Propaganda, gütme ve aldatma üzerine / Ergün ÖZALP
27 - 28 Aralık gecesinde ,Uludere’de Türk Ordusu tarafından cumhuriyet tarihinin en
büyük sivil katliamlarından biri yapıldı. Dersim ve Muğlalı Paşa’nın 1943‘te ‚ Özalp’ta ‘‘33
kurşun‘‘ la , 33 Kürt köylüsünü kurşuna dizmesi , hafızalardan silinmemişken bu kez de,yıllardır
devletin bilgisi altında aynı güzergahta sınır ticareti yapan, çoğu aynı aileye mensup ve yaşları
12 ile 20 arasında değişen 35 kürt genci, bu kez önce sınırdan geriye çevrildi, sonra da bir
yerde toplanarak atışa hazır hedef olarak katledildi. Tek fark, bu kez şair Ahmet Arif’in 33
kurşun şiirinde yazdığı gibi ‚‘‘ domdom kurşunu‘‘ ile değil, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16
bombardıman uçaklarıyla, paramparça edilmeleriydi.. .
Kürt Medyası, olayı, gece olduğu saatlerde, canlı yayınla dünya medyasına duyurdu.
Fakat tüm dünyanın öğrendiği gerçek, 24 saatten fazla Türkiye kamuoyundan, halklarından
gizlendi. Holding Medyası ise, olayı bir gün gecikmeyle verirken bile ,30 Aralık’taki manşetleriyle
,Fethullah-AKP – Genelkurmay’dan müteşekkil şer cephesinin işlediği bu haltın, üstünü örtmeye,
‘‘yanlış istihbarat , terörist sanıldılar , Heron istihbaratı, operasyon hatası, PKK içindeki Mit
ajanının yanlış istihbaratı ‘‘ vb gerekçelerle olayı küçültüp, sıradanlaştırdılar, kürt halkının yası ve
acısıyla alay da ettiler..Van depremi sırasında da böyle yapmışlardı .‘‘Aşağılık , çukur ve şerefsiz
medya ‘‘gibi sıfatlar artık bu ‘‘büyük medya‘ için, gerçekten çok hafif deyimler...Maaşları ve ek
çıkarlarıyla, bütünüyle devletten nemalanmaya endekslenmiş bu aslak medyanın tamamı, yalan
haber ve mizansen görüntüleri polis ve ‘‘derin devlet‘‘ odaklarından almakta , virgülüne
dokunmadan da yayınlamaktadır .Bu polis - basın ilişkisini, Fırat Haber Ajansı, 24 Kasım’da
polisin atılmasını istediği manşet ve haberleri ;suçüstü yaparak 23 Kasım’da belgeleyerek
deşifre etmişti.
Daha önce, psikolojik savaşı yürütmekte başarısız olduklarını itiraf eden Genelkurmayın,
yeni stratejik planının bir yönü de , medyada yeralacak haber ve görüntülerin tamamının bu
şekilde merkezi olarak belirlenmesiydi. Alternatif medyanın dışındaki Holding Medyası ,artık,
AKP ve genelkurmayın ‘‘ Bizim servis ettiklerimiz dışında özellikle kürt sorunuyla ilgili bir şey
yazmayacaksınız ‘‘ talimatı doğrultusunda davranmakta ve hatta bazen gönüllü bir işgüzarlıkla ;
polis talimatlarını da aşan abartılı yalanlar üretmeye devam etmektedir..Ama, hiçbir yalanın üstü
örtülemiyor , günümüzde gerçeklerin gizlenmesi daha zor. Kürt medyası var, devrimci basın var ,
internet ve sosyal ağlar var.. Gerçekler ve görüntüler kısa sürede dünyayı dolaşabiliyor..Bu son
katliamın üstünün örtülmesi, ya da bundan sonraki çabalarla da örtülmesi mümkünmü?
Genelkurmay, ‘terörist sandık vurduk‘ diyerek icraatını baştan tevil yollu da olsa üstlenmedi mi ?
Olayı,hükümet ve yandaş medyanın yok sayarak 24 saat susması, görmezden gelmesi neyi
değiştirdi? Gün, laf üretme , tarafsız kalma bekleme günü değil, açıktan safını belirleme
günüdür. Genelkurmay ve polisin emrine girmiş Sözde Liberal, kemalist , ya da doğrudan AKPFethullah çizgisindeki Türkiye Medyası‘nda görevli basın emekçileri ,hitlerci , faşist kara
propaganda merkezlerinin emrinde onursuz bir gazeteci sıfatını; çocuklarına, torunlarına miras
bırakmak istemiyorlarsa, bu uğursuz şer karargahlarını derhal terketmeli ve patronlarını
yazgılarıyla başbaşa bırakmalıdırlar!
Gerçeklerin üstü elbette uzun süre küllenemiyor .Ama kanlı elleri, vatandaşının
yakasından düşmeyen bu zulüm cephesinin yıllardır yürttüğü kara propagandaların, gerçekleri
ters yüz ederek yansıtmasının, adeta kemikleşmiş nesnel bir zemin yaratarak etkili olduğunu da
görmek gerekiyor. 30 yıldır süren kürt özgürlük hareketi ve halk direnişinin açtığı gediklerden
doğan fiili bir durumla , bir yandan cumhuriyet döneminin dokunulmaz tabu olgularıyla‚‘‘ Dersim
katliamı‘‘ ‚‘‘Ermeni katliamı‘‘ vb.birçok sümenaltı edilmiş gerçeklerle, halk yüze gelip tartışırken ,
öte yandan da yeni katliam planları ve yalanlar üretiliyor. Bu paradoks gibi görünüyor. Ama ,
tarihsel deneyimlerde gösteriyor ki, halkın yalanları yutmadığı ,sorgulamanın başladığı süreçler –
son yıllarda PKK’nin ilan ettiği ateşkes ortamları , savaşın şiddetini düşürmüş ,kürt sorunu ve
barış tartışılmaya başlanmıştı- örtülü -kara propagandanın da yoğunlaştığı dönemlerdir. Hitlerci
propaganda ve yalanların da en yoğunlaştığı dönem ; Hitler Almanyası’nın yenilgi sürecinin
başlangıcı olan , Kızılordu‘ nun Stalingrad Zaferi sonrasına denk düşen günlerdir..

Aslında, kitlelerin nasıl yönlendirileceği, psikolojik yönlendirme ve aldatmanın nasıl
yapılacağı; ,emperyalist tekeller ve onların terör aygıtı olan devletler tarafından, bir ekonomik
sektör haline getirildi. Bu alanda çalışan birçok bilim adamını parasal güçleriyle yönlendiriyor ,
beyin ve insan psikolojisine yönelik yaptırdıkları araştırmaların sonuç bulgularını gizleyerek;
bunları, kötü emellerini gerçekleştirmekte ya üretim alanında bir ürünün pazarlamasında
reklam teknikleri olarak, ya da politikada , savaşta ,kültür ve sanatta illüzyon yaratarak;
kamuoyunun bilincini, itaatkâr ,düzene zarar vermeyecek , sömürülerini aksatmayacak bir
pozisyonda tutmaya çalışıyorlar. Çok yönlü bu uğraşlarının özü ve hedefi, kitlelerin eğilimlerini
,etki ve tepkilerini önceden eğitilmiş ,öğretilmiş davranışlara dönüştürmek, yani refleksler haline
getirmektir. Tarikatların , telkin yöntemleri , aynı şeylerin sürekli tekrarlatılması , çocuk yaşta
dayatılan ezbercilik ; bunların temel araçlarıdır.Bu çabalar, sorgulamayan bir toplum( yani
sürüleşmişbir toplum ) yaratmayı amaçlamaktadır..Hitler bunu bir dönem başarmıştı, ama
yenilmekten de sonuçta kurtulamadı.Fakat geriye bıraktığı Gobbelsçi mirası; CIA, Mossad ve
bilumum burjuva devletlerin ‚‘think tank‘ ları, psikolojik savaş karargahları devraldılar ve
geliştirerek sürdürdüler...
Şu kadarını şimdilik belirtelim ki, faşist -kara propaganda merkezleri gücünü ; arkaik
efsanelere, boş inançlara ve ulusal mitlere vb. bilinç dışı bir zemine yaslanmaktan ; insanların
basit duygu , güdü ve arzularını tahrik etmekten; insanların bilgi sandığı soyut önyargılara,
gerçeklerden daha kolay inanma eğiliminden, ‘kendini bir gruba ait hissetme güdüsü‘ nün
tatmin edilmesinden, geleceğe yönelik -uyduruk olsa da - bir umut ve beklenti yaratmaktan;
özetle, insanların bilinçdışını kaşıyarak, slogan ve taktiklerini bu olgular üzerine bina etmekten
almaktadır..Hitler’e göre propagandanın amacı;‘‘ İnsanları bilimsel gerçeklerden haberdar etmek
değil , belli olaylara basit bir dille dikkat çekmek ,dar bir alan ve konu üzerinde yoğunlaşmak ve
değişmez kalıplar halinde aynı temayı tekrarlamaktır‘‘ ( Hitler’in ‘Kavgam’ adlı kitabından).Hitler
sloganları ve nutuklarında , sürekli olarak ,kitlelerin geri, zaaflı yönlerine ,onların içgüdülerine
seslenmiş , çekici vaadlerde bulunmuştur. Örneğin; Hitler 1.Dünya Savaşı sonrasında dul kalmış
onbinlerce alman kadınına,‘‘Her kadına bir koca ve evlilik‘‘ vaadinde bulunmuş , ama 2.Dünya
savaşında , cepheye sürülen milyonlarca alman erkeğin cephede yokoluşuna yolaçarak dul
kadınların sayısını da , erkek sayısının üç katına çıkarmıştır.
Arsızca üretilmiş ,bu türden kuyruklu yalanların; savaş ortamlarında, kitlelerin duygusal
olarak bölünüp zafere şartlandırıldığı, düşmanın ise aşağılanarak küçümsendiği süreçlerde; kanaat önderlerince - devlet büyükleri tarafından piyasaya sürüldüğü, tarihsel bir gerçektir. Bu
açıdan baktığınızda , ABD’nin Ortadoğu projeleri ve Fethullah’ın telkinleriyle yola koyulan T.
Erdoğan ve B. Arınç’ın ikilisinin; Kürt sorunu karşısındaki tarihsel rol ve söylemleriyle; Hitler –
Gobbels ikilisinin, sahtekâr icraatları arasında herhangi bir fark görmeniz mümkün müdür?
Propagandayı,bir bireyin veya bir grubun , başka birey ve grupların tutumlarını
değiştirmek ,biçimlendirmek ve kontrol etmek amacıyl, iletişim araçlarından yararlanarak ;
bireylerin ve grupların istenen doğrultuda uygun tepkiler vermesi için, bilinçle yürüttüğü bir
faaliyet olarak; tanımlamak olanaklıdır.
Kavram ,kökenini, 1622 yılında Papa XV. Gregory’nin katolik kilisesinin inançlarını, barışçı
yoldan yaymak için kurduğu misyoner örgütünden( Sacra Congretaio Christiana Nomini
Propaganda Fide) almaktadır.Bu ilk, dinsel kullanımıyla kalmadı ve propaganda kavram ve
içerik olarak da , evrim geçirdi ve özellikle emperyalizm çağında, iletişim aletlerindeki teknolojik
gelişimle birlikte; rakip devletlerin de , iktidar mücadelesi veren sınıfların, muhalif hareketlerin
de düşman hedeflerine karşı kullandıkları etkili bir silah haline geldi.En etkili kullanımı ise, 1.
Dünya Savaşında ve esas oalrak ta 2. Dünya savaşında gerçekleşti.Hitler’in iktidara gelişinde ve
iktidarını sürdürmesinde Hitlerin bakanı Gobbels’in büyük katkıları oldu.Propaganda , artık
kitlelerin yalanlarla aldatılarak,içgüdü ve duygularının belirli yönlerde oluşturulup uygun tepkiler
vermeye, refleksler yaratmaya hizmet eden önemli bir örtülü savaş tekniği haline geldi. Yönetici
sermaye sınıflarının,faşist diktatörlüklerin kitlelere yönelik yürüttüğü bu toplum
mühendisliğinin,onların bilincini esir alarak, uysal köleler ,güdülecek sürüler haline getirme
çabasının ; bilinçlendirme ve aydınlatma faaliyetiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur.Buna Kara
propaganda ( kaynakları belirtilmeden yapılan üfürük yalanlar) , karşı- devrimci, faşist
propaganda da denmektedir.Ezilen halkların, emekçilerin iktidarı almak yönünde yaptıkları
aydınlatma ve bilinçlendirme çabaları, sadece somut gerçekleri açıklamaya, yönetimin yalanlarını

deşifre etmeye, gerçeği göstermeye ,suçüstü yapmaya ve olaylar arasındaki bağlantıları
açıklamaya dayandığı için ; devrimci bir propagandadan bu türden bilinç verme ve aydınlatma
girişimlerini anlamak gerekir.
Şimdi size ‚‘Gobbels’in el yazmaları‘ ndan derlenmiş bazı konu başlıklarını aktararak,
faşist propaganda -nın nasıl organize edidiğini göstermeye çalışacağız:
‘‘ Propagandanın gerçeği,kaynağın güvenirliğine ve prestijine bağlıdır.Propaganda tek başına
değiştirici bir etken olamaz.Temel inaçlara dolaysız bir saldırıdan çekinilmelidir.Boş umutlar
yaratmak,yararsız ,hatta zararlı olabilir.Propagandanın başlama zamanı ,çeşitli etkenler açısından
‘optimum’ olmalıdır. Mesajın tekrarlanmasına- da halkın gerilim ve endişe içinde olamasında da
‚optimum‘ bir düzey korunmalıdır.İstenilmeyen gerçeklerin duyurulması,halkı düşman
propagandasına karşı hazırlamakta yararlı olabilir.Düşmana zayıf şartlarda cevap
verilmemelidir.Halkın öfkesi rejimin dışındaki konulara kanalize edilmelidir.‘‘
Bunların yanısıra , Gobbelsçi propagandanın ,bazı yönlerini ek olarak vurgulamak da gerekir. O
, propagandanın etki gücünü artırması için,tüm istihbarat örgütlerinin iletişim kanallarının eğitim
,kültür,spor vb kurumların tek bir makam altında birleştirilmesini savundu. O, rakiplerinin özel
yaşamı nı gündeme taşıdı , kara çalma yoluyla ,onlara belli isimler takarak aklınca alay
etti.Dikkatleri başka yönlere rejim dışı alanlara yönelterek amacını gizledi, farklı grup din ve
mezhepten insanlar arasındaki statü ve nefret duygularını tahrik etti. Propagandasının iyi bir
şekilde algılanması için düz ara okunan basit sıradan fakat belli bir mesaj taşıyan kısa haberler
yayınlamayı savundu.Bir propagandanın gerçek ve yalan olarak algılanmasını, kaynağının
güvenilirliği ne bağladı.Ayrıca propagandanın aydınları değil, kitleleri hedeflemesi gerektiğini ve
‘siyah-beyaz resim görüntüsü gibi olmasını’ istedi.Propaganda ve sansürün etkisiz kaldığı
durumlarda ise zor kullanma yı savundu.
Kara ve Gobbelsçi propagandayı anlatan şu örneği de vermeden geçmeyelim: 1942 yılında,
Alman Genelkurmayı , Alman cephelerinin hangisinden Rusya‘ya saldırı yapacağını gizlemek ve
rusları aldatmak amacıyla şu tezgahı planladı: olay sahnelenmeden önce ,doğu cehesine
yollanmış bir savaş muhabiri Lizbon’da sanki içkiliyken ağzından kaçırmış gibi yapıyor –saldırı
yönünü belirterek- ve daha sonrada mahkemece cezalandırılıyordu.. Muhabirin ağzından
kaçıdıkları ,yalan ve şaşırtmacaydı.Ayrıca portekiz ve Türkiye basınındaki almancı yazar ve
editörlere , ‘alman hukukçuların yazdığı yazılar‘ yazdırtılmış ve daha sonra bu yazılar da
Frankfurter Zeitung Gazetesi tarafından aktarılarak yayınlanmış, hemen ardından da bu yazılar
‚‘resmen sansür edilmiş‘ ve bir basın toplantısıyla hükümetçe de yalanlanmıştı.Ne güzel, yalanı
üret ,yayınlat, ardından yalanı yalanla(!). Millet amma da gerçek sanısına kapılacak! Hiç de
yabancı değil .
Başbakan yardımcısı, B.Arınç; ‘‘ KCK Yürütme Konseyi’nden Murat Karayılan’ın
yakalandığını Anadolu Ajansı‘( Bülent Arınç’a bağlıdır) nın bilinmeyen İranlı bir kaynaktan elde
ettiği habere‘‘ atfen basın toplantısında açıklayan B.Arınç; ‘‘haberi doğrulatmaya çalıştıklarını
olayı araştırdıkları‘‘ yalanını; Karayılan, ‘‘Ben bak işte buradayım ‘‘ diyerek , Kandil’den canlı
görüntüsüyle Arınç’ı yalanladıktan sonra da aylarca sürdürdü..AKP Hükümetinin başı, Tayyip’in
Hitleri andıran faşizan uygulamaları,kitleleri basını ,kamuoyunu susturma ve tek yönlü teslim alma
çabaları ,B.Arınç’ın başını çektiği Gobbelsçi yalan ve tezgahlar; artık dikiş tutmuyor .Kaldı ki
bunları burada saymaya yerimizde yetmez. Bu yalanlar konusunda , devrimci çalışma ve
gerçekleri duyurmada, iletişim araçlarının etkili kullanımının, bu tür yalanları suçüstü yaparak
deşifre etmekte hayati önemde olduğunun son örneğini, yine Uludere ( Roboski) katliamındaki
gece yayınıyla, olayı dünya kamuoyuna taşıyan , Kürt medyası ve Roj TV gösterdi.
Zaten yukarıda özetlediğimiz uzmanlığı ve geçici başarılarına karşın Gobbels,
propagandanın yetersiz kaldığı ve başedemediği durumların da samimi bir itirafını yapmaktadır.
O, seks ve açlık temel güdülerde, hava bombardımanları nın yarattığı rahatsızlık ve
huzursuzlukta, sanayi üretimini artırmak ta,almanların dinsel eğilimlerini değiştirmek te ,işgal
edilen bölgelerdeki halkın yaptığı direnişlerde ; propagandanın yetersiz kaldığını söylemiştir.
Daha önce Türkiye’nin birçok genelkurmay Başkanı ve Hükümet yetkilisi; kürt sorununda
tüm propaganda ve ideolojik üstünlük sağlama çabalarına rağmen, başarılı olamadıklarını ,
askeri olarak Kandil’i işgal etseler de sorunu silahla çözemeyeceklerini itiraf etmelerine karşın,
yine başa döndüler. Milyonlarca kürtün 30 yıllık bir süreçte benimsediği yaşam tarzı haline
getirdiği bir ulusal bilinçlenme; artık maddi bir güçtür, ve Kürt halkı, soyut laflar ve yalanlara karşı
da şerbetlidir. AKP – Fethullah eliyle, kan deryası yaratarak şanslarını deneyenler, biliniz ki,
Hitlerin, Gobbels’in başaramadığını başarmaya oynamak; sadece züğürt tesellesidir..

Karşı-devrimci propagandanın araçları
Karşı -devrimci güçlerin , eğemenliğini sürdürmede önemli bir aracı olan yalana dayalı
kara propaganda yürütürken yaslandığı olanaklar nelerdir? Kuşkusuz ki, eğemenlerin
sayılamayacak kadar çok devasa araçları vardır ve bunlar çeşitlidir.Maddi - ekonomik ve askeri
olanları bir tarafa bırakır, sadece düşünsel açıdan bile bakarsak; bu yalan hegemonyasının
gerisinde, arkaik gelenekleri, dinsel bir zemini, geleneksel aile eğitimini ve bunun üzerine bina
edilen zorunlu ve tek yanlı eğitim müfredatını, sportif, kültürel kurumları, tekelci basını ve
medyayı, özetle dünyayı ve gerçekleri ters yansıtmakla malûl kapitalist sistemin tüm
üstyapısını; görürüz. İlkokuldan üniversiteye kadar, tüm eğitim kurumları ve diğer resmi
kuruluşların felsefesinde , eğemen sınıfın aldatıcı ideolojik propagandası içerilmiş durumdadır.Ve
bunlar hergün ekonomik sistemle birlikte yeniden üretilir, yanılsama ve yabancılaşma durumu ,
‘sürünün uyumu‘ bu kurumlar eliyle yeniden sağlanır.
Devlet aygıtı, onun felsefesi ve ideolojisi ; kitlelerin bilincini çarpıtmak, gerçeklerin
görülmesini engellemek işleviyle donatılmışlardır, zor ve baskı aleti olması işlevini bir ölçüde de
bu aldatıcı çabalarına borçludur, bu çabalar yetmezse çıplak zor eşliğinde, yeniden ‚‘ beyin
tazeleme’ye makarayı geriye sardırma yoluna başvurulmaktadır.12 Eylül döneminde Türkiye’de
yeni bir kuşağın yetiştirilmesi için harcanan ‚toplumsal mühendislik‘ çabaları ve bunun günümüze
yansıyan etkileri orta yerde durmaktadır..Tüm bunların yanısıra gelişen teknolojik olanaklar ve
iletişim alanındaki yenilikler de eğemen sınıfın emrine amededir. Devletin kurum ve istihbarat
ağlarının hizmetine sunulan yeni dinleme ve gözetleme sistemleri, toplumu zapturapt altına
alma konusunda onlara yeni olanaklar sunuyor. Eğitim kurumlarına,kışla ve camiye de sırtını
veren eğemen sınıf ve onların devlet organları , toplumsal bilincini tersyüz ederek
şekillendirmekte, ve dönüştürmekte avantajlı bir noktadadır. Çünkü eğemen sınıf , yöneten
sınıftır ve hegemonik gücünü, iletişim araçları tekeline, devlet aracı tekeline sahip olmaktan alır.
Bu nedenle onun ideolojik ve ekonomik askeri gücü ,baskı aleti olma niteliği, tüm revizyonistlerin
yaptığı gibi ‘‘zor‘‘ ve ‘‘rıza‘‘ ya dayanan eğemenlik olarak, ikiye ayrılarak birbirinin karşısına
konulamaz . Bunlar aynı madalyonun iki ayrı yüzüdür, bir başka halkçı deyimle havuç ve sopa
olarak aynı özün koşullara bağlı farklı görünüm biçimleridir.
Her şeye karşın eğemenlerin, kırılamaz görülen bu hegemonya ve iktidarlarıı, tarihte
birçok kez kırıldı, yıkılmaz denilen yalan imparatorlukları, tiranlar tepetakla gittiler. En son
Ortadoğu’nun arap ülkelerindeki diktatörlerin içine düştükleri durumun yakından tanığı olduk ,
oluyoruz..Gerçekleri açıklamayı kendine görev edinen, sisteme muhalif ve yeni demokratik bir
halk iktidarı hedefleyen emekçi partileri ve devrimcilerin asıl gücü , medya araçlarına en yeni
teknolojiye sahip olmaktan gelmiyor.Örneğin eğemen medya, Facebook‘a hakkından fazla değer
biçerek , sanki Tunus, Mısır vb. devrimleri onun sayesinde olmuş gibi yansıtarak, onlarca yıldır
halkların kendi diktatörlerine karşı verdikleri mücadeleyi ve örgütlenme çabalarını görmezden
geldi.Oysa telgraf ve telefona oranla , yayılma hızı gelişkin olan ve internet kullanan her kişiye,
Facebook, Twitter vb. ağlar üzerinden ulaşabilen ezilen sınıfların ileri kesimleri ve devrimciler;
kitleleri belirlenen tarihte, hızlı bir şekilde sokağa dökmekte ve kitleselliği sürdürmekte, olayları
dünya kamuoyuna yansıtmakta başarılı oldular.Ama bu sokağa dökülmenin ardında, yıllardır
ilmik ilmik örülen örgütsel çabalar vardı. Kitleleri diktatörlüğü yıkma bilincine kavuşturma ve
onları örgütleme çabaları bulunmasa, uygun bir anda harekete geçilmese; başarının öyle kolayca
,sadece Facebook‘ la gelmeyeceği bilinmelidir. Sosyal ağların bu devrimlerdeki rolleri ve hükmü
‘‘ Telgrafın telleri‘‘ kadar olmuştur. Yani, iletişim sürecini hızlandıran bir yönü var, bu karşı
devrime de , devrime de hizmet edebilir.
Modern iletişim araçları, tek başına birşey ifade etmiyor.Yeni teknolojik iletişim araçları ,
maddi olanaklar elverdikçe en iyi şekilde kullanılmalı, bunlara boşverilmemelidir .İletişim
arçalarının ve tekniğin olabilecek etkileri; herşeyden önce , onun bir örgüsel yapı içinde ve
belirlenmiş stratejik ve taktik hedefler çerçevesinde kullanılmasına bağlıdır. Hedefleri doğru
saptanmış bir bilinçlendirme ve aydınlatma faaliyeti, özü değişmese de , farklı olaylar karşısında
yenilenerek sürdürülmelidir. Propaganda çabalarında süreklilik ,örgütsel genişleme sağlar,
kitlelerin örgüte katılımında artışa yol açar ve bu artışla birlikte da propaganda daha güçlü
daha ses getirici olarak sürdürülebilir. Ama tüm bunları planlayacak ve garanti altına alacak olan
genelkurmayın, yönetici önder çekirdeğin; karşı-devrimin terörist saldırısı karşışında faaliyetini
kesintisiz bir şekilde sürdürecek, bir mevzide bulunması, öncelikle kendi faaliyetini güvenceye

alması, tarihsel bir zorunluluktur.Devrim örgütlü kitlelerin eseridir.Örgütlülüğe giden yolu açacak
olan, kitlelerin yanılsamasını sona erdirmeye ve kitleleri kendi deney ve tecrübleri temelinde
eğitmeye yardım edecek olan; devrimci partinin yürüttüğü aydınlatma , bilinç taşıma
eylemidir.Bu nasıl yapılacak? Daha derin ve geniş kapsamlı açıklamalar için, yazılı biçimler (
günlük basın ve bildiriler bröşür ve kitaplar), kullanılırken, sıcağı sıcağıne teşhir ve ajitasyon
çalışmasında, yani gündelik olarak yürütülen bu aydınlatma çalışmasında ise, - tarihsel olarak etki
gücü kanıtlanmış- sözlü ve görsel yöntemler (yüzyüze sohbetler, kahvehane muhabbetleri , ev
gezileri, belgesel fılm izleme, sinema, tiyatro, panel , kültürel etkinlikler vb. araçlar ) tercih
edilmelidir. Ama tüm bu biçimler de, kollektif etkinlikler olarak icra edilmelidir. Sözlü aydınlatma
çalışması önemlidir, çünkü , gericilik cami ,kışla ve okullarda esas olarak ta, yüzyüze çalışmayla
zehirini sürekli akıtmaktadır.Kapitalist toplumun alabildiğine yalnızlaştırılmış ‘birey‘ inin , bir
topluluğun güvenine olan gereksinimi ; kitlesel dayanışmanın getirdiği güvenlik hissi, gericilik
tarafından istismar edilerek ; kitlelerin yüzü ,grupsal , mezhepsel yapılara, cemaatlere
çevriliyor.Bu yüzden kara ve aldatıcı propagandanın etkisini kırmanın en etkili yolu; yüz yüze,
bire bir ilişkiyle iletilerin aktarılması ve bunun sürekli kılınmasından geçiyor...Bu sözlü
aydınlatma çalışması, karşımızdakinin gündemini meşgul eden sorun ve sıkıntıları paylaşmanın
ve herşeyden önce onun yüreğinde sıcak bir yer edinmenin de en kestirme yoludur . Böylesi bir
ilişki sürecinde karşımızdaki kişi, anlattıklarımıza daha duyarlı olacak ve sonraki süreçlerde
aydınlanması ve bizleri tanıyarak güvenmesi ölçüsünde de, yeni çevreyi ve örgütünü gönülden
benimseyerek; örgütlü bir güç haline gelecektir. Şu gerçek unutulmamalıdır ki, maddi koşulları,
çevresi ve ilişkileri değişen insan; çok daha kolay bir biçimde, yeni görüşlere duyarlı hale geliyor,
önyargı ve kalıplarını kırarak, eskiyi terkediyor, yeni görüşleri kabullenebiliyor.Ama burada
vurgulanması gereken önemli bir yön, aydınlatma çalışması yapan kişinin de ne anlatacağını
bilmesi (yani eğiticinin kendinin de iyi eğitilmiş olmasıdır.) nerede ne zaman, hangi toplumsal
kesime hitap ettiğini bilerek konuşmak , hedeflenen toplumsal kesimin kültürüne,yaşam
koşullarına ve sorunlarına yabancı olmamak ; propaganda ve ajıtasyon çalışmasının,olmasa
olmaz bir koşuludur. Bilinlendirme eylemi önce teorik sonra pratik bir süreç değil, bilinçlenmiş
öncü kişi ya da grubun pratik bir eylemidir. Çevresinin gözünde olumlu bir kişi olarak sevilen ve
anlatacağı konuya hakim birinin vereceği mesaj ; kuşkusuz ki, daha kolay algılanacak ve
meyvesini de verecektir..
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