
Georg Lukács

"...Roman, diğerlerinden farklı olarak, transandantal yurtsuzluğun anlatımıdır." 
Georg Lukács: Theorie des Romans

    
    -  

13 Nisan 1885’de Budapeşte’de doğdu (György [von] Lukács).  
    -  1902-06 arasında Budapeşte’de hukuk okudu.  
    -  1909’da doktorasını tamamladı.  
    -  1910-11’da Berlin’de Georg Simmel’in öğrencisi oldu. 1910-1917 arasında Almanya,
Fransa ve İtalya’da yaşadı ve aralarında Wilhelm Windelband ile Heinrich Rickert’in de
bulunduğu önemli isimlerin derslerini dinledi. Max Weber, Ernst Bloch ve Emil Lask ile tanıştı.
 
    -  1918’de, bir ay önce Béla Kun tarafından kurulmuş bulunan Macar Komünist Partisi’ne
(MKP) girdi. 1919 Martından Ağustosuna kadar Kun’un yönetiminde üretim halk-komiseri ve 5.
Kızıl Kol politik komiseri olur.   
    -  Kun hükümeti düşünce, yeraltına çekildi ve sonra Viyana’ya kaçtı (1919-1929).
“Komünizm” dergisini çıkardı. Moskova’da sürgünde olan Kun’la rekabete girdi.   
    -  1929’da Lukács “sağa kayma” suçlaması altında özeleştirisini yapar ve parti işlerinden
çekilir.   
    -  1929-31 arasında Moskova’daki Marx-Engels-Lenin Enstitüsü’nde; 1931-33 arasında
Berlin’de; 1933-44 arasında SSCB Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü’nde bilimsel araştırmacı
olarak çalıştı.   
    -  1944’de Macaristan’a döndü. Macar Bilimler Akademisi üyesi oldu. Budapeşte
Üniversitesi’nde estetik ve kültür felsefesi profesörü oldu.   
    -  1949-52 “Lukács Tartışması”: Revizyonizm nedeniyle Lukács’a karşı sert saldırılar oldu.  
    -  1956’da, Macaristan’daki Sovyet karşıtı ayaklanmalar sırasında Lukács, Imre Nagy
yönetiminde kültür bakanı ve MKP’nin Merkez Komite üyesi oldu. Ayaklanmaların ardından
Lukács, akademik görevleri de dahil, makamlarını kaybetti ve Romanya’ya sınır dışı edildi.
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Nisan 1957’de Budapeşte’ye dönmesine izin verildi.   
    -  Haziran 1971’de Budapeşte’de öldü.        

  

Eserlerinden Seçmeler

      
    -    Die Zerstörung der Vernunft (1954)    
    -    A Realizmus problémái (1948) (dt. 1955: Probleme des Realismus)    
    -    Geschichte und Klassenbewußtsein (1923)    
    -    Die Theorie des Romans (1920)    
    -    A lélek és a formák (1910) (dt. 1911: Die Seele und die Formen)    

  

Etkisi

Lukács, felsefi öğrenimini Georg Simmel’in kültür felsefesi ile güneybatı Almanya Yeni-Kantçılığı
ortamında aldı. Ancak baştan beri Hegel’e ve Marx’a ilgisi vardı. Roman Kuramı’nda, Hegel’in
sanatın öldüğü yer olarak ilân ettiği “roman”da, estetik kavramını yeniden irdeler. En tanınmış
kitabı olan Tarih ve Sınıf Bilinci’yle Lukács, batı Marksizmine özlü bir hareket katar ama
Moskovalı komünistlerin baskısı altında bu kitapla arasına mesafe koyacaktır. Lukács politik
pratiğe boyun eğer ve sonuçta onun bir kurbanı olur. Yazarlık hayatının ağırlık noktası edebiyat
estetiğindedir. Edebiyattan “gerçekçilik” talep eder ve kapalı, tutucu bir edebi zevk sergiler. Katı
gerçekçilik kavramı tartışmalara (hepsinden önce de Bertolt Brecht’le olanı anmak gerekir) yol
açarken, Doğu Almanya’nın ellili yıllardan itibaren edebi ölçüt olarak yücelttiği “sosyalist
gerçekçilik”e özlü kuramsal katkılar yapmıştır. Kural olarak kendini böyle tartışmaların dışında
tutan Thomas Mann, daha yirmili yıllarda “Büyülü Dağ” romanındaki Leo Naphta karakterinde
Lukács için bir çeşit çelişkili anıt dikmiştir.
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