiddete
dayanan devrimi ve iç savaþa hazýr olmayý reddeder. Bugün TKP barýþçýl geçiþin gerçekleþmesi için devrimsiz bir burjuva demokratik devrimini savunmaktadýr. TÝPle birleþmeleriyle oluþturulan programda þöyle deniliyor: TBKP, devrimci yolun bir iç savaþa
dönüþmeksizin gerçekleþmesini amaçlýyor. Partinin bugünkü stratejisi, yine ayný zamanda
devrimin barýþçýl yolunun kazanýlmasý stratejisidir. Bunun yanýnda sanýrýz Gramscinin
anti-Leninistliði hiç kalýr.
279
Gramsci, Modern Prens, s. 119.
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Lenin, Nisan Tezleri-Ekim Devrimi , s. 160-161.
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lum ilkel ve peltemsidir. Gramscinin genelleþtirmesi, doðal olarak kendi yaþadýðý dönemle sýnýrlý olmadýðýný gösterdiðinden Çin
Devriminden Küba Devrimine, Angoladan Afganistana kadar son
50 yýlýn olgularýna bakabiliriz. Gramscinin saptamasýna göre, bu
ülkelerde, benzeri daha önce görülmemiþ mücadeleler den (iç
savaþlar) sonra, yani politik iktidarýn fethinden sonra gerçekleþmesi
gerekmektedir, çünkü bu ülkelerde sivil toplum ilkel ve peltemsidir. Ama gerçeklik hiç de böyle olmadýðýný göstermektedir.
Çin Devrimi, 1927den 1949a kadar, sýnýfsal (içsel) ve ulusal
planda yürütülen bir savaþla gerçekleþmiþtir, yani politik iktidar bu
savaþlardan sonra tümüyle ele geçirilmiþtir. Vietnamda ise, politik
iktidarýn ele geçirilmesi 30 yýl süren bir savaþla mümkün olmuþtur.
Kübada süre kýsa olmakla birlikte, önce bir iç savaþ yaþanmýþ
(Öncü ve Halk Savaþý olarak), sonra politik iktidar ele geçirilmiþtir.
Bu ülkelerde Gramscinin tanýmladýðý biçimde sivil toplum mevcut deðildir. Buna raðmen politik iktidarýn (politik toplum) fethi
Gramscinin Batý için koyduðu biçimde bir rota izlemiþtir. Bu
devrimlerin gösterdiði gibi, Gramscinin sivil toplum ölçütü hiç
de genel geçerliliðe sahip deðildir, ve bu ölçüt devrim stratejisi için belirleyici olamaz.
Gramscinin bu tür yanýlgýlarýný (özellikle sivil toplum
anlayýþýyla baðlantýlý olarak) daha önce de çaðdaþ demokrasilerin
kitlesel yapýlarýný ele alýrken görmüþtük. Þimdi bir baþka sonucu
ele alalým, ve göreceðiz ki, ayný ters-yüz olma burada da gündemdedir.
Gramsci, sivil toplumun yeterince geliþmediði, yani ilkel
ve peltemsi olduðu ülkelerde yapýlmasý gerekenler üzerine deðerlendirmesini ele alalým. Bu ülkeler, genelde burjuva demokratik
devrimin tamamlanmadýðý ülkelerdir. Marksist-Leninist kesintisiz
devrim anlayýþýna göre, bu ülkelerde proletarya ikili bir görevle
karþý karþýyadýr: Demokratik halk devrimi ve sosyalist devrim.
Bu kesintisiz devrim teorisi Gramscinin sivil toplum ölçütü ile
þöyle ifade edilir: ilkin sivil toplum yaratýlmalý, eðer mevcutsa
bu geliþtirilmeli, ve sonra sosyalist devrim (sivil toplumun proletarya tarafýndan fethi ile) yapýlmalýdýr.
Gramsci Ýtalyayý Batý ülkesi olarak gördüðü için, çokluk
sosyalist devrim sorunuyla ilgilenmiþtir. Demokratik devrim,
Gramscide, sosyalist devrim üzerine çalýþmasýnýn bir yan ürünü232
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dür. Bu nedenle ilkin sosyalist devrimin ne olduðuna iliþkin deðerlendirmesini görelim:
Ona göre, güçlü ve saðlam sivil toplumun bulunduðu ve
çaðdaþ demokrasilerin kitlesel yapýlarýnýn ortaya çýktýðý ülkelerde, hedef, altyapýdan üstyapýya kadar yeni bir toplum yaratmaktýr.
Ama nasýl bir toplum?
Yeni ve daha üstün uygarlýk biçimleri yaratmak,
en geniþ halk kitlelerinin ahlâk ve uygarlýðýný, üretimin
ekonomik mekanizmasýnýn sürekli geliþmesinin getirdiði
zorunluluklara uydurmak ve dolayýsýyla fiziksel olarak da
yeni insanlýk tipini geliþtirmek ereðine yönelik devletin eðitici ve biçimlendirici rolü söz konusudur. ... Sorun
hukuk sorunudur; hukuk kavramý, bugün yaptýrýmsýz
ve zorunlu ödevsiz iþleyen, ama bunun yaný sýra kollektif bir baský uygulayan ve geleneklerin, düþünme ve eylem biçimlerinin, ahlâkýn vb. geliþmesinde nesnel sonuçlar elde eden sivil toplum alanýna iliþkindir ve hukuksal bakýmdan yansýz formülüyle belirlenen etkinlikleri
de içermek üzere geniþletilmelidir. ... Sorun, çaðdaþ devletler için konulmuþtur; baþka yerlerde aþýlmýþ ve zamanýný doldurmuþ biçimlerin hâlâ varlýðýný sürdürdüðü
geri-kalmýþ ülkeler ve sömürgeler için deðil.281 (abç)
Daha önceki bölümlerde gördüðmüz gibi, Gramscinin devletin sivil toplumu ekonomiye uyarlamanýn aracý olmasý, burada
devletin eðitici ve biçimlendirici rolüyle yeni bir boyut kazanýr.
Bu boyutu ile, Gramsci, genel olarak Leninist devrim teorisini, özel
olarak Rus Devrimini olumlamaktadýr. Bunlar, önce devletin 
parçalanarak ele geçirilmesine iliþkindir. Ama bu olumlama, önce
sivil toplumda hegemonyanýn saðlandýðý ve sonra politik toplumun
(devletin) feth edildiði bir devrimde (tabii böyle bir devrim olursa)
anlamsýz olacaktýr. Proletarya sýnýf olarak müttefiki sýnýflarýn yöneticisi olduktan, yöneten ya da entelektüel ve moral yönetimi
(eðiticilik ve biçimlendiricilik iþlevini) elinde tuttuktan sonra (iktidarýn fethinin baþlýca koþullarýndan biri de budur der Gramsci)
devleti feth etmek durumundadýr. Böyle olursa hegemonya sahibi281
Gramsci, Selection from Prison Notebooks, s. 242-243; Modern Prens, s. 151-153;
Hapishane Defterleri, s. 172-174.
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yken gerekli dönüþümleri saðlamamasý, yani yukarda Gramscinin
belirttiði sorunu çözmemesi budalaca bir davranýþ olmaz mý?
Ýþte Gramsci, bir yandan Rus Devrimini olumlamak isterken en
azýndan bir Marksist ve Komintern üyesi olarak bunu yapmak durumundadýr, öte yandan kendi devrim anlayýþý ile ters düþmek
durumunda kalmaktadýr.
Gelelim demokratik devrime. Sivil toplumun ilkel ve peltemsi olduðu, aþýlmýþ ve zamanýný geçirmiþ biçimlerin hâlâ varlýðýný sürdürdüðü ülkelerde (geri kalmýþ ya da sömürge ülkeler)
egemenlik için mücadele eden bir sýnýf olarak proletaryanýn görevi
ne olmalýdýr? Ve bu mücadele nasýl yürütülmelidir? Bu sorulara
Gramscinin yanýtý devletetaparlýk (statolatry) üzerine yazdýklarýnda bulunmaktadýr.
Memurlar hükümeti ya da günlük dilde devlet adý
verilen devletsel yaþam biçimi olan ve halk dilinde tüm
devlet olarak anlaþýlan politik toplum karþýsýndaki belirli
bir davranýþa devletetaparlýk adý verilir.
Özerk devlet yaþamýna yükselmeden önce, uzun bir
baðýmsýz kültürel ve moral geliþme dönemi geçirmemiþ
bulunan kimi toplumsal gruplar için (düzenin ve ayrýcalýklý tabakalarýn hukuki gereklilikleriyle ortaçað toplumunda ve mutlak rejimlerde olanaklý duruma getirilmiþ
olduðu gibi) bir devletetaparlýk dönemi zorunlu ve hatta
elveriþlidir. Bu devleteraparlýk devlet yaþamýnýn normal biçiminden ya da en azýndan özerkli devlet yaþamýný
ve baðýmsýz devlet yaþamýna yükselmeden önce tarihsel
olarak yaratýlmasý mümkün olmamýþ olaný, bir sivil
toplumun yaratýlmasýna baþlamaktan baþka birþey
deðildir.282 (abç)
Gramscinin bu sözlerinden çýkan sonuç, sivil toplumun
geliþmiþ olmadýðý, özerk devlet yaþamýnýn bulunmadýðý ülkelerde,
devlet kurucu va baþlatýcý bir rol üstlenir. Bu ülkeler ortaçað toplumlarý (feodalizm) ve mutlak rejimler (monarþi, otokrasi vb.)
altýnda olan ülkelerdir. Bu ülkelerde, Gramsciye göre, devlet, özerk
devlet yaþamý oluþturacak ve (devletten özerk) sivil toplum kurulacaktýr. Kýsacasý, bu ülkelerdeki demokratik devrimle
282
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oluþturulacak iktidarýn görevi sivil toplumu ve buna uygun düþen
politik toplumu kurmaktýr. (Bu görev, gene, sivil toplumun ögelerinin neler olduðunu bilmeyi gerektirir.) Kurulacak sivil toplum,
þüphesiz burjuva toplumdan baþka birþey olamaz. Bir baþka deyiþle,
Gramscide, burjuvazinin çaðdaþ demokrasisini ve bunun kitlesel yapýlarýný kurmak, proletaryanýn öncülüðündeki demokratik
devrimin görevi olmaktadýr.
Böyle bir belirleme demokratik devrimde, burjuvazinin önderliðini önceden olumlama demektir. Emperyalist dönemde
devrimci niteliðini yitirmiþ olan burjuvazi, kendi devrimini yapamaz. Bu görev proletaryaya düþmektedir ve proletarya da kesintisiz devrim perspektifinden hareketle, demokratik devrimi tamamlayarak, hýzla sosyalist devrime geçer. Bu demokratik devrim, son
tahlilde burjuva nitelikte olsa da, artýk halkýn, yani iþçilerin ve köylülerin devrimci diktatörlüðü þeklinde sonuçlanýr. Bu ise, toplumun
(ve de devletin) klâsik burjuva toplumundan (ve devletinden) farký
olmasý demektir.
Gramsci, Jakoben deneyimlerin bilimsel bir biçimde geliþtirilmiþ ifadesi olarak 1848den önce ortaya çýkan ve adýna sürekli
devrim denilen siyasal kavrama iliþkin olarak, bunun Batýda
geçersiz olduðunu, Doðuda geçerli olabileceðini söylerken Lenin
in tezlerine olan baðlýlýðýný yineler görünmektedir.283 Ancak, yukarda gördüðümüz gibi, bu kavram sivil toplum yaratma uðruna,
demokratik devrimde önderliðin burjuvaziye bu küçük-burjuvazi
de olabilir, liberal burjuvazi de vb. býrakýlmasýna yol açar. Marks,
burjuvazinin (bir bütün olarak) kendi devrimini bir an önce sonuçlandýrmayý istediðini ve bu durumda proletaryanýn görevinin devrimi
sürekli kýlmak olmalýdýr dememiþ midir? Jakoben deneyimin ürünü olan bir siyasal formülasyon, böyle bir deneyimin olduðu ve
olacaðý yerde söz konusu olabilir. Ve bu, öz olarak, devrimin önderliðinin proletaryada olmasý, burjuvaziden almasýdýr, ama, baþlamýþ bir devrim süreci içinde. Yoksa sözü edilen burjuva demokratik devrimine baþtan itibaren proletaryanýn önderlik etmesi
deðildir.
Tüm bunlardan sonra Gramsciden geriye ne kaldýðý sorulabilir.
283
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PCInin Genel Sekreterliðini yapmýþ ve Komintern Yürütme
Komitesinde yer almýþ bir kiþinin, þüphesiz dikkate deðer deneyimleri olacaktýr. Gramscinin teknik ve taktik konularda (örgütsel ve
siyasal pratiðe iliþkin olarak) oldukça ilginç gözlemleri vardýr.
Ama bu doðru ve ilginç gözlemler, yer yer stratejik düzeye çýkartýlarak, özel ve özgül olgular evrenselleþtirilerek ve genel geçerliliðe
sahip kýlýnarak, kendine özgü bir strateji için sonuçlar çýkartýlmasýnda kullandýðý için deðersizleþmektedir. Bu gözlemler, özgül bir
dönemin, belli bir ülkesinde, özel koþullarýn ürünüdür, geçerliliði,
teknik ve taktik düzeydedir; asla, genel, evrensel ve stratejik nitelikte ele alýnamaz, düþünülemez ve yararlanýlamaz.
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
GRAMSCÝ: YENÝLGÝ DÖNEMÝNÝN BÝR TEORÝSYENÝ

Buraya kadar Gramscinin teorik formasyonunu ve anlayýþýný
irdeledik. Ve görüldüðü gibi, Gramsci, Leninizmle olan duygusal
baðlarý ile teorik ayrýlýklarý onu Marksizmin bunalýmý teorisyenleriyle birleþtirecek nitelik taþýmaktadýr. Görüþlerinin temeline Marks
ve Engelsin ilk yapýtlarýný koyan Gramsci, Marksizmin geliþen yanýyla salt duygusal bir iliþki içindedir. Bunun nedenleri, onun içinde
yaþadýðý dönemin özelliklerinde aranmalýdýr.
Gramscinin içinde bulunduðu 1917-1935 dönemi, daha önce
gördüðümüz gibi, dünya çapýnda büyük deðiþimlerin olduðu yýllardýr. Herþeyden önce, kapitalizme karþý alternatif bir güç olarak
sosyalizmin mevcudiyeti gündemdedir. Bu dönemin diðer önemli
olgularý III. Enternasyonalin kurulmasý ve Batý-Avrupada görülen
iþçi sýnýfý ayaklanmalarýdýr. (Burada kendimizi Gramsci nin önem
verdiði olgularla sýnýrladýðýmýzý belirtelim.)
Gramsci için kendi ülkesi, ülkesinin tarihi ve mevcut durumu birincil dereceden önem kazanýrken, bu doðrudan genel
nitelikte bir teori oluþturmasýnda çýkýþ noktasý olarak görev yapmýþ
olmasýndan dolayýdýr. Bir bakýma teorisinin içinden çýktýðý somut
pratiktir. Ama praxis felsefesine verdiði deðer, onu giderek deTHKP-C/HDÖ 237
Gramsci Üzerine

neyimlerin öne çýkartýlmasýna itmiþtir. Yani önceden, þu ya da bu
oranda düþünülmüþ insanýn pratik faaliyeti esastýr. Böylece
Kominternin faaliyeti, Alman, Bulgar ve Macar ayaklanmalarý, PCI
nin pratiði, kendi teorisinin dayanaklarý olarak ama olumsuz anlamda kullanýlýr. Diyebiliriz ki, kendi ülkesinde bir proleter devriminin gerçekleþtirilmesi görevini benimsemiþ olan Gramsci, teorik tahlillerinde dar ulusal pratikle kendini sýnýrlamamýþtýr. Bu
nedenle, bir bütün olarak, Batý-Avrupayý ve buradaki proleter hareketin durumunu ele almýþtýr. Bir baþka deyiþle, o, kendini Ýtalya
ve Ýtalyan Devrimi sorunlarýyla sýnýrlamamýþ, kapitalizmin genel
niteliði ile Ýtalyanýn özel durumunu birlikte ele almýþtýr. Bu da
onun Marksist niteliðinin bir ifadesidir.
Bilindiði gibi, Marksizmi bir dogma haline getiren II. Enternasyonal oportünistleri, bir ülkede devrimin olabilmesi için gerekli
koþullarýn var olup olmadýðýný, o ülkedeki (ulusal) üretici güçlerin
geliþme düzeyine, proletaryanýn kültür düzeyine vb. bakarak saptanacaðýný savunur. Lenine göre ise, proletarya devrimine o ülkenin
iç geliþmesinin bir sorunu olarak bakýp, üretici güçlerin yeterli olup
olmadýðýný araþtýrma artýk geride kalmýþtýr. Emperyalist dönemde, herhangi bir ülkede devrimin koþullarý, o ülkedeki üretici
güçlerin geliþme seviyesine baðlý deðildir. Çünkü emperyalizm, ekonomik otarþiyi yýkarak, milli ve özel ekonomileri dünya ekonomisi
denilen bir zincirin halkalarý haline getirmiþtir. (Kapitalizmin genel
bunalým dönemi esprisi.) Lenine göre, sistemin bütününde devrimin nesnel koþullarý mevcut olduðu için, ilk proleter devrimi kapitalizmin ve demokrasinin en geliþmiþ olduðu þu ya da bu kapitalist ülkede deðil, emperyalist zincirin en zayýf olduðu ülkede
gerçekleþecektir.
Bu Leninist perspektif, emperyalist dönemde, tek tek ülkelerin iç çeliþkilerinin hiç önemi kalmadýðý anlamýna gelmez. Lenin,
kapitalizmin eþitsiz ve sýçramalý geliþim yasasýný ortaya koyarken, kapitalizmin geliþmesi farklý ülkelerde hiç de düzenli olmayan
biçimde yürümektedir. Meta üretimi sisteminde baþka türlü olamaz. Buradan da reddedilemeyecek bir þekilde þu çýkýyor ki, sosyalizm, bütün ülkelerde ayný zamanda zafere ulaþamaz. Önce bir ya
da birkaç ülkede zafere eriþecektir, ötekiler bir süre burjuva ya da
burjuva öncesi dönemde kalacaklardýr diye yazýyor. Bu yüzden
her ülkenin, ayrýca, ayrýntýlý bir tahlilinin yapýlmasý zorunludur. Mil238
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li kriz tahlili bunu ifade eder. Yani sistemin bütününde devrimin
nesnel koþullarý mevcuttur, ama bir ülkede iktidarýn parçalanarak fethi için, o ülkedeki devrim durumunun saptanmasý gerekir.
Bu da, o ülkede milli krizin mevcut olup olmadýðýný, varsa düzeyini, olgunlaþma durumunu, geliþme ritmini vb. saptamak
demektir.
Gramscinin perspektifi, Leninist anlayýþla belli noktalarda
biçimsel benzerlikler göstermektedir. Bu benzerlik, özellikle tek
bir ülke ile sýnýrlanmýþ tahlillerin olumsuzlanmasýnda ortaya çýkar.
Ama Gramscinin kullandýðý kavramlar ve ölçütler (yöntembilim)
farklýdýr. Daha önce gördüðümüz gibi, onun bir toplumsal yapý
incelenirken göz önünde tuttuðu organik hareketler (nispeten
kalýcý hareketler) ile konjonktürel hareketler (geçici, dolaysýz ve
neredeyse rastlantýsal hareketler) ayrýmý, Leninist milli kriz kavramý ile belli oranda örtüþür. Ancak Lenin, milli krizi, evrim ve devrim
aþamalarýnýn ayrýlmasý ve her evrede kullanýlacak araçlarýn, amaçlarýn belirlenmesinde kullanýrken, tek bir stratejiyi temel alýr. Gramsci
ise, strateji ve taktiklerin belirlenmesi için kullanýr ve sonuçta evrim
aþamasý mücadelelerini strateji düzeyinde, devrim aþamasý mücadelelerini taktik düzeyde ele alarak ayrýlýr. Kominternin ikili
perspektifi ya da Leninin Ýki Taktiki, onda garip bir birleþim
oluþturur. Böylece ortaya iki farklý yöntem çýkar.
Leninde kesintisiz devrim teorisi, bir bütün olarak tek bir
strateji oluþturur ve bu strateji, evrim ve devrim aþamalarýnýn ayrýmýna dayanan ve milli krizi (devrim durumunu) ölçüt olarak alan
ikili bir perspektif içerir. Gramsci ise, organik hareketler baðlamýnda organik bunalýmý ölçüt olarak ele alarak iki strateji öngörür
ve her bir strateji de kendi içinde ikiye ayrýlýr. Onun anlayýþýnda evrim aþamasý ile devrim aþamasý, ayrý ayrý birer stratejik çizgi gerektiren evrelerdir. Bu nedenle bu kavramlarý kullanmaz. On yýllarca sürebilecek bir organik bunalým yýllarý, (organik hareket)
için ayrý bir strateji (hareket savaþýný temel alan bir strateji) oluþtururken, organik bunalýmýn olmadýðý yýllarda ise (konjonktürel hareketleri içerir) ayrý bir strateji (mevzi savaþýný temel alan bir strateji) oluþturur. Böylece Gramsci, Marksist-Leninist bunalýmlar teorisinden farklý bir kavrayýþa ulaþýr. Bu kavrayýþý, kapitalizmin dönemlenmesi olarak onda netliðe kavuþturulmamýþsa da, yazýlarýndan
bunun 50'þer yýllýk Kondratiev dönemlemesine denk düþtüðünü
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çýkartabiliyoruz.
Ancak Gramsci, Kondratievin yaklaþýmýna kullandýðý ölçütler nedeniyle karþýdýr. Rosa Luxemburga yönelttiði eleþtirilerde,
dolaysýz ekonomik öðenin abartýlmamasý gerektiðini söylerken,
bu karþýtlýðýný da ortaya koymuþ olur.284 Yine de, Kominternde
egemen olan anlayýþ parelelinde uzun süreli dönemleme olabileceðini kabul eder. Gerçekte Kominternin ele aldýðý dönemleme,
kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn dönemlenmesidir. Ama
o yýllarda bu teori, henüz oluþum halinde olduðu için, deðiþik
anlayýþlarla deðiþik biçimler almýþtýr. Ýþte bu karýþýklýk Gramscide
de kendine özgü bir dönemleme mantýðý oluþturmuþtur. Ona göre
ölçüt, ekonomik bunalýmlar olamaz, çünkü bunlar konjonktürel
hareketlerdir. Öyleyse dönemlemenin ölçütü, organik bunalýmlar
ve dolayýsýyla hegemonya bunalýmý olmalýdýr, yani sivil toplum
un durumuna iliþkindir. Sonuçta Batý ile Doðuyu ayrý ayrý ele alýr
ve Batýda 1920lerde organik bunalýmýn ortadan kalktýðýný söyler.
Bu nedenle de, proletarya her ileri atýlýmýnda büyük bir yenilgiyle
karþýlaþtýðýný düþünür. Bu durumu 1848 Avrupasý ile kýyaslayan
Gramsci, doðal olarak 1848 devrimlerinin yenilgisi sonrasýnda
Marks ve Engelsin ortaya koyduklarý taktiklerin yeniden gündeme
gelmesi gerektiðini söyler. Bir baþka deyiþle, o dönemde Marks ve
Engelsin terk ettikleri kesintisiz devrim teorisinin bu dönemde
de terk edilmesi gerektiðini düþünür ve bu teorinin Mart 1917 ile
Mart 1921 arasýnda geçerli olduðunu belirtir. 1921 sonrasýnda, 191721 yýllarýnda yürütüldüðünü varsaydýðý hareketli savaþýn yerine mevzi
savaþýn konulmasý gerektiðini söylemesinin nedeni de budur.
Gramscinin hareketli savaþ olarak tanýmladýðý þey, Marksist-Leninist literatürde kesintisiz devrim teorisine denk düþmektedir. Bu baðlamda Gramsci þöyle demektedir:
1789dan Thermidora kadarki Jakoben deneyimlerinin bilimsel bir biçimde geliþtirilmiþ ifadesi olan 1848
den önce sürekli devrim denilen siyasal kavrama gelince, bu formül büyük kitle partileriyle, büyük ekonomik sendikalarýn daha söz konusu olmadýðý ve toplumun, böyle demek gerekirse, birçok bakýmdan akýþkan
olduðu tarihsel bir döneme özgüdür.285
284
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Böylece Gramsci, kesintisiz devrim teorisinin (ona göre hareketli savaþýn siyasal ifadesidir ve dolayýsýyla bir çeþit faþizmle
benzeþir) 1870lerden sonra sivil hegemonya ile aþýldýðýný ileri
sürer. Ona göre, bu teori, sivil toplumun hala gevþek ve ilkel olduðu toplumlar için bir geçerliliði vardýr, ama Batý-Avrupa için aþýlmýþtýr.286 Gerçekte aþýlan nedir ve kesintisiz devrim teorisi neyi
ifade eder? Öncelikle bunlarýn yanýtlanmasý gerekir, aksi halde
Gramscinin savlarý anlaþýlmaz olacaktýr.
Marks ve Engelsin 1850 sonralarýna kadarki sürede devrim
anlayýþlarý kesintisiz devrimdir.
Küçük-burjuva demokratlarý, devrimi mümkün olduðu kadar hýzla ve en çok da en öndeki taleplere ulaþýlmasýyla bir sonuca vardýrmayý arzularken, bizim çýkarýmýz ve görevimiz, az ya da çok mülk sahibi sýnýflarý
egemen konumdan uzaklaþtýrana kadar; proletarya iktidarý feth edene kadar; sadece bir ülkede deðil, dünyanýn belli baþlý ülkelerinde proletarya örgütleri bu ülkeler
iþçileri arasýnda rekabeti durduracak ölçüde geliþmedikçe
ve üretici güçleri, hiç deðilse, tayin edici nitelikte olanlarýný proletaryanýn elinde toplamadýkça devrimi sürekli
kýlmaktýr ... Onlarýn savaþ þiarý sürekli devrim olmalýdýr.287 (abç)
Bu anlayýþ, burjuvazinin kendi devrimine ihanet ettiði
koþullarda proletaryanýn görevlerini belirtmeye yönelikti. Ama ayný
zamanda proletaryanýn, mevcut hedeflerle yetinmeyip, savaþý sürekli kýlarak iktidarý ele geçirmesini de kapsar. Bir baþka deyiþle,
kesintisiz devrim teorisi, Marks ve Engelsde, salt burjuva devriminin tamamlanmasýný deðil, ayný zamanda sosyalist devrimin yapýlmasýný da içerir. Marks ve Engels, 1847 dünya ticaret, sanayi ve
tarým krizine bakarak, kapitalizmin son saatinin geldiðini, büyük
mücadelelerin nihayet baþladýðýný, sosyalist devrimler çaðýnýn açýldýðýný zannetmiþlerdir. Yani Marks ve Engels, 1847de patlayan kapitalizmin dünya çapýndaki ekonomik buhranýnýn, genel niteliðine
bakarak, sistemin sürekli ve son buhraný sanmýþlardýr. Ýþte kesintisiz devrim teorisi, bu sürekli bunalýmlar teorisinin bir ürüGramsci, Modern Prens, s. 152.
Gramsci, age, s. 153.
287
Marks-Engels, Komünist Ligasýna Mektup.
285
286
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nüdür.

... Marks ve Engelsin sürekli devrim teorisi, dört ana
unsuru ihtiva etmektedir:
1) Sürekli devrim teorisi, sürekli buhranlar teorisinin
sonucudur. (Sürekli buhran kesiksiz buhran deðildir. Bu,
kapitalizmin öldürücü buhranýnýn zaman zaman kesilmesi, fakat yok olmamasý demektir. Bir baþka deyiþle,
kapitalizmin ölüm döþeðine girmesi, zaman zaman komadan çýkmasý, düzelmesi ama döþekten kalkamamasýdýr.)
2) Sürekli devrim teorisi, Avrupa devriminin yakýn olmasý düþüncesine dayanýr.
3) Sürekli devrim teorisi, o zamana kadar burjuvazinin ordusu sayýlan köylülerin, proletaryanýn ordusunu
teþkil etmesi düþüncesine dayanýr. Bu teori geniþ köylü
yýðýnlarýnýn burjuvazi tarafýndan deðil, proletarya tarafýndan feodalizme karþý kanalize edilmesini öngörür. Bir
baþka deyiþle, sürekli devrim teorisi, köylülerin devrimci
potansiyelinin Marksist analizidir..
4) Marks ve Engelsin sürekli devrim teorisi, Almanyadaki gecikmiþ burjuva devrimine proletaryanýn önderlik etmesi ve bu proletaryanýn, Avrupa proletaryasýnýn 
özellikle Fransýz proletaryasýnýn yardýmýyla, durmaksýzýn, sosyalist devrime yönelmesi düþüncesine dayanýr.288
Marks-Engels, 1850 sonlarýnda kesintisiz devrim teorisini terk
etmiþlerdir, çünkü bu yýllar kapitalizmin üretici güçleri geliþtirdiði,
kamçýladýðý burjuva anlamda toplumun refah içinde bulunduðu
yýllardýr. (Bilindiði gibi kapitalizm sürekli bunalýma emperyalist
aþamada girmiþtir.) 1847 ekonomik buhraný, ne sürekli buhrandý,
ne de kapitalizmin son buhranýydý. Marks ve Engels, 1850 sonbaharýnda yanýlgýlarýný anladýlar. Ve bu bunalýmýn devrevi bir bunalým olduðunu söylediler.288 (abç)
Kýsacasý, kapitalizm sürekli ve genel bunalýmlar dönemine
henüz girmemiþti.
Engels, yanýlgýlarýný þöyle ifade eder:
Tarih bizi ve bizim gibi düþünenlerin hepsini haksýz
288
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çýkardý. Avrupa kýtasýnda ekonomik geliþme durumunun
o zaman kapitalist üretimin ortadan kalkmasýna imkan
verecek þekilde olgunlaþmaktan çok uzak olduðunu gösterdi. Ve o zaman, burada anlattýðýmýz dönemden yirmi yýl sonra bile, bir iþçi sýnýfý iktidarýnýn ne kadar olanaksýz olduðunu bir kez daha ispatladý.289
Ayný konuyu Marks da þöyle ifade eder:
Burjuva þartlarýnýn izin verdiði kadar bir bollukta, burjuva toplumun üretici güçlerinin geliþtiði bir genel refah
mümkün olduðuna göre, gerçek bir devrimden söz edilemez. Böyle bir devrim ancak bu iki etmenin, yani mevcut üretici güçlerle burjuva üretim biçiminin birbirleriyle
çatýþma haline girdikleri zaman söz konusu olabilir. Ve
birincisinin gelmesi ne kadar kesin ise, ötekinin gelmesi
de o kadar kesindir.290
Ýþte bu nesnel nedenlerle, 1848-50 yýllarýndaki (ve hatta 1871
Paris Komününde) proletaryanýn her devrimci atýlýmý giderek
cýlýzlaþmakta ve sönmekteydi. Marksýn deyiþiyle hareketin her
hýz kazanýr gibi oluþunda, önceki yerini yeniden almaya uðraþtý
proletarya, fakat her defasýnda biraz daha zayýfladý ve her defasýnda elde ettiði sonuç daha cýlýz oldu.291
Sözün özü, üretimin sosyal niteliði ile üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti arasýndaki çeliþki antagonizma kazanmadan, kapitalizm üretici güçleri güçleri geliþtirme imkaný yaratýrken, kapitalizmin devrevi ekonomik krizleri bir devrime
yol açmazlar.292
Böylece terk edilen kesintisiz devrim teorisi, uzun yýllar
unutulmuþ bir teori olarak bir kenarda kaldý, ta ki kapitalizm sürekli ve genel bunalýmlar dönemine, yani emperyalist aþamaya girene
kadar. Lenin 20. yüzyýlýn baþýnda, kapitalizmin ekonomik ve politik planda eþit oranda geliþmeme kanunu bu kanunun ilk ipuçlarý
Marskýn ekonomi politiði eleþtirirken yaptýðý soyutlamalarda vardýr bularak, onun en yüksek aþamasý olan emperyalizm teorisini
formüle ederek, kapitalizmin sürekli ve son buhranlar çaðýnýn
Engels, Fransada Sýnýf Mücadeleleri, Önsöz, s. 16-17.
Marks, Fransada Sýnýf Mücadeleleri, s. 159.
Marks, Louis Bonapartenin 18. Brumairei, s. 23.
292
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim-I.
289
290
291
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baþladýðýný, Marks ve Engelsin bekledikleri büyük mücadele anýnýn
artýk geldiðini söyleyerek, Rus proletaryasýnýn devrim teorisinin sürekli ya da kesintisiz devrim teorisi olduðunu ilan etti.293
II. Enternasyonalin sözcüleri ve partileri, özellikle bu
kuruluþun Rusya kolu olan menþevikler, Marks ve Engelsin sürekli devrim meselesinde yanýldýklarýna iliþkin
sözlerini, mekanik biçimde yorumladýlar. Marks ve
Engelsin, o tarihi þartlar altýnda, tekel öncesi dönemde kapitalizmin sürekli buhranlarýnýn mümkün olamayacaðýný, dolayýsýyla da sürekli devrim teorisinin geçerli
sayýlamayacaðýna iliþkin deðerlendirmelerini, emperyalist dönemin þartlarýnda kapitalizmin sürekli bunalýmlar
dönemine girdiði gerçeðini hesaba katmayarak, bir dogma þeklinde, her þart altýnda geçerliymiþcesine ele aldýlar. (Bu ele alýþ, sað-oportünizmin ve pasifizmin deðiþmez karakteridir.)
Bunlar, somut durumlarýn somut tahlilini bir yana býrakarak, Marks ve Engelsin baþka tarihi þartlarda, baþka
ülkeler için öngördükleri tezlerine devrimin kapitalizmin en geliþmiþ ülkede baþlayacaðý ve barýþçýl geçiþin
de mümkün olabileceðine iliþkin dört elle sarýldýlar. Oysa
kapitalizm, Marks ve Engelsin döneminin kapitalizmi deðildi. Kapitalizm, sürekli buhranlar çaðýna girmiþti. Marks
ve Engelsin tekel öncesi dönemde hatalý olarak niteledikleri sürekli devrim teorisi, kapitalizmin sürekli buhranlar döneminde, Marksizmin devrim teorisi oluyordu.293
Rus Devrimi, kesintisiz devrim teorisinin uygulandýðý ve muzaffer olduðu bir devrim olarak, teorinin doðruluðunu kanýtlýyordu.
Yani bu teori, Gramscinin savladýðý gibi, 1848lere iliþkin, yani tarihsel bir döneme iliþkin bir teori deðildir. Þüphesiz Gramscinin
bu hatalý deðerlendirmesiyle, bu teorinin 1917-21 arasý için geçerli
olduðunu kabul etmesi birbiriyle çeliþir. Ama onun teorisinde bunlar bir iç bütünlüðe sahiptir.
Gramsci, kesintisiz devrim teorisini, ya da onun kendi terminolojisi ile söylersek askeri kavramýyla hareketli savaþýný
toplumsal yapý düzeyinde ele alarak deðerlendirir. Bu yönüyle kesin293
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tisiz devrim teorisini, tek bir süreçte proletaryanýn ikili görevi
olarak kabul eder. Yani proletarya, tek bir süreçte, burjuva demokratik devrimi tamamlayýp sosyalist devrimi yapmalýdýr. Lenin, bu
aþamalý devrim teorisini Ýki Taktikde ayrýntýlý biçimde iþler ve
Nisan Tezlerinde geliþtirir.
Lenine göre, emperyalist aþamada burjuvazi devrimci
niteliðini yitirmiþtir ve bu yüzden kendi devrimini bile yapamaz.
Bu durumda, sosyalist devrimin yapýlabilmesi için, burjuva demokratik devrimi proletaryanýn öncülüðünde ve iþçi-köylü ittifaký
temelinde yapýlmasý zorunludur. Böylece proletarya, bu ülkelerde
ikili tarihsel görevle yüzyüzedir. Ama Marks-Engelsin kesintisiz devrim teorisini formüle ettiði dönemdeki durum ile bu, farklýlýklar
içerir. O yýllarda burjuvazi devrimcidir ve kendi devrimini yapmak
amacýyla harekete geçmektedir. Burada feodal sömürü altýndaki
köylülük burjuvazinin ordusunu oluþturmaktadýr. Belli bir noktada
burjuvazi, kendi devrimine ihanet eder ve onu engellemeye baþlar.
Ýþte Marks-Engels, bu noktada nesnel koþullarýn mevcut olduðunu
düþünerek yanýldýklarý nokta da budur proletaryanýn devrimi sürekli kýlmasý gerektiðini söylerler. Sürekli kýlýnacak devrim, burjuva
devrimidir ve o ana kadar yönetici, önderi ve baþlatýcýsý burjuvazidir.
Leninin ele alýp yeni tarihsel koþullar içinde geliþtirdiði kesintisiz devrim teorisi, burjuvazinin önderliðinde baþlamýþ bir
demokratik devrimin proletarya tarafýndan sosyalist devrime
dönüþtürülmesi deðil, baþtan itibaren iþçi-köylü ittifaký temelinde
ve proletaryanýn öncülüðünde baþlatýlan demokratik devrimin,
yine proletarya tarafýndan (yoksul köylülükle birlikte) sosyalist devrime dönüþtürülmesine dayanýr. Bu devrimde proletaryanýn hegemonyasý esastýr. Bunun nedeni, burjuvazinin, emperyalist aþamada devrimci niteliðini yitirmiþ olmasý* ve kendi devrimini yapa* Bu nokta, bizim gibi ülkeler için oldukça önemlidir. Ama 12 Eylül sonrasýnda
ortaya çýkan kaos içinde, pek çok saptýrma çabalarý da bu noktada ortaya çýkmýþtýr. En
ilginç olaný, bu noktanýn, ülkemiz devrimcileri tarafýndan hiç bilinmediði þeklinde yeni
Amerikalar keþfedenlerin söyledikleridir. Sureti haktan görünerek ve sivil toplumculuk
ya da sol liberalizmin büyük düþmaný olduðunu ilan eden 11. Tez dergisinde, bir yazar,
Bugün, Stalinizmin yarým yüzyýllýk hegemonyasý sonucunda, dünya ve Türkiye solunda
unutulmuþ olan bir gerçeði, burjuvazi devrimci karakterini büyük ölçüde yitirmiþtir
diyerek sunmaktadýr. (S. Savran, 11. Tez, 1. Kitap, s. 184) Ayný yazar Stalin öncesi dönemin
bütün önde gelen Marksist düþünürleri tarafýndan altý çizilerek çortaya konulduðunu
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maz durumda bulunmasýdýr.
Leninin kesintisiz devrim teorisi bu boyutu ile MarksEngelsden ayrýlýr. Ancak bunu kavrayamamýþ olanlar, ayný teorinin
1848 formülasyonundan yola çýkarak iki tür sapma içine düþmekten
kaçýnamazlar.
Birinci sapma, burjuvazinin devrimci niteliðini yitirmiþ olmasý gerçeðini, ya eksik ele aldýklarýndan ya da hiç ele almadýklarýndan,
demokratik devrimin gerçekleþmediði ya da tamamlanmadýðý ülkelerde, proletaryanýn tek görevinin sosyalist devrim olarak ilan
edilmesi þeklinde görülür. Genellikle emperyalizm ile milli burjuvazi arasýndaki çeliþkiye önem vererek milli burjuvazinin bir devrim
baþlatabileceði beklentisinde olan bu anlayýþ, böyle bir durumda
kullanýlmak üzere kesintisiz devrim teorisini el altýnda bulundurur.
Onlar, proletaryayý, ya nesnel koþullarý ülke düzeyinde bulunmayan (henüz) bir devrim için bekletirler, ya da milli burjuvazinin ya
da küçük-burjuvazinin baþlatacaðý bir hareketi sosyalist bir devrime dönüþtürmek için (devrimi sürekli kýlmak) hazýrda bekletirler. Geri-býraktýrýlmýþ ülke solunda görülen sosyalist devrim
stratejileri ya da kapitalist olmayan yol tezleri, bu sapmanýn ifadeleridir. Modern revizyonizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
ardýcýllarý olan bu kesimler, ülkemizde TKP, TÝP, TSÝP ve diðer
revizyonistlerce temsil edilmektedir.
Ýkinci sapma ise, birincisine tepki olarak ortaya çýkan sol
sapmadýr. (Troçkizm bu sapmanýn en geliþkin örneklerinden birisidir.) Bu anlayýþa göre, madem proletarya burjuva devrimini de
yapmak zorundadýr, o halde iki sefer uðraþmaktansa, bir seferde
iktidarý ele alýr ve bu iktidar aracýlýðýyla iki devrimi birden yapar.
Bunlara göre, Leninin formüle ettiði aþamalý teori, son tahlilde
proletaryanýn köylülerle de olsa iþin baþýna geçmesi demek deðil
midir? Pratikte olmasý söz konusu olan böyle bir durum karþýsýnda,
proletarya ve onun partisi, niye kendini aþamalarla sýnýrlandrmalý
söylerken Marks, Engels, 1917nin iki önderi, Luxemburg, Labriola, Gramsci, vb. ile Kautskyye atýf yapmaktadýr. Yazarýn adýný vermediði 1917nin iki önderi Lenin ve Troçkidir.
Türkiye solundaki dogmatizmden ve sekterizmden yakýnan yazarýn, böyle bir savý (tezi)
ileri sürebilmesi için baþka bir ülkeden yeni gelmiþ olmasý gerekir. Mahir Çayan yoldaþýn
yazýlarýna bakmak, söylediklerinin gerçek dýþýlýðýný göstermeye yeter. Yine Stalinin kendi
yazýlarýna bakýldýðýnda burjuvazinin devrimci niteliðini yitirmesi olgusunu görmek mümkündür. Ve Stalin, bunu yaparken Troçkinin çarpýtmalarýna da yanýt vermiþtir. Ýþte, gerçek
bir dogmatizm, sekterizm ve bir troçkistin dünyayý yorumlamadan deðiþtirmeye geçiþi!
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ve demokratik devrim aþamasýnda iktidarý baþkalarýyla paylaþmak
zorunda kalsýn? Onlara göre, görev, devrimi sürekli kýlmaktýr. Bu
anlayýþýn demokratik devrime bakýþý, doðrudan iktidarýn proletaryanýn aðýrlýkta olduðu bir durumda bulunacaðý ve bulunmasý
gerektiði temeline dayanýr. Bu nedenle anti-kapitalist uygulamalar
ile anti-feodal ve anti-emperyalist uygulamalarýn tek bir programýna (bütünsel) ulaþýrlar. Son tahlilde anti-kapitalizm, feodalizme de,
emperyalizme de, küçük-üreticiliðe de karþý olduðundan yola çýkan bu anlayýþ sahipleri, proletaryayý zaferin olanaksýz olduðu bir
mücadeleye sokarak pasifize etmeyi amaçlarlar. Bu çizgi, Leninist
kesintisiz devrimin, tek bir süreçte, ama aþamalý olarak proletaryanýn görevlerini belirlemesini reddeden anti-Leninist bir çizgidir.
Lenin, kesintisiz devrimin aþamalarýný þöyle ortaya koyar:
Burjuvazi ile iþçi sýnýfý arasýndaki savaþ bütün
Avrupada gündemdedir. Bu savaþ çoktan Rusyaya ulaþtý.
Çaðdaþ Rusyada devrime muhtevasýný veren, savaþ halinde bu iki güç deðildir, fakat heterojen ve farklý iki sosyal savaþtýr. Birinci savaþ, bugünkü demokratik düzenin baðrýnda verilmelidir ve köleliðe dayanýr. Öteki gözlerimizin önünde doðan, geleceðin burjuva demokratik
düzenin içinde yer alan savaþtýr. Biri özgürlük için (burjuva toplumunun özgürlüðü için), demokrasi için, yani
halkýn mutlak egemenliði için bütün halkýn verdiði
savaþtýr. Öteki, toplumun sosyalist örgütlenmesi için
iþçi sýnýfýnýn burjuvaziye karþý yürüttüðü sýnýf mücadelesidir. Þu halde, karakteriyle, amaçlarýyla ve kavgada
kesin bir tavýr takýnmaya yetenekli sosyal güçlerin
bileþimi bakýmýndan tamamen farklý iki savaþý ayný
zamanda yürütmek gibi, zor ve aðýr bir görev sosyalistlere düþüyor.294 (abç)
Leninist perspektifin ayýrt edici özelliklerini þu þekilde özetliyebiliriz:
1) Leninist kesintisiz devrim teorisi, kapitalizmin can
çekiþme döneminin devrim teorisidir. Bu teori, sadece
kapitalizmin genel bunalýmýnýn baþlangýcýndaki Çarlýk
Rusyasý için deðil, bütün emperyalist-kapitalist geliþme
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sürecine girememiþ, dolayýsýyla sömürge ve yarý-sömürge olan ülkeler için de geçerlidir.
2) Leninist sürekli devrim teorisi, Marksýn sürekli devrim teorisinden daha da ilerde köylülerin devrimci
potansiyelinin devrim doðrultusunda kanalize edilmesine dayanýr. Bu teoriye göre, köylü ordusuna, emperyalist dönemde proletarya kumanda edebilir. Ve devrimi
kesintisiz kýlmak isteyen proletaryanýn görevi bu orduya
kumanda etmektir.
3) Çarlýk Rusyasý gibi bir ülkede burjuva demokratik
devriminin sosyalist devrime dönüþtürülebilmesi için, iktidara geçmiþ olan Avrupa proletaryasýnýn yardýmý þarttýr.295
Ýþte 1848lerin, Gramscinin deyimiyle Jakoben deneyimlerinin bilimsel bir biçimde geliþtirilmiþ ifadesi olan kesintisiz
devrim teorisinin Lenin tarafýndan geliþtirilmiþ hali budur. Burada
Gramsci nin özde karþý çýktýðý nokta iktidara geçmiþ Avrupa proletaryasýnýn yardýmýný öngören kýsýmdýr. Ama bu yan, bizzat Lenin
tarafýndan hatalý görülmüþ ve sosyalizmin tek bir ülkede, emperyalizmin kuþatmasý altýnda da yaþayabileceði anlayýþýný
geliþtirmesine yol açmýþtýr. (Troçki ve troçkistlerin anlayamadýklarý
nokta da budur.) Gramsci 1921 sonrasýnda Avrupa için öngördüðü
mevzi savaþ anlayýþý, bu baðlamda bir deðer taþýr. Ama hiçbir
özgünlük içermez ve sadece Lenin ve Kominternin görüþlerinin
yinelenmesidir. Ancak onun kesintisiz devrim teorisine karþý
eleþtirileri, farklý bir boyut kazandýrmaktadýr ve üstelik bu ayrý bir
bütünsellik içinde sunulmaktadýr. Bu yönüyle ele alýnmayýp da,
onun Lenin ve Komintern görüþleriyle benzeþtiði yönlerin öne çýkarýlmasý, büyük bir yanýlgý ve hatta su götürmez bir oportünizm
olur.
Evet, Gramsci yakýn zamanda bir Avrupa devriminin olamayacaðýný görmüþ ve bu amaca yönelik teorileri eleþtirmiþtir. Özellikle
bunun askeri teorisyenleri olarak düþündüðü Frunze, Bud- yenny
ve Tukhachevskye yönelik eleþtirileri özel bir deðere sahiptir. Ve
tarihsel olarak farklý da olsa, Troçkiye karþý tavrý da bu bað- lamda
açýktýr. Ama Gramsci, hepsinin ardýndan kesintisiz devrim teorisi295
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nin bütün olarak yattýðýný varsaydýðýndan, bu teoriye özden karþý
çýkar (ve Jakobenizme karþý tutumu da bu baðlamda anlaþýlmalýdýr).
Bu nedenle de 1848den sonra, en çok da 1870den sonra bu teorinin geçersiz olduðunu ilan eder. Lenin, yukarda özetlediðimiz
biçimde, üçüncü nokta hariç, ilk iki noktayý demokratik devrimin
tamamlandýðý ülkeler için hiçbir zaman ileri sürmemiþtir. Týpký
Marks ve Engelsin de 1848lerde kesintisiz devrim teorisini, burjuva devriminin tamamlandýðý Ýngiltere için önermediði gibi. Gramsci,
bunu anlamamýþ olabilir, ama Batý diyerek geçersiz kýldýðý kesintisiz devrim teorisi, onun koyduðu en son tarih (1870) itibariyle bile
geçerliliðini Avrupada sürdürdüðü görülmektedir. Ýngiltere ve Fransa
dýþýndaki tüm Avrupa ülkeleri, Almanya, Ýtalya, Polonya, Avusturya,
Ýspanya, Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Macaristan ve
Portekizde (Çarlýk Rusyasýnda da) burjuva devrimleri, o yýllarda
ya oluþum halindeydi ya da henüz tamamlanma- mýþtý. Eðer
Gramscinin yaklaþýmýný ve ölçütünü esas alacak olursak sivil toplumun geliþkin olmadýðý bu ülkelerde kesintisiz devrim teorisi
1870lerde de geçerliliðini korur. (Gerçekte 1870lerde sosyalizm
için nesnel koþullar mevcut olmadýðý için geçersizdir, ama
Gramscinin eleþtirisi bu yönü hiç içermez.)
Burjuvazinin devrimci niteliðini yitirdiði emperyalist aþamada, demokratik devrimin proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilmesi ve devrimin sürekli kýlýnarak sosyalist devrime dönüþtürülmesi
olan kesintisiz devrim teorisinin, burjuva demokratik devrimlerin
tamamlandýðý ülkeler için bir bütün olarak geçerliliðini yitirmesi,
Gramscide bu teorinin bir bütün olarak geçersizliðine dönüþür.
Bu öylesine bir yanýlgýdýr ki, Lenin ve Kominternin yaptýðý deðerlendirmeleri, deðiþik düzeylerde yeniden üretimi olarak görünür.
Kullandýðý sivil toplum temeline dayanan ölçüt, bu noktada, demokratik devrimin tamamlanmasýna denk düþerken, doðal olarak
tamamlanmamýþ olmasý ilkel ve peltemsi sivil topluma denk
düþmektedir. Ama kendisinin Hegelci sivil toplumu, alt yapý ile
üst yapý arasýnda, ya da aile ile devlet arasýnda bir oluþumdur.
Burjuva demokratik devrimin tamamlanmamasý belli bir toplumsal örgütlenme oluþturur, ama oluþan sadece sivil toplum deðildir.
Devlet de üst yapýsal konuþursak belli bir burjuva demokratik
nitelik kazanýr. Ama emperyalist aþamada, sistemin bütününde
sosyalist devrimin nesnel koþullarýnýn mevcudiyeti, ayný zamanda
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burjuvazinin demokrasiye kesinkes ihanet edecek durumda olmasý demektir. Emperyalist aþamanýn getirdiði deðiþiklikleri ele
almayan (ve hatta görmeyen) Gramsci, hâlâ serbest rekabetçi döneme özgü toplumsal olgularýn varlýðýna inanýr.
Diyebiliriz ki, Gramsci, Marksist-Leninist evrim-devrim aþamalarý deðerlendirmesi konusunda yaptýðý hatalarý, bu kez de
kesintisiz devrim sorununda yapar. Bu teoriye, olmadýk anlamlar
yükleyerek Batý-Avrupada (dolayýsýyla Ýtalya için) geçersiz olduðunu kanýtlamaya çabalar. Þüphesiz amacý doðrudur, ama buna
ulaþmak için izlediði yol (metodoji), kesintisiz devrim teorisinin
bütün olarak mahkum edilmesine yol açtýðý için özel olarak önem
kazanýr. Zaten amaçlarý yönünden ele alýndýðýnda Gramsci nin
Marksist yönü ortaya çýkar, ama araçlar ve yöntemler gündeme
geldiðinde anti-Leninisttir.
Gramscinin, yanlýþ bir yol izleyerek varmak istediði amaca
ulaþtýðýnda, alternatif konusundaki yöntem yanlýþlýklarý, onu yanlýþ
bir anlayýþa vardýrýr. Kesintisiz devrimin Batý-Avrupa için, ya da daha tam deyiþle burjuva demokratik devrimin tamamlandýðý ülkeler
için geçersizliðine ulaþtýðýnda, karþýsýna (yeni teori olarak) sivil
hegemonyayý koyarken durumu budur.
Gramsciye göre, Batý-Avrupada burjuvazi sivil toplumu
ele geçirmiþ durumdadýr, yani sivil toplumda hegemonya sahibidir. Politik iktidarýn (devlet) arkasýndaki asýl güç, top siperleri
olan bu sivil toplum, o toplumdaki tüm insanlarý, özellikle de
alttakileri içerdiðinden, bu toplumsal gruplarýn (sýnýflarýn) devrime yöneltilmeleri için en önemli engel, buradaki burjuva hegemonyasýdýr. Böylece temel hedef ortaya çýkar: Erkliði feth etmek
isteyen her sýnýf bu hegemonyayý kýrmak ve yerine kendi hegemonyasýný koymak zorundadýr. (Sivil toplumun fethi ya da hegemonya için mücadele) Gramscinin erkliðin fethinin önkoþulu olarak koyduðu bu temel hedef, onun kesintisiz devrim teorisine karþý
alternatifini oluþturur. Þüphesiz, daha önce gördüðümüz gibi, kullanýlan ölçüt sivil toplumun geliþkinliði düzeyidir, ve bu ölçüt,
alternatifini de iþe yaramaz hale getirir. Böylece, iktidarýn fethi
için büyük mücadelelere giriþmiþ olan Avrupa proletaryasýnýn
yenilgisiyle oluþan istikrarlý toplumu, sivil toplumda burjuvazinin hegemonyasýnýn ifadesi olarak düþünerek, daha önceleri, yani
büyük mücadelelere giriþilmeden önce, proletaryanýn elindeki mev250
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zileri (kazanýlmýþ mevziler) savunmak ya da yitirilmiþ mevzileri
yenilginin bedeli olarak ortaya çýkar ele geçirmek için bir teori
geliþtirmiþtir.
Gramsci, 1919-21 yýllarý arasýnda Avrupa proletaryasýnýn ayaklanmalarýnýn bastýrýlmasý ve yenilgisinin belli mevzileri yitirilmesine
yol açtýðýný düþünerek, elde olaný (kazanýlmýþ mevziler) korumayý birincil görev olarak öne sürer. Bunlarda, büyük kitle partileri,
büyük ekonomik sendikalar, basýn olarak sivil toplum kurumlarýdýr. Burjuvazinin 1920lerde Avrupada, faþizm ya da baþka
yollarla (sosyal-faþizm), proletaryanýn bu mevzilerini yok etmeyi amaçladýðýndan (sosyal-demokrat partilerin hükümet olmasýnýn
amacý böyle konulduðu için sosyal-faþizm ortaya çýkmaktadýr)
diye düþünür Gramsci ve bu saptamasýndan bir çeþit paniðe kapýlýr. Yenilgi sonralarýna özgü bu panik tutumu ile herþeyi birbirine
karýþtýrýr. Bütün bunlarý özenle kurduðu metodojik ayrýmýyla gerçekleþtirir. Özellikle organik hareket-konjonktürel hareket ayrýmý
tümüyle muðlaklaþýr. Organik hareketlere yüklediði nispeten kalýcýlýk özelliði ile görece uzun herþey organikliðe sokulabilinir
hale gelirken, konjonktürel hareketlere verdiði geçici, dolaysýz
ve neredeyse raslantýsal özellikle de, ayaklanma, milli kriz, devrim durumu gibi konularý konjonktür dalgalanmalar olarak görmeye
ve bunlarý taktik sorun olarak ele almaya yönelir. Bütün bunlar da,
Gramscinin tezlerinin ve bunlarýn oluþumunda kullandýðý ölçütlerin keyfi, isteðe baðlý olarak kullanýlmasýna zemin teþkil etmektedir.
(Eðer bugün çeþitli sol çevrelerde oportünist amaçlarla Gramscinin tezleri, ölçütleri ve kavramlarý kullanýlabiliniyorsa, nedeni
budur.)
Diyebiliriz ki, Gramsci, Marks-Engelsin 1848 devrimlerinin
yenilgisiyle yanýldýklarýný anlayýp ama nesnel koþullarýn yetersizliði nedeniyle terk ettikleri kesintisiz devrim teorisini, 1917-21 döneminden sonra kullanýlmasýný da, Avrupa proletaryasýnýn yenilgisine dayanarak reddeder. Ve bir yenilgiler dönemi teorisyenliðine
böylece ulaþýr.
Ama gerçekte olanlar ise Gramscinin hiç deðinmediði þeylerdir. 1920lerdeki ve bugün için de sorun, kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ve burjuva demokraik devrimin tamamlandýðý ülkelerde, kesintisiz devrim teorisinin bir bütün olarak geçersizliði
deðildir. Sorun, bu ülkeler için, evrim ve devrim aþamalarýnýn
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birbirinden kesin çizgilerle ayrýlmasý ve bu evrelerdeki mücadele hedeflerinin, biçimlerinin ve araçlarýnýn farklýlýðýný bilme
sorunudur. Kominternin ikili perspektifi de özsel olarak evrim
ve devrim aþamalarýndaki mücadelelere iliþkindir. Þüphesiz,
Leninin açýkça ortaya koyduðu gibi, her devrim durumu devrime
yol açmaz. Zaman zaman, 1920lerde olduðu gibi, öznel koþullarýn
yetersizliði nedeniyle yenilgiler ortaya çýkabilir. Doðal olarak bu
yenilgiler ile 1848 devrimlerindeki nesnel koþullarýn yetersizliðinin
yol açtýðý yenilgiler farklýdýr. Ve yine emperyalist aþamada, ulusal
düzeyde nesnel koþullarýn (milli kriz) yetersizliðinden kaynaklanan
yenilgiler de farklýdýr. (Ayaklanma anýnýn doðru deðerlendirilmemesi gibi, ya da yeterince milli kriz derinleþmeden silahlý ayaklanmaya kalkýþýlmasý.) Ayný biçimde milli krizin olgunlaþtýðý koþullarda yapýlmýþ hatalarla (pasif tutum gibi örgütsel-yönetsel hatalar)
ortaya çýkan yenilgiler de farklýdýr (sað sapma). Gramsci, herþeyi
sivil toplum ve hegemonya açýsýndan ele aldýðý için, bunlarý bir
yana býrakmýþtýr ve sonuçta da yenilgilerin ayrý ayrý irdelenmesi
yerine, hepsini tekleþtirip, nedenini de, Batýda sivil toplumun gürbüz yapýsýna ve burjuvazinin hegemonyasýna (gücüne) baðlamýþtýr.
Gramscinin bu yanlýþ anlayýþý karþýsýnda denilebilir ki, onun
yenilgileri yanlýþ deðerlendirmesine raðmen, sonuçlarý yönünden,
kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ve burjuva demokratik devrimin
tamamlandýðý ülkelerde (Batý-Avrupada) evrim dönemi çalýþma
tarzýnda, güçlerin büyük kitle partisinde, büyük ekonomik
sendikalarda ve basýn alanýnda yoðunlaþtýrýlmasý yanlýþ mýdýr?
Evrim aþamasý çalýþma tarzý içinde, oportünizme karþý amansýz
mücadele vermek, dýþarda ise, proletaryanýn sendikal hareketinden halk kitlelerinin ekonomik ve demokratik mücadelesine kadar
kitlelerin günlük mücadelesini örgütlemekten, mevcut gerici yönetime karþý demokratik muhalefetin en solunda yer alarak siyasi
muhalefeti yönlendirmeye kadar her çeþit eylem biçimini (silahsýz) kapsamýyor mu? Eðer proletaryanýn partisi kurulmamýþsa, ana
görev, bu öncü müfrezeyi oluþturmak ve ona paralel diðer mücadeleye giriþmek deðil midir?
Evet, evrim aþamasýnýn çalýþma tarzý bu þekilde ifade edilebilir ve bunlar da, son tahlilde, parti, sendikalar ve siyasi gazete
konularýný içerir. Bu boyutu ile Gramsci, yanlýþ bir temelden ve
yanlýþ bir yöntemle (sivil toplumun geliþkinlik düzeyini ölçüt
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alma yoluyla) doðru bir sonuca varmýþ gibi görünür. Ama böyle
bir durum karþýsýnda Gramsciden kullanýlabilecek birþey de kalmaz. Söyledikleri de yukardaki baðlamda Lenin ve Stalin tarafýndan söylenmiþtir de. Ama Gramscinin yanlýþlarýnýn böylesine
masumane sonuçlar doðurmadýðý da açýktýr ve pratikte görülmüþtür.
Gramscinin anlayamadýðý, 1919-23 yýllarýndaki baþarýsýzlýklar
ve yenilgilerden sonra belli mevzileri elde tutmak diye bir sorun
varsa, bu da Troçkinin sürekli devrim teorisi karþýsnda ortaya
çýkmýþtýr: Ýlk sosyalist ülkenin (Sovyetler) korunmasý, yani tek ülkede sosyalizmin zaferini korumak. Bu baðlamda Komintern içinde
de mevzi koruma anlayýþý mevcuttur. Oysa Batý-Avrupa ülkelerinde, özellikle de Almanya ve Ýtalyada belli mevzileri korumak
diye özel bir sorun mevcut deðildir. Çünkü bu ülkelerde, burjuvazinin bir kesimi (finans-kapital) proletaryayý yenilgiye uðratarak,
onu uzun süre hareketsiz tutmayý amaçlarken, burjuva demokrasisini bir bütün olarak ortadan kaldýrmak durumundaydý. Faþizm,
bir devlet biçimi olarak demokratik devlet ile yer deðiþtirmektedir
ve deðiþtirmiþtir. Bu durumda sorun, þu ya da bu mevzinin korunmasý deðil, bir bütün olarak demokratik haklarýn ve özgürlüklerin
korunmasýdýr. Yoksa proletarya partisi, sendikal haklarý tek baþýna
korumak durumunda olmadýðý gibi, kendisinin varlýðýný, yani örgütlenme hakkýný, kendisi için koruyamaz (legal partiler için konulmuþtur). Bu Gramscide öylesine bir anlayýþtýr ki, tüm demokratik hak ve özgürlükler yok edilirken, proletaryanýn üstelik yenilmiþ
bir durumdadýr kendine iliþkin demokratik hak ve özgürlükleri
koruyabileceði þeklinde bir anlayýþla genelleþir. Faþizmin belli demokratik hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik her adýmýnda,
bunun burjuvazinin saðý ile solu arasýndaki bir mücadele olarak deðerlendirme durumunda kalmýþtýr Gramsci. 1924de Matteottinin faþistlerce öldürülmesinden sonra burjuva liberallerinin
ve sosyalist partinin baþlattýðý parlamento boykotu ve alternatif
parlamento kurma çalýþmasýný, PCInin (önderliðini Gramsci yapmaktadýr) ilk anda desteklemesi, ama kýsa bir süre sonra burjuva
liberalizminin kuyruðuna takýlma gerekçesiyle reddetmesi ve parlamentoya faþist parti vardýr sadece geri dönme olgusu bunun
bir ifadesidir. Yani belli mevziyi korumak gündemdedir, ama bu
faþistler için hiçbir anlam taþýmamaktadýr! Ýþte Gramscinin
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anlayýþýnýn mantýki sonuçlarý budur.* Sözün özü, iyiniyetli bir yorumla Gramscinin teorisini, onun kurduðu mantýðýn, sunduðu yöntemin ve çerçevenin dýþýna çýkarmak öylesine kolay deðildir.
Özetle diyebiliriz ki, Gramsci, Ýtalya somutundaki ve Avrupa
genelindeki geliþmelerde proletaryanýn yenilgisini öne çýkarýr. Bu
durum, mevcut tüm Marksist teorik tezleri yeniden sorgulamayý
gündeme getirirken, onlarýn geçersizliðini ilan etmeye kadar da
gider. Onun yenilgiler karþýsýndaki durumunu onu büyük ölçüde
olumlayan bir yazarýn aðzýndan dinleyelim:
G. Tamburrano ve J-M. Piottenin haklý olarak belirttiði gibi, Gramsciyi, her ülkenin de toplumsal ve ekonomik yapýlarýnýn oldukça yakýn olmasýna karþýn, devrimin Ýtalyada baþarýsýzlýðý ve Rusyada zaferi þaþýrtmýþtýr.296
Ýþte bu þaþkýnlýk onu, yanlýþ deðerlendirmelere ve vargýlara
ulaþtýrmýþtýr.
Ýþte Gramscinin teorisinin özündeki bu nitelik, 80ler Türkiyesinde, doðrudan ya da dolaylý olarak Gramscinin piyasaya
neden sürüldüðünü açýklar. Ülkemizde kesintisiz devrim teorisinin geçerliliði ve benimsenmiþliði, hatta bunu kendi teorik görüþlerinin açýklandýðý metinlere ad olarak almýþ THKP-Cnin gücü göz
önüne alýnýrsa, Gramsciciliðin ya da sivil toplumculuðun ne
anlama geldiði ve neyi ifade ettiði iyice anlaþýlýr.
Bir yenilgi döneminin teorisyeni olan Gramsci, Giriþ kýsmýnda belirttiðimiz gibi, ülkemiz solunda, her çeþit oportünist ve
pasifist tarafýndan büyük bir sevinç ile karþýlanmýþtýr. Temelde
Gramscici ve sivil toplumcu yaklaþýmlara karþý olduðunu ilan
eden pasifistler bile, uzun süre Gramscinin yazýlarýnýn ve anlayýþlarýnýn yaygýnlaþmasýna göz yumarken, Gramscinin yukarda belirttiðimiz niteliðini çok iyi biliyorlardý. Onlarýn, bugün, silahlý mücadeleye ve halkýn devrimci öncülerinin savaþýna karþý söylediklerine (sözde eleþtirilerine) bir göz atmak yeterince bilgi verecektir.
Ama Gramscinin ülkesinden kaynaklanan bir söz vardýr:
Sezarýn hakkýný Sezara vermek gerekir. Gramsci, bir yenilgi döne* Ayný durumu siyasi gazete konusunda da gösterir ve gazete kültürel ve entelektüel
ürünlerin yayýnlandýðý organ haline getirilir. Zaten faþizm de bundan ötesine izin vermez.
296
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minin þokunu yaþamýþ ve tahlillerinde yanýlmýþ olmakla birlikte bir
Marksist ve Kominterne baðlýdýr. Onun pasifistlere hoþ gelen tezleri, onun hiç düþünmediði biçimlerde ve amaçlarla kullanýlabilir,
ama hiçbir þey onun bir parti üyesi, örgüt adamý ve bunun sorumluluðunu taþýyan bir Marksist olduðu gerçeðini deðiþtirmez.
Ýþte bu sorumluluk bilinci içinde Gramsci, faþizmin baskýsýnýn olaðanüstü yoðunlaþtýðý dönemde bile ülkesinden ayrýlmamýþ, yaþamý
pahasýna, hapishaneye düþmeyi göze alarak partisinin baþýnda kalmasýný bilmiþtir. Onun neden ülkesini terk etmediðini anlatan sözlerini, yazýmýzýn son sözü olarak alýrken, yanýlgý içinde olan bir
Marksist ile revizyonist ve oportünistlerin farkýný onun bu sözleriyle
açýkça ortaya çýktýðýný söylüyoruz:
Bir kaptan kaza geçiren gemide, tekneyi en son terk
etmesi gerektiði kural haline getirilmiþtir, o yanlýzca herkes kurtulduðu zaman gemiyi terk etmelidir. Bazýlarý bu
savý, böyle durumlarda kaptanýn gemisiyle birlikte batmak zorundadýr þeklinde daha da ileri götürmüþlerdir.
Böylesine savlar, göründüðünün aksine, çok az akýldýþýdýr.
Kesinlikle, bazý durumlar olabilir ki, kaptanýn önce
kendini güvenceye almamasý için hiçbir neden yoktur.
Ama eðer böyle durumlar kural için temel yapýlacaksa,
burada güvence kaptanýn herþeyi yapmýþ olmasý gerektiðidir; yani, 1) Geminin kazaya uðramasýný önlemiþ, ve
2) kazaya uðramýþsa, maddi insan malzemesi kayýplarýný (gelecekteki olasý insan kayýplarýný da kapsar) minimuma indirmiþ midir? Salt kaza geçirmiþ gemi olayýnda,
kaptanýn gemisini en son terk etmesi ve belki de daha
doðrusu onunla birlikte ölmesi mutlak kuralý bu güvenceyi saðlayabilir. Bu olmazsa, kollektif yaþam olanaksýz
olacaktýr; sorumluluk almak ya da kendi yaþamlarýný baþkasýnýn eline teslim ederek faaliyeti sürdürmek için hiç
kimse hazýr hale getirilemeyecektir.

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
1989
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