GRUPLAR VE GRUP J9EORİSİ {*)
R~y C. MACRİpİS (*)
Çev: Umran AKYUZ (* *)
Ayrıntllı bir tartışmaya girmeden hemen belirtmek gerekirse, grup
analizi bana (epistomolo jik etiketler her hangi bir yanlış anlam çağrış
tırmadan kullamlabili rler) determinizm in kaba bir biçimi gibi geliyor.
Çıkar öncelikle itici bir güçtür ve her davramş çıkarın paylaşılması temeline dayanır. Gücün (power) biçimlenme si (configurat ion) esas itibariyle, gruplar içinde örgütlenmiş çıkarların rekabet ve mücadelele rinin biçimlenme sidir aslında. İdeoloji, değerler, devlet, sayasal kararalmanın (decision-m aking) formel örgütlenişi ve kararların kapsamı
grup güçlerine paralel olarak ve onlar tarafından belirlenir. Belki bu,
biraz fazla basitleştirme oldu; ama, grup analizi genel şemasını bozacağını pek sanmıyorum. Örneğin, grup teorisini öneren tüm taraftarların, yazılarmda sadece devleti arka plana çekmekle kalmayıp, aynı
zamanda, grup davranışına etki eden bağımsız bir unsur olarak ideoloji~ ekonomi-dışı ve rasyonel olmayan güdüm biçimleri (patterns) ve
siyasal sistemin rolüyle de ilgilenmele ri hayli ilginçtir.
Gelgelelim, Marks'm smlf teorisi ve determinis tik vurgulamaları,
insanoğlunda özgürlüğe kavuşma arzusunu yaratan geniş kapsamlı bir tarih
ve gelişme teorisi ortaya koyarken; başka bir ifadeyle, Marksçı determinizm gittikçe artan, yüksek düzeyde bir bilinçlenme ve çevre anlayışı getirirken, grup teorisyenleri, insan yaşamını, kendi doğasından kaynaklanan
ve hiçbir zaman aşamadıkları, sonsuz grup çelişkisine bağlanmışlardır.
Hoşgörüsüz ve iyileşmeyen, "çirkin ve ilkel" kalan sadece yaşamları
mız değil; aynı zamanda davranışlarımızı açıklamaya çalıştığımız teorik evren de gereğinden fazla sınırlı kalmaktadır. Çıkar itici bir güçtür ve insanoğlu çıkarları yansıtan bir çevrede yaşamaya mahkümdur. Grup teorisinin
"gerçekçi" olduğu, hatta "grup"un analitik olarak ''sınıt"tan daha kullanışlı bir kavram olduğu ileri sürülebilir. Ne var ki, ben bundan çok kuşkulu
yum. Bunun birinci nedeni grup analizinin normatif uygulamaları olması;
ikincisi ve daha önemlisi, "çıkar" ve "grup" kavramlarının analitik olarak,
"sınıf" kavramı kadar karmasık oluslarıdır.
Ancak, yukarıdaki incelemeler son derece zıt felsefi sorunları içermektedirler. Bizim tartışmamız bakımından daha önemli olan, grup teorisinin
ampirik araştırma ve veri toplamaya olağanüstü gerek duyduğudur. Eğer
belirli bir dönemdeki siyasal sistem anlayışı, çıkarların topluca biçimlenmesi çabasına dayanıyorsa, siyasal bilimcimin görevi ağırlaşır. Bütün çı
kar gruplarının tek tek ve topluca incelememiz, bunları endekslememiz ve
ortaya çıkardıkları gücü ve etkilerini dikkatli ve kapsamlı bir şekilde ölçmemiz gerekir; ancak bundan sonra siyasetin anlamlı _görülen yönleri üzerin-
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de yorumlar yapabiliriz- dış politika, siyasa-yapma (policy'"making),_karşıt
lıkların çözümlenmesi gibi. Grup gücünü sürekli olarak
tahmin ve yeniden
tahmin edebilm ek amacıyla güç birimlerini tam ve kesin olarak değerle
n- dirmemiz gerekmektedir. Ama böyle bir ölçümleme öylesine çok değişke

ni içerecektir ki, anlamlı bir ölçümleme ve sınıflandırma ümitsizleşecekti
r.
O zaman nereden başlayacağız; daha da önemlisi, grup güç ve etkileşi
mi
ni endekslemeyi ve ölçmeyi nerede durduracağız: İş çevrelerinin, işçi çevrelerinin ya da din çevrelerinin çıkarları mı? Ekonomik çıkarlar mı? Yerel
çıkarlar mı? Bürokra tik çıkarlar mı? Yoksa örgütlenmiş çıkarlar
mı? Hangisi? Bunların dışında, ortaya çıkmaya .hazır potansiyel grupların, potansi
yel
çıkarlarından söz etmeye gerek yok elbet. Bunların hangi
birini ve tam olarak, hangi amaçla inceleyeceğiz? Belirli bir andaki güç endeksi, potansi
yel grupların yüretebileceği potansiyel karşı gücün ölçülememesi durumu
nda doğru olmayacaktır. Grupların hangi koşullarda uzlaşabileceğini kesin
olarak nasıl söyleyebiliriz? Grupların diğer gruplara veya toplam grup
biçimlenişine ilişkin görüşlerini ne şekilde öğrenebiliriz?
Bütün siyasal sistemleri denetleyen, sınırlandıran ve çoğu defa grup eylemini biçimlen
diren "oyunu n kurallarına" grupların ne ölçüde taraftar olduklarını nasıl
ölçebiliriz? Grup analizinin bizzat kendini yanıltabileceğini ve iflas ;ettirebi
leceğini söylemek istiyorum. Bir toplumda bütün grupları, etklieŞimieri
içinde
incelemedikçe anlayamayız. Böyle bir incelemeyi yapsak bile grup etkileşimlerinin niçin şöyle ya da böyle olduğunu bilemey
iz.
Son olarak, grup analizi, yönelttiği soruya cevap vermekten çok, kendisi cevap bekliyor görünmektedir; bu cevap bize, siyasal davranışın
ve
eylemin farklılıkları ve benzerlikleri konusunda başvuru niteliği taşıyan, açık
layıcı bir çerçeve getirmelidir. İşte bu karşılaştırmalı analizin ana sorunudur. Grup teorisi, nesnel terimlerle ifade edilebilen örgütlenmiş grupları
n
veya çıkarların varlığını ileri sürer. Bunlar içinde işgücü, iş dünyası ve
tarım en çok ve en sık irdelenmiş olanlarıdır. Grup teorisi, daha
ileri bir adımla,
üyelerinin "çıkar" konusunda grubun oluşturulması, örgütlenmesi ve
eklemlenmesine (articulation) ilişkin ortak bir yoruma sahip olduğunu da varsayar. Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir çalışma, örgütteki dayanışma, üyelik
bilinci (membership strength) eylem modeline ilişkin en uç varyasyonlarla; bu .gruplar arasındaki etkileşim biçimlerini hemen önümüze serer. Böyle
- bir çalışma, çeşitli siyasal sistemlerdeki çıkar gruplarının siyasal partiler
ve siyasal süreçlerle olan ilişkilerindeki farklı yöntemleri de çarpıcı bir
şe
kilde ortaya koyar.
Grup teorisi açısından bu tür farklılıkları açıklamaya çalışmak mümkün değildir. Sözgelimi, niye İngiltere'de tarımsal gruplar, %90 dan fazla
çiftçinin üye olduğu "Ulusal Çiftçiler Birliği" adı altında son derece iyi
örgütlenmişlerdir de, Fransa ve Birleşik Devletler'de görece
dağınık ve örgütlenmemiş durumdadırlar. Niçin İngiltere'de tüm .imalat sanayi konzern
lerinin %85'in den fazlası kendi ulusal birliklerinde temsil edilirlerken,
_bu
oran Birleşik Devletler'de %6'yı aşmaz? Neden İngiliz işçilerinin %50'de
·n
fazlası sendikalıdır ve bu sendikaların tamamı, üst kuruluşu olan TUC,
tarafından temsil edilirlerken, ·Fransa 'da üyelik düzeyi düşük ve
emeğin çı-
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ka.rları en az dört sendikal örgüte dağılmış durumdadır? Niye İngiltere'de
çıkar grupları geniş çaplı tanıtma kanpanyalarından kaçınıp, bütün dikkatlerini parti ve kabine üzerinde yoğunlaştırırken, Birleşik Devletler'de, bu
gruplar, iletişim araçları aracılığıyla propaganda ve gösteri işlevlerini yerine getirir!.erken, çalışmalarını öncelikle, seçimler ve yasama üzerinde yürütürler. Obür yanda Fransız baskı grupları reklamdan utanırken, yasama
ve idare eylemlerinin merkezini oluşturur.
Dikkatli bir araştırmadan sonra bütün bu sorulara uygun yanıtlar veri-

lebilir; ancak, hiç birinin, grup analizi açısından araştırılabilmesi mümkün
değildir. Bu yanıtlar (yeterli kanıta ve güvenilir bilgiye sahip olmaksızın) diğer kategoriler çerçevesinde verilirler: Sözgelimi; Amerikan siyasal sisteminde çokbaşlı karar alma odaklarının varlığı, yasamayı ~ellikle senatörleri birey olarak, hem doğrudan, hem de dolaylı basklya karşı çok hassas kılar; Birleşik Devletler'de siyasal partilerin dsiplinsiz oluşları, baskı
gruplarının partiyi denetim altına alma veya etkileme çabalarını sonuçsuz
bırakacağından, cazip bir alan değildir. Aynı konuda, Fransa'da, sıkça ortaya çıkan durum daha farklıdır. Siyasal nedenlerle çıkarlar" bir çok alt
11

bölümlere ayrılmış olduğundan "gerçek". veya "nesnel" çıkarlarını kaybederler. İdeolojik veya siyasal hanelere bölünmüşlük yüzünden işçilerin, çiftçilerin, öğretmenlerin sözcülüğünü yapacak, disiplinli çıkarları birleştirip,
ifadelendirecek yoktur. Grup içi etkileşime gelince; farklılıklar daha çarpı
cıdır: bazı durumlarda bir siyasal parti içindeki gruplar, etkileşimleri sonucu karşttlarıyla uzlaştrlar; bir diğer durumda ise, uzlaşma siyasal partilerin
dışında gerçekleştirilir veya bunların hiç biri olmaz ve bu da hareketsizliğe
yol açar. Çıkarların ideolojik partilerce "sömürüldüğü" durumlarda ise uzlaşma mümkün değildir. Öyle ki, çıkar grupları, toplumdaki ideolojik bölünmelere yol açmaktan çok, bu durumun aynası olur.
Aynı siyasal sistemlerde görülen iktidarın (power) formel örgütü, siyasal iktidarın dayanışması veya kopukluğu; iki partili veya çok partili biçimlenme; kamu oyunun iklimi, toplumdaki oydaşmanın (consensus) yoğun
luğu veya eksikliği gibi bütün olgular (cases) da, grup analizinin neden olarak ileri sürdüğü grup örgütü biçimleri, eylemi ve etkileşimi de kategorilerden çıkarlar.
Yabancı siyasal sistemler konusunda alan çalışması yapmış veya karşılaştırmalı araştırmalarda bulunmuş yazarların ulaştıkları sonuçlardan yararlanarak, açıklayıcı bir teori olarak grup analizinin yetersizliğini biraz daha açayım. "Dört Kıtada Çıkar Grupları" isimli çalışmasının giriş bölümünde Profesör Ehrmann şöyle yazar: "Genellikle sosyal yapı kadar, siyasal
sistem de, özel çıkarlar adına yapılan isteklerin yerine getirilip getirilmeyeceğine karar verecektir; siyasal sistem, baskı gruplarının, talepler ileri sürerken kullandıkları "tarzı" da belirleyebilir(1 ). Profesör Lavau, F~ansız çı
karlarının ideolojik nedenlerle parçalanmışlığını ayrıntılarıyla belirterek şun
ları söyler: "Fransa'daki baskı gruplarını çepeçevre kuşatan bu düşman
ca ideolojik ve moral hava, grupların davranışlarını olumsuz etkiler". Yazara göre Fransız siyasal partilerinin yerine getirmedikleri rolü, bazı baskı
grupları, eğer siyasallaşmamışlarsa, toparlayıcı ve bütünleştirici bir işlev
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üstlenerek yerine getirirler. Çeşitli profesyonel grupları içeren bazı üst örgütler, bu duruma bir örnektir. "Farklı üye örgütler arasında doğabilecek
çatışmalarda, aracılık etmek, ya da hakem olmak fonksiyonu olduğu için,
bu rol onları (örgütleri) yönetimin ve siyaset adamlarının gözünde hayli itibarlı bir yere çıkarır (2). Aslında, Fransız çıkar gruplarının en yaygın çabalarından biri, kendilerini, parçalanmış siyasal kültürden bağımsız kılmak ve
üyelerini sadece çıkar temeline dayanarak örgütleyebilmektir. Bunların kazanmaktan çok kaybetmeleri, siyasal ve ideolojik faktörlerden bağımsız
oluşlarının önemli bir göstergesidir. Profesör Sam Finer ise, Beer'in vurguladığı, grup fa~liyetine ana yapısal özelliğini veren ve onu şekillendiren
bir f?lktör olarak, lngiliz oydaşımını (consensus) ve siyasal sorunlar üzerinde, lngiliz liderlerinin genel uzlaşıcı tavrını kabul eder. Ayrıca yazara pöre .
bu tür inançlarla beraber "kamu yararı" miti, İngiliz siyasal yaşamırıci, çı
kar iddialarını dengeleyen belirli bir standart sağlar. Ulusal çıkar imgesi bütün!eştirici bir güç rolü oynar. Bu dört dörtlük incelemesinde Profesör Beer, lngiltere'deki iyi örgütlenmiş ve bütünleşmiş siyasal partilerle, iyi örgütlenmiş ulusal çıkar gruplarının gösterdikleri paralel gelişime işare~ eder.(3)
Tartışmamızın amacı bakımından, çıkar örgütleri ile parti örgütleri arasın
daki paralellik oldukça çarpıcıdır. İngiliz çıkarlarının evrilerek ulaştığı örgüt
biçimi ve dayanışmacılığının oldukça merkezileşmiş ve bütünlük taşıyan
siyasal sisteme tekabül ettiği, ona paralel olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Fransız çıkar gruplarının parçalanmışlığının, Fransanın çok partililiğin
den ve siyasal kültüründeki çeşitlilikten etkilenmiş olabileceği gibi, bunların davranış "tarzı" da siyasal parti örgütlerinin ve siyasal kültürün dayanışmacı özelliğinden fazlasıyla etkilenmiş olabilir. Joseph LaPalombara (4)
ise, ltalya'da ki (aynı uygulama Fransa'da da vardır) bir çok çıkar grubunun, sistemin siyasal alt kültürleri (komünist, katolik, sosyalist v.s.) içinde
faaliyet göstermeleri, baskı gruplarının büyük bir hızla çoğalmaları sonu~unu doğurduğunu (aynı durum Fransa için de vardır) açıkça ifade eder.
lsveç baskı grupları konusunda yazan Gunnar Heckscher ise, şuna işaret
eder: " ... çıkar örgütleri açısından sonuna kadar garanti edilmiş herhangi
bir siyasal uzlaşma noktası bulunduğunu düşünmek zordur; denge, bunların daha önemli sonuçlar elde edebilme~ için anlaşmaya istekli oluşla
rından kaynaklanır". Fakat niye? Çünkü "lsveç toplumunun çoğulcu karakteri tüm kesimlerde açıkça kabul edilmiştir" .(5) Şimdi yeniden baskı gruplarının, bunların eylem ve etkileşimlerinin rolünün açıklanabilmesi amacıy
la toplumun genel değer yargıları konusuna dönüyoruz. Jean Meynaud,
Fransa'da ki baskı gruplarına ilişkin karşılaştırmalı çalışmasında; partilerdeki bölünmeler gibi, gruplardaki bölünmelerin de köklerini toplumsal bilinçteki farklılıklara dayandırarak, çok önemli teorik bir yaklaşım getirir. Siyasal ideolojiler ve dini düşünceler, objektif mesleki ve çıkar düşüncelerin
den doğabilecek birliği parçalar. Aynı mesleki sektörde bir çok örgüt, ideolojik nedenlerle mantar gibi biter. Siyasal sistemle, çıkarların biçimlenmesi
arasında bir paralelliğin var olduğu hipotezi ileri sürülebilir ki, bu her yerde
böyledir. Nerede siyasal yönetime ilişkin örgütlenme bütünlük gösteriyor
ve yetki (power) iyi yapılanmış belli merkezlerde yoğunlaşıyorsa, karşılıklı
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olarak, baskı gruplarının gücü de benzer bir şekilde yoğunlaşıp, iyi örgütlenmekte, ya da tersi olmaktadır.
Çok daha somut olmanın sağladığı avantaja rağmen, gruplar da, geçmişte hayli eleştiri almış kimi kavramlardan bazıları kadar -(sözgelimi devlet, oydaşma, sosyal yapı, ulusal karakter, ya da sınıf) kaypak görülebilir.
Güç teorisini örtük olarak kabul ~den grup analizcileri; çıkar gruplarını sistem içindeki en .önemli unsurlar olarak ortaya çıkaran; bireyin bir yanda,
devletin ise geri planda ve öbür yanda olduğu grup determinizmi teorisini
kucaklamaya eğilimlidirler. Bir araştırıcı, bu görüş noktasından, bir siyasal
sistemin araştırılması işine girerse ve eğer bir sistemin güvenilir bir görünümünü elde etmek isterse, grup analizi onu zorlar. Bütün grupları ve grup
etkileşiminin bütün biçimlerini incelemesinin . yanısıi"a, konuya ilişkin açık
bir ayırım ve önerecek yeni bir şey getiremez. Zaten, David Truman, potansiyel grupları sahneye soktuğunda, grup analizinin önerebileceği herhangi bir ayırıcı çizgi kalmaz. Sonuç olarak ortaya çıkan şey; grup oryantasyonu ile başlayan araştırıcıların, yaklaşımlarındaki yetersizliği teslim ederek bitirmeleridir. Grupların davranışı ve bunların etkileşimleri nasıldır, anlamamız için bize; siyasal sistemi, tüm davranış biçimlerini, değerleri ve
inançları, otoritenin formel örgütünü, meşruluk derecesini ... v.s, v.s. incelememiz gerektiğini söylerler. Kendileri bunu gerçekleştirmeden, teorik konumlarını çevirirler. Onlar, sadece siyasal fenomenin önceliğini vurgulamak için gruplarla başlarlar ve grup davranışını açıklamak için de, politik
sistemi belirleyen grup davranışıyla işe başlamamız gerektiğini önerirler.
Karşılaştırmalı siyaset teorisine giden yol hayli uzundur. Grup teorisi,
daha "anlaşılabilir" ve "işlevsel" olduğunu öğrenciyi somut ve gözlemlenebilir varlıkların incelenmesine yönelttiğini ve onları doğrudan 'vaadedilmiş cennete", veri toplama ve aç~klama alanına götürtüğünü ileri sürer.
Ancak, teorinin kullanılabilirlik açısından sınanmasına sıra gelince; alan çalışmasında gruplar, sistemin öteki birimlerinde ve yapılarında olduğu gibi,
"gizliliklerini" korumada kararlılık gôsterirler. Genellikle hiç bir şeyi kanıt
layamadıkları çarpıcı bir gerçektir ama, alan çalışmasını yapanlar, bir çı
kar bürosundan ve örgütünden ötekine, bir çıkar grubu yayınından diğeri
ne, çoğu kei boşuboşuna koşuşturup durarak, hayalet avına çıkarlar. Bazı durumlarda, özellikle de çıkar eklemlenmesinin çok zayıf olduğu azgelişmiş sistemlerde, bürolar çoğu kez boştur. Çıkar eklemlenmesinin ve çı
kar gruplarının, hayatın can damarı gibi aktif bir güç olduğu yerde bile, çok
geçmeden öğrenci, "çıkarlar evreni" ile "siyasal evrenin" çakıştığını keş
feder. Sistemi bir bütün olarak anlamamız için, öncelikle ve çok dikkatli
olarak gelenekler, değerler, alışkanlıklar, liderlik tarzları ve modelleri ile hükümet örgütünün ve bunlar kanalıyla "çıkarlar evrenini" sarmalayan siyasal evrenin incelenmesi şarttır. "Çıkar" ile "yönetim" (government) arasındaki ikilem, son derece incelikli bir görünüm sergiler ve genellikle öğ
rencinin ikincisini (Yönetim) daha iyi anlayabilmek için salt açıklama ve davranışları değil, birincinin motivasyonunu ve örgütlenişini de çok iyi incelemesi gerekir. Sonuçta, öğrenci zorunlu olarak, "çıkarın" da, sistemdeki
eylem
bir
diğer
1
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(activity) gibi toplumun siyasal kültürünü biçimlendirmiş dünyevi güçlerce
koşullandırıldığı ve bu aşamada, karşılaştırmalı siyaset teorisine en iyi yaklaşımın (siyasal kültür, toplumsal biçimlenme, liderlik ve devlet kurumları
gibi) siyasal sistemin temel özelliklerine kapsamlı olarak bir karşılaştırmalı
bakış olduğu sonucuna ulaşır. Böyle bir yaklaşım, tüm siyasal sistemleri_
ve herhangi bir tarihsel boyutunu anlamamızı sağladığı gibi, siyasal sistemler arasındaki farkları ve gözlemlediğimiz değişiklikler ve benzerlikleri
hesaba katarak ayırmamıza da yardımcı olur.
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