KAMUOYU ve PROPAGANDA

oluﬂmas›nda etkin rol oynayan propagandadan
ayr›nt›l› olarak bahsedilmektedir.

Propaganda

Sevgi Duman*
Hür düﬂünce, 17. ve 18. yüzy›llardan itibaren
yavaﬂ yavaﬂ toplumun bütün kesimlerine yay›lmaya baﬂlam›ﬂ ve 1688 ihtilalinde ‹ngiltere’de orta s›n›f›n iktidar› ele geçirmesiyle birlikte, demokratik bir toplumun do¤mas›n› sa¤lam›ﬂ, böylelikle kamuoyu kavram› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Hegel’ e göre kamuoyu, halk›n isteklerini ve
görüﬂlerini organik olmayan araçlarla yans›tma
yoludur. Hegel kamuoyunu, orta s›n›f›n, siyasal
ve ekonomik ç›karlar›n›n bilincindeki ortalama
entellektüel kesimin egemen düﬂüncesi olarak da
görmektedir (Akt., Onaran, 1984 ). Allport ise,
belirli bir grup içinde yer alan kiﬂiler, bir durum,
ﬂah›s ya da öneri hakk›nda etkin bir hareket tarz›n› belirleyecek ﬂekilde olumlu ya da olumsuz görüﬂ belirttiklerinde, kamuoyunun varl›¤›ndan söz
edilebilece¤ini söylemektedir (Akt., Kentel ,
1994).
Kamuoyu, kimi zaman her türlü bask›dan soyutlan›p, do¤al olarak kendili¤inden, kimi zamansa d›ﬂ etkiler sonucunda yapay olarak oluﬂmaktad›r. Bu iki tür kamuoyu aras›nda kesin bir s›n›r
çizmek mümkün de¤ildir. Devlet müdahalelerinin
en az görüldü¤ü bat› demokrasilerinde bile, kitle
iletiﬂim araçlar› kullan›larak, propagandayla yapay kamuoyu oluﬂturma yoluna gidilmektedir.
Totaliter sistemlerde ise, devletin her türlü iletiﬂim arac›na hakim olmas›n›n bir sonucu olarak,
kamuoyunu yönlendirme olas›l›¤› çok daha güçlüdür. Kamuoyunun oluﬂumunda propaganda
özellikle önemlidir. Tarih boyunca, ço¤u zaman
bask› ve korkutma yoluyla yap›lan propagandalar,
günümüzde telkin ve ikna yoluyla gerçekleﬂtirilmektedir (Onaran,1984). Aﬂa¤›da, kamuoyunun
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Propaganda, Latince ‘Propqare’kökünden gelmektedir. Sözlük anlam› ise, bir inanc›n, düﬂüncenin yay›lmas› için yap›lan fiil ve hareketlerdir (Ziyao¤lu,1963). Barlet propaganday›, toplumlar›
belli bir görüﬂ ve davran›ﬂ› benimsemelerini sa¤layacak biçimde etkileme giriﬂimi olarak tan›mlarken, Doob, telkin yoluyla gruplar›n tutumlar›n›
ve sonuçta da onlar›n davran›ﬂlar›n› kontrol alt›na
almak için yap›lan sistematik hareketler olarak
aç›klamaktad›r. Kapsaml› bir tan›mlama için Terence H. Qualter’in (1992) tan›m›na baﬂvurmak
daha do¤ru olacakt›r. Ona göre propaganda; bir
bireyin ya da grubun, baﬂka bireylerin veya gruplar›n tutumlar›n›, tepkilerini kendi amaçlar›na
uygun olarak biçimlendirmek, kontrol alt›na almak ya da de¤iﬂtirmek için haberleﬂme araçlar›ndan yaralanarak bilinçli olarak giriﬂtikleri bir
etkinliktir. Bu tan›ma bak›ld›¤›nda, bir etkileme
etkinli¤inin propaganda olabilmesi için bilinçli
olarak yap›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle bir
sözün, kitab›n, söylemin, serginin, istatistiksel
doküman›n, mimari ve sanatsal eserin propaganda
olarak de¤erlendirilebilmesi için bilinçli bir biçimde tutumlar› de¤iﬂtirmeyi amaçlamalar› gerekmektedir. Propaganda ayr›ca, bireylerin veya
gruplar›n tutumlar›n› kontrol etmeyi ve bu kontrolü bozacak baﬂka propagandalar›n etkisini
azaltmay› amaçlamakta ve bütün bunlar için kitle
haberleﬂme araçlar›n›n gücünden faydalanmaktad›r (Qualter, 1992).
Bir propaganda etkinli¤i yap›l›rken dikkat
edilmesi gereken önemli noktalar (Hitler, 1997;
Ka¤›tç›baﬂ›, 1988; Moucorpus, 1958) ﬂu ﬂekilde
özetlenebilir:
1) Propaganda da amaç, hedef kitleyi etkilemek oldu¤undan bu ancak, kitlelerin sorunlar›n›n
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iyi analiz edilmesi ve bu sorunlar›n çözümlerinin
iyi anlat›lmas›yla baﬂar›labilir.
2) Propaganda yap›l›rken toplumun inançlar›na ters düﬂmemek gerekir. Propagandan›n içeri¤i
mevcut inançlara ne kadar uygun olursa etkisi de
o derece baﬂar›l› olacakt›r.
3) Propaganda da tek tek bireylerden çok,
gruplara yönelmek amaçlanmaktad›r. Bu nedenle
onlar› etkileyecek sevgi, öfke, korku, umut, suçluluk ve amaca uygun di¤er unsurlar›n içinde bar›nd›r›lmas›na dikkat edilmelidir. Ayr›ca, propaganda anlat›m›n›n tekrar›na önem verilmelidir. Kitlenin bir görüﬂü anlayabilmesi için belli bir zamana
ihtiyac› vard›r. En basit kavramlar bile birkaç defa tekrar edilmeden insanlar›n belleklerine yerleﬂmemektedir.
4) Propagandan›n etkili olabilmesi için, propaganday› yapan kiﬂinin inan›l›r ve güvenilir olmas›
gerekir. Yüksek sayg›nl›¤› olan kaynaktan gelen
iletiﬂim, daha kolay kabul edilir.Yalanlar›yla sab›kal› bir propagandac›n›n veya kitle yönlendiricisinin etkisi s›n›rl› olacakt›r.
‹nsan Psikolojisi ve Propaganda
Telkinin baﬂar›s›, bireylerin oluﬂturdu¤u kalabal›k, topluluk ve y›¤›nlar›n psikolojisinin bilinmesiyle mümkündür (K›ﬂlal›, 1995). Di¤er bir deyiﬂle, kitleleri yönlendirmeye çal›ﬂmadan önce,
kitle ya da toplulu¤un özelliklerinin ve ruh halinin
iyi analiz edilmesi gerekir. Kalabal›k içinde insan,
yaln›z baﬂ›na oldu¤undan daha fazla heyacana sahiptir ve duygular›n›n etkisine daha fazla kap›l›r.
Bu nedenle, kalabal›k içindeki birey telkine daha
uygun bir ruh halinde olur (Kayabal›, Aslano¤lu,
1983). Kitleyi oluﬂturan bireyler, yaﬂlar›, meslekleri, karakterleri ve zekalar› nas›l olursa olsun,
kitle içinde bulunduklar› zaman tek bir ruha dönüﬂürler. Dolay›s›yla, her biri tek baﬂ›nayken hissedece¤i, düﬂünece¤i ve davranaca¤›ndan baﬂka tür-

lü hisseder ve davran›r. Birey kitle içinde kendini
güçlü hisseder. Önceden dizginleyebildi¤i davran›ﬂlar›n› bu kez içgüdülerine teslim eder ve sakin
bir kiﬂili¤i varken, kitle içinde coﬂkulu, sert, sald›rgan davran›ﬂlarda bulunabilir. Kitle bireye,
adeta tekrar tekrar tek baﬂ›na hiçbir de¤eri olmad›¤›n›, gücünü daha üstün bir güce terk etmesini
ve bu sayede toplulu¤un bir parças› olarak gurur
duymas› gerekti¤ini söyler (Kayabal›, Aslano¤lu,
1983).
Kalabal›k içersinde her duygu bulaﬂ›c›d›r. Öyle ki, bireyin bu duygulardan etkilenip kendi ç›karlar›n› kitlenin ç›kar› u¤runa feda etmesi kaç›n›lmazd›r. Bu fedakarl›kta, kendisine telkinde bulunan kiﬂinin, kiﬂili¤i ve konuﬂma gücü etkilidir.
Kitle e¤er sayg› duyulan bir lidere sahipse, bu liderin yapt›¤› telkinin etkisi daha da büyük olur
(Kayabal›, Aslano¤lu, 1983).
‹htilallerde, savaﬂlarda, k›tl›klarda, felaket
günlerinde, baz› kiﬂisel olaylarda halk›n heyecan›
fazlas›yla artar. ‹nsan›n içinde oluﬂan huzursuzluklar, kitlelerdeki benzer huzursuzluklarla birleﬂip, toplulu¤u harekete geçirerek, y›¤›n toplulu¤unu oluﬂturur.Y›¤›n topluluklar›n›n hareketleri
di¤er topluluklar›n hareketlerinden daha y›k›c›
olur (Domenach, 1995). Y›¤›n içinde insan, hukuk kurallar›na ayk›r› hareketlere yönelir. Bunu
yaparken de y›¤›ndan güven al›r (Baﬂbu¤u, 1996).
Propagandan›n Kayna¤›
Jean Marie Domenach (1995), propagandan›n
iki kayna¤› oldu¤una dikkat çekmektedir: reklam
ve politik ülkücülük. Domenach’a (1995) göre
reklam ile propaganda birbirlerine yard›mc›d›r.
Evrimleri birbirine denktir ve yöntem benzerlikleri çok fazlad›r. Propagandan›n daha çok reklam
buluﬂ ve baﬂar›lar›ndan yaraland›¤›, halk›n hoﬂuna gidece¤ini umdu¤u reklam biçimlerini taklit
etti¤ini düﬂünmek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
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Propaganda bir bak›ma ticari reklamc›l›¤›n siyasete uyarlamas›d›r. Günümüzde reklamc›l›k,
mal ve hizmet tan›t›m›n›n yan› s›ra ideolojik tan›t›ma da yönelmiﬂtir. Di¤er bir deyiﬂle, propaganda ve reklam tan›mlar›n›n özel bir anlamda birleﬂimi, bütün dünyada siyasal reklam kavram›n›n
ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur. Propaganda ile
siyasal reklam birlikteli¤i ﬂu ﬂekilde de ele al›nabilir: Reklam ile, ‘insan› ﬂu ya da bu ürüne, ﬂu ya
da bu markaya yöneltmek elimizdedir. Yaln›zca
bir ürünü baﬂka bir ürün yerine benimsetmek de¤il, bu ürüne bir gereksinim yaratmak bile mümkündür’. Bu, yeni propaganda mühendisleri için
etkisi kesin ve korkunç bir buluﬂtur.
Politik ülkücülük, siyasal propagandan›n bir
baﬂka dal› olup, reklam yöntem ve biçimlerinden
yararlanmay› sürdürse de, ondan ayr›larak kendi
baﬂ›na bir yöntem haline gelmiﬂtir. Reklam türü
propaganda (örne¤in, seçim kampanyalar›), az ya
da çok aral›kl› kampanyalarla s›n›rland›r›l›r. S›n›rlar› iyice çizilmiﬂ yöntemlerle belirli düﬂüncelerin, belirli insanlar›n ve belirli örgütlerin de¤erlendirilmesi siyasal eylemin normal anlat›m›d›r
(Domenach 1995). Faﬂist diktatörler, bir noktada
yo¤unlaﬂm›ﬂ kitlelerin bu alanda kendilerine uçsuz bucaks›z olanaklar sa¤lad›¤›n› çok iyi anlam›ﬂlar ve bundan geniﬂ ölçüde yararlanm›ﬂlard›r.
Mussolini, yeni insanlar ﬂaﬂ›lacak kadar çabuk
kan›yor derken; Hitler, ‘halk›n büyük ço¤unlu¤u
o derece kad›ns› bir e¤ilim, bir ruh hali içindeki
kan›lar›na ve eylemlerine, salt düﬂünceden çok
duyular› üzeride yarat›lan izlenimler yön veriyor’
demektedir ‘(Tchaklotine,1952).
Propagandan›n Kulland›¤› Psikolojik Araçlar
Propagandan›n kulland›¤› teknolojiye ba¤l›
araçlar›n, insan› etkilemek için kulland›¤› psikolojik etmenler vard›r. Propagandan›n dayand›¤›
temel kavramlar olarak aç›klayabilece¤imiz bu
etmenler, insan›n bilinçalt›na hükmetmekte, ak-

l›ndan öte duygulara seslenmektedir (Tchaklotine,1952). Aﬂa¤›da s›ras›yla, söz konusu etmenlerden olan simgeler, kal›p yarg›lar ve mitlerden
bahsedilmektedir.
Simgeler
Simgeler, insan, duygu ve düﬂüncelerini baﬂkalar›na iletmek imkan› buldu¤undan beri vard›r.
Hatta, duygular bilincin ayd›nlanmam›ﬂ k›sm›nda
yer alan daha ilkel insanc›l iﬂlevlere sahip oldu¤undan, düﬂünceden önce duygularda var olmuﬂlard›r (Tchaklotine,1952).
Simgeyi, bir ﬂeyi temsil eden ama onunla do¤al bir iliﬂkisi olmayan bir sinyal olarak tan›mlayabiliriz. Örne¤in, siyah rengin yas simgesi olmas› gibi (Mutlu,1998). ‹letiﬂimin içeri¤ini oluﬂturan
simgeler ayn› zamanda, insanlar›n ilk topluluklardan bu yana anlaﬂmak için kulland›klar› iﬂaretler,
semboller ve jestler bütünüdür. En ilkel kabilelerden, en geliﬂmiﬂ toplumlara kadar insanlar geliﬂmiﬂlikleriyle orant›l› olarak karmaﬂ›k simge sistemlerinden yararlanm›ﬂ ve yararlanmaktad›rlar
(Güz,1992).
Toplumsal iliﬂkilerinde din, ekonomik iliﬂkilerinde para, e¤lencelerinde müzik, e¤itimlerinde
ve haberleﬂmelerinde yaz›, ola¤anüstü sayd›klar›
ve anlayamad›klar› olaylarda s›¤›n›lan dinsel simgeler insanlar›n kulland›klar› simge sistemlerini
oluﬂturmaktad›r. Bir olay›, bir düﬂünceyi, bir duyguyu ve metafizik kavramlar› temsil eden simgeler kamuoyu içinde toplumsal ve siyasal iletiﬂimi
sa¤lamaktad›r.
Simgeler, kuﬂkusuz bireyler taraf›ndan oluﬂturulmaktad›r. Bununla birlikte, simgelere ortak anlamlar›n› veren, onlar› onaylayan, geniﬂleten ve
de¤iﬂtiren, toplumsal iletiﬂimin gere¤i olarak toplumun kendisi olmaktad›r. Dolay›s›yla, bireyler
do¤duklar› andan itibaren simgelerin etkisi alt›nda yetiﬂmeye baﬂlarlar. Ailesinin içinde bulundu¤u klan, kabile, s›n›f ya da toplumun kültür s›n›r-
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lar› bireyi kuﬂat›r. Aile içinde toplumsallaﬂma süreci bir bak›ma, toplumun simgelerini tan›ma,
onlar›n toplumsal de¤erlerini kabullenme sürecidir (G›ddens, 1993).
Simgelerin iletiﬂimiyle, kiﬂi di¤erlerini teﬂvik
etme kapasitesine sahiptir. Kiﬂi arzu etti¤i anlam
ve de¤erleri, k›saca kanaatleri öteki kiﬂide uyand›rmak için iletiﬂimde bulunur. Anlaml› simgelerle iletiﬂimci, dinleyicinin davran›ﬂ›n› etkileyebilir,
ancak kontrol edemez. Bunun nedeni, simgenin,
dinleyicinin de¤er ve anlam içeri¤iyle iletiﬂim
kurmas›d›r. Di¤er bir deyiﬂle, simgenin dinleyici
için taﬂ›d›¤› anlam ve de¤er, sonucu belirlemektedir. Simgesel iletiﬂim toplumsal bir süreçtir. Bu
süreçte, hem ileten hem de iletilen kiﬂi iletinin
içeri¤ine katk›da bulunur. K›sacas›, toplumsal
davran›ﬂ› ve kanaatleri, anlaml› simgeler, bu simgeleri ö¤renme ve karﬂ›l›kl› iliﬂki süreci oluﬂturmaktad›r (Erdo¤an ve Alemdar, 1990).
Anlamlar dünya görüﬂünü tan›mlamaktad›r.
Kitle iletiﬂim araçlar› ile gerçekleﬂtirilen iletiﬂimlerde, kiﬂilerin kafalar›nda yeni anlamlar yarat›ld›¤›na göre propagandac› taraf›ndan kiﬂilerin nas›l etki alt›nda tutuldu¤u, nas›l yönlendirildi¤i de
kolayca anlaﬂ›labilir (Usluata,1994).
Kal›p Yarg›lar
Propagandac›n›n s›kl›kla kulland›¤› kal›p yarg› ‘insan›n bir gruba iliﬂkin de¤iﬂmez izlenimini’
dile getirmektedir. Birey, tek tek kiﬂilere iliﬂkin
alg›lamalar›n› bu izlenim arac›l›¤›yla yapmaktad›r (Usluata,1994).
D›ﬂ dünyan›n ﬂaﬂ›rt›c›, insan›n kafas›n› kar›ﬂt›ran karmaﬂas›ndan, kültürümüzün bizim için daha
önceden tan›mlam›ﬂ oldu¤u ﬂeyleri seçeriz ve seçti¤imizi kültürümüzün bizim için kal›plaﬂt›rd›¤›
biçimi ile alg›lar›z. Kal›p yarg›lar genellikle (siyahlar aptald›r ya da kad›nlar›n saç› uzun akl› k›sad›r gibi) olumsuzdur (Mutlu, 1998).

Kal›p yarg›lar yaﬂam›n bir parças›d›r ve fark›nda olunmaks›z›n düﬂünce ve davran›ﬂlarda
kullan›lmaktad›r. Ço¤u kez bu yarg›lara sahip oldu¤umuzu kabul etmeyiz, fark›na varsak bile, etkisini tümüyle ortadan kald›rmak için büyük güçlükler yaﬂar›z.
Önyarg› söz konusu oldu¤unda, onun iki temel
ö¤esinden biri olan kal›p yarg›, bireyleri tan›madan onlar› bir grubun üyesi olarak yarg›lamakt›r.
Önyarg›n›n di¤er ö¤esi ise bir grup ya da kiﬂiye
karﬂ› olumsuz duygudur. Böylece, önyarg›da hem
duygusal hem de düﬂünsel ö¤eler bir arada bulunmaktad›r. Bu iki ö¤enin etkisiyle kiﬂiler ayr›mc›
davran›ﬂlar sergileyebilmektedir (Cücelo¤lu,
1999).
Önyarg› ve onun ö¤elerinden biri olan kal›p
yarg›n›n kayna¤›n› aç›klamada dört temel yaklaﬂ›m vard›r. En kabul gören yaklaﬂ›m, bu yarg›lar›n küçük yaﬂtan itibaren aile içinde ö¤renildi¤ini
ileri sürmektedir. Çocu¤un çevresinde söylenilen
sözler, yap›lan davran›ﬂlar, yarg›lamalar, dedikodular, uydurulan lakaplar, çocuklar›n zihinlerinde
izler b›rakmakta ve onlar›n da ebeveynleri veya
komﬂular› gibi ayn› yarg›lar› benimsemelerine yol
açmaktad›r. Bir di¤er görüﬂ, daha sonra yap›lan
araﬂt›rmalarla desteklenmemiﬂse de, bu yarg›lar›n
kiﬂili¤in bir parças› oldu¤unu öne sürmektedir.
Bu görüﬂ, otoriter bir çevre içinde ve bask› alt›nda büyümüﬂ kiﬂiler için, baﬂkalar›na yönelik ayr›mc›l›k yapma ve onlar› cezaland›rman›n hayat›n
do¤al bir parças› oldu¤unu söylemektedir. Üçüncü görüﬂ, bu yarg›lar›n grup üyeli¤inin do¤al bir
sonucu olarak oluﬂtu¤unu, çünkü hangi grupta
isek o grubu iyi, di¤erini kötü görme e¤ilimi içinde bulundu¤umuzu belirtmektedir. Son görüﬂ, bize benzeyenleri çekici bulup onlardan hoﬂlan›rken, benzemeyenlere karﬂ› olumsuz tutum geliﬂtirdi¤imizi, hatta onlarla aram›zdaki farkl›l›¤›n
büyüklü¤ü oran›nda olumsuz tutumun ya da ön53
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yarg›lar›n ﬂiddetinin büyüdü¤ünü ifade etmektedir (Cücelo¤lu, 1999).

s›yla siyasal ve toplumsal boyutlar›n› gizlerler
(Akt., Yengin, 1996).

Kitle iletiﬂim araçlar›n›n kal›p yarg›lardan s›kl›kla yararland›¤› bilinmektedir. Bu tür yarg›larla
kitle iletiﬂim araçlar› gerçekli¤i çarp›tmakta, izleyen kitleleri ideolojik olarak yönlendirmektedir.
Mutlu’ya, (1998) göre, tüm kal›p yarg›lar sonuçta, kitle iletiﬂim araçlar› ile, ‘biz’ ve ‘onlar’ karﬂ›tl›¤› ﬂeklinde dile getirilebilecek sanal duygu yap›s›na dayand›r›lmakta, bu duygu yap›s›ndan kaynaklanmaktad›r.

Yengin’e (1996) göre, beyaz ›rk›n üstünlü¤ü,
kanda yaﬂam veren bir güç bulundu¤u yönündeki
düﬂünceler mit olarak say›labilir. Ama bilinçli
olarak reklam ve propaganda ile yarat›lan efsaneler de vard›r. Sesi ya da görümünü çok güzel olmad›¤› halde efsaneleﬂen ﬂark›c›lar oldu¤u gibi,
çok say›da hata yapan bir siyaset adam›n›n her
yapt›¤›nda bir hikmet bulunan bir hesap adam›
olarak kitlelere kabul ettirilmesi de olanakl›d›r.
Örne¤in bolluk toplumu efsanesi de benzer süreçlerle oluﬂturulmuﬂtur. Propagandan›n kulland›¤›
psikolojik araçlar›n hemen ard›ndan, yararland›¤›
yöntemlerden de k›saca söz etmek yerinde olacakt›r.

Mitler
Propagandan›n kulland›¤› psikolojik araçlarda
biri de mitlerdir. Mitler, inanc›n ö¤elerinden biridir. Genellikle efsanelerin ç›k›ﬂ noktas› bilinmedi¤i gibi mant›kl› bir aç›klamas› da aranmaz, bu
yüzden mitler temelsiz inançlar s›n›f›na girmektedir (K›ﬂlal›, 1995).
‹nsan kendine bir hedef belirler ve yaﬂad›¤›
doyumla yetinmez, daha iyisini ister, ancak elde
edemeyece¤ini anlarsa, belirledi¤i hedef ülküye
dönüﬂür. ‹ﬂte bu noktada mitler ortaya ç›kmaktad›r (Tchaklotine, 1952).
Mit, dünyay› anlaman›n sorunsuz, bilincimizin
gözle görülmez olan derinliklerine gömülmüﬂ bir
düﬂünme biçimidir (Postman,1994). Barthes’a
göre mit, bir kültürün, gerçekli¤in ya da do¤an›n
baz› görünümlerini aç›klamas›n› ya da anlamas›n›
sa¤layan bir öyküdür. ‹lkel mitler yaﬂam ve ölüm,
insan ve tanr›lar, iyi ve kötü hakk›ndad›r. Günümüzdeki mitler ise erkeklik ve diﬂilik, aile, baﬂar›
ve bilim hakk›ndad›r. Mitler asl›nda, belirli bir tarihsel dönme egemen olmay› baﬂarm›ﬂ toplumsal
s›n›f›n ürünüdür. Mitlerin yayd›klar› anlamlar bu
tarihi beraberinde taﬂ›r. Ancak, mit olarak iﬂleyebilmeleri, yayd›klar› anlamlar›n tarihsel ya da
toplumsal de¤il, do¤al oldu¤unu vurgulamalar›n›
gerekmektedir. Mitler kendi kökenlerini, dolay›-

Propaganda Yöntemleri
Propaganda s›ras›nda kullan›lan yöntemler ﬂu
ﬂekilde s›ralamak mümkündür:
Kal›plaﬂm›ﬂ imajlar›n kullan›lmas›: ‹nsanlar›
kategoriler içine sokmak do¤al bir e¤ilimdir. Kiﬂiler, herhangi bir kategori içine yerleﬂtirildi¤inde
gerçek durum hat›rlanmaz olur. Böylece, kendi
bireysel kiﬂilikleri ile de¤il siyah, Yahudi, kapitalist, sendika lideri ya da komünist gibi yerleﬂtirildikleri kategorinin kal›plaﬂm›ﬂ ifadeleriyle tan›mlan›rlar (Oskay,1992).
Ad takma: Propagandac› genellikle karﬂ›s›ndakiler için lehte ya da aleyhte deyimler kullan›r. Bu
deyimler duygusal ça¤r›ﬂ›mlara sahiptir. Ad takma kullan›m› günümüzde politikada ve kamu konuﬂmalar›n›n di¤er alanlar›nda yayg›nd›r.
Seçme: Propagandac› karmaﬂ›k gerçekler y›¤›n›ndan yaln›zca amac›na uygun olanlar› seçer.
Sansür, seçmenin ve dolay›s›yla propagandan›n
bir ﬂeklidir .
Yalan: Propaganda eyleminin baﬂlad›¤› tarihten beri yalan propagandac›n›n en büyük serma-
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yesidir. Propagandan›n, yaln›z yalana dayand›¤›
gibi yanl›ﬂ bir yarg›ya var›lmamal›d›r. Temeli ne
olursa olsun ikna edici olmas› önemlidir .
Tekrar: Propagandac›, ifadelerini yeterince
tekrarlad›¤› takdirde zaman içinde kabul edilece¤inden emindir. Bu yöntemin bir de¤iﬂik ﬂekli
sloganlar›n ve anahtar kelimelerin kullan›lmas›d›r. Lenin’in kulland›¤› ‘toprak ve bar›ﬂ’, Hitler’in kulland›¤› ‘tek millet, tek hükümet, tek ﬂef
‘sloganlar› buna örnek say›labilir .
‹ddia: Propagandac› nadiren tart›ﬂ›r. Tezi lehine iddialar ileri sürme konusundaysa cesurdur.
Propagandan›n özü, madalyonun yaln›zca bir yüzünü göstermek, özgür düﬂünce ve sorgulamay›
kas›tl› olarak s›n›rland›rmakt›r.
Düﬂman›n tan›mlanmas›: Propagandac› gerçek
veya hayali düﬂmanlar tan›mlamal›d›r. Böylece,
sald›r›lar› kendinden ve partisinden uzaklaﬂt›r›p,
grup içi duygular› kuvvetlendirir.
Gösteriﬂli genelleme: Genel olarak iyi kabul
görmüﬂ bir deyimi kullanmad›r. Bu tür genelleme
kullan›m› o kadar yayg›nd›r ki bu nedenle güçlükle fark edilir. Örne¤in, bir yasa tasar›s›n›, çal›ﬂma
hakk› yasas› olarak nitelemek onu kanun haline
getirmenin etkin yolu olabilir.
Transfer: Genel olarak sayg› duyulan sembolleri kullanmad›r. Transfer, ça¤r›ﬂ›m süreciyle iﬂler. Yani, ça¤r›ﬂ›m yoluyla hayranl›k uyand›rmay› amaçlar. Örne¤in, önemli bir kiﬂiyle birlikte
çektirilen bir resim, film ya da video band› arac›l›¤› ile büyük kitlelere kolayca ulaﬂ›l›r ve etkinlik
sa¤lan›r.
Tan›kl›k: Tan›kl›k, reklamc›l›k ve politik kampanyalarda en çok kullan›lan propaganda araçlar›ndan biridir. Ünlü ve sayg›n kiﬂilerin deste¤idir
ve propagandaya etkinlik sa¤lar.

Halktan biri: Propagandas› yap›lan bireyin, izleyicilerle ayn› gruptan olan, ortalama bir kiﬂi oldu¤unu vurgulamakt›r. S›k s›k propagandas› yap›lan kiﬂilerin de asl›nda halktan biri oldu¤u ve bir
çok ﬂeyi halkla paylaﬂt›¤› yaklaﬂ›m›, özellikle siyasette kullan›l›r. Bu, seçim dönemlerinde çok s›k
rastlan›lan bir uygulamad›r. Örne¤in, ailesi ile
birlikte yemek yiyen veya çocuklar›yla bal›k tutan
aile erke¤i imaj›.
Herkes yap›yor (band wagon): Evrensel destek
temas› vurgulanarak, bir ﬂeyi herkesin yapt›¤›n›n
ifade edilmesidir. Propagandac›, herkesin kabul
etti¤i bir ﬂeyi hedefin de kabul etmesi gerekti¤ini
vurgular. Savaﬂ s›ras›nda insanlar›, herkesin savaﬂ
için bir tak›m fedakarl›klarda bulundu¤una ve yaﬂamlar›n› dahi feda etmeye haz›r olduklar›na
inand›rmak için s›k s›k kullan›lan bir tekniktir.
Propaganda Kurallar›
Propaganda, hizmet etti¤i siyasetin ya da siyasetçinin lehinde davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri yaratabildi¤i ölçüde etkindir. Propagandan›n, kitleleri etkileyebilmesi için yerine getirmesi gereken kurallar vard›r. Oskay’a (1992) göre bu kurallar, ﬂöyle
s›ralanabilir:
Yal›nl›k ve tek düﬂman kural›: Propaganda her
ﬂeyden önce konuyu basitleﬂtirip herkes taraf›ndan kolayl›kla anlaﬂ›labilecek hale sokmaya çal›ﬂ›r. Böylece, etkinlik sa¤lar. Örne¤in; yaﬂas›n A,
umudumuz B, kahrolsun C gibi. Dost ve düﬂman,
iyi ve kötü bellidir. Bir ö¤reti, en kolay ve etkin
bir ﬂekilde, baﬂtaki yöneticilerin adlar›n›n baﬂ
harfleri gibi yaz›sal simgeler ya da bayrak, flama,
çeﬂitli amblem ve iﬂaretler gibi görüntüsel simgeler veya müziksel simgelerle özetlenebilir. Ayr›ca, iyi bir propaganda tek bir hedef üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›nda etkin olmaktad›r. Hitler taraftarlar›
yo¤unlaﬂt›rma yöntemini çok iyi uygulam›ﬂlard›r.
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Büyütme ve bozma kural›: Haberlerin büyütülmesi. Kendi iﬂlerine gelen haberlere aﬂ›r› önem
veren siyasal parti borazan› yay›n organlar›n›n,
sürekli olarak baﬂvurduklar› bir gazetecilik yöntemidir. Bir politikac›n›n a¤z›ndan kaçan basit bir
cümle etkin bir kan›t oluverir. Büyütme ve ﬂiﬂirme ve bu yolla etkinlik sa¤lama Hitlerci propagandac›lar›n de¤iﬂmez kayg›s›d›r. Hitler, kitab›
‘Kavgam’da ‘propagandan›n, düﬂünce düzeyini,
seslendi¤i kiﬂilerin en kal›n kafal›s›n›n anlama yetene¤ine göre ayarlamas› gerekti¤ini ve düﬂünce
düzeyi ne kadar aﬂa¤› olursa, inand›raca¤› insan
kitlesinin o kadar geniﬂ olaca¤›n›’ söylemektedir .

gandan›n amac›, belli do¤rultudaki etkileri güçlendirmek ve toplumun önemli bir kesiminin de
o görüﬂü benimsedi¤i inanc›n› yaratmak, böylece
savundu¤u görüﬂü daha etkin hale getirmektir.
Öte yandan, büyük siyasal inançlar her ﬂeyden
çok, iliﬂki ve kiﬂisel sürükleme yoluyla yay›lmaktad›r. Aldat›c› bir birlik görüntüsü vermek için
propagandac›n›n elinde çok de¤iﬂik kaynaklar
vard›r. Örne¤in, bayraklar, pankartlar, amblemler,
semboller gibi. Hiç ﬂüphesiz en yayg›n buluﬂma
yolu ise kitle gösterileri, mitingler ya da yürüyüﬂlerdir (Freud, 1998).

Tekrar kural›: ‹yi bir propagandan›n ilk koﬂulu, belli baﬂl› olgular› b›k›p usanmadan tekrarlamakt›r. Dr. Goebbels, Katolik kilisesi iki bin y›ld›r hep ayn› ﬂeyi yineledi¤i için ayakta duruyor,
Nasyonal-Sosyalist devlet de onun gibi davranmal›d›r demiﬂtir. Bir anlamda propagandan›n etkin olmas› az say›da düﬂünceyle s›n›rlanmas›na
ve bunlar›n b›k›p usanmadan yinelemesine ba¤l›d›r.

Kalabal›kta her duygu, her davran›ﬂ bulaﬂ›c›,
hem de ileri derecede bulaﬂ›c›d›r. Öyle ki, bu yüzden bireyin kendi kiﬂisel ç›karlar›n› kitle ç›kar›na
feda etti¤i bile görülmektedir. Son y›llarda, özellikle kitle iletiﬂim araçlar›n›n teknolojik geliﬂmeler ve küreselleﬂme nedeniyle etkinli¤inin artmas›, propaganda etkinliklerinin kullan›m alan›n› daha da artt›rm›ﬂt›r. De¤iﬂen dünyayla birlikte, kültürel kodlamalar da de¤iﬂmiﬂ, buna ba¤l› olarak
insano¤lunun çizdi¤i profil farkl›laﬂm›ﬂ ve günümüzde s›n›r ötesi propagandac›l›k anlay›ﬂ› yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.

Aﬂ›lama kural›: S›f›rdan baﬂlayarak bir topluma herhangi bir düﬂünceyi kabul ettirme olana¤›
yoktur. Ancak toplumun daha önce benimsenmiﬂ
oldu¤u ﬂeylerden hareketle propaganda yeni bir
düﬂünceyi yerleﬂtirebilir ve etkin olabilir. Örne¤in
bir dini ya da ideolojiyi benimsemiﬂ olanlara sizin
inanc›n›z yanl›ﬂt›r diyerek propaganda yapmak,
davay› daha baﬂ›ndan kaybetmek anlam›na gelmektedir.
Birlik ve bulaﬂma kural›: Kiﬂi toplumda yaln›z
baﬂ›na yaﬂamad›¤› için üyesi oldu¤u bir ya da birden fazla grubun etkisi alt›ndad›r ve grubunun
egemen düﬂüncesine ters düﬂmemeye çal›ﬂ›r. Karars›z olan kiﬂiler genellikle, bir düﬂünceleri olmad›¤›ndan de¤il, farkl› çevrelerin etkisi alt›nda
kald›klar›ndan böyle davranmaktad›rlar. Propa-

‹letiﬂimin öneminin anlaﬂ›lmas› ile etkileyici
iletiﬂim ön plana ç›km›ﬂt›r. Alternatiflerin artmas›
rekabet ortam›na yol açm›ﬂt›r. Bu nedenle, kitleleri ikna etmek ve onlar› sürüklemek daha da zorlaﬂm›ﬂt›r. Kamuoyu ad› verilen fenomenin analiz
edilmesi, gereksinimlerinin, isteklerinin ve hassas
noktalar›n›n irdelenmesi ve bunun sonucunda ona
yeni ürünler, görüﬂler, ideolojiler sunulmas› ve
benimsetilmesi daha da önem kazanm›ﬂt›r. Buna
uygun olarak, modern insan da art›k, yenilikleri
fark etmek ve tüketmek için propagandaya daha
fazla ihtiyaç duymaktad›r.
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