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ÖZ 

HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMAN YARATMA VE 

ALGI YÖNETİMİ: BİR ÖRNEK VİETNAM SAVAŞI VE RAMBO 

FİLMLERİ 

İsa Özcan 

Yüksek Lisans Tezi 

Radyo Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı 

Radyo Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Prof. Dr. Battal Odabaş 

Maltepe Ünivertsitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 

Amerika’nın 1965-1973 yılları arasında Vietnam ile yaptığı ve neticesinde kaybettiği 

savaşı, savaş sırasında Vietnam’da yaptığı yıkımı haklı göstermek için kitlelerin 

algılarını Rambo film serisi ile nasıl etkilediğini ele alan çalışmamız üç bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde algı yönetimi ve algı yönetiminin sinemayla ilişkisi ele 

alınarak, kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. İkinci bölümde Vietnam uygarlığı, savaş 

öncesi Vietnam, Amerika’nın Vietnam’a olan ilgisi ve Vietnam Savaşı incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise seçilen Rambo filmleri üzerinden yürütülen algı yönetiminin 

sinemayla olan ilişkisi incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 1.Vietnam Savaşı; 2.Rambo; 3.Algı Yönetimi; 4.Sinemada Algı 

Yönetimi. 
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ABSTRACT 

CREATİNG A HERO AND PERCEPTİON MANAGEMENT İN 

HOLLYWOOD CİNEMA: AN EXAMPLE VİETNAM WAR AND 

RAMBO MOVİES 

İsa Özcan 

Master Sciences Thesis 

Radio Cinema and Television Department 

Radio Television and Cinema Master Sciences With Thesis Programme 

Advisor: Prof. Dr. Battal Odabaş 

Maltepe University Social Sciences Institute, 2018 

 

This study discusses that how does perception of population being affected by America 

using Rambo movie series in order to prove rightfullness of Vietnam War in 1965-1973 

resulted loss of America and destruction made by America in Vietnam. This study 

composes of three sections. In the first sevtion, perception of management and relation 

of perception of management with cinema are handled and conceptual framework is 

constituted. In the second section, Vietnam civilization, previous situation of Vietnam 

before war, interest of America with Vietnam and Vietnam War are examined. Finally, 

in the third section, relation of perception management with cinema were examied by 

using Rambo movie series.  

Key Words: 1.Vietnam War ; 2.Rambo ; 3.Perception Management ; 4.Perception 

Management in Cinema. 
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GİRİŞ 

 

Algı kavramı, duyu organlarımızca taşınan duyusal verileri örgütleyip 

yorumlamaktır. İnsanların çevresinde yer alan uyaranlara anlam verme sürecidir. 

Algılar, insanların duyuları sonucu ortaya çıkmaktadır. Algılar kişinin tecrübelerine, 

eski ya da yeni öğrendiği bilgilerine göre şekil aldığından bir kişilik tepkisidir. 

Algılayan kişinin kişiliği, kişisel özellikleri, ilgi alanları ve geçmişte yaşamış olduğu 

deneyimler algı sürecine etki eder. Kişi algıladığı şeyden, beklenti, istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda fayda görmektedir.  

Bireyler, topluluklar, devletler ve uluslar diğerlerine karşı üstünlük sağlamak ve 

onları kendi çıkarlarına uygun bir biçimde yönlendirmek amacıyla çeşitli arayışlar içine 

girmişlerdir. Uzun yıllar boyunca çeşitli arayışlar içine giren grupların, kendi çıkarlarına 

uygun olarak en etkili yöntemin, hedef kitlenin ikna edilerek, kendi isteğiyle, istenilen 

şekilde yönlendirilmesi olduğu tespit edilmiş ve bu kapsamda hedef kitlenin durumuna 

göre algı yönetimi teknikleri yürütülmüştür. 

Algı yönetimi kavramı dilimize yeni girmiş bir kelime gibi gözükse de uzun 

yıllar boyunca ülkemizde ve dünyada ikna etme, etkileme, propaganda terimleriyle eş 

anlamlı olarak kullanılmıştır. Bu kavramların insanlar arasında geçerliliğini kaybetmeye 

başlamasıyla yeni isim arayışlarına ihtiyaç duyulmuş ve algı yönetimi yerine; kamu 

diplomasisi, halkla ilişkiler, itibar yönetimi gibi daha yumuşak sözcükler tercih edilir 

hale gelmiştir. 

Bireylerin algılarına etki edip onları örgütleyerek harekete geçmelerini sağlamak 

için ilk zamanlarda gazete, dergi, afiş gibi iletişim unsurlarından yararlanılmıştır. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu sürece ilk olarak radyo ve akabinde sinemanın 

eklenmesi, özellikle sinemaya sesin de eklenmesi ile zaman içerisinde tüm bu 

araçlardan daha etkili bir biçimde kitleleri yönlendirme gücü fark edilmiş, sinemaya 

özel bir ilgi gösterilmiştir. İzleyiciler sinema perdesi karşısında pasif durumda, yani 

alıcı konumundadırlar. Böylece verilmek istenen mesaj hem görsel hem de işitsel 

olarak, tüm dikkatini beyaz perdeye veren kitlelere doğrudan iletilebilmektedir. 

20.yüzyıldan itibaren devletler sinemanın gücünü keşfetmiş ve sinemayı kontrol 

altına almaya başlamışlardır. Devletler sinemanın etkileme gücünü hem iç politikada 
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hem de dış politikada kendi düşüncelerini yaymak için kullanmışlardır. Bu dönemde 

hemen her ülke bazı gerçekleri gizlemek ve kamuoyunu kendi fikirlerine inandırmak 

sebebiyle sinemadan fazlasıyla yararlanmıştır. 

Algı operasyonları yoğun olarak Hollywood sinemasında karşımıza çıkmaktadır. 

Hollywood yapımlarında siren seslerine, ambulans ve itfaiye ekiplerinin görüntülerine 

sıklıkla yer verilir. Çünkü sağlık ve güvenlik gibi birimlerin iyi işlediği kamuoyuna 

gösterilir.  Amerikan ordusu da Hollywood film endüstrisine geniş bütçeler ayırıp, 

özellikle savaş filmleri konusunda her türlü desteği sağlamaktadır. Amerika’nın 

dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğu imajı, kahramanlık içeren Hollywood 

senaryolarında işlenmektedir.  

Çalışmamızın amacı, algı yönetiminin etkili kullanıldığı zaman, kaybedilmiş bir 

savaşı bile zafer kazanmış gibi toplumlara farkında olmadan dikte ettirildiği 

gözlenmektedir. Amerikan Ordusu bunu yaparken insanlar üzerinde etkili olan sinemayı 

tercih etmiş, bir karakter yaratarak amacına ulaşmıştır. Bu amaçla çalışma boyunca 

soracağımız sorular şunlardır: 

-Algı yönetimi toplumları nasıl farkında olmadan etkiler? 

-Algı yönetiminin sinemadaki yeri nedir? 

-Yaratılan karakter etkin olarak nasıl kullanılır? 

-Rambo filmleri üzerinden verilmek istenen mesajlar nelerdir? 

Bu sorulardan yola çıkarak, Vietnam Savaşında karakter yaratma çabası ve algı 

yönetimi, aşağıda seçilen Rambo filmleri üzerinden anlatılacaktır.  

-First Blood (İlk Kan)             (1982, Ted Kotcheff) 

-Rambo: First Blood Part II     (1985, George Pan Cosmatos) 

-Rambo III                              (1988, Peter MacDonald) 

-Rambo IV                              (2008, Slyvester Stallone) 

 

 



3 
 

1. ALGI YÖNETİMİ 

1.1. Algı ve Algılama 

Algı, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde “Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin 

bilincine varma, idrak ”
1
 olarak tanımlanmıştır. Algının diğer bir sözlük anlamı da 

nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarma olarak belirtilmektedir. Algı 

kavramı, dilimizde de, batı dillerinde de olduğu gibi almak kökünden türetilmiştir. Batı 

dillerindeki perception terimi ise, Hint-Avrupa dil grubunun almak anlamındaki kap 

kökünden gelmektedir (Özer, 2012: 148). 

Bir başka tanıma göre ise algı, duyu organlarımızca taşınan duyusal verileri 

örgütleyip yorumlamaktır. İnsanların çevresindeki yer alan uyaranlara anlam verme 

sürecidir (Bakan ve Kefe, 2012: 21). 

Algının en kısa tanımı olan nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince 

aktarma, bir anlamda bizi gerçekliğe götürmektedir. Algılar gerçektir, çünkü insanlar 

onlara inanırlar (Saydam, 2005: 148). 

Algı aslında nesne ve olaylara karşı organizmanın yaptığı, anlamlı, sistemli ve 

toptan bir tepkidir. Algılar duyuların sonucu ortaya çıkar. Algılar kişinin eski ya da yeni 

bilgilerine göre şekil alırlar. Bu sebeple algı, bir kişilik tepkisidir. Kişide bir şeyin algısı 

oluştuğu zaman, o şeyi tanıyor, biliyor demektir. Duyu organları yoluyla alınan 

duyumların neye ait olduğu kişi tarafından bilindiği ya da tanındığı anda, duyumların 

yorumlanması söz konusu olur (Türk, 2015: 3). Kişi karşılaştığı şey hakkında bilgi 

sahibi olduğu için algılaması daha kolay olur. Tecrübelerine ve geçmiş deneyimlerine 

dayanarak algıladığı şey hakkında, onu ilk kez gören bir kişiye göre daha çok veriye 

sahiptir. Detaylı bilgiye sahip olmasa bile, algıladığı şey hakkında yorumlamalar 

yapabilir.  

Algılar, olay ve nesnelerin farkına varılması veya idrak edilmesidir. İnsanlar 

duyu organlarını uyaran nesne, olay ve tepkileri alma sırasında çoğu kez, oldukları gibi 

değil, kendine göre anlamlandırır ve yorumlar. Bu kendine göre olma durumu, algıların 

her zaman yanılabileceğini gösterir. Yanılsama veya başka bir deyişle yanılma, gerçeğin 

çarpıtılmış şeklidir. Bir nesnenin, görüntünün veya olgunun duyu organlarının 

                                                           
1
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58aabfe34395

78.16152078, 20.02.2017 
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süzgecinden geçerken uğradığı nicelik veya nitelik değişimi, algı ile gerçeklik 

arasındaki farklılıktan kaynaklanır (Türk, 2015: 5) 

Algılar; ne gördüğümüzü, nasıl yorumladığımızı, neye inandığımızı, nasıl 

davrandığımızı bize göstermektedir. Algılarımız aynı zamanda zihnimizde değerler 

yaratmakta, problemler oluşturmakta ve bu problemleri çözmektedir (Bakan ve Kefe, 

2012: 21). Bizim değerlerimize göre normal olan bir durum, farklı kültürdeki ülkelerin 

değerlerine göre doğru olmayabilir. Bu durum aynı olguların gerçeklik ve 

doğruluklarının farklı ülkelerin, farklı kişilerin benimsedikleri kültürleri ve değerleriyle 

farklılaştığını açıklar niteliktedir.  

Algı sürecinde öncelikle algılama işlemini başlatan kişi, algılayan kişinin 

kişiliği, kişisel özellikleri ve geçmişte yaşamış olduğu deneyimler algı sürecini etkiler. 

Bununla birlikte algıladığı nesnenin sahip olduğu özellikleri karşı tarafın bir kişi, nesne 

ya da olay olması ve algılanma sürecinin gerçekleştirdiği fiziksel ortam, sosyal çevre ve 

örgütsel çevre unsurları da algı sürecine etki eder (Bakan ve Kefe, 2012: 24). 

Yeni edinilen bilgiler, bellekte var olan bilgilerin geçerliliğini sorgulamaya 

neden olabilir.  Yeni bilgiler, eski bilgilerin değişmesine, yenilenmesine sebebiyet 

verebilir. Aynı zamanda birey, yeni edinilen bilgiler ve geçmişte edindiği tecrübeler 

arasında seçmeler yaparak algı sürecini daha etkili bir biçimde gerçekleştirebilir. 

İnsan algıları; bireyin değerleri, inançları, kültürü, kısaca yaşam deneyimleri 

sonucunda öğrendikleriyle şekillenir. Bireyin etnik kimliği ve kültürü aidiyet oluşturur. 

Bu çerçevenin dışındakiler ötekilerdir. Ötekini, etnik kimliğin ve kültürün çizdiği ve 

oluşturduğu bakış açısıyla algılanmaktadır (Karabulut, 2014: 15). 

Kişi etrafındaki bilgi havuzundan, ilgisini ve dikkatini o tarafa yönelten, kendisi 

için yararlı olduğunu düşündüğü verileri alır. Kendisine fayda sağlamayacağına inandığı 

bilgiler onun için anlamlı bir bütün değildir. Kişi algısını yönelttiği şey hakkında detaylı 

araştırma yapmak isteyebilir. Kişi algıladığı şeyden, beklenti, istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda faydalanmaktadır. İstek, beklenti ve ihtiyaç, algıların temelini 

oluşturmaktadır. Algıyı etkileyen ve bir yöne doğru seçim yapmayı, istek, beklenti ve 

ihtiyaçlar etkilemektedir.  

Algılar iç ve dış algılar olmak üzere iki kısımda sınıflandırılır. Dış dünyadaki 

uyarıcıların insan zihninde oluşturduğu algıya dış algılar denir. Dış algı uyarıcıları duyu 
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organları yoluyla elde edilir. Duyu organları yoluyla elde edilemeyen his, sezgi ve 

öngörüye dayalı algılar ise, iç algı diye adlandırılmaktadır (Karabulut, 2014: 14). 

Stupak, algıların tecrübeye dayanan algı ve zihinsel algı olmak üzere iki şekilde 

oluştuğunu ifade etmiştir. Cialdini ise tecrübeye dayanan algının görme, duyma, 

dokunma, koklama ve tat alma şeklinde duyular ile geliştirildiğini, zihinsel algının ise 

bir şeyleri bilme şeklinde adlandırılan altıncı his olarak tanımlanabileceğini ifade 

etmiştir. Bu bağlamda, zihinsel algının ifade edilmesinin daha zor olduğu söylenebilir. 

Aynı zamanda hem tecrübeye dayalı hem de zihinsel algı olarak, her insanın sahip 

olduğu bir algı çerçevesi vardır. Bunun nedeni insanların bilgiyi işleyip, depolaması; 

dışarıdan edindiği bilgiyi sahip olduğu inanç, his ve çevresine bağlı olan karışık bir ağ 

içerisinde şekillendirmesidir (Bakan ve Kefe, 2012: 22). 

İnsanların zaman içinde algılarında farklılıklar meydana gelebilir. Yaşanan yeni 

deneyimler, elde edilen bilgi birikimleri ve tecrübeler, değişen çevre koşulları gibi 

faktörler eski düşüncelerin değiştirilmesinde etkili olan nedenlerdendir.  

İnsanları harekete geçiren ve hareketlerinin yönlerini belirleyen, onların 

düşünceleri, umutları, inançları kısaca arzuları, ihtiyaçları ve korkularıdır. İnsanların 

faaliyetleri, bireylerin arzu, inanç, ihtiyaç ve hatta korkularına göre de yönetilmektedir 

(Özer, 2012: 148). Algıları önemli kılan ve algıları belirlemede kişilerin ne istedikleri, 

tecrübeleri, kültür ve bilgi birikimleri, çevre koşulları gibi durumlar ilk sıralarda yer 

almaktadır. Kişi, çevresinde yaşanan olayların etkisinde kalmaktadır. Bu mesajların 

yoğunluğuna göre algısı şekillenmekte veya algısında değişiklikler meydana 

gelmektedir.  

Sosyal psikologlara göre algıyı yapısal ve işlevsel faktörler belirlemektedir. 

Algılama fizik ve sosyal çevre ile ilişkili olduğu kadar bireyin psikolojik alanı, 

deneyimleri atfettiği değerlerle de ilgilidir. Her yeni algısal girdi, geçmiş bilgi 

birikimini yeniden düzenleme sürecini başlatmaktadır (Karabulut, 2014: 14). 

Algı sürecinde, algılardan biri diğerlerine oranla daha ağırlıklı bir rol 

üstlenebilir. Algıları görsel algılama, duyusal algılama, seçimleyici algılama gibi türlere 

ayırmak mümkündür.  

Görsel algılamanın gerçekleşebilmesi için bireyin psikolojik olarak bakmaya ve 

görmeye hazır olması gerekmektedir. Bireyin gereksinim ve güdüleri önemli ölçüde 
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etkili olmaktadır. Bireyin neyi görmek istediği, kendisini kuşatan görüntü karmaşası 

içinden neyi görmeye gerek duyduğu, neyi görmek istediği vb. görsel algılamanın 

gerçekleşmesi sürecinde önem taşımaktadır. Görsel algılamanın gerçekleşmesinde 

bilişsel süreçler de önemli ölçüde etkilidirler. Bireyin neyi nasıl göreceği ve 

algılayacağı, hangi görüntüleri algılayıp hangilerini algılayamayacağı, duyusal olarak 

algıladığı görüntülere ne tür anlamlar ve değerler yükleyeceği, büyük ölçüde onun bilgi 

birikimi ve yaşam deneyim alanıyla ilgilidir (İnceoğlu, 2011: 99). 

Coren ve diğerlerine göre (1993: 14) görsel algılama, biyolojik olarak görme 

eylemiyle başlar. Ancak biyolojik olarak görmek, algılama süreci için tek başına yeterli 

olamaz. Kişi çevresinde gördüğü olayları, durumları psikolojik ve duygusal yönden de 

görmeye hazır olmalıdır. Bu sayede sağlıklı bir algılama süreci başlamış demektir. 

Görsel bir algının, diğer görsel olmayan bilgi kaynaklarına ve daha önce yaşanan 

geçmiş deneyimlere bağlı olarak değiştiği görülebilmektedir. Şu anda duyu 

organlarımızla algıladıklarımız, aslında daha önce yaşadığımız deneyimlerimizden elde 

ettiğimiz bilgileri de kullanır. Final algısı olarak adlandırılan bu yapı, birbirinden farklı 

faktörlerin birleşiminden meydana gelmektedir (Aktaran Bakan ve Kefe, 2012: 22). 

Duygusal algılama, evrenin uyarıcı yanı ile bireyin kendi öz bilgi birikimi, 

yaşam deneyimleri ve duygusal nitelikteki tavır ve eğilimleri arasındaki işlevsel 

ilişkiden kaynaklanır. Kişinin dünya görüşünün bütünsel bir ifadesi olan simge, sembol, 

inanç ve ideoloji yaşam deneyimlerinin derin izlerini taşır. Bireyin duygusal ve sezgisel 

anlamdaki her tür tavır ve eğilimi de yaşam deneyim alanı kapsamında ortaya çıkar ve 

işlevselleşir. Kişinin çevresindeki insanlarla sıcak ilişkiler kurması, başkalarına 

sempatiyle ya da antipatiyle, olumlu ya da olumsuz duygularla yaklaşmasının temelinde 

çoğu zaman onun yaşam deneyim alanı içinde yer edinmiş olan duygusal nitelikteki 

tavır ve eğilimler vardır (İnceoğlu, 2011: 100-101). 

Birey, duygusal anlamda kendisine yakın hissettiği, bir bağ kurduğu kişi ile olgu 

veya olayları daha kolay algılayabilir. Ortada bir sempati vardır ve algılama hızlı olur. 

Tersi durum söz konusu olduğunda ise olumsuz bir durum vardır ve birey önyargılarla 

yaklaşmaktadır.  

Seçimleyici algıda ise birey, olayları, nesneleri, durumları, içinde doğduğu 

toplumsal ve kültürel ortam, içinde yer aldığı ilişkiler, içine girdiği etkileşim biçimleri, 

bireysel gereksinimler, beklentiler ve değer yargılarına göre farklı biçimde algılar. 
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Kişilerin, durumları, olayları, nesnelerini kısaca çevrelerini bu kendine özgü 

algılamaları, seçimleyici algılama olarak adlandırılır (İnceoğlu, 2011: 101). 

Seçimleyici algıda insanların bilgi sahibi oldukları konular, mesleki bilgiler, 

uzmanlık alanları gibi faktörler önemli yer tutmaktadır. Bireyler bu faktörler ışığında 

içinde bulundukları ortamı seçimleyici algılamanın etkisiyle değerlendirmelerde 

bulunmaktadırlar.  

Algılarımızla bize ulaşan bilgi, mutlak bir bilgi değildir. Yaşam bilgimiz ve 

tecrübelerimizin etkisinde göreli ve değişken bir bilgidir. Görünüş ve gerçek, yani 

nesnelerin nasıl göründükleri ile ne oldukları arasındaki ayrım buradan doğar. Dış 

dünya ile ilgili bilgiler bize, bir takım iletişim kanallarıyla toparlanıp anlıklarımıza 

aktarılan verilerle ulaşır. Böylelikle, algı kavramı çevredeki uyaran örüntülerinin 

organizasyonu ve yorumlanması sürecidir (Türk, 2015: 9). 

Algı sürecinde duyu, duyum, sezgi, imaj, algı ve algılama kavramları da yer 

almaktadır. Dış çevreden gelen uyarıcıların duyu organları üzerinde bıraktığı etkiye 

duyu, oluşan bu etkinin zihinde oluşturduğu şekile verilen anlama algı denir. Duyu 

organlarının uyarılması sonucunda ortaya çıkan nörofizyolojik sürece duyum, insanın 

bilişsel süreçleri kullanmadan, hissederek olayların bilincine varmasına sezgi 

denilmektedir. Algı, anlamak ile aynı anlama gelmez. İnsan hiç tanımadığı bir nesneyle 

karşılaştığında onu algılar ancak onu anlaması için bilgiye ve bilişsel süreçleri 

kullanmaya ihtiyacı vardır. Algı ile imaj çoğu zaman birbiriyle karıştırılır. Algıların 

alınma sürecine algılama, algılama sürecinin sonunda insan zihninde oluşan zihinsel ya 

da bilişsel resme imaj denir (Karabulut, 2014: 15). 

TDK’ da algılama, bir olayı veya bir nesnenin varlığını duyu organlarıyla 

kavramak, idrak etmek demektir.
2
 

Algılama sürecinin ilk unsuru alıcılardır. Alıcı denilen unsur, duyu 

organlarından oluşur. Duyu organları, yapıları işleyişleri içinde bulundukları ortama 

uyum dereceleri ve kapasiteleri ile uyarıcıları alır ve sinir sistemi ile ilişkiye sokar. 

Algılama sürecinin ikinci aşaması da “ilk işlem” olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada 

girdi olarak adlandırılan uyarıcılar bir tür kod açma sistemine tabi olmakta, bu kod 

                                                           
2
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a4d29aacb5e

47.67706301 03.01.2018 
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açma bireyin o anda içinde bulunduğu fizyolojik ve güdüsel koşullar içinde 

yapılmaktadır. Son aşama ise “son işlem” olarak adlandırılmakta ve algısal ürünü yani 

algılamanın oluşmasını sağlamaktadır. Girdiler, yaşantı ve öğrenme öğeleriyle 

etkileşimde bulunarak seçilme sürecinden geçerler (Uğurlu, 2004: 231). 

Bireyin çevresi mesajlar ağı ile çevrilidir. Birey, içinde bulunduğu ortamda her 

mesajla ilgilenmez, mesajları tarar ve ayıklar. Gereksinim ve ilgilerine uygun olup 

olmamaları bakımından, ilgi ve algılama seçimleyici olarak işlemeye başlar (İnceoğlu, 

2011: 93). Mesajlar taranmayıp ayıklanmadığı zaman ortada bilgi karmaşası ve bilgi 

kirliliği meydana gelmektedir. Birey için gereksiz olan her bilgi, bireyin ulaşmak 

istediği bilgiye erişme imkânını kısıtlayacaktır.  

Algılama sürecinde algılayan kişinin özellikleri çok önemlidir. Kişi önce 

kendisini iyi anlamış olmalıdır. Kendisini iyi anlamış bir kişinin, başkalarını doğru 

anlayabilmesi kolaylaşmaktadır. Bireyin sahip olduğu kişisel özellikleri, bireyin diğer 

kişileri o özellikler doğrultusunda algılamasını etkiler. Kendini anlayıp kabul edebilen 

kişi, diğerlerini de anlayıp kabul edebilecektir (Özer, 2012: 153). 

Bakan ve Kefe’ye (2012: 22-23) göre kişiler, duyuları aracılığıyla dış 

çevrelerinden alınanları işleyerek bir ürün ortaya çıkarmaktadırlar. Bu işlem algılama, 

çıkan ürün ise algı olarak adlandırılmaktadır. İletilerin kişi için bir anlamı varsa, iletiler 

anlamlandırılabilirse algılama oluşmakta ve algılama bilinçli bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Algıların yorumlanmasına, değerlendirilmesine, 

anlamlandırılmasına, bilinçli şekilde zihinsel bütünlük oluşturmasına algılama 

denilmektedir. Bununla birlikte algılamanın oluşması için uyaranın, kişiyi tepkiye sevk 

eden en düşük düzey olan mutlak eşik ve üstünde olması gerekmektedir (Aktaran Tunç 

ve Atılgan, 2017:230).  Mutlak eşik ve alt düzeyde kalan uyaranlar, kişi tarafından 

algılanamadığı için herhangi bir tepki gelişmemektedir.  

Ancak beklenen etkiyi yaratmak için belirtken uyarıların kullanım biçimine ve 

sıklığına dikkat etmek gerekir. Bazen çok sık ve aşırı tekrarla verilen belirtken uyarılar 

bir süre sonra bıkkınlık yaratarak ya da alışkanlık yaparak izleyici tarafından algılama 

alanının dışına itilebilirler. Bu durumda gönderilen mesajlara hiçbir tepki verilmeyebilir 

ve mesajların etkisi sıfırlanabilir (İnceoğlu, 2011: 94).  
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Bazen de bazı uyarılarla karşılaşmanın sayıca artmış olması, bu uyarıya karşı 

aynı biçimde tepkide bulunma olasılığını arttırmamakta, aksine azaltmaktadır. Nitekim 

kişi aynı durumla, olayla, nesneyle ne denli çok karşılaşırsa ona ilişkin dikkati de o 

ölçüde azalır. Hatta bir süre sonra onu görmemeye, duymamaya, dolayısıyla 

algılamamaya bile başlayabilir. Çünkü belli birtakım tepki beklentileriyle verilen etkiler 

hedefe gönderilme sıklıkları belli bir yoğunluğu aştığında o etki hedefi oluşturan kişi, 

grup ya da toplum için sıradanlaşır (İnceoğlu, 2011: 103). 

Simgeler kullanılarak gerçekleştirilen simgesel algılamada, önemli bir etken de 

belirtken uyarıdır. Mesajın, hedef kitlenin dikkatini çekecek biçimde kurulması, 

sunulması ve dağıtılması sanıldığından çok daha güç olup, kitle iletişiminin can alıcı 

noktalarından biridir. Ön koşul olarak mesaj elde edilebilir, erişilebilir bir ortamda 

olmalıdır (İnceoğlu, 2011: 93). Mesajın net olması ve kişilerin mesaja kolay ulaşılması 

sağlanmalıdır. Verilen mesaj ile hedef kitlenin dikkatinin mesaja yoğunlaşması, 

etkilenmesi ve ilgili olması gerekmektedir.  

Algılama sürecinde sosyal algılama, önemli bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sosyal algılamada bir bireyin diğer bireyleri algılayış biçimi söz konusu 

olmaktadır. Sosyal algılamalar önyargılı ve yanıltıcı bir işleyiş gösterdiklerinden kişisel 

tutum ve davranışlarda da saptırılma ve yanılgılı yönelimler söz konusu olabilmektedir 

(Özer, 2012: 153). 

Algılamanın sağlamlığı gerçek izlenimlere, doğru ve gerçek duyulara, gerçek 

algılara ve gerçek algılama yeteneğine dayanır (Karabulut, 2014: 22). Gerçeklikten uzak 

olan ve gerçeği yansıtmayan olayların sağlıklı değerlendirilmesi mümkün 

olmamaktadır.  

Friman’a (1999: 6) göre felsefe alanında sorulan temel sorulardan birisi, 

gerçeğin ne olduğudur. Sorunun tek bir kesin ve doğru cevabı da yoktur. Sorunun doğru 

cevabına ilişkin yapılan tartışmalar genellikle “duruma göre değişir” şeklinde sona erer 

(Aktaran Bakan ve Kefe, 2012: 21). Ancak bir kişiye göre gerçek ve doğru olan bir 

olgu, başka bir kişiye göre doğru olmayabilir. Gerçeklik ve doğruluk kavramları kişiden 

kişiye, hatta ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bunun sebebi ise gerçeklik ve 

doğruluk olgularının nasıl algılandığıyla da ilişkilendirilebilir.  
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Gerçek kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yalan olmayan, doğru olan şey, 

hakikat” olarak tanımlanmıştır.
3
  

Gerçek doğru olan, yalan veya hayali olmayandır. Yanlış, yalan veya hayali olan 

gerçek değildir. Doğru, gerçeğe uygun olan, mantıksal ve bilimsel düşünme yasalarına 

uygun olandır. Gerçek kavramı, felsefi bir kavram olarak, genel anlamda, düşüncede var 

olan ya da düşünülmüş şeylere karşı anlamda var olan, düşünülmüş, hayal edilmiş 

olanın dışında mevcut olan anlamındadır. Tasarım ve imgelemden bağımsız olarak var 

olanlar gerçek olarak ileri sürüldüğü gibi, bunu olanaksız görme ve gerçekliği bir tür 

tasarımların parçası olarak değerlendiren eğilimler de vardır. Gerçeklik, düşünülen, 

tasarımlanan ve imgelenenlerin aksine, gerçekte var olan ve varlığı algılamadan 

bağımsız olan olgulardır. Gerçek veya gerçeklik bilinçten, düşünceden ve kurgulanmış 

olandan bağımsız olarak vardır (Türk, 2015: 7) 

Algı ile gerçekliğin ayırt edilmesinde, insanların durum ve olayları sağlıklı bir 

biçimde kavrayabilmelerinde, algıların doğruluğu, gerçekliği, geçerliliği ve sağlamlığı 

etkili olmaktadır. Bunun için de bireylerin nesnel bir bakış açısına sahip olmaları 

gerekmektedir. Kişi öznel bir tutum sergileyip algıladığı olay, durum ve tepkileri kendi 

edindiği tecrübelere göre yorumlamamalıdır. Algılama ve anlamlandırma süreci bu 

biçimde olduğu zaman yanılmalar ortaya çıkmaktadır.  

Algılar farklı algılanırken, gerçeklik gerçekten var olmayı gösterir. Gerçeklik 

zihinsel bir tasarım veya zihinsel bir yaratma ürünü değildir. Uyaranların 

algılanmasında, öznellik her zaman söz konusu iken, gerçeklikte izafiyet ve öznellik 

değil, nesnellik vardır. Gerçeklik algılama gibi zihinsel bir ürün değil, gerçeğin zihin 

üzerindeki izdüşümüdür (Karabulut, 2014: 23). Yani duyu organlarıyla algılanabilen, 

öznel olmayan, nesnel ve gerçekten var olma durumuna verilen addır.  

Medya, gerçeklik olgusunun en fazla tartışıldığı mecralardan biridir, çünkü 

bireyler ya da toplum, gerçeğe ulaşmak için medyada gördüklerini kendi yaşamlarından 

elde ettiği deneyimlerle karşılaştırma yapmaktadır. Kitle iletişim teknolojisindeki 

gelişmeler gerçek ve yanılsama arasındaki farkın ayrılmasında zorluklar yaratmaktadır 

(Türk, 2015: 11). 

                                                           
3
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a4a9eb926c9

f6.89537571, 01.02.2018 
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Medya, bizim yaşam alanımızın dışındaki dünyadan bilgi almamızı sağlayan en 

önemli araçların başında gelmektedir. Biz dış dünyayı onun bize verdikleriyle 

görmekte, tanımakta ve öğrenmekteyiz. Bize ulaşan bilginin kaynağı bizim dünyaya 

bakışımızı şekillendirmektedir. Gerçek, toplumsal yaşam içerisinde çok kritik bir önemi 

olan neden-sonuç ilişkisinin kültürel anlamda edinilen deneyimlerle kurulduğu bir 

alandır. Bireyin deneyimlerinin sonucunda geliştirdiği bilişsel şemaya uygun olan 

şeyler, ona göre gerçektir (Türk, 2015: 10). 

 

1.2. Algı Yönetimi ve Etkili Kullanılması 

Değişim ve gelişim insanlık tarihinin her aşamasında dinamizmini korumuştur. 

Bu dinamizm içerisinde uluslar, devletler, topluluklar ve bireyler diğerlerine karşı 

üstünlük kurmak ve onları kendi çıkarlarına uygun şekilde yönlendirmek amacıyla 

birçok yola başvurmuşlardır. Tarih boyunca çeşitli mücadeleler içine giren grupların, 

galip çıkmak amacıyla kullandığı yöntemler arasında en etkin olanının, hedef kitlenin 

ikna edilerek, kendi isteğiyle, istenilen şekilde yönlendirilmesi olduğu tespit edilmiş ve 

bu kapsamda hedef kitleye yönelik algı yönetimi uygulamaları gerçekleştirilmiş ve 

gerçekleştirilmeye devam etmektedir (Tunç ve Atılgan, 2017: 228). 

Algı yönetimi kavramı yakın zamana kadar pek bilinmeyen ancak uzun yıllardır 

uygulanan bir olgudur. Dünyada yaşanan olaylar ve ülke içinde uygulanan politikadaki 

gelişmeler, algı yönetiminin göz ardı edilemeyecek kadar önemli ve etkili olduğunu 

göstermiştir.  

Algı yönetimi kavramı literatüre yeni kazandırılmış gibi gözükse de yıllardır 

ülkemizde ve dünyada propaganda, ikna etme, etki altına alma terimleriyle 

uygulanmıştır. Son yıllarda insanlar baskıcı, kısıtlayıcı, insanın özgür iradesini hiçe 

sayan bu gibi kelimelerden kurtulmak istedikleri için ve artık bu kavramların insanlar 

arasında olumsuz etkiler çağrıştırdığı için yeni terimler kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

yeni terimler algı yönetimi, kamu diplomasisi, yumuşak güç, itibar yönetimi ve halkla 

ilişkiler gibi sözcüklerden oluşmaktadır.  

Modernite öncesi dönemin sindirme ve korkutma aracı olan ve dünyaya meydan 

okuma anlamında stratejik bir güç olarak kabul edilen “silah ve asker sayısı” 

günümüzde devletlerin lehlerine bir kamuoyu oluşturması için yeterli olmadığı 
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değerlendirilmektedir. Üstelik bu unsurların kullanılması durumunda nasıl yıkıcı 

sonuçlar doğurduğuna da tarih tüm çıplaklığıyla tanıklık etmektedir. Bu nedenle 

günümüzün savaşlarında hala kullanılmakta olan geleneksel silahlar artık yerini daha 

ucuz ve etkili bir yöntem olan bilgi ve algı kontrolüne bırakmaktadır (Öksüz, 2013: 13). 

Algı yönetimi kavramı ilk kez ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimler 

tarafından kullanılmıştır. ABD Savunma Bakanlığı tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Kitlelerin duygu, düşünce, amaç, mantık, istihbarat sistemleri ve liderlerini etkileyerek 

seçili bilgilerin yayılması ve/veya durdurulması; bunun sonucunda hedef davranış ve 

düşüncelerinin hedefleyenin istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi” (Öksüz, 2013: 

13). Algı yönetiminde empoze edilmek istenen bilgi, kitlelerin duygu, düşünce, hissiyat 

ve güdülerinin etki altına alınması için yapılan çalışmalardır. İnsanların duygu ve 

düşüncelerini kontrol altında tutmak ya da doğru bildikleri gerçekleri kişilerin farkına 

varmadan, birtakım bilgi, belge, görsel veya işitsel materyal gibi her türlü aracı 

kullanarak insanları kandırmak/ikna etmek için yapılan faaliyetlerdir. 

Algı yönetimi, kimilerine göre hedef kitleleri kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanacaklarını birer unsur haline getirmek için amaçlı bir iletişim disiplini; kimilerine 

göre bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda birinci aşama olan ikna etme 

yolunda kullanılması gereken önemli tekniklerin başında gelmektedir. 
4
 

Çinli General ve Askeri Teorisyen olan Sun Tzu’nun yaklaşık 2500 yıl 

öncesinde ifade ettiği: “Mükemmellik yüz savaşın yüzünü de kazanmak değildir. Asıl 

maharet düşmana hiç savaşmadan boyun eğdirmektir” felsefesi egemen bir bakış 

açısıyla yeniden vizyona sokulmuş ve geleneksel güç ve kontrol mekanizmaları olarak 

bilinen silah ve askerden ziyade sanat, bilim, teknoloji ve özellikle de sosyal medya 

etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Öksüz, 2013: 13). 

Sun Tzu tarafından yazılan “Savaş Sanatı” isimli eserinde algı yönetimi için bazı 

öneriler verilmektedir; 

 

 

 

                                                           
4
http://www.caginpolisi.com.tr/eski_sitemiz/116/33-34-35-36-37-38-39-40.htm, 12.01.2017 
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-Hasım ülkelerde iyi olan şeyleri gözden düşürünüz, 

-Hasım ülkelerin hakanlarının başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge 

düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi milletlerinin onları hor görmelerini 

sağlayınız, 

-Adi ve aşağılık kişilerin işbirliğinden yararlanınız, 

-Düşman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgalarını yayınız, 

-Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz (Tarhan, 2002: 35-36). 

Sun Tzu tarafından yaklaşık 2500 yıl önce verilen öneriler, günümüzde 

devletler, kurumlar ve kişiler tarafından uygulanmaya devam etmektedir. Yukarıda 

gösterilen maddeler kitle iletişim araçları, sosyal medya gibi araçlarla hedef kitleye 

ulaştırılmaktadır. Devletlerarası bir algı operasyonu söz konusu olduğu zaman gönderici 

ülke kendi halkının desteğini almak için lehine kamuoyu oluşturma çabası içine girer.  

Bu işlem tamamlanıp halkın desteği alındıktan sonra sıra alıcı ülkenin insanlarını algı 

yönetimi teknikleriyle etki altına almaya gelir. Hedef ülkenin insanları hipnoz 

olmuşçasına doğru ve gerçekliği ayırt edemez hale gelir. ABD, Irak’ı işgali öncesi bu 

işlemleri yerine getirmiştir. Irak halkını bir diktatörün elinden kurtarıp, bölgeye barış ve 

adalet getireceğini önce kendi halkına, sonra da Irak halkına inandırmayı başarmıştır. 

Uygulanan algı operasyonlarıyla işgali meşru bir zemine oturtmak adına 

Amerikan yanlısı filmler çekilmeye başlanmıştır. Yapılan onca çalışma arasından örnek 

vermek gerekirse Voices of Iraq (Irak’tan Sesler,2004) belgesel film projesi kapsamında 

Iraklılara 1500 kamera verilmiş ve Saddam Hüseyin’den sonra Irak’taki hayatla ilgili 

izlenimlerini kaydetmeleri istenmiş. Elde edilen görüntüler üç Amerikalı film yapımcısı 

tarafından kurgulanmıştır. Filmde Saddam rejiminin Güney’de ve Kuzey’de bulunan 

halkına yaptığı baskılar, Saddam’ın oğlu Uday Hüseyin’in eşkıyaları tarafından 

Iraklılara işkence ettiği ve onları öldürdüklerini gösteren korkunç görüntüler yer 

almaktadır. Filmin olumlu bir hava estiren bölümlerinde Bağdat Üniversitesi’ndeki 

mezuniyet töreni, 2005 seçimlerine hazırlık süreci ve Irak takımının dünya futbol 

karşılaşmalarındaki başarısı gösteriliyor (Kellner, 2011: 254). Voices of Iraq gibi 

milliyetçi belgesel türünde çekilen onlarca film ile algı operasyonları hiç tükenmeden 

izleyicilerle buluşturulmuş, nesnellikten uzak bir biçimde iletilmek istenen mesajlar 

alenen kamuoyuna servis edilmiştir. 
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Bireyler içgüdüsel olarak “diğer”lerine karşı haklı çıkma, kendini kabul ettirme 

ve onları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme açısından algı yönetimini 

uygulamakta, devletler; diğer devletlerin üzerinde etki kurma, uluslararası alanda bir 

imaj oluşturma ve ülke çıkarlarına yönelik hedef ülke halklarını kendi çıkarları 

doğrultusunda yönlendirme açısından algı yönetimini uygulamaktadır. Şirketler 

rakiplerini alt etmek veya potansiyel rekabet gücünü artırmak amacıyla, siyasal partiler 

rakip partilerin oy potansiyelini azaltmak amacıyla, iktidar ise muhalefeti ortadan 

kaldırmak, muhalefet de iktidarın muktedir olmasını engellemek amacıyla bu yöntemi 

kullanmaktadır (Tunç ve Atılgan, 2017: 229).  

Algılama, tutum ve davranışları etkilediğinden, bunların yönetilmesi algıların 

yönetilmesi ile paralellik göstermektedir. Algı yönetimi, hedef kitlenin neye nasıl anlam 

yüklediğine bağlıdır. Kişi, algılamaları doğrultusunda tepkide bulunduğundan, algı 

yönetimi ile kişinin davranışları yönlendirilebilmektedir (Tunç ve Atılgan, 2017: 233). 

Bunu başarmak için hedef kitleyi yakından izleyip, çok iyi analiz etmek gereklidir. 

Kişilerin verdikleri tepkilere göre algıları yönlendirilmektedir.  

Bir algı yönetimi çalışması planlanırken en az dört unsurun göz önünde 

bulundurulması çalışmanın başarıya ulaşması şansını etkileyecektir: 1) Belirlenen 

stratejik amaç doğrultusunda hedef kitlenin ilgi ve dikkatinin çekilmesi. 2) Hedef 

kitlenin ilgisinin kaybedilmemesi amacıyla konuyla ilgili bilgilerin zamanında 

aktarılması. 3) Bu bilgilerin aktarılması esnasında hedef kitlenin dikkatini çekebilecek, 

kolay algılanabilecek ve uzun süre hatırlanmasını sağlayacak şekilde tasarlanması. 4) 

İletilen/üretilen bilginin doğruluk ve doğallık algısını ve etkisini korumak için devamlı 

tekrarlanmasının sağlanması (Karabulut, 2014: 48). 

1980 yılında CIA tarafından hazırlanan “Yanıltma Taktikleri: Efsaneler ve 

Gerçekler” adlı raporda algı yönetimi çalışmalarında kullanılacak 10 temel kuraldan 

bahsedilmektedir. Bu kurallar: 1) Hedef kitlede mevcut olan bir inanış, görüş ve fikrin 

manipüle edilmesi, o bilginin/fikrin yanlışlanmasından veya yeni bir fikir ve görüşe 

ikna edilmesinden daha kolaydır. 2) İnsanların algı mekanizmalarının belirli sınırları 

bulunmaktadır. Tedricilik ve mevcut durumun korunmasına olan yatkınlık olarak 

tanımlanabilecek bu sınırlılıklar bağlamında hedef kitlede planlanan algı değişimleri 

için onlara sunulacak bilgilerin tamamının birden sunulmasının yerine kademeli olarak 

sunulması daha etkilidir. Bu şekilde hedef kitleye dereceli olarak verilecek bilgilerle 
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hem hedef kitlenin sunulan bilgilere antipati göstermesinin önüne geçilecek hem de 

mevcut durumun devam ettiğine dair algı korunabilecektir. 3) Çoklu kaynak kullanımı. 

Algı yönetimi yapılacak hedef kitlenin konuyla ilgili alternatif haber alma kanalları ve 

araçları ne kadar çoksa çalışmanın başarıya ulaşması o derece zor olacaktır. Bu nedenle 

planlanacak algı yönetimi çalışmasında hedef kitlenin haber alma kaynaklarının kontrol 

edilmesi ve manipüle edilmiş olan bilgilerin birçok kanaldan birden hedef kitleye 

verilmesi ve bu şekilde bilginin değişik kanallardan teyit edilebildiği algısı 

sağlanmalıdır. 4) Konuyla ilgili mümkün olduğunca bilgi tekelini elde bulundurmak ve 

komuoyuna konuyla ilgili amaç doğrultusunda yorumlanmış doğru bilgilerin 

aktarılması. Buradaki temel amaç verilen bilgilerin tamamen asılsız olduğundan ve algı 

yönetimi çalışmasının ortaya çıkmasını engellemek ancak diğer taraftan da verilen 

bilgilerin doğru olmasına rağmen bu bilgi parçacıklarının yorumlarının ve analizinin 

istenen amaç doğrultusunda yapılmasıdır. 5) Eldeki bilgi ve imkânların amaçlanan 

hedef doğrultusunda doğru ve iktisatlı kullanılması. Buradaki temel amaç eldeki 

verilerin tamamının kullanılarak israf edilmelerinin önlenmesi, belirlenen amaç 

doğrultusunda ihtiyaç olduğu kadar kaynak ve bilgi kullanılması, geri kalan bilgi ve 

kaynakların daha sonra planlanması muhtemel çalışmalar için saklanmasıdır. 6) Geri 

dönüşüm: Algı yönetimi çalışması kapsamında kamuoyuna aktarılan bilgilerin doğru 

algılanıp algılanmadığı, planlanan konunun kamuoyu tarafından ne kadar benimsendiği 

veya benimsenmediğine ilişkin analizlerin yapılması zorunludur. Özellikle uzun süreli 

çalışmalarda, planlarda revize gerekip gerekmediğine dair sinyallerin alınması ancak bu 

analizlerle mümkün olacaktır. Bu kapsamda kamuoyu araştırmaları, eğitim çalışmaları 

ve verilen bilgilerin alternatif bilgi kaynaklarında (haber kaynakları, gazeteler, sosyal 

medya platformları vb.) kullanılıp kullanılmadığı, kullanılma sıklığı (paylaşım, retweet 

vb.) gibi verilerin analizleri kullanılabilir. 7) Yapılan çalışmanın muhtemel istenmeyen 

sonuçları ve yan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Algı yönetimi kapsamında 

yapılan çalışmaların bütün sonuçlarının tahmin edilmesi beklenemez ancak ortaya çıkan 

istenmeyen etkilerin vakit geçirilmeden düzeltilmesi planın başarısı adına önemli bir 

avantaj sağlayacaktır. 8) Algı yönetimi çalışmalarında dikkat edilmesi gereken belki en 

önemli kural, çalışmanın tüm aşamalarının ve bu aşamalarda kullanılacak bilgi ve 

malzemelerin ne şekilde kullanılacağına dair detaylı bir planlama ve yol haritası 

çıkarmaktır. Anlık, son dakika veya tesadüfî bilgiler karşı tarafta şüphe ile 

karşılanabileceğinden hangi bilgilerin, ne zaman ve ne şekilde hedef kitleye sunulacağı 

detaylı olarak planlanmalıdır. 9) Hazırlanan bu yol haritası doğrultusunda belirli bir 
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sıralama takip edilmelidir. 10) Ne tür bir algı çalışması yapılacağına karar verilmelidir. 

Burada iki yöntemden bahsedilmektedir. Belirsizliğin azaltılmasını amaçlayan birinci 

yöntemde hedef kitlenin bilmediği bir konuda net olarak ortaya konulmuş bir hedefle 

ilgili tamamen yanlış, manipüle edilmiş bilgiler kullanılarak kitlenin algısının 

yönetilmesi amaçlanmaktadır. Belirsizliğin artırılmasını amaçlayan ikinci yöntemde ise 

hedef kitlenin amaçlanan konuya ilişkin bir kısım bilgisi bulunmaktadır. Bu durumda 

ortaya sunulacak çok sayıda bilgi ile bir tür bilgi kirliliği oluşturulması, hedef kitlenin 

hangi bilgilerin doğru hangilerinin yanlış olduğu konusunda tereddütlerinin 

oluşturulması sağlanmaktadır. Böylece oluşturulan bu bilgi kirliliği kanalıyla manipüle 

edilmiş bilgilerin de kabul ettirilmesi daha kolaylaşacaktır (Karabulut, 2014: 50). 

Kişisel özellikler ve duygular, psikolojik etkenler, kalıtımsal yapılar, ailevi ve 

çevresel nedenler, tecrübeler, içinde bulunulan zaman diliminin koşulları, mekân, 

sorumluluk ve idealler, din, milliyetçilik, menfaat, ihtiras, hırs gibi pek çok faktör 

insanoğlunun algısını belirleyen temel etkenlerden bazılarıdır (Karabulut, 2014: 118). 

Algı yönetiminde elde edilmek istenen amaç ve hedefler ortaya koyulmalıdır. 

Bireyler, kâr amacı güden veya gütmeyen kurum ve kuruluşlar, işletmeler, milletler ve 

devletler algı yönetimini uygulamaktadır. Kişi ya da kurumlar, önceden belirledikleri 

amaç ve hedeflere ulaşmak için çeşitli yöntemlerle algıyı yönetmeyi hedeflemektedirler.  

Hedef ya da hedefler belirlendikten sonra, araştırma yapılmalı ve karşıt 

durum/kişi/işletme tespit edilmelidir. Düzenleyen kişi kültür, inanç ve geçmişini de 

dikkate alarak net ve kesin ifadelerle karar verme sürecini tamamlamalıdır (Bakan ve 

Kefe, 2012: 25). Önce herhangi bir konuda ikna edilmesi, değiştirilmesi ve etkilenmesi 

gereken hedef kitle ayrıntılı olarak analiz edilmekte, güçlü ve zayıf yanları ortaya 

konulmakta ve hassas noktalar tespit edilmektedir. Daha sonra elde edilen sonuçlara 

göre sloganlar ve propaganda temaları geliştirilmektedir. Bu aşamada medyanın da 

oyuna dâhil edilmesiyle birlikte sanal gerçeklikler oluşturulmakta ve dolayısıyla gerçek 

ile kurgu arasında ayrım yapılması zorlaşmaktadır. Zaten amaçlanan da gerçek ve kurgu 

arasındaki çizginin bulanıklaşması ve hedef kitlenin oluşturulan sanal gerçekliğe 

inandırılmasıdır (Öksüz, 2013: 13). 

Algı yönetimi planlayıcıları, tüm hedeflere aynı şekilde yaklaşmamalıdır. Farklı 

kültürlerin farklı durumlara değişik tepkiler vereceğini önceden kestirebilmelidir. 

Ardından, algı yönetimi girişimini oluşturmak ve karşı tarafı etkilemek için en etkili 
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yönteme karar verilmelidir. Bu aşamada riskler hesaplanmalı ve faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için uygun ortam oluşturulmalıdır (Bakan ve Kefe, 2012: 25). Tek bir 

yöntem üzerinden algı yönetimi gerçekleştirmek, operasyonu tehlikeli kılabilmektedir. 

Yöntem işe yaramadığı veya işlevselliğini yitirdiği zaman ikinci, hatta üçüncü 

tekniklerin sahneye çıkartılması gerekebilir. 

Saydam’a (2005: 90) göre zihinsel algılamanın sağlanması ve etkili bir algılama 

yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için hassas davranılması gereken bazı adımlar vardır. 

Bunlar; 

-Sonuçları etkileyebilecek ve hedefe ulaşmayı sağlayacak bütün sosyal 

paydaşların belirlenmesi, 

-Yönetilecek 2-3 konu farklılaştırıcı unsur olarak belirlenmeli, 

-Bu konulara dayanarak hedefli ve odaklanmış iş ve dış sosyal paydaşlar 

üzerinde duygusal etki yaratacak mesajların belirlenmesi, 

-Mesajı belirlerken, karşı tarafın ne algıladığını dikkate almak, 

-İletişim alanındaki mevcut akımların, mesajların algılanmasını nasıl 

etkilediğinin bilinmesi, 

-Aktif olarak karşı taraf dinlenmeli ve karşılıklı diyaloğun algılama ve iletişimin 

etkisini artırdığının unutulmaması,  

-Hedeflerle ilgili ortak akıl oluşturulmalı ve geri bildirimlerden yararlanılmalı, 

-Algılamaların ve üslubun hiçbir zaman değerlerdeki eksikliklerin yerini 

alamayacağı bilinmelidir.  

 

Algı yönetiminde bir başka önemli husus da geri bildirim almaktır. Geri bildirim 

mekanizması sayesinde toplanan veriler değerlendirilip yeni yöntemler uygulanabilir 

veya revizeler yapılabilir. Karşıdaki grubun algı yönetimine verdiği tepkiler takip 

edilerek geliştirilen yeni yöntemler daha etkili kullanılabilir veya çok sık görülmese de 

algı yönetimine son verilebilir. Seçilen her hedef için farklı teknikler uygulanması ve 

geri bildirimlerle bu tekniklerin geliştirilmesi son derece önem arz etmektedir. Geri 
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bildirimler sayesinde seçilen hedef kitlenin özelliklerine ve niteliklerine göre geliştirilen 

yeni tekniklerle nokta atışı yapılarak algı yönetiminin çok daha etkili ve inandırıcı 

olması sağlanabilmektedir. 

Algı yönetiminde ikna kabiliyetinin istenilen düzeyde olması için kamuoyu 

oluşturmak, insanların desteğini almak ve bunu korumak oldukça önemlidir. Bu noktada 

hedef kitlenin güçlü ve zayıf yanları, hassas oldukları durumlar ortaya konulmalıdır. 

Elde edilen veriler ışığında uygun sloganlar ve propaganda temaları geliştirilmelidir. 

Geliştirilen slogan ve temalar, kamuoyuna benimsetilmeli ve sanki onların 

vazgeçemeyecekleri temel ihtiyaçlarıymış gibi hissettirilmelidir. Böylece bireylerin 

davranış ve tutumlarını etki altına alıp kontrol etmek daha kolay olmaktadır.  

Siegel’e göre algı yönetiminin üç amacı vardır. Bunlar (Tunç ve Atılgan, 2017: 

233): 

-Meşruiyet kazanmak ve muhafaza etmek için, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında 

kamuoyu oluşturmak, 

-Hasımlara yaptıkları hareketlerin sonucunda kendilerine neler olacağına 

inandırmak, 

-Hedef kitlenin davranış ve tutumlarını istenilen doğrultuda etkilemektir.  

Algı yönetimi uygulanırken bunu alenen yapmak başarısızlıkla sonuçlanabilir. 

Hedef kitlenin duygu, düşünce ve davranışları ikna etme yoluyla değiştirilirken, 

bireylerin bunun farkında olmaması gerekir. Algı yönetiminde sonucun birden bire elde 

edilmesi beklenmemelidir. Hedef kitlenin düşüncelerinin ansızın değişime uğraması, 

etkilenmesi pek mümkün değildir. Kabul ettirilmek istenen bilgi veya düşünce, karşı 

tarafın kişisel ve bireysel özellikleri, çevre faktörleri, ilgi alanları gibi unsurlar dikkate 

alınarak geliştirilen stratejilerle zaman içinde yavaş yavaş empoze edilmelidir. Bu ölçüt 

dikkate alınmayıp uygulanmadığı takdirde hedef kitlede ters etki yaratabilir ve sahip 

oldukları düşünceleri, fikirleri daha çok benimseyip onlara sahip çıkabilirler.  Algı 

yönetiminin farkına vardıkları anda çevrelerindeki bireyleri de ikaz edebilirler. Bunun 

sonucunda hedef davranış ve düşüncelerinin hedefleyenin istekleri doğrultusunda 

yönlendirilmesi çıkmaza girer.  
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ABD’de başkanlığa ait National Security Decision Directives 45 ile  (NSDD -

Ulusal Güvenlik Karar Talimatnamesi) uluslararası yayıncılığın Birleşik Devletlerin 

ulusal güvenlik politikasının önemli bir aracı olduğunu, programcılığı ve ABD 

yayıncılığının teknik kalitesini geliştirmenin yüksek öncelik taşıyan bir gereklilik 

olduğu belirtilmiştir. Bu strateji, program içeriklerini ABD Dışişleri ve ulusal güvenlik 

politikalarına ilişkin mevcut hedeflerle bağdaştırmaya yönelik mekanizmaları 

güçlendirmek için önlem alma, yapılan yorumların ve analizlerin ABD Hükûmeti’nin 

mevcut politik tutumlarını güçlü bir biçimde destekleyen söylemler içermesini sağlama 

talimatını vermiştir (Lord, 2000:121).  

Reinhard’a (2009: 110) göre, Amerika’nın faal bir kamu diplomasisi şu esaslara 

dayanır; 

1. Bütün insanlara ve kültürlere saygı duyarak Amerikan değerlerinin, vizyon 

ve sesinin dünyaya güçlü ve güvenilir bir şekilde takdimi, 

2. Kamu diplomasisi sürecinin merkezinde dinleme ve diyalogun 

bulunduğunun kabul edilmesi, 

3. Medya, iş dünyası ve kâr amacı olmayan teşekküller gibi hükûmet harici 

organizasyonlar ve Amerikan vatandaşlarının faal rol alması. 

Savaş ve siyasetin bile reklam söyleminde kurgulanıp sunulduğu çağdaş 

toplumların medya demokrasilerinde, bireyin algılamalarının kendi haline 

bırakılamayacağı gerçeği, daha 1930’lu yıllarda fark edilmiştir. Hatta Walter Lippmann 

1922’de yayınladığı kitabında kamuoyu, imaj, demokrasi gibi kavramlardan söz 

ederken birilerinin, küçük azınlıkların çoğunluklar adına düşündüklerinden, birtakım 

imgeler ve imajlar oluşturarak onlara sunduklarından ve onların da bunları aynen alıp 

kullanmaya yönlendirildiğinden söz etmektedir (İnceoğlu, 2011: 92). Algı yönetimi son 

yıllarda önem kazanmış gibi gözükse de aslında kökleri 1900’lü yıllara dayanmakta ve 

etkin bir şekilde kullanılmaktadır.  

Lippmann, özellikle de o yıllarda kitlesel bir niteliğe bürünmeye başlamış olan 

gazete, radyo ve sinema gibi kitle iletişim araçları yoluyla insanlara, kendilerinin 

olmayan, kendi yaşamlarında yeri bulunmayan birtakım gerçekliklerin, başkalarının 

yaşamlarına ilişkin birtakım kesitlerin sunularak insanların, bunları, kendi gerçeklikleri 

gibi algılamalarının sağlanmasına çalışıldığına dikkat çeker (İnceoğlu, 2011: 92). 
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Son zamanlarda teknolojide yaşanan gelişmeler insanların özellikle elektronik 

ortamda bilgiye ulaşmalarını kolay hale getirmiştir. Gelişen teknoloji sayesinde insanlar 

arasında internet kullanımı yaygınlaşmış ve istenilen bilgiye ulaşmak kolay hale 

gelmiştir. Artık hemen her yerde kişinin dikkatini çeken haberlere ve istediği bilgiye 

ulaşma imkânı doğmuştur. Bilginin yayılmasının da kolaylaştığı bu yeni düzende ayrıca 

herkes haber kaynağı da olmuştur. Kişiler önemli olduklarını düşündükleri haberleri, 

anları anında sosyal medyada yayınlar hale gelmiştir. Bilginin ve haberin çoğalmasıyla 

birlikte, mesajın doğruluğu ve kaynağı da neredeyse önemini yitirmiştir. Onca bilgi ve 

mesaj arasında kişiler hangilerinin gerçek ve doğru olduğunu yadırgar hale gelmiştir. 

Maalesef bu durum, algıyı yönetmeyi daha kolay hale getirmiştir.   

Sosyal medya “ortaya çıkaran sebep” olmaktan ziyade 

“kolaylaştırıcı/şekillendirici” rolüyle karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle, kendi 

menfaatleri doğrultusunda algı oluşturmak isteyenler tarafından kurgulanan bilgilerin 

medyada sürekli tekrarlanması ile hedef kitlelerin hem algıları yönlendirilmekte hem de 

zihinleri, düşünceleri şekillendirilmektedir. Bu süreçte tekrar edilen fikirlerin aksi 

düşünceye sahip olan bireyler kendilerini yalnız ve dışlanmış hissederek çoğunluğun 

sesine katılma ihtiyacı duyarlar. Bireylerin psikolojilerinin temelinde yatan bir gruba 

aidiyet ve dâhil edilme duygusu, bu aşamada kendisini göstermektedir. Öyle ki fikirleri 

ile toplumda aykırı duruma gelen bireyler bir süre sonra düşüncelerinde yanılıyor 

oldukları hissine kapılabilirler. Çünkü sosyal yaşamın bir gerçeği de kabul görmek ve 

bir gruba dâhil olmaktır (Öksüz, 2013: 14). 

Medya, demokrasilerde yasama, yürütme, yargıdan sonra “dördüncü güç” olarak 

adlandırılmıştır. Medyanın bugün elinde bulundurduğu güç, kitleleri bir anda harekete 

geçirebilme, istenilen bir konu ya da kişiyi gündemin birinci sırasına oturtabilme, halkı 

asıl dertlerinden uzaklaştırıp insanlara “sahte ve sanal” bir dünyayı yaratmasıyla orantılı 

olarak, etkinliği ve etki alanı büyüyen bir psikolojik silah biçiminde karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüzde medya, hedef kitlesinin yetiştirilmesinde, kültürel 

aktarımında, sorulara cevap bulmasında, herhangi bir konuda tutum geliştirmesinde 

veya davranışta bulunmasında, karar vermesinde büyük paya sahiptir (Karabulut, 2014: 

33). 

Facebook ve twitter gibi sosyal ağlardan yayınlanan bir mesaj anında dünyanın 

diğer tarafındaki bireyler arasında yayılmayı ve onları etkilemeyi başarmıştır. Soysal 
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ağların bu sayede ne kadar önemli ve etkili olduğu anlaşılmıştır. Eski yöntemlere göre 

algı yönetimi hem daha hızlı ve kolay uygulanmaya başlanmış, hem de daha etkili 

kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

Çağlar’a (2013) göre, algı yönetimi sürecinde en önemli araçlar arasında yer 

alan ve herkes tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek olan kitle iletişim araçlarının ortak 

noktası, hepsinin hedef kitlenin özelliklerine göre hazırlanıyor olması ve belli bir amaç 

doğrultusunda devreye sokulmasıdır. Özellikle de medya ve küresel film sektörü algı 

yönetiminde etkili araçlardandır. Algıya sahip olup, özgür iradeyi yok etmekte ve 

toplumları uzaktan kumanda ile yönetilebilen yığınlara çevirmektedir (Aktaran Ataç, 

2017).  

Collins (1999) kitle iletişim araçlarının önemini bir örnek ile açıklar:  Tomorrow 

Never Dies (1997) filminin kötü karakteri Elliot Carver’ın James Bond’a söylediği 

“Artık kelimeler yeni silah, uydular ise topçu bataryalarıdır; Sezar’ın subayları vardı, 

Napolyon’un orduları vardı ama benim ise bölümlerim var. Televizyon, haberler ve 

dergiler” (Aktaran Ataç, 2017: 33). 

Algı yönetimine ilişkin gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şu şekildedir; 

-2001 yılının Nisan ayında Çin F-8 savaş uçağı ve Amerikan savaş filosundan 

EP-3E keşif uçağı çarpışmıştır. Çin hükümetinin algı yönetimi araçlarını 

kullanarak basın yolu ile başarılı bir manevra sayesinde Amerika Birleşik 

Devletlerini suçlamış ve kazadan onları sorumlu tutmuştur. 

-Amerika’nın Irak operasyonu öncesi, Orta Doğu’ya ilişkin tutumu, etkin algı 

yönetimi uygulamalarından birisidir. Savaş öncesi, Amerika Birleşik Devletleri 

tüm dünyaya Saddam Hüseyin’in Amerika ve Batı için büyük bir tehdit 

oluşturduğunu açıklamıştır. Irak’ta çoğu kişi, Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Irak’a müdahalesini Irak’ın kaynaklarını ve ülkeyi kontrol altına alma 

amacından çok, Saddam Hüseyin’in neden olduğu özgür olmayan ortamdan 

kurtuluş olarak algılamıştır.  

-Vietnam, Kore, Orta Amerika, Bosna ve Somali’de yaşananlar ise,  güçlü 

medya ve halk desteği olmadan, Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin 

yeteneklerinin sadece askeri açıdan güçlü olmasının yetmediğini göstermektedir. 

Askeri güç tüm savaşları kazansa dahi, toplumun savaşa yönelik olumsuz fikri 
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savaşın kazanılsa da kaybedildiği anlamına gelmektedir. Aynı dönemde 

gerçekleşen Grenada, Panama, Körfez ve Afganistan savaşlarında güçlü medya 

bileşenleri ile halk desteği sürdürülmüştür.  

-2. Dünya Savaşı’nda yapılan propaganda çalışmaları ile Japon kuvvetlerinin 

moral seviyesi düşürülmüştür. Çöl Fırtınası sırasında merkezi komutanın basın 

brifingleri, Saddam Hüseyin ve üst komutasına mesaj iletmek için anahtar rol 

üstlenmiş; psikolojik harekât operasyonları, 80.000’den fazla askerin 

vurulmadan teslim olmasına neden olmuştur (Bakan ve Kefe, 2012: 31).  

 

1.3 Sinema ve Algı Yönetimi 

Bireyleri örgütlemek amacıyla bir araya getirip harekete geçmelerini 

sağlayabilmek gayesiyle sinemadan önce var olan gazeteler, dergiler, fotoğraflar, afişler 

gibi iletişim unsurlarından faydalanılmıştır. Ancak hedef kitlenin duygu, düşünce ve 

davranışlarının değiştirilmesinde, kontrol altına alınmasında sinemanın diğer iletişim 

araçlarına nazaran daha etkili olduğunun yapılan incelemelerle ortaya konulmasıyla 

birlikte, sinemaya daha fazla önem verilmeye başlanmıştır.  

Sinemada algı yönetimi, propaganda gibi kavramlar ilk defa 1898 yılında 

Amerika ve İspanya arasındaki savaşta ortaya çıkmıştır. Amerika’dan Küba’ya giden 

Amerikalı askerler burada birer dakikalık filmler çekmiştir. Amaçları Kübalılara, 

Küba’nın geri kalmışlığının sebebinin İspanya olduğunu göstermektir. Amerika bu 

hamlesiyle yapmış olduğu müdahaleyi halkın gözünde meşru hale getirmiştir. 1899 

yılında Büyük Britanya ve Güney Afrika arasındaki savaşta da sinema, propaganda 

amaçlı kullanılmıştır. Filmde Britanya ordusunun ne kadar kahraman olduğu 

anlatılmıştır. Hedefledikleri amaç ise, halkın savaş için desteğini almaktır. 1898 ve 1899 

yıllarında siyasi amaçlarla yapılan algı operasyonları üzerine çekilen filmlerde savaşın 

karanlık yüzüne dair görüntüler yer almamaktadır ve filmlerde kahramanlık vurgusuna 

yer verilmektedir (Akyıl, 2017: 130). 

20.yy’dan itibaren sinema devlet yönetimine girmeye başlamış, bu sayede 

sinema bir devlet aygıtı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eğer sinema, kitleleri 

etkileme gücüne sahipse bu gücü devletlerin kullanmak istememesi gibi bir durum 
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düşünülemez. Bu nedenle devletler hem iç politikada hem dış politikada kendi 

ideolojilerini kitlelere duyurmak için sinemayı kullanmışlardır.  

I.Dünya Savaşı, sinemanın propaganda amaçlı kullanılmasının dönüm noktası 

olarak anılır. Bu dönemde hemen her ülke (özellikle Almanya, Britanya ve Fransa) 

gerçekleri gizlemek ve halkı kendi fikirleri doğrultusunda yönlendirebilmek maksadıyla 

sinemadan ziyadesiyle faydalanmıştır. Fransa ve Almanya’da askeri birimlerin içerisine 

askeri operasyonlara arşiv hazırlamak amacıyla sinema bölümü kurulmuştur. 1916 

yılındaki Somme Savaşı’na Fransa kameramanlarını göndermiş ve çekmiş oldukları 

filmlerde Fransa’nın ne kadar başarılı olduğu halka gösterilmiştir. 1920 ve 1930’lu 

yıllarda Fransa’da eğitici filmlerin yer aldığı eğitici sinema ön plana çıkmıştır. Eğitici 

sinema ile toplumun bilinçlenmesi amaçlanmıştır. Eğitici sinemanın önemi II. Dünya 

Savaşından sonra daha çok belirginleşmiş ve eğitici sinema orduda daha çok yer 

edinmiştir (Akyıl, 2017: 131).  

Algı operasyonları ve propaganda amaçlı sinemalar sadece kendi filmlerini ihraç 

etmekle yetinmez. Kendi hayat koşullarını, yaşam biçimlerini, kendi görüş ve 

düşüncelerini de ihraç etmek başlıca gayelerinden birini oluşturur. Dağıtımı yapılan 

filmlerin yanında oyuncaklar, elbiseler, afişler, dergiler, kitaplar ve video oyunları da 

pazarlanmaktadır.  

Sinemanın kitleler üzerindeki etkileyici tesiri, diğer kitle iletişim araçlarıyla 

mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. Sinema salonlarında izleyicilerin dikkati 

tamamen beyaz perde üzerinde olur. Kusursuz derecede yapılan ses akustiği, izleyiciyi 

adeta oturduğu koltuktan filmin içine doğru bir serüvene götürür. Yönetmen iletmek 

istediği mesajı sinema salonlarından çok daha etkili biçimde pasif konumda olan 

izleyicilere vermektedir. Büyük şirketlerin lüks temaşa salonlarında izleyiciyle buluşan 

filmler buradan televizyonlara, en zenginlerin evlerinden en fakirlerin evlerine kadar 

geniş bir alana, daha açıkçası yeryüzündeki çocuk, yetişkin, yaşlı herkese DVD-Blu ray 

disklerle ulaşma gücüne sahiptir (Kurtoğlu, 2017: 131). 

Sinema, bugün ulaştığı teknolojik gelişme, estetik ve politik düzeyle hafife 

alınamayacak kadar karmaşık bir hal almış, bu bakımdan “sinema kitle imha silahına 

dönüştü” ve adına “kamera” denilen çağdaş silahın vurucu gücünden almıştır. Başını 

Hollywood’ un çektiği bu devasa endüstri bir kitle imha silahı olarak hem mahalli hem 

de küresel çapta tahribata sebep olmaktadır (Kurtoğlu, 2017: 226). Bu kitle imha 
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silahıyla bireylerin kimlikleri, aidiyetleri, entelektüel bilgi birikimleri yok edilerek 

bireyler sorunlara çözüm üretemeyen, fikirlerini savunamayan, tek tipleşmiş, başkaları 

tarafından kontrol edilen kitlelere dönüşmektedir. 

Algı yönetiminin silahlarından birisi de sanat mühendisliğidir. Bunlar; 

yönetmenler, eleştirmenler, müze yöneticileri, sanat tarihçileri, insanlara büyük/ideal 

düşüncelerinden vazgeçmelerini sürekli telkin ediyorlar. Özellikle de hedeflenen 

bireylerin ve toplumların ufkunun küçülmesi, önemsizleştirilmesi için bu kontrol 

mekanizmasına işlevsellik yüklenmektedir (Kurtoğlu, 2017: 229). 

Son yıllarda uygulanan algı yönetimi faaliyetlerine Irak Savaşı damgasını 

vurmuştur. Sheldon ve Stauber’e (2006) göre, Amerika, Irak’taki savaş paradoksunun, 

algı yönetiminin Amerikan halkının duygularını, nesnel sorgulamalarını, 

motivasyonlarını etkimedeki başarısı oranında azalacağına inanılmaktadır. ABD’yi 

Amerikan bayraklarıyla karşılayan Kuveytliler, ABD Donanmasını alkışlayan Iraklılar, 

bu süreçte Amerikan halkının düşüncelerinin şekillenmesine önemli etkiler yapmıştır 

(Aktaran Özer, 2012: 166).  

Metin Erksan’ın “Yönetmen tanrıdır” sözünden çıkarılacak anlam çok önemlidir. 

Sinema bir düşünce üretir. Hatta düşünce üretmekle yetinmez, insanlara yeni bir yaşam 

biçimi sunar ve onları eyleme geçirtir. İnsanlar beyaz perdedeki sevinç, korku, hüzün, 

bağlılık, aşk, ilişki vb. duyguları kendileriyle içselleştirdiklerinden yeni bir yaşam 

alanına yelken açmaları kolaylaşır ve sinemanın etkileme gücü burada sinemayı 

tanrılaştırır (Tatlı, 2015: 25). 

Sinemalarda, televizyonlarda kızılötesi ışınlar ve düşük frekanslı reklamlarla algı 

yönetimi ve gizli propaganda yapılmaktadır. Subliminal yöntemi kullanarak elektronik 

cihazlarla, TV programı, film, reklam ve müzik eserleri aracılığıyla gizli algı 

operasyonları yürütülmektedir. Bu tekniklerle insanlar üzerinde baskı uygulanıyor, 

yönlendirilmeler yapılıyor (Kurtoğlu,2017: 234). 25. kare tekniğiyle gerçekleştirilen 

subliminal mesajlar, hareketli görüntülerin veya resimlerin arasına bazı sembollerin 

gizlenmesiyle yapılır. İnsan gözü gizlenen bu mesajları çoğu zaman fark etmez. Bu 

mesajlar bilinçaltı tarafından yeri geldiği zaman kullanılmak üzere kaydedilir. Daha 

sonra ise bu mesajlar bireylerin verecekleri kararlara etki etmektedir. 
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Uygulanan bu yöntemlerle gerçeklerden kaçan, ayakları yere basmayan, 

geçmişin küskünlüğüyle geleceğin hayalleri arasında sıkışmış, ama şimdiyi 

anlamlandırmaktan yoksun bir kuşağın yetişmesine katkı sağlanmaktadır (Kurtoğlu, 

2017: 215). 

Devletlerin algı yönetimi için sinemaya verdikleri değer, göz ardı edilemeyecek 

kadar fazladır. Vietnam Savaşı dönemini anlatan Platoon (Müfreze) ve Born on the 

Fourty of July (Doğum Günü Dört Temmuz) filmleri için Amerikan ordusunun 

desteğini almayı reddeden yönetmen Oliver Stone, “Belirli tipte filmler yapmamızı 

istiyorlar. Savaşın karanlık yüzünü göstermemizi istemiyorlar. Savaş hakkında gerçeği 

dile getirmeyen filmlere destek veriyorlar ve savaş hakkındaki gerçeği arayan filmleri 

desteklemiyorlar. Savaş hakkında çoğu film, askere alım ilanlarından farksız” diyor 

(Kurtoğlu, 2017: 254). 

Noyan’a (2008) göre ise, Vietnam Savaşı’ ndan eli boş dönen ABD, 1968 

yapımı Yeşil Bereliler filmiyle bilinen gerçeğin aksini beyaz perdeye yansıtmıştır. Bir 

çeşit kültürel algı operasyonu yaparak kendi istediği fikri seyredenlere empoze etmeye 

çalıştı. Bir film siyasi görüşleri ne olursa olsun herkese seslenebilir. Bu yüzden sinema, 

siyasal mesaj vermenin, dolayısıyla da propaganda, algı yönetimi yapmanın en uygun 

aracı olarak kullanılıyor (Aktaran Kurtoğlu, 2017: 258).  

Algı yönetimi, başarıyla uygulanırsa diğer devletlerin içişlerinde verecekleri 

kararları dahi etkilemektedir.  Robert’e (2004) göre ABD yarım yüzyıldan beri CIA 

yurtdışında algılama yönetimi taktiğini geliştirmektedir. Örneğin 1953 yılında İran 

Başbakanının görevden alınması için bir propaganda geliştirmişler ve Başbakanın garip 

bir kişi olduğunu çünkü çalışma ofisinde bornoz giydiği şeklinde dedikodu 

çıkarmışlardır (Aktaran Özer, 2012: 165). 

Göral’a (2003: 15) göre günümüzde algı operasyonları yoğun olarak Hollywood 

sinemasında kullanılmaktadır. Hollywood bütün dünyanın içinde ilgiyle dolaştığı ve 

herkesin zevkine hitap eden, şık ambalajlı ürünlerle dopdolu kocaman bir süpermarket 

olarak varlığını sürdürmektedir. Ne kadar direnirse dirensin herkes içinde kendisine 

uygun bir şey mutlaka bulmaktadır ve Hollywood da herkesin sepetini bir anda 

mallarıyla doldurmaktadır (Aktaran Kurtoğlu, 2017: 120).  
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Çok yönlü yapımların olması Hollywood’un diğer ülke sinemalarından daha 

popüler olmasını sağlamaktadır.  Amerikan devletinin ve ordusunun Hollywood 

yapımlarına verdiği destek ve bütçenin diğer ülke sinemalarına ayrılan bütçeden 

oldukça fazla olması da çok çeşitli yapımların gerçekleşmesine olanak sağlar.  

Amerikan filmleri her kıtada, her inançtan, her kültürden, her ırktan oluşan 

devasa bir seyirci topluluğu tarafından seyredilmektedir ve seyirci üzerinde çok etkili 

olmaktadır. Bu her zaman tekrarlanan bir olgudur. İnsanlar umut ve vaat beklentisi 

içinde oldukları gibi, telaşın ve stresin içindeyken de bu filmleri seyretmektedirler. Bu 

şans eseri olmamaktadır. Hollywood’da birçok etkileşimin ve olgunun kesiştiği, en üst 

düzey stüdyo yetkililerinin verdiği kararlar ile dağıtım ve pazarlama ustalarının 

gayretleri kesişmektedir (Kurtoğlu, 2017: 214). 

 

1.3.1. Hollywood Sinemasında Algı Yönetimi ve Propaganda 

Hollywood sineması her ne kadar eğlence amaçlı oluşturulmuş gibi gözükse de 

taşıdığı anlamlar bakımından politik anlamlar taşımaktadır. Hollywood filmlerinde yer 

alan karakterler genellikle güzel, zengin, bakımlı ve başarılıdır. Filmler çoğunlukla 

mutlu sonla biter ve iyiler kazanır. Siren seslerine, polis, ambulans ve itfaiye gibi 

figürlere sıklıkla yer verilir. Bu da ABD’de sağlık, güvenlik gibi sistemin öğelerinin iyi 

işlediğini göstermektedir (Akyıl, 2017: 135). Bu durum ise Amerika’daki kurumların 

çok iyi işlediğini dünya kamuoyuna göstermektir.  

Gelişen işbirliği film üretiminin her alanında gözükmektedir. Lojistik bir 

işbirliği söz konusu olunca buna yapımcılar, yönetmenler, senaryo yazarları, konuyla 

ilgili uzmanlığı bulunan aktörler dâhil edilirler. Ordu da kendi payına düşeni 

yapmaktadır; teçhizat, danışman, üniforma, eğitim, savaş platformları gibi her türlü 

askeri desteği sağlar.  1983-1994 yılları arasında Oliver Stone, Philips Noyce, James 

Cameron, Edward Zwick, Tony Scott gibi yönetmenler bu kategorideki en etkili filmleri 

çekmişlerdir. Bunlardan bazıları : Rambo II (1985) ve Rambo III (1988), Top Gun 

(1986), Zor Ölüm (Die Hard/1988), Av (Predator/1987) (Valantin, 2006: 22). 

Hollywood stüdyoları ve ordu işbirliği 1998-1999 yıllarında daha sık ve derin 

ilişkilere girer. 1998 yılında yönetmenliğini Steven Spielberg’in yaptığı Er Ryan’ı 

Kurtarmak filminde bir SS askeri ile Yahudi bir askerin çıplak elle ve bıçakla 



27 
 

savaştıkları sahneyi değerlendiren Genelkurmay bünyesindeki askerler, Hollywood 

stüdyolarındaki askerlerin simülasyon tekniği açısından kendilerinden daha iyi 

donatılmış olduğunu görürler. Bu filmden sonra yapılacak projelere başlanmadan önce 

ilk incelemenin askerler tarafından yapılması ve gerekli eğitim ve simülasyonların 

askerler tarafından verilmesi kararlaştırılır (Valantin, 2006: 130).  

Hollywood filmleri biçimsel göreneklerde, sinemasal yapaylığa ilişkin işaretleri 

silip süpürerek, bu konuların içselleşmesine katkıda bulunmaktadır. Tematik görenekler, 

eril kahramanlık serüvenleri, romantizm arayışı, kadın melodramı, kurtarıcı şiddet 

hikâyeleri, ırkçılığa ve suça ilişkin klişeler vb. gerçekliği toplumsal kurumlar değer ve 

kurumlarla bağlantılandırarak, bunların değişmez bir dünyanın tabii ve apaçık 

göstergeleri olarak algılanmasını sağlamaktadır (Kurtoğlu, 2017: 132).  

Ejder’e (2007: 78) göre günümüzde Amerika, benimsemiş olduğu ideolojisini 

tüm dünyaya Hollywood sineması üzerinden aktarmaktadır. Hollywood filmleri, 

Amerikalıların diğer devlet vatandaşlarından daha özgür, daha zengin ve askeri gücünün 

büyüklüğünü aktarmaktadır (Aktaran Akyıl, 2017: 135).  

Hollywood bir şeyleri bize o kadar düzenli ve üstü kapalı gönderiyor ki onların 

farkına varalım. Seyirci psikolojisini sömürmek, özellikle ticari Hollywood sinemasının 

çok iyi başardığı bir yöntemdir. Bunun da en sağlam yolu iyi kurgulanmış bireysel bir 

intikam hikâyesidir. Bu tür filmler dört basamaktan oluşur: Seyirciyi hazırlama, 

seyirciyi üzme, seyirciyi kızdırma ve seyirciyi rahatlatma. Çünkü seyircinin sinema 

salonunu tatmin olmuş bir şekilde terk etmesi şarttır (Kurtoğlu, 2017: 191). 

İzleyici film için bir ücret vermektedir ve bunun karşılığını almak istemesi onun 

en doğal hakkıdır. Film, içinde barındırdığı tekniklerle ve mesajlar ağıyla izleyicileri 

sarabildiği oranda onları mutlu eder. Mutlu olan her izleyici kendi çevresine farkında 

olmadan kendisine verilen mesajları iletir ve filmin oluşturduğu etki kitlelere 

ulaşmaktadır. Sinema izleyicisi hem parasının karşılığını almıştır, hem de film 

yapımcıları amaçladıkları hedeflere ulaşmışlardır. İki grup da karşılıklı memnuniyet 

duygusu içindedirler.  

Ejder’in (2007: 94-97) görüşüne göre, 11 Eylül Saldırılarına kadar Hollywood 

sineması ABD’nin dünyada tek güç olduğuna dair filmler yapmıştır. 11 Eylül 

sonrasında ise özgürlük ve terör temalı filmler yapılmaya başlanmıştır. 1970’li yıllarda 



28 
 

Rus casuslarla mücadele eden James Bond, 90’lı yılların sonlarına doğru uluslararası 

casuslar ve teröristler gibi konularla izleyiciyle buluşmuştur (Aktaran Akyıl, 2017: 

135). 

Amerikan yapımları sadece yetişkinlere yönelik değil, çocukların da bilinçaltını 

etkilemek için onlara uygun filmler ve çizgi filmler de yapmıştır. Donald Duck, Mickey 

Mause, Superman, Batman, Spiderman gibi yapımlarda sıkça Amerikan sembolleri 

kullanılmaktadır (Akyıl, 2017: 135). Çocuklar bu kahramanları kendi yaşantılarıyla 

ilişkilendirerek onlara benzemek, onlar gibi olağanüstü özellikleri olsun isterler. 

Amerikan Sineması bu kahramanların oyuncaklarıyla, tekstil ürünleriyle, kitap ve 

kırtasiye gibi alışveriş araçlarıyla çocukların bilinçaltını etkilemekle yetinmeyip, 

çocukları pazarlama endüstrisinin birer unsuru haline getirmektedir. Günümüzde 

teknolojinin gelişmesine paralel olarak video oyunlar sayesinde çocuklar birer oyun 

bağımlısı; bilgisayar, cep telefonları ve tabletlerin esiri konumundadırlar.  

 

1.3.2 Sovyet Sinemasında Algı Yönetimi ve Propaganda 

1908 yılında Rus Sinema Endüstrisi’nin kurulması sayesinde Rus halkı sinema 

kuramıyla tanışmış, hem yerel hem de Avrupa’dan ithal edilen sinema filmlerini izleme 

imkânına sahip olmuştur.  O dönem de ithal edilen filmler Rus halkın yabancı olmadığı 

cadı, şeytan, vampir gibi korkuyu empoze eden Amerikan ve Fransız filmlerinden 

oluşmaktadır. SSCB’nin topraklarının geniş olmasından dolayı ve halkın sinemaya 

ulaşmasında yaşadığı zorlukları en aza indirmek için 1918 yılında ajitasyon trenleri 

seferlerine başlanır. Propaganda için gerekli donanıma sahip trenlerden ilki Doğu 

Cephesi’ne, diğerleri ülkenin en ücra köşelerine kadar giderek devrim fikrini halka 

yaymayı amaçlamıştır (Çomak vd. 2012: 242-243). 

1917 yılında Lenin önderliğinde yapılan Rus Devrimi ile Çarlık rejimi yıkılmış, 

yeni bir yönetim biçimi oluşturulmuştur. Sinema bu durumdan çok etkilenmiştir. Bu 

dönemde yapılan filmler propaganda amacıyla yapılmış, devrim ideolojisini anlatan 

filmlerden oluşmaktadır. Sovyet sinemasında dünya sinemasını etkileyen gelişmeler 

devrimden sonra meydana gelir. Birçok yönetmen, oyuncu ve teknisyen Fransa ve 

Almanya’ya gider. Yeni bir sinema endüstrisinin temelleri atılmaya başlanır. Sinemanın 

kitlelere ulaşma ve etkileme potansiyelinin diğer sanat dallarından daha etkili olmasının 
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anlaşılmasıyla birlikte, sinema Sovyet Rusya’da devletin ilgilendiği ve geliştirmeye 

çalıştığı bir sanat dalı olarak ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliği Sinema Endüstrisi 

VGIK, Lenin’in teşvikiyle kurulmuş, sinema devlet kontrolü altına girmiştir. Sosyalist 

devrimin halka anlatılması ve bu ideolojinin yaygınlaştırılması için birçok propaganda 

filmi yapılmış ve sipariş filmler çektirilmiştir (Çomak vd. 2012: 242). 

Sovyetler Birliği’nde sinemanın en parlak dönemi 1924-1930’lu yıllardır. Bu 

dönemde Dziga Vertov, Sergey Eisenstein, Lev Kuleşov, Vsevolod Pudovkin gibi 

sinema kuramcıları, Sovyet Sineması’nın unutulmaz yönetmenlerinden olmuşlardır. 

Grev (1925), Potemkin Zırhlısı (1925), Ekim (1927), Film Kameralı Adam (1929) bu 

dönemde çekilmiş en önemli Sovyet filmlerinden bazılarıdır.  

Sipariş olarak çektirilen filmlerden en önemlisi 1925 yılında gösterime giren, 

yönetmenliğini Sergey Eisenstein’ın üstlendiği Potemkin Zırhlısı adlı sessiz filmdir. 

Filmde gemideki denizcilerin Çar’a karşı ayaklanması anlatılmaktadır. Filmin bu kadar 

etkili olmasının sebebi, film tiplemelerinin evrensel olmasının yanı sıra ezen ve ezilen 

arasındaki ilişkinin seyirciye güzel bir şekilde yansıtılmasıdır (Akyıl, 2017: 132). 

Sessiz sinema örneği olan Grev,  Çarlık döneminde greve giden bir fabrikanın 

yönetime karşı direnişini anlatmaktadır. Filmde işçiler çok zor şartlar altında 

çalışmaktadır. İnsanca muamele görememeleri, uzun çalışma süreleri, işverenlerden 

iyileştirme istemeleri ve bu isteklerine cevap alamamaları sonrasında isyana dönüşür. 

Filmin sonunda işçiler devrimi gerçekleştirir ve patronlar fabrikadan atılır. Ekim filmi, 

Grev filminin devamı niteliğindedir. Eisenstein’in kurgulama tekniğinin en ileri 

düzeyde kullandığı film, Lenin tarafından sipariş edilmiş propaganda filmdir. Film 

Kameralı Adam filminde gündelik yaşamı oyuncu, dekor, kurmaca olmadan kendi akışı 

içinde anlatmaya çalışan film, şehirleşme, makineleşme, insan ve makinenin eşgüdümlü 

uyumu üzerine odaklanmıştır. Vertov’a göre her şey olduğu gibi izleyiciye 

aktarılmalıdır. Çalışan işçi sınıfının sosyal, kültürel ve spor aktivitelerinin çekildiği 

film, belgesel film niteliğinde bir başyapıttır (Çomak vd. 2012: 248).  

Kırık’a (2014: 361) göre Sovyet Sineması’nın temel özellikleri: 

Filmlerde işçi sınıfı ön plandadır.  

Lider üzerinden bir anlatım yerine kitle üzerinden anlatım vardır. 
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Hikâyeler karşıt kutuplar üzerinden anlatılmaktadır.  

Mücadeleleri her zaman iyiler kazanır. 

Irka ve millete herhangi bir gönderme yapılmamaktadır. 

Yoğun sansür içermektedir (Aktaran Akyıl, 2017: 132). 

 

1.3.3 Alman Sinemasında Algı Yönetimi ve Propaganda 

Sinema 20.yy’da kitlelere ulaşmanın en etkili aracıydı. Televizyon yayınlarının 

olmadığı 1900’lü yıllarda halkın eğlence araçlarından birisi olan sinemanın algı 

yönetimi ve propaganda aracı olarak kitleleri etkilemesinin farkına varıldı. Almanya 

sinema sektörüne I.Dünya Savaşı sonrasında ağırlık vermiştir. 1917 yılında film 

üretmek için UFA’yı (Universal Film AG) kurmuşlardır.  

Savaşta en çok yıpranan ülkelerden olan Almanya, farklı bir yapılanma arayışı 

içine girerek, kendine güveni sarsılmış olan toplumu birleştirme ve bütünleştirme 

çabasına girmiştir. Bu çaba içerisinde en çok dikkat çeken ve fazlasıyla başarılı 

oldukları kısım nasyonalist propaganda olmuştur. Hızla gelişmekte olan medya 

teknolojileri kısa süre içerisinde endüstrileşmiştir. Alman dışavurumculuğunun önemli 

isimlerinden olan Robert Wiene (Dr. Caligari’nin Kabini, 1920), F.W. Murnau 

(Nosferatu, 1922) ve Fritz Lang (Metropolis, 1927) yaptıkları filmlerle uluslararası 

başarıya ve popülariteye ulaşmışlardır. Alman sinemasının bu yükselişi aynı zamanda 

sinemanın amaçtan öte araçsal fonksiyonunun benimsenmesinde etkili olmuştur.
5
 

1920’li yılların ortasından itibaren Alman sinemasında halkı savaş sonrası 

psikolojiden uzaklaştırmak amacıyla dağ filmleri yapılmaya başlanmıştır. Bunların yanı 

sıra haber filmleri de o dönemde meydana gelen siyasi olayları halka aktarmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Haberler, belgesel film tarzında yapılmışlardır. Bu dönemde televizyon 

olmadığı için halkı bilgilendirmek amacıyla bu tarz filmler çekilmiştir. Propaganda daha 

çok haber programları üzerinden gerçekleşmiştir (Akyıl, 2017: 132). Savaştan ağır bir 

yenilgiyle çıkmış ve özgüveni sarsılmış halkı, algı operasyonlarıyla toplumsal 

buhrandan uzaklaştırmak amaçlanmıştır.  

                                                           
5
 www.otekisinema.com/alman-propaganda-sinemasi/  12.07.2017 
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Naziler sinemanın propaganda aracı olarak etkin biçimde kullanıldığının farkına 

varmışlardır. Film üretmek için kurulan UFA, Nazilerin 1933’de iktidara gelmesiyle 

kurulan Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı’nın başına gelen Joseph Goebbels 

tarafından kontrol altına alınmıştır.  

Reichsfilmkammer (Reich Sinemacıları Birliği) kurulmuş ve bu birliğe bağlı 

Reicskulturkammer kültür odası oluşturulmuştur. Film sektöründe çalışabilmek için 

Kültür Odasına üye olmak zorunlu kılınmış, ancak üye olabilmek için ari ırka mensup 

olmak şart koşulmuştur. Hitler, sinemanın kitleler üzerindeki etkisinin diğer kitle 

iletişim araçlarına oranla daha büyük olduğundan sinemada propagandayı yoğun bir 

biçimde kullanmıştır. Sinema, tarih boyunda insanlara özgü dünyaları yansıtmada en 

üstün anlatım aracı olmuştur. Joseph Goebbels, sinemanın insanların düşünce ve 

inançlarında önemli bir etkiye sahip olduğunun bilincindeydi. Bundan dolayı sinema 

endüstrisini, devletin denetimine alarak propaganda filmleri hazırlatmıştır (Welch, 

2001,. Aktaran Akyıl, 2017:133). 

Sinema endüstrisi, Goebbels’in öncelikli eğildiği konulardan birisidir. Savaş 

sonrasında yaşanan ekonomik buhranın neden olduğu düşük bütçeli yapımlar, farklı 

tekniklerin denenmesine yol açtı ve sembolizm ile mizansenin temel alındığı üslup olan 

dışavurumcu sinema gelişti. İkonlaşan Alman dışavurumculuğunun doğurduğu modern 

Alman sineması, kitleler üzerinde ciddi anlamda etkili olmuştur. Eleştirinin Goebbels 

emriyle tamamen sansürlenmesi de sinemanın propaganda amacıyla şekillendirilişinin 

bir parçası olmuş ve böylece kitleleri yönlendirebilecek araç tamamen devletin 

kontrolüne geçmiştir.
6
 

Devlet, eline aldığı bu güç ile halkın yeniden devlete olan bağlılığını ve güvenini 

toplayabilmek için bir takım arayışlara girmiştir. Sinema ve sanatın kitleleri etkileme 

gücü kullanılarak, başarının ve gücün sadece üstün ari ırkın çoğalmasıyla 

sağlanabileceği halka empoze ettirilmeye çalışılmıştır. Irksal açıdan iyi ve kötü ayrımı 

yapılıp, saf ırk olmayan halk dışlanıp aşağılanıyor, ari ırk ise devlet eliyle 

yüceltiliyordu. Leni Reifenstahl’ın filmlerinde bu olgu açıkça gözlemlenebilmektedir.  

Hitler, Kavgam adlı kitabının 6. kısmında Almanya’nın I.Dünya Savaşı’nda 

yeteri kadar propaganda yapamadığı için yenilmesinden bahsetmiştir. 17. kısımda ise 

                                                           
6
 www.otekisinema.com/alman-propaganda-sinemasi/  12.07.2017 
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Nazizm içerisinde propagandanın nasıl yapılması gerektiğinden bahsetmiştir. Buna göre 

propaganda sinemasında olması gereken özellikler şu şekildedir: Propaganda dikkat 

çekmeli, halka yönelik olmalı, önemli mesajları sıklıkla tekrarlamalıdır. Nazi 

propagandasının diğer önemli ismi olan Joseph Goebbels, Nazilerin dışarıya açılan 

yüzünü düzenleyen kişidir. Nazi imajını Hitler oluşturmuş, Goebbels ise bunu 

aktarmıştır. Joseph Goebbels’e göre ise propagandanın hedef kitlesi eğitimsiz kişiler 

olmalıdır. Çünkü eğitimsiz kişilerin algıları daha kolay yönetilebilir (Akyıl, 2017: 133). 

Yönetmen Leni Reifenstahl, Nazi propaganda filmlerinin önemli isimlerinden 

biridir. İmanın Zaferi, İradenin Zaferi, Özgürlük Günü Nazi Almanya’sı için hazırladığı 

önemli filmlerdendir. 1938 yılında çektiği Olympia filminde 1938 Berlin 

Olimpiyatlarının belgeselini çekmiştir. Alman atletlerin uçarmışçasına yerden bağımsız 

gösterildikleri sahneler eleştiri odağı olmuştur ve yönetmen propaganda yaptığı 

gerekçesiyle suçlanmıştır.
7
  

Ancak bu filmin özelliklerinden biri Hitler gençliğine değil, dünya gençliğinin 

kahramanlığına ve güzelliğine adanmış olmasıdır. Film boyunca Nazilerin ari ırk fikri 

ile zıt nitelikteki atletlerin yüceltildiği görülür. Zenci atlet Jesse Owens, Japonya için 

koşan Koreli maratoncu Kitei Son gibi karakterler, ari ırkın sarışın, mavi gözlü 

imajından çok uzak insanlardır.
8
 Bu açıdan irdelendiği zaman Leni Reifenstahl’in 

Olympia filmi üzerindeki suçlamalar bertaraf edilmiş olmaktadır. Filmde sadece Nazi 

atletleri değil, diğer ülkelerin sporcularına da yer vermiştir ünlü yönetmen.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 www.otekisinema.com/alman-propaganda-sinemasi/ Erişim Tarihi : 11.07.2017 

8
http://www.hurriyet.com.tr/olimpiyatlar-ve-filmler-2-leni-riefenstahl-ve-olympiaucuncu-reich-

yonetimi-leni-riefenstahldan-saf-alman-irkinin-guzelligini-yuceltecek-bir-film-38226384 Erişim 

Tarihi : 19.02.2018 
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2. VİETNAM SAVAŞI VE FİLMLER 

2.1 Vietnam Coğrafyası, Tarihi ve Uygarlığı  

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya’da yer alan, kuzeyinde Çin 

Halk Cumhuriyeti, güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi, batısında Laos ve 

Kamboçya’nın yer aldığı bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Başkenti Hanoi olan ülke 

330.000 km2 yüzölçümüne ve yaklaşık olarak 85 milyonluk nüfus yoğunluğuna 

sahiptir. Başkent Hanoi, Ho Chi Minh City, Nha Tang, Qin Nhon, Nam Dinh, Da Nang, 

Can Tho ve Hai Phong başlıca önemli kentleridir.
9
 

İlk Vietnamlılar kara ve balık avı ile Rai denilen yakılmış orman bölgelerinde 

toprağı işleyerek kendi idamelerini sağlardı. İlkel bir tarım örneği olan Rai, yakılan 

orman bölgelerindeki toprağın zaman zaman kendiliğinden tohumlanmasından ibarettir. 

İki ya da üç sefer mahsul alınınca o topraklar bırakılır ve ormanın başka bir bölgesi 

yakılarak yeni bir tarım bölgesi oluşturulur. Tarım aracı olarak cilalı taştan yapılmış 

kazma, tek el aletleridir (Angın, 1966: 21). 

Bugün ise ekonomileri coğrafi koşulların da etkisiyle tarım, hayvancılık ve 

ormancılığa dayalıdır. Çok önemli çeltik bölgeleri vardır. Burada yetiştirdikleri 

pirinçleri ihraç etmektedirler. Bilim, teknoloji ve sanayi alanında çok gelişmiş 

değildirler.  Kömür madeni önemli yer altı zenginliklerindendir. Bu ocaklarda ilkel 

koşullarda çalışan halk, nüfusun önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  

Tarihten önceki dönemlerde Vietnam, kıtanın bu bölgesine gelmiş insanlarla 

Güney Denizlerinden gelen denizcilerin buluştukları yerdi. Böylece Vietnamlılar, 

Endonezyalılar ve Mongol göçmenlerinin karışmasından meydana gelmiştir (Angın, 

1966: 19). Moğol kökenli Vietler, güneye doğru göç edip bugünkü Vietnam 

topraklarının bir kısmına yerleşmişlerdir (Yılmaz, 1997: 73).  Başlangıçta Kızıl Nehir 

havzasına yerleşip zaman içinde doğu kıyılarından güneye doğru inmişlerdir. Esas 

Vietnam ırkını meydana getirenlerin yaklaşık olarak iki yüz bin kişi olduğu ve Delta 

etrafındaki tepelerde yani orta bölgede yaşayan Moung’lar olduğu bilinir (Angın, 1966: 

19). 

                                                           
9
 https://akbank.com/doc/deik/vietnam-2009.pdf , 11.02.2018 
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Vietnam uygarlığına bakıldığı zaman 19.yüzyıldan önce kendilerine has 

gelenekçi bir yaşayış biçimlerinin olduğu bilinmektedir. Halk sadece sıkı kaidelerle aile 

çevresine bağlı olmakla kalmayıp, aile bizzat köyün bir parçası konumundadır. Köy 

hem bir aile grubudur hem de üyeleri birbirine sadakat duygusuyla bağlı olan manevi 

bir kişiliktir. Din anlamına gelen Dao sözü, Vietnam dilinde yol demektir. Yani ebedi 

akıl yolu. Bu yolu herkes eski bilgileri örnek alarak geçer. Bu sebepten dolayı 

Vietnam’da ecdada tapma işi yaygındır. Ülkenin Kamboçya’ya komşu olmasından 

dolayı Khmer İmparatorluğunun görkemli tapınaklarından etkilenen Vietnam sanatında 

anıtlar önemli yer kapsar. Vietnam’da halk sınıflara ayrılmıştır. Okumuşlardan sonra 

çiftçiler, sanatkârlar, tüccar ve askerler gelir. Memurlar yarışmalarla seçilir, bu sayede 

en basit vatandaşın oğlu en yüksek devlet işinin başına geçebilir. Vietnam’ın 

yarımadadaki üstünlüğü bu demokratik anlayıştan gelmektedir (Angın, 1966: 42-47). 

Bugün ise Vietnam büyük ölçüde Çin’de yaygın olan Konfüçyusçu bir kültüre 

sahiptir (Huntington, 2008: 351). Kültürel olarak Çin’le benzer bir yapı Vietnam’da 

hâkim olsa da tarihsel olarak son derece düşmancıl ilişkiler zamanımıza kadar 

süregelmiştir.  

İ.Ö. 208 yılında Çin generali Trieu Da bu bölgeyi işgal edip Quin hanedanına 

başkaldırarak kendisini Nam Viet, yani Güney Viet Ülkesi İmparatoru olarak ilan 

etmiştir. Bu sayede ilk Vietnam devleti kurulmuş olur. İ.S. 111 yılından Çin tarafından 

işgal edilene kadar Nam Viet, Çin himayesinde özerk bir krallık olarak varlığını 

sürdürmüştür (Yılmaz, 1997: 73). 

Vietnam üzerindeki Çin hâkimiyeti bin yıl gibi uzun bir süreyi kapsar. Bu durum 

Çin’in Vietnam üzerinde ne kadar etkin olduğunu göstermektedir. Çin’in Vietnam 

üzerinde uzun süreli bir siyasi hâkimiyet kurmasına rağmen Vietnam, kendine özgü 

milli kültürünü geliştirmeye gayret göstermiştir ve Çin denizi içinde kaybolmamıştır. 

Vietnam uzun süren bir direnişin sonunda Çin’e karşı bağımsızlığına yeniden 

kavuşmuştur (Gürbüz, 2009: 33). 

Uzun yıllar Çin egemenliği altında yaşayan Vietnamlılar asimile olmamak için 

hayli çabalar göstermişlerdir. Ülkede siyasi ve idari yapıda Çin uygarlığının etkileri 

görülmektedir ancak Vietnam gelenekçi bir yapıda kendisini idame etmeyi başarmış bir 

ülkedir.  
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Nam Vietliler 10.yüzyılın başında Tang hanedanının çöküşüyle ortaya çıkan 

karışıklıktan yararlanıp Çin egemenliğine son vermişlerdir. 939 yılından 1428 yılına 

kadar güçlü ve merkezi bir krallık olarak var olmuşlardır. Bu tarihten sonra bazı fetih 

hareketleri görüldüyse de çeşitli iç parçalanmalardan kaçamamışlardır. Kuzeye 

Trinh’ler, güneye Nguyen’ler egemen olurlar. Parçalanmalardan sonra Avrupalı 

devletler İpek ve Baharat yollarını kontrol altına almak için bazı seferler 

düzenlemişlerdir. Eurico ve Vasco de Gamma’nın seferleri başarıyla sonuçlanır. 

Portekizliler başta Hindistan olmak üzere Asya’da pek çok üs kurdular (Yılmaz, 1997: 

74). Bu başarıdan sonra diğer Avrupa ülkeleri de yeni sömürgeler elde etmek için 

hedeflerini Asya ülkeleri üzerine yoğunlaştırmışlardır.  

Portekizlileri Hollandalılar ve İngilizler izledi. Zamanla bu sömürgeci ülkeler 

Vietnam’ın liman şehirlerinde ticaret kolonileri kurmaya başladılar (Gürbüz, 2009: 34). 

Ticaretle başlayan masum ikili ilişkiler yerini zaman içerisinde önce sömürüye, sonra da 

savaşa, dinmeyen acılara ve zulme bırakmıştır.  

 

2.2. Savaş Öncesi Vietnam 

Dünyadaki sömürgecilik faaliyetlerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla, Avrupalı 

devletler Asya topraklarında kendilerine bu bölgeyi yönetmek için hem bir pazar arayışı 

içine girmişler hem de buralarda üsler kurmak istemişlerdir. Bunun için kendilerine 

zayıf, güçsüz ancak verimli topraklara sahip Vietnam’ı seçmişlerdir. Vietnam’da üs 

kurup bölgenin zenginliklerini Avrupa’ya götürüp, karşılığında kendi mallarını satarak 

Güneydoğu Asya’ya hâkim olma düşüncesi içindedirler.  

Vietnam’ın liman şehirlerine ilk olarak Portekizli tüccarlar gelmişlerdir. 

Vietnam’ın sömürgeleştirilmesi girişiminde Katolik misyonerler, tüccarlardan daha 

başarılı olmuşlardır. Önce Fransiskenler, daha sonra da Cizvitler Hıristiyanlaştırma 

kampanyaları yürütmüşlerdir (Yılmaz, 1997:74). Vietnam’daki ilk Katolik misyonlarını 

kuranlar Portekizlilerdir. Bunların başarısı, daha çok yerli hükümdarlar üzerinde 

sağladıkları ticari prestijden gelmektedir. Bu misyonerler Vietnam’a Hanoi, Turan ve 

Fai Foo’ ya giden gemilerle gelmekteydiler. Portekizli şeflerin yardımıyla saraya giren 

misyonerler, yerli krallara Avrupa bilimleri hakkında bilgi verseler de krallar 

kendilerinden çekiniyorlardı (Angın, 1966: 29).  



36 
 

Vietnam üzerinde Portekiz’in etkisinin azalmasıyla 17.yy. da sömürgecilik 

yarışına katılan Fransa, Vietnam’a büyük önem vermiştir. Doğu zenginliklerinden pay 

kapmaya çalışan Fransızlar ekonomik ve dini sebeplerin iç içe geçtiği politik kararlılık 

göstererek Vietnam’la diğer sömürgeci devletlerden daha çok ilgilenmişlerdir. Fransız 

tüccarları Katolik misyonerlerin masraflarını üstlenerek onları Vietnam’a getirdiler. 

Tüccarlar, misyonerleri finanse ettikleri gibi serbest çalışabilmeleri için gerekli düzeni 

ve ortamı sağlamaya çalışmışlardır. Bu çalışmaların karşılığında Fransızların dini ve 

kültürel etkisi altına giren Vietnamlılar, Fransız tüccarları için açık bir pazar haline 

gelmişlerdir (Gürbüz, 2009: 34). 

Papa’nın emriyle Vietnam’a giden din adamı P.Alexandre de Rhodes’in asıl 

amacı Japonya’yı Hıristiyanlaştırmak iken bu bölgeye geldiği sırada Japonlar bütün 

misyonerlere kapılarını kapatmışlardır. Bu yüzden Rhodes, bir yıl kadar Macao’ da 

kalmıştır.1624 yılında amirleri tarafından Annam kentine gönderir ve Annam’da altı ay 

içinde Vietnam dilini öğrenip verdiği vaazları bu dilde yapmaya başlamıştır. 1627’ de 

Tonkin’ e gönderilen rahip, buradan kraliyet sandalı ile Hanoi’ye giderek saraya yakın 

konumdaki bir eve yerleşmiştir. 1627 yılı sonuna kadar yaklaşık olarak 1200 kişiyi 

vaftiz etmiştir. Sonraki yıllar bu rakamlar iki ve üç misline çıkmıştır. Fakat kral, 

Fransızların kendilerine Avrupa tarzı bir hayat yaşatacağından, halkın kendi 

kültürlerinden, geleneklerinden kopacaklarını düşündüğü için artık rahibe soğuk 

davranmaktadır. Nihayetinde kral Trinh Trang, rahip Alexandre de Rhodes’e ülkesinden 

ayrılması gerektiğini bildirir ve rahip 1630’da Hanoi’den ayrılır (Angın, 1966: 30). 

Misyonerlerin Vietnam milli kültürü üzerinde ağır tahribatlar yapması halkı 

oldukça rahatsız etmiştir. Vietnam’daki toplumsal hayat, sosyal dayanışma ve büyüklere 

saygıyı içeren bir temele dayanmaktaydı ve misyonerler de bu toplumsal temeli 

yıkmaya çalışıyorlardı (Gürbüz, 2009: 35).  Hıristiyan olan Vietnamlı kadınlar bir 

mandarinin ikinci eşleri olmayı kabul etmiyorlardı. Bunun üzerine kral, misyonerlere 

bir dizi tehdit içeren mesaj gönderir. Bu mesajdan sonra Hıristiyanlara kötü 

davranılmaya ve işkenceler edilmeye başlamıştır. Kral bu mesajında şöyle diyordu:  

 

“Krallığım içinde yaydığınız bu kanun nedir pederler? Siz tebaama yalnız bir 

kadınla evlenmesini emrediyorsunuz, ben ise bana sadık kalacak çok çocukları 

olsun diye birçok kadınla evlenmelerini istiyorum” (Angın, 1966: 31). 
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Vietnam’da Hıristiyanlara karşı başlatılan ayaklanmalar giderek artmıştır. Halk 

kendi elleriyle Katolikleri cezalandırmaya çalışmıştır. İlerleyen olaylar zamanla 

Hıristiyanlara karşı halk hareketlerine sahne olmuştur.  

18.yy. başlarında hanedanlar arasındaki bitmeyen çatışmalar neticesinde açlık ve 

kıtlık Vietnam’ı hem ekonomik olarak hem de toplumsal olarak sarsmıştır. Yıllar 

boyunca devam eden savaşlardan, zafer ve yenilgilerden sonra Prens Nguyen Anh, 

1802’ de iktidarı ele geçirir ve 1954’e kadar Vietnam’a hâkim olan hanedanı kurmayı 

başarır. Son derece katı, acımasız ve merkeziyetçi bir yapı oluşturuldu. Nguyen Anh ve 

onu izleyen hükümdarlar egemenliklerini korumanın, kapitalizmin ve kapitalist 

toplumsal ilişkilerin Vietnam’dan uzak tutulmasında olduğunun bilinciyle geleneksel 

egemenlik biçimlerini canlandırmaya çalışmışlardır (Angın, 1966: 75). 

19.yy’ ın ilk yarısında Fransız misyonerler halkın kendilerini engellemelerini 

önlemek, tüccarlar ise ellerinde tuttukları ticareti güven altına almak maksadıyla sürekli 

Fransız hükümetinden askeri yardım talebinde bulunmaktaydılar. Ancak Fransız 

hükümetinden olumlu cevaplar alamıyorlardı. 1842’de Çin’ in İngilizlere ve 

Amerikalılara karşı yürüttüğü Afyon savaşını kaybetmesi, bu iki ülkenin devasa Çin’ i 

sömürmesine neden oldu (Gürbüz, 2009: 37).  Fransa, İngiltere’nin ve Amerika’ nın bu 

başarısını kendisine örnek almıştır. 19.yüzyılın ortasında Fransız sömürgecileri ülkeyi 

istila etmeye başlamıştır. Fransızlar ülkenin işgalini yaklaşık olarak 30 yılda 

tamamlamışlardır (Giap, 2009: 12). 

Hearden (1991: 7), Fransız kuvvetlerinin 14 gemi ve yaklaşık 2500 askerle 

Vietnam işgaline başladığını belirtir. Liman şehirlerinde başlanan işgal, ciddi bir 

direnişle karşılaşmayınca başarılı oldu ve kısa bir zaman içinde Saygon ve çevresi ele 

geçirir. Katolik misyonerleri korumak için Fransız ve İspanyollar Çoçin Çin’ e girip 

başarı elde etmişlerdir. Fransız işgali ilerlerken 1862’ de imparator To Duc ile bir 

anlaşma yapılır ve anlaşmaya göre Vietnam limanları bütünüyle Fransız tüccarlara 

açılır. Aynı zamanda Katolik misyonerlere tüm ülke topraklarında güven içinde dini 

propaganda yapmaları için haklar tanınmıştır (Aktaran Gürbüz, 2009: 37). Ülke içinde 

işgallerini genişleten Fransızlar 1883’ de Vietnam’ ın bağımsızlığına son vererek ülkeyi 

mutlak sömürge haline getirmişlerdir (Gürbüz, 2009: 38). 

Uzun uğraşlar neticesinde Vietnam’ın işgalinden sonra hedefte olan Kamboçya, 

Fransız sömürgesi olmaktan kurtulamamıştır. Vietnam ve Kamboçya’ nın işgalinden 
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sonra Fransızlar Laos’ e ele geçirerek Çinhindi olarak anılan bu bölgedeki üç ülkeyi ele 

geçirdi. Birbirine komşu olan üç ülke içinden en önemli olan ülke Vietnam’dır. 

Topraklarının verimli olması, maden verimliliği bakımından diğer ülkelerden zengin 

olması, Vietnam’ın stratejik olarak önemli bir konuma sahip olmasında etkili olan 

nedenlerdendir.  

Hindiçini veya Çinhindi denilen bu bölge o zamanlar dört devletten 

oluşmaktaydı. Bunlar; Annam, Siyam (bugünkü Tayland) ve bu iki ülke arasında yer 

alan Kamboçya ve Birmanya. Bugünkü Vietnam, Laos ve Tonkin’i kapsayan Annam bir 

imparatorluk, diğerleri ise krallıktı. Bu bölgenin Avrupa ile ilk temasları 16.yüzyıl 

başlarında, önce Portekizliler, devamında ise Hollandalılar ile başlamıştır. 17.yüzyıldan 

itibaren ise İngiliz ve Fransız tüccarları misyonerlerle bu bölgelere gelmiştir. Fransa, 

daha çok Annam ve Siyam’la, İngiltere ise Birmanya ile ilgilenmiştir (Armaoğlu, 2013: 

720). 

Fransızlar Vietnam’ı işgal ettikten sonra ülkeyi idari olarak üçe bölmüştür. 

Kuzey bölgesinde başkent Hanoi ilan edildi. Orta bölgenin ve güneyin başkenti Saygon 

olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 85’inin ana dili Vietnamcaydı. Geriye kalan kısım ise 

Çinliler, Kamboçyalılar ya da çeşitli diller konuşan dağ halklarından oluşmaktadır. 

Fransızlar 1900’ den itibaren köy ekonomisini dünya kapitalist sisteminin bir parçası 

haline getirmeye başladı ve bunu dört biçimde yaptı. İlk olarak hükümet toprağın büyük 

bir kısmına el koydu ve plantasyonlar ya da maden işletmeleri için Fransız işadamlarına 

devretti. İkinci olarak kurmaya çalıştığı güçlü ve modern devleti finanse etmek için 

tarım vergilerini ürünün beşte birine kadar yükseltti (Neale, 200: 22). Halk artık daha 

çok çalışıp daha fazla üretiyordu ancak aynı zamanda daha çok vergi ödeyip daha az 

para kazanıyordu (Gürbüz, 2009: 40). 

Üçüncü olarak, gelişen madenler, plantasyonlar ve şehirler için işçilere ihtiyaç 

duyulmaktaydı. Diğer bir sömürge olan Afrika’da bu sorun halka nakit olarak ödemeleri 

gereken kelle vergisi dayatılarak çözülmüştür. Vietnam’da kelle vergisi pirinç olarak 

ödeniyordu ve halkın düşük ücretli sanayide çalışması gerekmiyordu. Fransızlar kelle 

vergisini iki katına çıkararak nakit olarak ödenmesi için halka baskılar yaptılar (Neale, 

200: 22). Hevea tarlalarında, tekstil sanayide ve maden ocaklarında binlerce kişi 

çalışmaktaydı. Bu kişiler köylerindekilerden daha iyi beslenip daha iyi koşullarda 

yaşamalarına rağmen köklerinden kopmuş, ailesiz kimselerdi. Vietnam böyle bir 
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durumla ilk defa karşılaşıyordu (Angın, 1966: 57). Fransızlar zor kullanarak, vergileri 

yükseltip halkı bağlarından koparmaya mecbur bırakmıştır. Sıkı kaidelerle ailesine, 

çevresine ve köyüne sadakat duygusuyla bağlı olan halk, şimdi hayatlarını idame 

ettirebilmeleri için sömürgeciliğin dayattığı kapitalizme boyun etmek zorunda kalmıştır. 

Dördüncü ve en önemli unsur, Fransız hükümetinin köydeki toprak ağalarının 

Fransızları desteklemesine yol açtı ve sömürgeciliğe köylerde gerçek bir sosyal taban 

oluşturdu. Toprak ağaları güçlenip köylerden daha çok pirinç satın alınmaya başlanınca 

köylülerin payı azaldı. Sömürgeci yönetim ve toprak ağaları, köylülerin elindeki 

mahsulleri alarak onları işçi olarak çalışmaya zorladıkları gibi ellerindeki mahsulleri 

Fransa’ da üretilen sanayi ürünleri karşılığında şehirlere satıyorlardı (Neale, 2004: 22-

23). 

Fransızlar, sömürdükleri Vietnam’ da halkın gelenekçi kültürel değerlerini 

yozlaştırarak Ananevi kültürün terk edilmesini sağlamıştır. 1906 yılında Hanoi 

yakınında bir okul açtılar. Bu okulda Çin yazısı bırakılmış, Vietnamlı öğretmenler 

tarafından öğrencilere Fransızca eğitim vermeye başlamışlardır. 1912 yılında Ananevi 

edebiyat yarışmaları kaldırılıp, Vietnam’a Fransız usulü eğitim getirildi. Yüksek 

okullara bazı kolaylıklar sağlanmış, mezun olabilen öğrencilere Fransa’da diploma alma 

hakkı tanınmıştır (Angın, 1966: 57). Özellikle Paris’e eğitime giden Vietnamlı 

yöneticilerin ve toprak ağalarının çocuklarının gözleri açılıyor, milli duyguları 

gelişiyordu. Fransa’daki özgürlük ortamını gören Vietnamlı öğrenciler artık kendi 

ülkelerinde Fransızların onlara pislik gibi davranmalarına katlanamıyorlardı. Bu olay, 

özgüveni zedelenmiş eğitimli kesimlerin milliyetçi duygularını ön plana çıkarmıştır 

(Gürbüz, 2009: 54). 

Rusya’da gerçekleşen komünist devrim, Vietnam gençlerini oldukça etkilemiştir. 

Rusya ve Çin’de eğitim almış gençler Vietnam’a döndükleri zaman komünist fikirleri 

yaydılar ve bu hareketi onlar yönettiler. Zaman içinde komünistler popüler halde geldi 

ve teşkilatlanmalarındaki karışıklıkları önlemek için 1941 yılında Viet Nam Doc Lap 

Dong Minh Hoi (Vietnam Özgürlük Cemiyeti) yahut bilinen adıyla Vietminh teşkilatını 

kurarak komünistleri tek bir çatı altında topladılar. Örgütün lideri Ho Chi Minh, 

Vietnam direnişini tek elde toplamayı başarmıştır (Gürbüz, 2009: 50-52). 

Vietnam’da devrimin başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri de Ho Chi 

Minh ve onu takip eden kişilerin kendi hareketlerini güçlü vatanseverlik duyguları ile 
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aynı seviyede tutmalarındaki başarılarıdır. Gerilla savaşı konusundaki derin düşünceler, 

halkın savaşı benimsemesi ve sahip çıkması devrimin başarısına katkıda bulunmuştur 

(Ball ve Bellamy, 2013: 296-299). 

II. Dünya Savaşının başlamasıyla Almanya, 1940’da Fransa’yı işgal etmiştir. Bu 

olay ile Vietnam’daki Fransız etkisi azalmaya başlamıştır. Fransa’nın Çinhindi’ deki 

egemenlik haklarına dokunulmamak koşulu ile Vietnam, Japonya’ ya bırakıldı (Yılmaz, 

1997: 77). Çin’i dize getiren Japonların amacı işgallerini Hindiçin’ e, Atlantik’ e, 

Filipinler ve Endonezya’ya kadar genişletmekti. Doğal kaynakları oldukça sınırlı olan 

Japonya, Endonezya’nın petrolünü, Hindiçin’ in pirincini ve diğer zenginliklerini elde 

etmek için savaşı finanse etmesi son derece önemlidir (Gürbüz, 2009: 59). 

1941 yılında Vietminh birlikleri Ho Chi Minh önderliğinde gerilla savaşını ilan 

etti. Ho Chi Minh “Elinizdeki bütün imkânlarla savaşın. Silâhlarınızla, kürek, kazma ve 

sopalarınızla savaşın!” diyordu (Angın, 1966: 64). Ülkenin kuzeyinde yaşayan 

kabilelerden askeri destek alan Vietminh, Fransızlara karşı sonuç alınan saldırılarda 

bulundular. Çin’e giden Ho Chi Minh, ülkesi için buradan yardım almayı başardı. İkinci 

Dünya Savaşı şartları içinde büyük güçler aralarında mücadele ederken Vietnam bu 

durumu kullanıp bağımsızlığını ilan etmek istiyordu. Vietnam’da bulunan Japonlar, 

ülkedeki Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Vietnam’daki Fransız hâkimiyetine 

son verdiler (Hearden, 1991,. Aktaran Gürbüz, 2009: 61). 

Ülkedeki sömürgeci güçlere karşı verilen mücadele nedeniyle halk iyice açlık ve 

kıtlık çekiyordu. Açlık bütün toplumu değiştiriyordu. Yoksullar, zenginlerden yiyecek 

dileniyor ve reddediliyordu. İnsanlar komşuları ve akrabaları ile paylaşmayı 

istemiyorlardı. Topraklarını ucuza satıyor, bununla da kalmayıp kızlarını da satılığa 

çıkarıyorlardı. Ailelerde kimin yemek yiyip yemeyeceğine dair tercihler yapılıyordu 

(Neale, 2004: 35). 

Fransa’nın Vietnam’da başarısız olmasıyla müttefikini kaybeden Amerika, Ho 

Chi Minh’e yaklaşmıştır. Ortak amaçları Vietnam’ daki Japonları yenmekti. Ülkede 

yaşanan kıtlık, Japonların halka yaptıkları zulümle birleşince Vietnam halkı Vietminh’e 

olan desteklerini arttırdılar. Yine de Vietminh kuvvetleri kendi güçleriyle Japonlara 

karşı koyamadılar. Amerika’nın Japonya’ya atom bombası atması üzerine Vietnam’daki 

Japon işgali kendiliğinden ortadan kalkmıştır (Gürbüz, 2009: 62). 
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Japonya’nın yenilmesinden sonra meydana gelen kuvvet boşluğunu Komünist 

Çin doldurmuş ve bu sayede milletlerarası komünizm Asya’da büyük bir ağırlığa sahip 

olmuştur. Yalnız Asya’da Sovyet Rusya ile Komünist Çin’i rahatsız eden iki unsur 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki Amerika’nın Güney Kore’de bulunması, diğeri ise 

Fransa’nın Hindiçin’de bulunması ve Amerika’nın Fransa’yı desteklemesidir. Bunun 

içindir ki, 1950-54 yılları arasında Uzak Doğu çatışmalarının temel gelişmesi Kore 

Savaşı ve Hindçini savaşı olmuştur (Armaoğlu, 1984: 453). 

29 Ağustos tarihinde Demokratik Vietnam Cumhuriyeti kuruldu ve 2 Eylül günü 

bu münasebetle bayram ilan edildi. Ho Chi Minh 1946 tarihinde Vietnam 

Cumhuriyetinin başkanlığına geldikten sonra 6 Mart adı verilen anlaşma Fransızlarla 

imzalandı. Fransız hükümeti bu anlaşma ile Vietnam’ı hükümeti, parlamentosu, ordusu 

ve maliyesi olan ve Fransız Birliği Hindçini Federasyonuna dâhilmiş gibi kabul 

ediyordu (Angın, 1966: 63). 

Geçici uzlaşma sonucu, Mart 1946’ da Fransız askerleri Hanoi’ ye girdi. 

Vietminh kuvvetleriyle Fransızlar arasındaki çatışmalar genişlemeye başladı. Aralık 

1946’da Ho Chi Minh genel bir ayaklanma çağrısı yapmıştır. Fransızlar Hanoi’ ye ve 

büyük karayollarına hâkimdiler. Kentler gündüzleri Fransızlara, geceleri ise 

Vietnamlılara aitti (Yılmaz, 1997: 79).  Fransızlar Vietnam’a iyi silahlanmış 63.000 

asker gönderdiler ve o zamanlar Vietminh’ in düzenli ve düzensiz asker ve gerilla sayısı 

60.000 civarındaydı (Trager, 1966,. Aktaran Gürbüz, 2009: 76). 1947 yılında Fransızlar 

direnişi bırakmaları için Vietminh’ le pazarlık yapmak istediler ancak Vietminh bu 

durumu kabul etmedi. 1 Temmuz 1949’ da Bao Dai, Fransız Birliğinin bir parçası 

olarak Vietnam devletinin kurulduğunu açıklamıştır (Gürbüz, 2009: 76-77). 

Fransa bu durumu kabul etmediği gibi Hindçini’ deki hâkimiyetini yeniden 

kazanmanın hesaplarını yapmaktaydı. Ancak Ho Chi Minh liderliğindeki Vietminh 

kuvvetleri direniş gösterdikleri için Fransa’nın planları bozuluyordu (Armaoğlu, 2004: 

619). Hearden’e (1991) göre Vietminh kuvvetleri belirli bir güce eriştiklerine kanaat 

getirdikleri zaman düzenli ordu nizamında açık saldırılara başladılar. Bu saldırılarla 

Vietminh kuvvetleri önemli başarılar elde ettiler. Fransızlar, Vietminh kuvvetlerine 

öldürücü bir darbe vurmak istiyorlardı. Bunun için 1952 yılında Fransızlar Hindiçin’ e o 

güne kadar gerçekleştirdikleri en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdiler. Vietminh 



42 
 

gerillaları bu saldırıyı püskürtmeyi başardı. Fransızlar bu saldırıda 90.000 ölü, yaralı ve 

tutsak vermişlerdir (Aktaran Gürbüz, 2009: 79). 

Bu mücadele şiddetli bir biçimde devam ederken Kore Savaşı patlak verdi. 

Rusya ve Çin, Kore Savaşıyla uğraştıklarından Vietminh’ in mücadelesi ikinci planda 

kalmıştır. Ancak 1953’ de Kore Savaşının bitmesiyle Rusya ve Çin, Ho Chi Minh’ e 

yoğun bir şekilde destek verdiler. 1953 yılında Vietminh’ in mücadelesi yeniden 

şiddetlendi (Armaoğlu, 2004: 619). Trager’e (1966) göre Fransa, Vietnam’ daki asker 

sayısını 175.000 civarına çıkarmıştır. Ancak bu askerlerin sadece 54.000 kadarı 

Fransızlardan oluşmaktadır. Geri kalanları Kuzey Afrikalı, yabancı lejyonerler ve 

Vietnamlılardan oluşmaktaydı (Aktaran Gürbüz, 2009: 79). 

1954 yılında savaş kırılma noktasına ulaşmıştır. Fransız kuvvetleri stratejik 

konumda olan Dien Bien Phu’ ya bir hava meydanı kurarak tertip planladı. Burası 

Delta’ daki üslerden 300 km uzakta bulunmaktaydı. General Giap, üç ay içerisinde Dien 

Bien Phu etrafına iyi silahlanmış dört tümenlik kuvvet yerleştirmiştir. Bu kuvvetler 

Fransız ileri karakollarına hücum ettiler ve birkaç saat içerisinde ele geçirdiler. İki 

Fransız paraşütçü alayı da saf dışı edilmiş oldu. 28 Mart tarihinde havaalanı 

kullanılamaz hale geldi. 7 Mayıs günü Fransız savunması bertaraf edildi. Fransızların 

kayıpları 16.000 buluyordu. 1500 ölü, 4000 yaralı, 10 binden fazla esir bulunmaktaydı. 

Dien Bien Phu’ nun düşüşü büyük bir karmaşaya sebep oldu. Fransızlar kendi 

hazırladıkları tuzağa kendileri düşmüş oldular (Angın, 1966: 67). 

Nisan 1954’te Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Sovyetler Birliği, 

Çin Halk Cumhuriyeti ile Vietnam, Laos ve Kamboçya temsilcilerinin katılmasıyla 

Cenevre Konferansı toplanmıştır (Uçarol, 2013: 952). Vietnam, Kore ve Almanya gibi 

ikiye bölünecekti. Vietminh ülkenin Saygon’ un biraz kuzeyindeki 13.paralelden 

bölünmesini istiyordu. Daha önemli olan ise, bölünmenin geçici olmasında ve altı aylık 

zaman zarfı içinde seçime gidilmesinde ısrarlıydı. Fransızlar Hanoi’ nin güneyindeki 

18.paralelden bölünmesini ve seçim yapılmamasını istiyordu. Rusya ise 17.paralelden 

bölünmesini ve iki sene sonra seçime gidilmesini istiyordu (Neale, 2004: 43). 

Cenevre Konferansı, 20 Temmuz 1954’ de imzalandı. Bu anlaşma ile Fransa, 

Vietnam, Laos ve Kamboçya’dan tamamen çekilerek bu ülkeler bağımsız 

olmaktaydılar. Vietnam 17.enlemden ikiye bölündü ve kuzeyi Ho Chi Minh’ e ve 

Vietminh’ e bırakıldı. Güneyde ise Amerika’ nın kanadının altına sığınan Güney 
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Vietnam devleti kuruldu (Armaoğlu, 2004: 620). Yapılan anlaşmadan Vietminh 

memnun değildi. Vietminh kendilerini bu anlaşmayı imzalamaları için zorlayan Ruslara 

ve Çinlilere çok kızgınlardı. Çünkü Çinlilerin ve Rusların kendi çıkarları için 

Vietnamlıları sattıklarını düşünüyorlardı (Aktaran Gürbüz, 84). 

Görüşmelerde bulunan tüm taraflar iki senenin yeni güney rejiminin kendisini 

toparlamasına ve özgür seçimleri engellemesine yeteceğini biliyordu. Amerikan başkanı 

Eisenhower, daha sonra seçimle ilgili şu cümleleri kaleme almıştır: “Çinhindi sorunları 

üzerine bilgisi olan kimselerle yaptığım konuşmalarda ve yazışmalarda, eğer çatışmalar 

tamamen dinmeden bir seçim yapılırsa nüfusun yüzde 80’inin Ho Chi Minh’ e oy 

vereceğine inanmayan tek bir kişiye rastlamadım” (Aktaran Neale, 2004: 43). Amerika, 

Cenevre Anlaşması çerçevesinde kendisini toprak bütünlüğü sağlanan, politik olarak 

bağımsız ve güçlü bir hükümete sahip bir Vietnam’ ın oluşumunu sağlamaya çalışan bir 

millet olarak tanımlamıştır (Aktaran Gürbüz, 2009: 81). 

Özselçuk’a (1979) göre anlaşma gereğince 1956’ da uluslararası bir komisyon 

gözetiminde yapılacak seçimler sonucunda birleşik bir hükümet kurulması 

kararlaştırılmıştı. Ancak anlaşmayı onaylamayı geciktiren Güney Vietnam, ABD 

desteğine dayanarak seçimlere karşı çıkmaya başlamış ve birleşmeyi imkânsız hale 

getirmiştir. Zaten Amerika, daha başından beri konferansa karşı bir tavır alarak birleşik 

bir Vietnam’ a özgürlük tanıyacak herhangi bir çözüme temelden karşı olduklarını 

belirtmiştir (Aktaran Şimşek, 2008: 313).  

 Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Vietnam’ı desteklemesiyle bu bölgede 

yeni ve büyük olaylar başlamıştır. Özellikle 1960’lardan itibaren gelişen ve dünya 

komuoyunda büyük yankılar uyandıran Vietnam Savaşı, Nisan 1975’te Amerika’nın 

Vietnam’dan çekilmesine, Kuzey Vietnam kuvvetlerinin Güney Vietnam’a girmesi ve 

Saygon Hükümeti’nin kayıtsız şartsız Vietkong’a teslim olmasına kadar sürmüştür 

(Uçarol, 2013: 952).  

 

2.2.1. Amerika’nın Vietnam İlgisi 

Amerika’nın Vietnam’a olan müdahalesi aniden olmamış, zaman içerisinde 

gerek bölgesel, gerek ulusal olaylar ve izlenen yanlış politikalar sonucunda Amerika 

kendisini bir çıkmazın içinde bulmuştur. Bölgeye egemen olan siyasi rejim de 
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Amerika’nın Vietnam’a müdahalesi için son derece etkili olmuştur. Amerika, Güney 

Vietnam’ı destekleyerek burada kendisine hâkimiyet kurmak istemiştir. Bölgede 

yaygınlaşan komünizm akımını engellemek gayesiyle Amerika, müttefiki Fransa’nın 

yerine geçmiştir. Amerika’nın Güney Vietnam’a olan desteği askeri danışmanlık 

düzeyinde başlamış ve zaman içerisinde gelişerek mali ve askeri düzeylere ulaşmıştır. 

Değişen politikalar neticesinde her türlü lojistik desteğinde sağlanmasıyla Amerika 

kendisini Vietnam’da bulmuştur.  

1945 Cenevre anlaşmaları ile Vietnam, Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldıktan 

sonra Amerika kuzeydeki Vietminh rejimini engellemek ve güneyi korumak için 

yardımlarını ve alakasını devam ettirmiştir. Yapılan yardımlar ve gösterilen ilgi, Güney 

Vietnam’ın komünist rejimin kontrolü altına gireceği endişesi ve milletlerarası 

komünizmin Güney-Doğu Asya bölgesinde yayılacağı düşüncesi ile giderek çoğalmıştır 

ve Amerika’yı “Vietnam Bataklığı”na çekmeye başlamıştır. Ayrıca Ho Chi Minh’in 

gerilla taktikleriyle Güney Vietnam’da muhtemel bir üstünlük sağlayabilecek olması, 

Amerika’nın Güney Vietnam ile daha fazla alâkadar olmasına sebep olmuştur 

(Armaoğlu, 2004: 618-619). 

Amerikan başkanı Eisenhower, görevde bulunduğu süre içerisinde Vietnam 

konusunda sürekli bir ikilem içerisinde kalmıştır. Amerikan dışişlerinin görüşüne göre 

eğer Amerika, sömürgeden yeni kurtulmuş veya kurtulmak için mücadele veren 

milletlere sömürge karşıtı yaklaşımını hissettirebilirse, bu milletler Amerika’nın da 

desteği ile komünizmi terk edip, demokrasiyi yönetim biçimi olarak seçebilirlerdi. 

Ancak Ortadoğu ve Güney Asya’daki milletler Amerika’nın sömürgeci İngiltere’nin 

yerini aldığını düşünüyordu. Amerikan yönetimi, dünya kamuoyu karşısında bir taraftan 

hürriyetten ve anti-sömürgecilikten bahsederken diğer taraftan Vietnam’ın Fransız 

himayesine girmesi için sömürge savaşını destekliyordu (Gürbüz, 2009: 92). 

Başkan Eisenhower bir konuşmasında, 12 milyon nüfuslu Güney Vietnam’ın 

komünist rejim altına düşmesinin 150 milyonluk bir bölgeyi tehlikeye sokacağını, bu 

durumun Amerika için ve hürriyet için yıkıcı bir gelişmeyi başlatacağını, bundan dolayı 

Amerika’nın güvenliği ve milli menfaatleri için Güney Vietnam’a ekonomik ve askeri 

yardımın yapılması gerektiğini söylüyordu (Armaoğlu, 2004: 675). 

Amerika, Güney Vietnam’da hem kendisini destekleyecek hem de 

operasyonlarını gerçekleştirirken yardım alacağı siyasi bir lider arayışı içerisindeyken 
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koyu bir komünizm düşmanı Ngo Dinh Diem, aranan kişi olmuştur. Diem ülkesince 

sevilmeyen, baskıcı ve kendi halkına zulüm eden bir liderdi. Amerika böyle bir siyasi 

lideri tanımış ve sıkı ilişkiler içerine girmiş bulunuyordu. 

Eisenhower’dan sonra Amerika’nın yeni başkanı John Ford Kennedy, Vietnam’a 

askeri bir müdahalede bulunmaktan kaçınmıştır. Ancak başkanın etrafındakiler aynı 

görüşte değillerdi. Kennedy, Vietnam’ı kendi oluşumu içerisinde tutmaya ve Vietnam’ı 

genel risk faktörü haline getirmemeye çaba göstermiştir. Bu doğrultuda Vietnam 

olaylarına sembolik olarak artan bir önem verilmiş, ekonomik yardımlar çoğaltılmış ve 

eğitim amaçlı olarak gönderilen askeri danışmanların sayısı çoğaltılmıştır (Gürbüz, 

2009: 95).  

Başkan Kennedy, ilk önce komünizm tehdidi altında bulunan geri kalmış 

bölgelere ekonomik ve teknik yardımlarda bulunmayı istemiştir. Böylece yaşam 

koşullarının yükseldiği bölgelerde, halk kendilerini uzun yıllardır sefalete mahkûm eden 

komünizmden uzaklaşacak ve onu terk edecekti. Bu görüş işe yaramadığı takdirde 

Kennedy, askeri gücü devreye sokan bir anlayış geliştirmiştir (Aktaran Gürbüz, 2009: 

96). Başkanın yakınındakilerin Vietnam’ı siyasal olmaktan çok, askeri bir sorun olarak 

değerlendirmeleri neticesinde Amerika Vietnam’da önemli bir geçiş düzeyine girmiş, en 

alt düzeyde başlayan bağlılıktan, doğrudan müdahaleye geçilmiştir. Bu kişilerin 

görüşlerine göre, gelişmiş ileri düzeyde silahların kullanılması, kısa bir zaman 

içerisinde Amerika’ya yeni bir zafer daha kazandırabilirdi (Sander, 2011: 525). 

Vietnamlı gerillaların saldırıları ile Amerika’nın yardım ettiği Güney 

Vietnam’da durum kötüleşmekteydi. Kennedy, yardımcısı Lyndon B. Johnson’ı durumu 

yerinde incelemek üzere Güney Vietnam’a gönderdi. Güney Vietnam’ın lideri Diem ile 

Johnson arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında bir rapor yayınlanmıştır. Rapora 

göre Amerika’nın askeri yardımı ile danışman sayılarının arttırılması ilk sırada yer 

alıyordu (Armaoğlu, 2004: 675). Yine Rostow-Taylor raporuna göre, Vietnam’ın 

kurtarılması için bölgeye 8000 savaşkan Amerikan askeri gönderilmeli ve hava 

kuvvetleri de savaşa dâhil edilmeliydi. Raporun devamında ise, Vietnam’ın savaşmak 

için söylenildiği kadar kötü ve elverişsiz bir yer olmadığına vurgu yapılmaktaydı. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı George Ball ise bu görüşü desteklemiyordu. Ona göre 

gönderilmesi muhtemel olan savaşkan kuvvet, savaşın niteliğini hemen değiştir ve beş 

yıl içerisinde şartlar Amerika’yı Vietnam’a 300.000 asker yollamaya zorlayabilirdi 
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(Sander, 2011: 525).  Bu kadar çok asker sayısı başkan Kennedy’i endişelendiriyordu. 

Bu, onun için kabul edilemez bir durumdu.  

Böyle bir raporu beklemeyen başkan Kennedy iki baskı arasında kalmıştır. 

Askeri birimlere göre Güney Vietnam’a asker gönderilmeli ve bir askeri operasyon 

yapılmalıydı. Dışişleri Bakanlığı ise bu görüşe katılmıyordu. Bu durumun tehlikeli 

sonuçlar ortaya çıkarabileceğini ve Amerika’nın Fransa’nın durumuna düşebileceğini 

belirtiyordu. Dışişlerine göre Fransız yenilgisinden ders çıkarılmalıydı. Başkan 

Kennedy bu iki görüşün arasında yer aldı ve Güney Vietnam’a askeri eğitim amaçlı 

gönderilen Amerikan askeri danışmanlarının sayısını çoğaltmakla yetindi (Armaoğlu, 

2004: 675). Atılan bu adım Güney Vietnam’daki sorunlara çare olamadığı gibi 

Amerika’nın Vietnam’dan çekilmesini oldukça zor bir duruma sokmuştur.  

Güney Vietnam askerlerinin eğitimi için gönderilen Amerikalı danışmanlar 

hedefledikleri başarıları elde edemediler. Artan Amerikalı eğitim danışmanlarına 

rağmen, Güney Vietnam ordusunun askeri yeteneği ve savaş kabiliyeti gelişmemiştir. 

Bu durumun başlıca sebeplerinden birisi Güney Vietnam ordusunda bulunan askerlerin 

disiplinsiz tavırları olmuştur. Durum kötüye giderken Vietkong gerillaları bu durumdan 

faydalanarak faaliyetlerini çoğaltmalarıyla, mevcut durumun daha da kötüye gitmiş ve 

Amerika’yı umutsuzluğa sevk etmiştir. Vietnam’da bulunan Amerikalı komutan 

Harkins, sınırlı napalm ve bitki yok edici silahların kullanılmasını istiyordu. Başkan 

Kennedy bu silahların kullanılmasını insani bulmadığı için bu teklifi onaylamamış ve 

kullanılmasına karşı çıkmıştır. Kennedy’nin bu kararı üzerine kendisine yapılan ve 

giderek artan baskılar sonucunda nüfusun yoğun olarak yaşadığı merkezler dışında 

sınırlı olarak napalmın ve yalnızca ulaştırma hatları üzerinde bitki yok edici silahların 

kullanılmasına izin vermiştir. Amerikalı siyasilerin bir diğer hatası ise Kore ile 

Vietnam’ı karşılaştırmaları olmuştur. Kore’de üniformalı bir düşmanın belirli sınırı 

geçtiği bir savaş verilmekteyken, Vietnam’da cephe hatlarının hiçbir öneminin olmadığı 

ormanlık alanlardan faydalanan, yıkıcı faaliyetlerde bulunan ve üniforma giymeyen 

gerillaların yürüttüğü siyasi bir mücadele bulunmaktaydı (Sander, 2011: 526). 

Amerikan Başkanı John F. Kennedy, Dallas’da 22 Kasım 1963 yılında uğradığı 

bir silahlı suikastla öldürülmüştür. Başkanın ölümü sonrasında Vietnam politikası el 

değiştirmek zorunda kalmıştır. Kennedy’nin yerine başkan olan yardımcısı Lyndon B. 
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Johnson, onun Vietnam meselesini kendisine miras bıraktığını savunarak dört elle bu 

meseleye sarılmıştır (Şimşek, 2008: 213). 

Yeni başkan Johnson, Vietnam meselesinin kendisine Kennedy tarafından miras 

olarak bırakıldığını savunsa da Kennedy’nin ılımlı tutumundan farklı bir politika 

geliştirmiştir. Kennedy fiili olarak Vietnam’da savaşmaktan uzak durmuş ve eğitim 

amaçlı danışmanlar göndererek Vietnam’ı askeri bir sorun olarak değerlendirmemiştir. 

Kenndy’nin öldürüldüğü tarihlerde Vietnam’da yaklaşık olarak 17.000 Amerikan askeri 

danışman bulunmaktaydı. Bunların temel amacı Güney Vietnam ordusunu eğitmek ve 

ordunun askeri kabiliyetini ileri seviyelere çıkartmaktı. Bu danışmanların sadece 70-80 

tanesi 1963 yılında öldürülmüştür. Johnson, Vietnam’ı askeri bir sorun düzeyinde ele 

alarak Amerika’nın Vietnam politikasının yeni bir evreye girmesine sebep olmuştur. 

Amerika’nın Vietnam savaşına fiilen bulaşması yeni başkan Johnson ile olmuştur.  

Amerika’nın Kuzey Vietnam’la mücadelesi, Amerikan tarihi bakımından olduğu 

kadar savaş sonrası milletlerarası ilişkilerin gelişmesi açısından da son derece 

önemlidir. Vietnam Savaşı bir süper devletin, 17 milyonluk küçük bir ülkede yanlış 

adımlar atılması sonucunda nasıl bataklığa saplandığını göstermektedir. Aynı zamanda 

bölge halkının tabiat şartlarından iyi bir şekilde faydalanması ve uyguladıkları gerilla 

taktiğinin, en mükemmel silahlar karşısındaki zaferinin bir ifadesidir (Armaoğlu, 2004: 

673). 

Amerika’nın Vietnam politikası seçilen her yeni başkan ile birlikte değişmiştir. 

Eski başkan Eisenhower, Vietnam’daki komünizmi bir tehdit olarak ele alıp Güney 

Vietnam’a ekonomik ve askeri yardımların yapılmasını savunmuş, ondan sonra başkan 

olan Kennedy ise Vietnam’ı siyasi bir sorun olarak değerlendirmemiştir. Ancak 

Kennedy’nin suikast sonucu öldürülmesi sonrası yerine geçen Johnson ile Vietnam 

politikası değişmiş ve fiilen bir savaşa girişilmiştir. Seçimlerden sonra Lyndon B. 

Johnson’un yerine başkan seçilen Richard M. Nixon ile Vietnam politikası bir kez daha 

şekillenmiş ve bir yumuşama evresine geçilmiştir.  
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2.2.2. Amerika’nın Diem ile İşbirliği ve Güney Vietnam’ın Durumu 

Güney Vietnam’ ın devlet başkanı olan Ngo Dinh Diem, 1955 yılında 

gerçekleştirilen referandum ile düşürülen Bao Dai’ nin yerine geçmiştir. Koyu bir 

komünizm destekçisi olan Diem, seçildiği günden itibaren Amerika’ ya dayanma yoluna 

gitmiştir. Amerika ise Diem’ i seçildikten sadece üç gün sonra tanımıştır. Diem’ in 

komünizm yanlısı olduğu 1957 yılındaki Amerika ziyareti sırasında yayınlanan ortak 

demeçte de açık bir biçimde görülmektedir. Basına yapılan sözlü açıklamada Çin’ in de 

adı zikredilerek, bölgede komünizmin yıkıcı faaliyetlerini gittikçe arttırmakta olduğuna 

dikkat çekilmiştir (Armaoğlu, 2004: 618). 

Diem, 3 Ocak 1901 yılında Hue kenti yakınlarında eski bir Vietnam 

imparatoruna bakanlık ve danışmanlık yapmış bir devlet görevlisinin oğlu olarak 

dünyaya gelmiştir. Yöneticilik öğrenimi yapan bir okulda okuyan Diem, yirmili 

yaşlarında Phan Thiet kentinin valisi olmuştur. Sonraki yaşamında ise çeşitli devlet 

görevlerini icra etmiştir. Dört sene Amerika’ da kaldıktan sonra 1954 yılında Cenevre 

Konferansı sırasında ülkesine dönerek başbakan olmuştur. Ertesi sene yapılan 

referandum ile devlet başkanlığına getirilen Diem, Vietnam Cumhuriyeti adıyla ayrı bir 

devletin kurulduğunu ilan etmiştir. 1956 yılında kendisi ve hükümet üyeleri tarafından 

hazırlanan yeni bir anayasa yürürlüğü sokulmuştur. Fransızlardan sonra Amerika’ nın 

denetimine giren Vietnam’ da otoriter ve baskıcı bir yönetim kuran Diem, önemli devlet 

vazifelerine kendi ailesinin üyelerini seçmiştir. Diem’ in ailesine olan bağlılığa göre 

yapılan terfi ve cezalandırmalar, halk arasında tepkilerin çoğalmasına neden olmuştur.
10

 

Güney Vietnam’ da basın ve politikacılar Diem’ e iltifat ediyorlardı. Diem’ in 

varlığı Güney Vietnam’ ın varlığıyla bir tutuluyor, Diem’ in gücünün sarsılmaz 

olduğunu liderlerine hatırlatıyorlardı. Ho Chi Minh’ e karşı tek lider olarak Diem’ i 

görüyorlardı. Halkın ve Amerika’ nın desteğine güvenen Diem, Kuzey ve Güney 

Vietnam’ ın birleşmesi için planlanan seçimleri hem Amerika istemiyor diye hem de 

kendisi kaybedeceği endişesi için engellemeye çabalıyordu. Kuzeyi komünistler 

yönettiği sürece böyle bir seçimin asla yapılamayacağını söyleyerek bütün ilişkisini 

kesmiştir. 1956’da seçimlerin yapılmaması üzerine Güneyle hiçbir çatışmaya girmeyen 

Kuzey Vietnam, 1956’ da Güney içerisinde gerilla hareketleri başlatma kararı aldı. Laos 

                                                           
10

http://sosyolojisi.com/ngo-dinh-diem-kimdir-hayati-eserleri-hakkinda-bilgi/46319 , html  

25.05.2017. 
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üzerinden Güneye sızan gerillalar vur kaç yöntemiyle hedeflerine saldırmaya başladılar. 

İçeride karışık olaylar meydana gelirken Vietnam Cumhuriyeti’ nin dışarıda verdiği 

imaj farklıydı. Amerika’ nın yaptığı yardımlar ve desteğiyle her şey iyiye gidiyor, ülke 

sağlıklı bir şekilde yönetiliyor gibi bir izlenim veriliyordu. Diem, Amerikan 

yardımlarıyla ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarında önemli gelişmeler başlattı. Güney 

Vietnam’ daki gelişmeler Amerika ve Avrupa açısından bölgede özgür dünyanın sağlam 

bir kalesinin inşası olarak yorumlandı. Avrupa halkları ve Amerikan halkı Vietnam’ da 

sürdürülebilir gerçek bir gelişmenin yaşandığı şeklinde algı operasyonlarına maruz 

kalıyorlardı. Algı yönetimi başarılı ve gerçekçi bir biçimde devam ettirildi ve bunun 

sonucunda Amerikalılar, Kuzey Vietnam’ ın saldırılarını, gelişmelerin ve özgürlüklerin 

boğulması, engellenmesi şeklinde yorumladılar. Oysaki Diem, modern zamanların 

diktatörlerinden farklı birisi değildi. Ülkeyi anti-demokratik kurallarla ve zor kullanarak 

yönetmiştir (Gürbüz, 2009: 100-104). 

ABD, Diem gibi sevilmeyen bir lidere sıkıca bağlanmış bulunuyordu. 1963 

yılında Diem’ in durumu çok zorlaştı. Amerikan Büyükelçisi H. Cabot Lodge’ a göre, 

Diem’ e karşı bir darbe gerçekleşirse, ABD bunu engellememeye çalışmamalıydı. 

Diem’ in baskıcı tutumu karşısında ABD giderek gerici bir hükümetin müttefiki olarak 

görülmeye başlandı. Diem, komünistlere cesaret verdikleri gerekçesiyle Budist 

muhalefete karşı şiddet uygulamaya başlamıştı. Budacıların öldürülmesi ve 

hapsedilmesi bu direnişlerin artmasını sağladı. Hue kentinde gösteri yapan Budistlerin 

üzerine ateş açılması sonucu sekiz göstericinin ölmesiyle gösteri hareketleri büyük 

boyutlara ulaşmıştır.
11

 

Dünyayı sarsan esas Budist bombası ise 11 Haziran 1963 tarihinde yaşandı. 

Yaşlı bir Budist rahip, Saygon’ un en işlek caddelerinden birisinde ibadet eder gibi 

bağdaş kurup üzerine benzin dökmek suretiyle kendisini diri diri yaktı. Rahibin yanan 

fotoğrafı ve görüntüleri Amerikan ve dünya basınına bomba gibi düştü. Bu kareleri 

gören Amerikalılar ve batılılar şimdiye kadar dillerinden düşmeyen Güney Vietnam 

yükselişinin sadece bir yalandan ibaret olduğunu gördüler. Bu olaydan sonra otuza 

yakın Budist rahip kendilerini diri diri yakarak Diem’i protesto etmiştir. Bu korkunç 

olaylar tüm dünyayı ve Güney Vietnam’ın baş destekçisi Amerika’yı derinden 

sarsmıştır. Batı kamuoyunda da Diem rejimine karşı büyük bir reaksiyon başladı. 
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Amerika ilk iş olarak Güney Vietnam’a olan destek ve yardımların kesildiğini 

kamuoyuna açıklamıştır. 1963 yılının sonlarında ise Vietnam ordusundaki ihtilalcı 

generaller Amerika’nın da desteğiyle Diem’e karşı darbe gerçekleştirdiler. Yapılan 

darbe sonucu 2 Kasım günü Diem ve kardeşleri katledildiler (Gürbüz, 2009: 110). 

 

12
 Şekil 1: Budist Rahibin İbadet Eder Gibi Kendisini Yakması (1963) 

 

2.3. Amerika’nın Vietnam Savaşı – Vietnam’ın Amerikan Savaşı 

Başkan Johnson, Vietnam savaşının Amerikalılaştırılmasında kilit rol 

oynamıştır. Amerika’nın Vietnam savaşındaki esas düğüm noktası Tonkin Körfezinde 

çözülmüştür.  Amerikan yönetimi savaşa girerken bunu gizlilik içerisinde halletmiştir. 4 

Ağustos 1964’te Kuzey Vietnam birliklerinin Tonkin Körfezinde bulunan Maddox ve 

Turner Joy adlı Amerikan savaş gemilerine saldırdıkları haberi bütün dünyaya hızla 

yayıldı. Washington’ daki yöneticiler ve politikacılar bu haberlere anlam 

verememişlerdir. Çünkü Kuzey’in durup dururken dev Amerikan savaş gemilerine 

saldırmaları akıl işi değildi. İddia edilen Kuzey saldırısından bir gün öncesinde Kuzey 

Vietnam’ın Amerikan savaş uçakları tarafından bombalandığı kamuoyu ve birçok 

hükümet üyesinden saklamıştı. Tonkin Körfezi olayı üzerine Amerikan hükümeti 
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kamuoyunu da bilgilendirerek 5 Ağustos tarihinde Kuzey Vietnam’ı aleni olarak 

bombalamıştır (Aktaran Gürbüz, 2009: 127). 

Her şey ABD Genelkurmay Başkanlığı’nın Ocak 1964’de Başkanlığa verdiği 

memorandum ile başlamıştır. Buna göre, ABD savaşta kendisine konan sınırlamaları 

ortadan kaldırmalı ve Kuzey Vietnam’ın havadan bombalanmasına başlanmalıydı. 

Bölgenin dağlık ve sık ormanlardan oluşması sebebiyle bombardımanın etkili 

olamayacağı yönündeki raporlar yok edildi. ABD’li yöneticiler Kuzey Vietnam’ın 

bombalanmasının Vietkongları ve onların saldırılarını kaynağında kurutacağı ve 

ÇHC’ye ABD’nin kararlılığını göstereceği görüşünü savunuyorlardı (Sander, 2011: 

527). 

Moise (1996: 210),  Maddox ve Turner Joy adlı Amerikan savaş gemileri görüş 

mesafesinin neredeyse sıfır olduğu koyu karanlık ve sis altında olduğu 4 Ağustos gecesi 

zor koşullar altında vazifesini yapmakta olduğunu belirtir. Fırtınadan dolayı gemi 

radarlarının gürültülü ortamda saldırı sinyali vermesi üzerine iki savaş gemisi gürültüye 

rast gele ateşle karşılık verdi. Bombardıman sona erdiğinde her iki kaptanında görünen 

bir hedef tespit etmedikleri ortaya çıkmıştır. Amerikan gemilerine yönelik bir saldırı 

gerçekleşmediği halde bu durum Amerikan ve dünya kamuoylarına farklı şekilde 

duyuruldu. Bilinen gizli gerçek yıllar sonra yetkili bir kişi tarafından dile getiriliyordu. 

Zamanın savunma bakanı Robert McNamara 1995 yılında, 4 Ağustos gecesi Amerikan 

savaş gemilerine karşı herhangi bir Vietnam saldırısının gerçekleşmediğini açıklamıştır 

(Aktaran Gürbüz, 2009: 128). 

Bu olaydan sonra Başkan Johnson Vietnam’a askeri müdahalede bulunmak için 

senatodan ve kongreden savaş yetkisi almak istemiştir. Johnson’un izlediği sert politika 

ve kararlı tavrı Amerika’yı Vietnam savaşına sokmuş, ülkesini fikir düzeyinde ikiye 

ayırmıştır.  

Başkan Johnson 5 Ağustos’ta kongreden komünizm saldırılarına karşı 

Amerika’nın kararlılığını göstermesini ve bu saldırılara karşı koymada asker kullanımı 

da dâhil, Başkana tam yetki verilmesini istedi. Bu onay Senato’dan kolaylıkla çıktı. 

Ancak Kongre’nin ikna edilmesi zaman aldı ve 10 Ağustos tarihinde Başkan Johnson’a 

Amerikan silahlı kuvvetlerine karşı gerçekleşebilecek her türlü saldırıyı püskürtmek ve 

Amerika’nın Seato antlaşması çerçevesi içindeki taahhütlerini yerine getirmek için, 

Amerikan askerlerinin kullanılması da dâhil, her türlü tedbiri alma yetkisini verdi. 
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Karar, Senato’da 2’ye karşı 88 ve Temsilciler Meclisinde de sıfıra karşı 416 oyla kabul 

edilmiştir (Armaoğlu, 2004: 676).  

Tonkin Körfezi olayında ABD’nin Kuzey Vietnam’a verdiği karşılık çok sert 

olmuştur. 5 Şubat 1965 tarihinde Vietkong Pleiku’daki Amerikan kampına saldırıda 

bulunda ve sekiz Amerikalı asker öldü. Bu olay, Tonkin Körfezi olayıyla birlikte, 

gelecek üç yıl boyunca Kuzey Vietnam’ı yerle bir edecek korkunç Amerikan 

bombardımanının da başlangıcı olmuştur (Sander, 2011: 527). Amerika’nın bu 

kararlılığı Vietnamlıların cesaretini kıracağı yerde onları daha da güçlendirdi. 

Cesaretlenen Kuzey Vietnamlılar, Güney üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırdı. 

Başkan Johnson ise Vietnamlı gerillaların güçlerini kaynağında yok etmek istiyordu. 

Bombardımanın amacı Kuzey Vietnamlıları müzakere masasına oturtabilmekti 

(Armaoğlu, 2004: 676). 

Amerika’nın savaş kararı vermesi ve Güney Vietnam’a askeri birlikler 

göndermesi ile Kuzey Vietnam halkı kendilerini çok ciddi bir durum içinde, ülkenin 

ölüm-kalım savaşı içinde bulmuştur. Bu var olma mücadelesi tüm halkı birleştirmiş, 

Kuzeyin ve Güneyin omuz omuza olmalarını sağlamıştır. Yurtseverlik duyguları artan 

halk, kararlı bir biçimde savaşarak Kuzeyi korumak, Güneyi kurtarmak ve anayurdun 

birleştirilmesi amacıyla birlik olmuşlardır. Başkan Ho Chi Minh; 

“Şimdiki durumda, Amerikan saldırısına karşı ve ulusal kurtuluş için savaşım 

yürütmek her yurtsever Vietnamlının en kutsal görevidir. Bütün askerlerimiz ve 

halkımız birleşmiş ve aynı düşüncededir, hiçbir özverilikten ve zorluktan 

yılmamaktadır ve nihaî hedefe dek çarpışmaya kararlıdır” demektedir (Giap, 

1999: 50). 

 

2.3.1 Hava Savaşı 

Amerika, Tonkin Körfezi olayı ile resmen Vietnam’a askeri müdahalede 

bulunmuş ve Amerika’nın zorlu Vietnam savaşı başlamış bulunuyordu. Amerika bu 

savaştan galip çıkmanın planlarını yapmaktaydı. Uğrayacağı zararı minimuma indirip 

elde edeceği kazancı yükseltebilmek için strateji belirlenmeliydi. İkinci Dünya 

Savaşında uçaklarla yapılan bombardımanların etkili olduğu ve düşman kuvvetlere 

büyük kayıplar verdiği biliniyordu. Hava saldırılarında kısa bir sürede geniş alanlar 
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kontrol altına alınabilmektedir. Amerika kısa süre içerisinde başarı elde edebilmek 

adına Kuzey Vietnam’a havadan saldırma yoluna gitmiştir. Bu karardan sonra Amerika, 

Asya’da bulunan hava üslerindeki uçak ve personel sayısını arttırmaya başlamıştır. Eski 

model uçaklarını yeni jetlerle yenilemiştir.  

Prados (1995: 181), Amerika’nın Güney Vietnam ve Tayland’da bulundurduğu 

hava gücünün (USAF) 1965 yılının başlarında önemli oranda çoğaltıldığını belirtir. 

Güney Vietnam’daki uçak sayısı 222’ye, personel sayısı ise 6604’e çıkarıldı. 

Tayland’da ise 83 uçak ve 2943 personel bulunuyordu. Bunların haricinde ise 

Amerika’nın bölgede üç tane uçak gemisi ve bu gemilerde 240 tane savaş uçağı 

bulunmaktaydı (Gürbüz, 2009: 136). 

Amerika, Kuzey Vietnam’ı, Güney Vietnam’ı, Laos ve Kamboçya’yı bombaladı 

(Gibson, 1986: 319). Bu dört ülkeye binlerce ton patlayıcı atıldı. Atılan bombaların 

miktarı İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan bombalardan ve Hiroşima’ya atılan 

bombadan daha tesirli olmuştur (Aktaran Neale, 2004: 83). 

Wyatt’a (1993: 51) göre şiddetli ve korkunç bombardımana en çok Kuzey 

Vietnam halkı maruz kaldı. 1965 yılında Kuzey Vietnam’a 25 bin sorti gerçekleştirildi 

ve toplam 63 bin ton bomba atıldı. 1967 yılında sorti sayısı 108 bine, atılan bomba 

miktarı ise 226 bin tona ulaştı. 1967 senesi savaşın zirve yaptığı yıl olmuştur. Kuzen 

Vietnam’ın büyük kayıplar vermesine karşın ABD haftada 300 askerini kaybediyordu. 

Savaş için harcanan para astronomik rakamlara ulaşmıştı. Bir ayda yaklaşık iki milyar 

dolar harcanıyordu (Aktaran Gürbüz, 2009: 137). Amerika bir an önce sonuca ulaşıp, 

Kuzey Vietnam’ı barışa zorlamak için sürekli bombardımanın şiddetini arttırıyordu. Bir 

diğer amaçları ise komünizmi bataklığında kurutmaktı. 

Amerika’nın Kuzey Vietnam’a karşı hava kuvvetleriyle gerçekleştirdiği korkunç 

yıkım savaşına karşı Vietnam halkının yürüttüğü mücadele de sınanmıştır. Amerika’nın 

bombaları ve bombardımanları Kuzey Vietnam halkını dize getirip barışa zorlamaktan 

ziyade, halkın dayanışmasını eskisinden çok daha fazla kuvvetlendirmiştir( Giap, 2009: 

63). Halk birlik içinde direnip başarılar kazandıkça moral ve motivasyonel açıdan da 

güçlenip kendilerine olan inançları ve cesaretleri doğru oranda artmıştır.  

Amerikalılar önceleri askeri hedefleri, sanayi bölgelerini ve alt yapıyı 

bombaladıklarını ifade ediyorlardı. Bütün bu hedefleri imha etmek için yeteri miktarda 
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bombayı defalarca attılar ama Kuzey halkı yılmadan savaşmaya devam etti. Kuzey 

Vietnamlılar sahip oldukları bütün sanayiyi tek bir yerde toplamayıp, ülkenin her 

tarafına dağıtmıştır (Neale, 2004: 83). Halk kırsal alanlara doğru gitmiş, bombardımanın 

etkisinden kurtulmak için sığınaklar kazmış ve buralarda yaşamaya ve ABD’ye karşı 

omuz omuza mücadele etmiştir. 

Hava saldırıları sanayinin ve şehirleşmenin yoğun olduğu ülkelerde sonuç 

vermektedir. Sanayinin zarar görmesi ve şehir nüfusunun bombardımanın etkisiyle katli 

ülkelerin savaş gücünü temelden sarsmaktadır. Vietnam’da sanayi ve şehirleşme yoğun 

olmadığı için hava saldırıları toprakların zarara uğramasından ve can kaybından başka 

bir işe yaramamıştır. ABD, Vietnam benzeri bir hava saldırısı başarısızlığını Kore 

Savaşı çıktığı zaman Çin’de yaşamıştır. ABD, Çin’i Kore Savaşı’nın dışında kalması 

için uyarmış, aksi halde Çin’e karşı nükleer silah kullanmak tehdidinde bulunmuştur. 

Buna karşılık Mao ise, nükleer silahın Çin’de işe yaramayacağını, korumak zorunda 

oldukları bir sanayi ve endüstrileri bulunmadığını, nükleer silahın insan ölümlerinden 

başka bir işe yaramayacağını ve Çin’deki bütün insanları öldüremeyeceğini belirtmiştir 

(Gürbüz, 2009: 137). 

Amerika’nın yoğun hava bombardımanı Kuzey Vietnam şehirlerinde çok büyük 

çaplı tahribatlara yol açmıştır. Hastaneler, okullar, kara ve demir yolları, köprüler, 

elektrik ve petrol tesisleri Amerikan saldırıları ile büyük oranda yok olmuşlardır. 

Rusların ve Çin’in yardımlarıyla Kuzey Vietnam kaybettiği gücünü toparlamaya 

çalışmıştır. Askerin savaşma yetenekleri geliştirilmeye çalışılmış, siyasi ve askeri 

eğitimin yoğunlaştırılmasının yanında teçhizatların, silahların ve savaş araçlarının 

geliştirilmesine önem verilmiştir. Tüm bunlara ek olarak Güney Vietnam halkı 

unutulmamıştır. Kuzey ve Güney halkının birliği geliştirilmeye çalışılmış, işçi-köylü 

bağlılığı sağlanıp düşmana karşı hem askeri hem siyasi saldırıya geçmeleri 

amaçlanmıştır (Giap, 2009: 75). 

Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi’nde subay olan Truong Nhu Tang (1985), 

Amerika’nın bombardımanını şöyle anlatmıştır:  

“Senelerce süren, her gün tekrarlanan, hiçbir şekilde hafiflemeyen bir 

psikolojik terör. Bir kilometre öteden gelen B-52 patlamalarının ses dalgaları 

kulak zarlarını yırtıyor ve ormanda yaşayanları sağır ediyordu. Yakından 
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bakıldığında bombaların krateri dev gibiydi; on metre çapında ve bir o kadar da 

derin. Rus istihbarat tarayıcılarından gelen uyarılar genellikle yanımıza biraz 

pirinç alıp bisikletle veya yaya olarak kaçmamıza yetecek zamanı veriyordu. 

Saatler sonra geriye döndüğümüzde, daha önce de olduğu gibi, geride hiçbir şey 

kalmamış olduğunu görüyorduk. Sanki dev bir tırpan ormanı biçmiş, yolunun 

üzerindeki dev ağaçları yıkmış, küçükleri ot yolar gibi yolmuş, milyonlarca 

kıymığa ayırmış gibi görünüyordu. İlk kez B-52 saldırıları ile karşılaştığımızda 

kendimi adeta sığınağın zeminine gömmeye çalışıyordum. Dehşet vericiydi. 

Beyin kaçmak için anlaşılmaz emirler verirken vücudunun kontrolünü tamamen 

kaybediyorsun. Bir keresinde bir Sovyet delegasyonu bizi ziyaret ederken 

oldukça kısa süreli bir saldırı oldu. Bittiğinde kimse yaralanmamıştı, ama bütün 

delegasyon saygınlığını yitirmiş durumdaydı. Kontrolsüz bir titreme ve altını 

ıslatma, yaşadıkları bunalımı açıkça dışa vuruyordu. Aslında ziyaretçilerin bu 

durumdan utanmasına hiç gerek yoktu, ev sahipleri de aynı şeyleri defalarca 

yaşamıştı” (Aktaran Neale, 2004: 87). 

 Amerika havadan bombalar yağdırırken bir yandan broşürlerle propaganda 

faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Vietnam köylülerinin Vietkong’a destek vermemesi için 

tehdit broşürlerini havadan dağıtmıştır. Vietkong’a yardım ettikleri takdirde halkın 

kendileri için gelecek ölümü beklemeleri uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıların dikkate 

alınması için broşürlere yerle bir edilen köylerin fotoğrafları da eklendi. Harrison’a 

(1989) göre 1967 başlarında dağıtılan bir ilan ise şöyle diyordu:  

“Her gün, her hafta, her ay daha fazla yoldaşlarınızın üsleri, kampları, 

tünelleri tespit ediliyor ve yok ediliyor. Daha fazla bombalanıyorsunuz. Çok 

hızlı yer değiştirmeye zorlanıyorsunuz. Daha derin mevziler kazmak 

zorundasınız. Yorgunsunuz. Hastasınız. Liderleriniz size zaferin yakın olduğunu 

söylüyorlar. Onlar yanılıyorlar. Sadece ölüm yakın. Uçakların seslerini duyuyor 

musunuz? Bunlar ölümün sesleri: senin ölümünün. Hayatta kalmak için hükümet 

tarafına katıl…” (Aktaran Gürbüz, 2009: 141). 

 Savaşlar gelişmiş ülkelere yeni geliştirdikleri mühimmatlarını, askeri araçlarını 

ve silahlarını deneme imkânı sunar. Bunların sonucuna göre geliştirmiş oldukları 

malzemelerin geleceğine karar verirler. Amerika ve Rusya, Vietnam Savaşı’nda 

geliştirdikleri araçları denemişlerdir. Amerika, termo-nükleer silahlar dışında, sınırlı 
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ölçüde biyolojik ve kimyasal silahlar da dâhil, her türlü imha silahını denemiştir 

(Guevara, 2010: 14). 

Amerika’nın yeni silahları denemesi gibi Sovyetler de yeni hava savunma 

teknolojilerini Hanoi’de deneme imkânına sahip olmuştur. Bir Amerikalı askeri yazara 

göre Kuzey Hanoi çevresinde ciddi manada bir hava savunma teşkilatı kurulmuştu ve 

bu sayede Hanoi o zamanlar dünyanın en iyi korunan şehri olarak şöhret elde etmiştir. 

1965’te ilk defa bir Amerikan savaş uçağı füze sistemi sayesinde düşürüldü (Gürbüz, 

2009: 143). Kuzey Vietnam, Rusya’nın da desteği ile Amerikan hava kuvvetleri ve 

donanmasının yol açtığı kayıpları azaltmak maksadıyla halkın uçaksavar savunmasını 

geliştirmeye çalışmıştır. Uçaksavar savunmasını geliştirmenin yanı sıra istihbarat ve 

haber alma örgütünün iyileştirilmesi, barınak sayılarının çoğaltılması, ulaşım 

kanallarının yapımı ve bunların pekiştirilmesini de güçlendirmişlerdir. Halkı sık nüfuslu 

yerlerden boşaltıp iş, çalışma ve yaşam alışkanlıklarını savaş koşullarına göre adapte 

etmişlerdir. Halkı düşmanın tuzaklarından, casuslardan, algı yönetimi ve psikolojik 

savaş yöntemlerine karşı korumak için önleyici ve koruyucu önlemler de almışlardır 

(Giap, 1999: 75). 

Joseph (1990: 186-187), Amerikan havacılarının uçuşlardan sonra barlarda ve 

gece kulüplerinde yaptıkları üzerine şarkılar söyleyip eğlenceler düzenlediklerini 

belirtir. Bazıları zaferleriyle övünüyor, bazıları korkuyorlardı, bazıları ise savaş 

karşıtıydı. Pilot askerlerin şarkısı olan “Bombala şehri ve öldür insanları” öfke ve alay 

doluydu: 

 “Bombala şehri ve öldür insanları, 

 Napalmını meydana at; 

 Pazar sabahı yap bunu, 

 Dua ederken yakala onları. 

 

 Bombala şehri ve öldür insanları, 

 Havada patlayan bombaları okula fırlat; 

 Aşağıdaki yangını görürsen eğer, 
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 Altın kuralı unutma. 

 

 Koşan Charlilerin tarlasını bul, 

 Bir papatyabiçer at oraya; 

 Vücutların uçuştuğunu seyret, 

 Kollar ve eller, kan ve saç. 

 

 Yetimlere şekerleme at, 

 Etrafta toplanmalarını seyret; 

 20 milimetreliğini kullan, 

 Biç o küçük piçleri. 

 

 CBU’nu anayola at, 

 Seyret kolları bacakları koparışını; 

 Kliniğe koşuşturmalarına bak, 

 Bir iki roket de oraya salla. 

 

 Güzelim hamile kadını gör, 

 Korkuyla tarladan kaçarken, 

 20’liğini ona doğru ateşle, 

 Dua et film temiz çıksın” (Aktaran Neale, 2004: 91). 
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Amerika’nın bu dehşet verici ve şiddetli bombardımanı istenen neticeyi vermedi. 

Amerika’nın havadan yaptığı baskıya, Ho Chi Minh karadan kendi baskısını arttırarak 

cevap vermiştir. Ho Chi Minh ile Güney Vietnam’a sızmalar ve gerilla faaliyetleri 

artmıştır. Rusya ve Çin’in yardımları ile havadan başarısız olan Amerika, Vietnam’a 

askeri kara birliklerini sevk etme kararı almıştır. 50 bin asker ile başlayan sevkiyat, kısa 

bir süre içinde önce 80 bine, sonra 200 bine ulaşmıştır. Savaşın zirvede olduğu dönemde 

ise asker sayısı 600 bine ulaşacaktır (Armaoğlu, 2004: 676). 

2.3.2. Kara Savaşı 

 Vietnam Savaşı’nda Amerika, hava saldırıları ile istediğini elde edememiştir. 

Amerikan birliklerinin komutanı General Westmoreland daha çok askerin Vietnam’a 

gönderilmesini istiyordu. 200 bine ulaşan asker sayısı onun için yeterli değildi. 

Amerika’nın Vietnam’dan çıkması gün geçtikçe daha zor bir hale geliyordu. Vietnam 

iyiden iyiye bir Amerikan savaşı haline gelmişti. Hanoi savaşta her Amerikan 

tırmanmasına karşılık olarak tırmanmayla cevap verdi. Amerikan komutanı 

Westmoreland’a göre asker sayısı 1967 yılında 600 bine çıkarılmalıydı (Sander, 2011: 

528). 

 Vietnam’a her seferinde daha fazla asker gönderilmesi Amerika’nın kendi içinde 

büyük çalkantılara sebep oldu. Amerikan askerleri ölmeye başlayınca kamuoyunda 

tepkiler artmaya başlamıştır. Büyük şehirlerde ve üniversitelerde Vietnam’daki savaşa 

karşı gösteriler düzenlenmiştir. Halk, Vietnam’da yapılan savaşın ve orada ölme 

gereğinin sebebini anlayamıyordu. Bu savaş, Amerikan kamuoyu için sebebi 

anlaşılamayan manasız ve amaçsız bir savaş haline gelmişti. Amerikan Kongresi de 

Başkan Johnson’un aleyhinde bir tutum almaya ve Johnson’un yanlış değerlendirme ile 

kendilerini yanılttığını söylemeye başlamıştır (Armaoğlu, 2004: 677). 

 Coles (1971: 131) Amerikan hükümetinin askere alma hususunda bazı 

adaletsizlikler yapıldığının halk arasında konuşulduğunu ifade eder. İnsanlar da bu 

durumun farkındaydılar. Oğlunu Vietnam’da kaybetmiş bir itfaiyeci kendisiyle yapılan 

bir röportajda şunları söylemiştir: 

İçim yanıyor. Allah belamı versin ki içim yanıyor. Benim gibi insanlar bu ülke 

için çocuklarını veriyor. İşadamları ülkeyi yönetiyor ve bundan para 

kazanıyorlar. Kolejliler, profesörler Washington’a gidip hükümete ne yapması 
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gerektiğini söylüyorlar… Ama çocukları, onların çocukları Vietnam’daki 

bataklıklarda can vermiyor. Hayır efendim. Onlar faklı, çünkü onlar okuyor. 

Ya da güvenli yerlere gönderiliyorlar. Kimileri de doktorlarından aldıkları 

hizmet göremez raporu sayesinde bu işten kurtuluyor. Ralph bana söyledi. 

Sağlık kontrolünde ne olduğunu anlattı bana. Çocukların çoğu orta halli 

ailelerden geliyor ve az sayıdaki zengin çocuğunun hepsinde doktorlardan 

alınmış ve askerliğe uygun olmadıklarını söyleyen raporlar var. Oysa Ralph’e 

askerliği uygun görmüşler. Şunu görmek lazım: Eğer çok paran ya da torpilin 

varsa, orada ormanda, ateş hattında olmuyorsun, tabii özellikle gönüllü 

değilsen. Ralph’ın hiçbir seçeneği yoktu. Ölmek istemiyordu. Yaşamak 

istiyordu. Onu aldılar… Bedeli ödeyen daima Amerika’nın Ralph’leri oluyor 

(Aktarn Neale, 2004: 93). 

  

 Kuzey Vietnam halkı tutsaklar gibi hizmet etmektense ölmek daha iyidir 

düşüncesi ile kenetlenip, düşmana karşı topyekûn bir biçimde savaşmıştır. Doğru 

strateji ve taktikler geliştirip kararlılık içerisinde mücadele etmişlerdir. Bu kararlılık ise 

onları zafere götürmüştür (Giap, 1999: 51). Kuzey Vietnam halkı her gün kazdıkları 

geçitlerin içinde uyumak, yemek pişirmek, toplanmak ve teçhizat depolamak için büyük 

odalar inşa ettiler. Yüzbaşı Nguyen Than Linh o günleri şöyle anlatır:  

“Yaşlı erkekler toprağı taşımak için sepet yapıyordu, yaşlı kadınlar yemek 

pişiriyordu, genç erkekler ve kadınlar güçlerini toprağı kazmak için 

kullanıyorlardı. Çocuklar ise çıkışları örtmek için yaprak toplayarak kendi 

üzerilerine düşeni yapıyorlardı.” 

Amerika’nın destek verdiği Güney Vietnam bu savaşın bir ulusal kurtuluş savaşı 

olduğunu, asıl sorunun komünizm ya da komünizm karşıtlığı değil, bir bağımsızlık 

süreci olduğunu anlayamamıştır. Bu yüzden Vietkong savaşmaya ve düşmanı 

topraklarından çıkartmak için ölmeye hazırken, Güney Vietnamlılar değildi. Asker 

sayısı 10’a 1 Güney Vietnamlıların lehine olsa bile, bunun pek bir anlamı yoktu. Çünkü 

o 1 adam ölmeye ve savaşmaya hazırken, öteki 10 adam değildi (Sander, 2011: 529).  

Amerika, Vietnam Savaşı’nda Batı Avrupa’dan destek alamadı. Amerika’nın 

kendi başına kararlar alması, Nato’ya ve müttefiklerine danışmaması da bu durumun 
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böyle olmasında etkilidir. Batı’dan destek gelmemesinin bir diğer nedeni ise Fransa’nın 

Vietnam’da uğradığı hezimettir. Avrupalı devletler Fransa’nın düştüğü durumdan ders 

alıp, sonu belli olmayan bir savaşa girmek istememişlerdir. Amerika’nın Avrupalı 

müttefikleri de Vietnam Savaşı’nın Amerikanlaştırılmasını onaylamadılar. Batı ittifakı 

Vietnam’da bir prestij yarası alırken, öte yandan Amerika kendi müttefiklerine yeteri 

kadar danışmadan bir maceraya girmişti ki, bu maceranın sonu Batı Avrupa’yı da 

bataklığın içine çekebilirdi. Bu konuda en fazla tepkiyi Fransa göstermiştir (Armaoğlu, 

2004: 677). 

Amerika’nın giderek artan saldırılarına ve bombardımanına Vietkong en güçlü 

yanıtı Tet Saldırısı ile vermiştir. Kuzey Vietnam ve Vietkong birlikleri 1968 yılı başında 

30 ilde başlattığı Tet Saldırısı ile Güney Vietnam ve Amerikan birliklerine büyük kayıp 

verdirmiştir (Şimşek, 2008: 313). 

 

2.3.2.1. Tet Saldırısı 

Tet bayramı Vietnamlıların yılbaşına verdikleri isimdir. 31 Ocak tarihinde 

kutlanır ve 1968 yılındaki Tet kutlamaları Amerika ve Güney Vietnam için unutulması 

zor bir gün olmuştur. Kuzey yönetimi büyük bir gizlilik içinde beklenmedik bir taarruz 

ile hem düşmanın moralini bozarak başarı kazanmak hem de kendi güçlerinin hafife 

alınmamasını ispatlamak için bir saldırı hazırlıyordu. Kuzeyliler, Amerikalıların 

dikkatlerini başka yönlere çekerek hesaplanmadık bir şekilde Güney Vietnam’ın kalbi 

Saygon’a saldırmışlardır. Yılbaşı günü ile birlikte Kuzey, 80 bin kişi ile Güney’e karşı 

büyük bir taarruza geçerek 100’ün üzerinde kasaba ve kente saldırmıştır. Kuzey’in 

saldırdığı yerlerden birisi de korunaklı ve görkemli Amerikan elçiliği olmuştur. 

Vietkong gerillalarının elçiliğe saldırması, Amerikalıların psikolojisini olumsuz yönde 

etkilemiş, özgüvenlerinin dibe vurmasını sağlamıştır. Amerikan halkı bu saldırıyı ve 

saldırı sonrası elçilik binasındaki ciddi hasarları görünce bu duruma inanamamış ve 

Amerika ilk 11 Eylül’ü Saygon’da yaşamıştır (Gürbüz, 2009: 174-176). 

Amerikalı generaller Johnson’a, o da Amerikan halkına Vietnam tünelinin 

sonunda ışık olduğunu anlatıyorlardı. Şimdi her şey karanlık, net göremiyoruz fakat 

biraz sabredin, kazanacağız diyorlardı. Tet ile dünya ve Amerikan halkı, Beyaz Saray’ın 

herkese yalan söylediğini gördü. Tet baskınından iki gün sonra Johnson düzenlediği 
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basın toplantısında Tet Saldırısı’nın bir başarısızlık olduğunu söyledi. Böyle bir saldırı 

bekleniyordu ancak bu kadar tesirli olacağını kimse tahmin edemiyordu. Tünelin 

sonunda ışık yoktu (Neale, 2004: 115-116). 

Tet Saldırısı felaketin başlangıcı olmuştur. Bu saldırı sızma taktikleriyle kent ve 

kasabalarda sürekli saldırı biçimini almıştır. Tet Saldırısı durdurulmuş olsa da sızma 

taktiğinin başarısı ortaya çıkmış oldu. Bu saldırıyla Amerikalılar, yıllarca süren 

bombardımana ve binlerce askere rağmen, Kuzey Vietnam’ın büyük bir saldırı 

yapabilecek gücü olduğunu anladılar. Ayrıca bu savaşın Kuzeylilerden çok 

Amerikalıları yıprattığı gerçeği de görülmüş oldu (Sander, 2011: 528). MacPherson’a 

(1993: 338) göre Vietnam Savaşı süresince yaklaşık 90 bin Amerikalı askerlikten ve 

savaştan kaçmıştır. Bunların az bir kısmı cepheden kaçmıştır. Kaçaklar hükümetin 

sağladığı gazilik haklarından yararlanamadılar ve iş bulmakta da büyük zorluklar 

yaşamışlardır (Aktaran Gürbüz, 2009: 168). 

Tet Saldırısından sonra savaş karşıtı tepkiler yükselmişken, Amerikan 

birliklerinin My Lai köyündeki Vietnamlı sivilleri topluca katletmesi haberleri 

kamuoyunda deprem etkisi yapmıştır (Şimşek, 2008: 314). Artık Amerikan 

televizyonlarında ve yazılı basınında savaşın askeri durumunun yanı sıra savaşın 

ekonomik boyutu da sorgulanmaya başlandı (Gürbüz, 2009: 166). 

Peşi sıra gelen başarısız sonuçlar ve olumsuzluklar neticesinde Amerika, Paris’te 

Kuzey Vietnam ile barış görüşmelerine başlamıştır. Mart 1968’de Johnson, Vietnam 

Savaşı karşısında Amerikalıları birlik ve bütünlüğe davet ederek, bu birlik ve 

bütünlüğün korunması için kendisinin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde aday 

olmayacağını açıklamıştır (Armaoğlu, 2004: 678). Vietnam Savaşı, Amerikan tarihinde 

en çok oy alan bir başkanı, ancak “bir dönemlik başkan” durumuna getirmiştir (Sander, 

2011: 528). 

Eski Amerikan Savunma Bakanı McNamara’ya (1995: 321-323) göre 

Amerika’nın Vietnam’a girmesini etkileyen bazı temel noktalar vardır. Bunlar; 

1- Amerika’nın Vietnam olayını abartılı olarak ele alması, Sovyetlerin ve 

Çin’in Vietnam üzerindeki politikalarını gereğinden fazla Amerika için 

tehlikeli görmesi. 
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2- Amerikan halkının Güney Vietnam liderlerini ve halkını tıpkı kendileri gibi 

bağımsızlıktan ve demokrasiden yana olduklarını düşünmeleri. 

3- Kuzey Vietnam’da görüldüğü gibi milliyetçi gücün neler yapabileceğinin 

farkına varılmaması. 

4- Amerika’nın savaşa bir bahane ile girmeden önce, savaşın olumlu ve 

olumsuz taraflarının Kongre ve halk tarafından yeteri kadar tartışılmaması. 

5- Savaşın farklı açılardan değerlendirilmemesi, askeri tedbirlerin dışında 

alternatif çözüm yollarının aranmaması ve Amerika’nın riskli bir savaşı 

askeri bir sorun olarak ele alıp sert tedbirlerle Vietnam’a girmesi yapılan 

hataların başında gelmektedir (Gürbüz, 2009: 161). 

 

 

2.3.3. Gerilla Savaşı, Özellikleri ve Faaliyetleri 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde gerilla, düzenli bir orduya karşı küçük birlikler 

hâlinde çatışan, hafif silahlarla donatılmış topluluk şeklinde tanımlanmıştır.
13

 

Gerilla savaşı ise aynı sözlükte, düşman kuvvetlerinin eylemlerini engellemek, 

baltalamak veya geciktirmek amacıyla gerillaların yaptığı savaş olarak açıklanmıştır.
14

 

Gerilla ve gerilla savaşı sözcükleri halâ geçerli olmakla birlikte temelleri 

19.yüzyılın başlarına kadar dayanmaktadır. İlkel bir savaş yöntemi olarak gözükmesine 

rağmen yaygın bir biçimde kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  

Gerilla sözcüğü İspanyolcada küçük savaş anlamına gelmektedir. Bu terim ilk 

kez Napolyon’un İspanya’yı işgal ettiği İber Yarımadası Savaşları (1808-1814) 

sırasında kullanılmıştır. Napolyon liderliğindeki Fransızları İber Yarımadasından atmak 

için İspanyollar ve Portekizliler, İngilizlerin de desteğini alarak Fransızlara karşı gerilla 

savaşı tekniğini uygulamışlardır.  

Gerilla savaşı tarih boyunca pek çok zamanlarda ve değişik koşullarda, farklı 

hedeflere ulaşmak için kullanılmıştır. Son zamanlarda ise üstün askeri güce sahip olan 

düşmana karşı düzensiz silahlı mücadele, birçok ulusun kurtuluş savaşlarında 
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kullanılmıştır. Asya, Afrika ve Amerika’ da sömürgeci güçlere karşı mücadelede 

yönetimi ele geçirmek maksadıyla bu tür tekniklere başvurulmuştur. Avrupa’ da ise 

gerilla birlikleri, yerel ya da düzenli orduların tamamlayıcısı olarak kullanılmıştır. 

Gerilla savaşı bir halk savaşıdır. Halk savaşı olduğu için halkın desteğinden yoksun bir 

şekilde başarıya ulaşmak çok zordur. Gerilla, belirli bir bölgede belirli bir alana 

yerleşmiş, yönetimi elde etme gayesiyle bir dizi askeri eylemi gerçekleştirmek amacıyla 

silahlanmış halkın savaşçı öncüsüdür (Guevara, 2010: 33-34). 

Gerillalar bölgede yaşayan halk tarafından desteklenir. Gerillanın gereksinim 

duyduğu her türlü ihtiyacı halk tarafından karşılanır. Halk tarafından desteklenmeyen 

gerilla faaliyetleri felaketle sonuçlanabilir.  

Gerilla savaşında bilindik olan klasik savaş yöntemleri kullanılmaz. Klasik 

savaşta taraflar maddi ve manevi bütün güçleriyle savaşırlar. Büyük güçler halinde 

savaştıklarından dolayı birbirlerinin hamlelerini çıplak gözle takip ederler. Gerillalar ise 

tüm güçleriyle düşmana taarruz etmezler. Küçük gruplar halinde, istedikleri yer ve 

zamanda, hafif silahlarla, genellikle baskın tarzında düşman konvoylarına, üs 

bölgelerine, ikmal merkezlerine, komuta ve kontrol merkezlerine, cephaneliklerine 

taarruz ederler. Yapılan taarruzlar zaman içerisinde düşman taktiklerini etkisiz kılarak, 

düşman birliklerinin kuvvetlerini kararsızlığa ve umutsuzluğa sevk eder. Gerilla 

savaşının stratejik olarak son derece ince düşünülmesi ve düşmanın yıpranması için 

esnek taktiklerle tasarlanmış olması, başarılı bir mücadelenin ilk adımıdır. Gerillalar 

modern, ağır teçhizat ve donatım gerektiren silah sistemlerinden daha çok akıllarını 

kullanırlar.
15

 

Gerilla savaşı hedeflenen sonuca ulaşmak için bir araç olarak kullanılır. Gerilla, 

düşmanı yıpratmak, moral ve motivasyon yönünden çökertmek, zaman kazanmak ve 

şaşırtmak için vur kaç yöntemini kullanır. Gerillanın yaşadığı bölgeyi çok iyi analiz 

etmesi ve çok iyi bilmesi gerekir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı soğukkanlı 

davranıp, çözüm odaklı ve sağlıklı kararlar vermesi gerillanın amacına ulaşması için son 

derece önemlidir.  

Gerillanın hayatta kalabilmesi için sürekli hareket halinde bulunması gereklidir. 

Düşman kuvvetleri tarafından bulunmaması ve yerinin belirlenmemesi için herhangi bir 

                                                           
15

 www.statejikanaliz.com/gerilla-savasi-taktikleri/  , 17.05.2018 



64 
 

noktada sabit kalmamalıdır. Gerillanın sürekli dikkat halinde bulunması ve her an şüphe 

içinde olması onun hayatta kalması için gerekli diğer koşullar arasında yer alır. 

Gerillalar düşmanlar tarafından yakalandıkları zaman, baskıları, işkenceleri ve hatta 

ölümü göze alabildikleri için halk tarafından bir kahraman olarak nitelendirilirler 

(Guevara, 2010: 50). 

Tüm halkın silahlı ayaklanması, gerilla savaşını yoğun, derinlikli, şiddetli ve çok 

yönlü gerilla savaşını geliştirir. Çeşitli halk tabakalarının ve etnik grupların uygun silah 

ve araçları kullanılarak gerilla savaşı vermeleri, düşman güçlerin üzerindeki tahribat 

etkisini arttırmaktadır (Giap, 2009: 92). 

Mao Tse-tung’ un geliştirdiği gerilla savaşı felsefesi, bugünkü gerilla güçlerinin 

oluşumunun temelini oluşturmaktadır. Mao’ nun Çin’ de yaptığı gibi, gerilla savaşında 

zaman kazanmak çok önemlidir. Düşman kuvvetlerini mağlup etmek için yeterli askeri 

güce ulaşmak zamana bağlıdır. Yıpratıcı ve uzun bir gerilla savaşıyla düşmanı elverişli 

koşullarda bir barışa zorlamak uzun ve etkili bir gerilla savaşını gerektirir. Vietnamlı 

gerillaların ABD’ ye, Cezayirli gerillaların Fransa’ ya, Angola ve Mozambikli 

gerillaların Portekiz’ e karşı savaşları, gerilla savaşının dünyadaki örnekleridir.
16

 

 

2.3.3.1. Vietnam Silahlı Kuvvetlerinin Örgütsel İnşası 

Kuzey Vietnam, işgal kuvvetlerine karşı verdiği mücadele sonucu 25 yıllık savaş 

deneyimi elde etmiş bulunuyordu. Bu savaş tecrübesi doğrultusunda silahlı güçlerini en 

etkili biçimde kullanabilmek için üç kategoriye ayırmıştır. Bunlar, halk milisleri, 

bölgesel birlikler ve düzenli birliklerdir. Halk milisleri, gerillalar ve öz savunma 

müfrezelerinden oluşur. Doğrudan halkın korunması görevini yerine getirirler. Onlar 

üretime ara vermeksizin köylerde, kasabalarda, sanayi kuruluşlarında ve kentlerde, 

bulunduğu bölgenin özelliklerine uygun olarak muharebe görevini yerine getirmek için 

ülke çapında örgütlenmiş sağlam, güçlü ve yaygın güçlerdir. Savaşmaya her an 

hazırlardır. İlkel silahlardan çağdaş silahlara kadar her çeşit silahı kullanabilirler. 

Bölgesel birlikler, her bölgedeki yerel silahlı mücadelenin çekirdeğini oluştururlar. 

Onlar, her savaş alanının ve yörenin pratik koşullarına ve görevlerine uygun olarak 

faaliyetlerini yürütürler. Düzenli birlikler ise, ülke çapında savaş alanlarında ya da 
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belirli stratejik harekât alanlarında görev yapan hareketli silahlı kuvvetlerdir. Yeterli 

güçteki kara birliklerini oluştururlar ancak belli oranda hava ve deniz güçleri gibi silahlı 

birimleri de bünyesinde bulundururlar (Giap, 2009: 40-41). 

 

2.3.4. Savaşın Sona Ermesi 

Johnson’un yeniden aday olmamasıyla 1968 Kasım ayındaki seçimleri Richard 

Nixon kazanmıştır. Değişen başkanlarla her sefer yeniden şekillenen Vietnam politikası 

bir kez daha değişmiştir. Nixon Amerika’yı bu bataklıktan kurtarmak istemektedir. 

Johnson döneminde tırmandırılarak içinden çıkılamayan Vietnam meselesi, yeni başkan 

Nixon’un geliştirdiği Vietnamlılaştırma politikası ile sona erdirilecektir.  

Nixon yönetimi, Güney Vietnam ordusunun kendi başlarına savaşı sürdürmesini 

sağlayacak önlemleri alarak, Amerikan askerlerini Vietnam’dan çıkartma yoluna 

gitmiştir. Bu politika “Vietnamlılaştırma” olarak nitelendirilmiştir. Nixon’un amacı 

Kuzey Vietnamlıları barış görüşmeleri için masaya oturmaya zorlamaktır (Şimşek, 

2008: 314). 550 bine yaklaşan Amerikan askerlerinden 31 bini Vietnam’da ölmüştü. 

Askerler bir taraftan geriye çekilirken, bir yandan Vietnam’ın bombalanması Kuzey’i 

barışa zorlamak için arttırılmıştır. Tüm bunlar yapılırken Paris’te devam eden barış 

görüşmeleri hızlandırılmaya çalışılmıştır (Armaoğlu, 2004: 678). 

Amerika, Kuzey’in askeri üslerini ve lojistik destek aldığı güzergâhları 

bombalayarak onları savaş gücünü engellemeye çalışacak ve bu bağlamda Güney’i 

kuvvetlendirerek Kuzey’e karşı direnecek ve kendisine yetecek hale getirmek için 

uğraşmaktadır. Bunun için Güney Vietnam’ın asker sayısı 850 binden bir milyonun 

üzerine çıkartıldı. Savaşın insani yükünün Vietnamlılara devredilmeye başladığını gören 

Amerikan halkı genel olarak Nixon’un politikalarına destek vermiştir (Gürbüz, 2009: 

250). 

1969 Haziran ayında Amerikan birliklerinin çekilmesine başlandı. İlk olarak 25  

bin asker evlerine gönderildi. Başkan Nixon aynı yılın Temmuz ayında “Nixon 

Doktrini”ni açıklamıştır. Buna göre Amerika gelecekte Vietnam gibi yerlere 

girmeyecek ve savaş için kendi askerlerini göndermeyecek, ekonomik ve askeri 

yardımla destek olacaktı. Amerika 1970 Nisan ayında Vietkong gerillalarının Güney 

Vietnam’a geçmek için kullandığı Laos ve Kamboçya’yı bombaladı. Bu sırada 
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Amerikan Senatosu, Tonkin Körfezi yetkisini geri alarak Laos ve Kamboçya’ya gelecek 

askeri girişimleri Kongrenin onayına bağlamıştır. 1971 yılında Paris’teki barış 

görüşmeleri devam ederken 200 bin Amerikan askeri daha Vietnam’dan çekilerek 

evlerine gönderilmiştir (Sander, 2011: 530). 

Savaşın son yıllarında Amerikan ordusundaki huzursuzluk artmaya başlamıştır. 

Eğitim kampları daha rahat yerler haline geliyordu. Çavuşlar, askerlerin kaçmalarını 

önlemek için onlarla uzlaşma yoluna gidiyorlardı. Bu duruma karşı gelen askerler ve 

subaylar için “Parçalama” yapılıyordu. Parçalama terimi, parça tesirli bir bombayı 

askerleri tehlikeli işlere ve devriyelere gönderen subayların ya da başçavuşların çadırına 

atmak manasına geliyordu. Bu onları öldürmekten ziyade disipline etmek için 

yapılıyordu. Bir resmi istatistiğe göre ordu içerisinde 800 ile 1000 arasında parçalama 

olmuştu. Bu parçalamaların yüzde 80’i subaylara karşı yapılmış, çoğu ölümle değil 

yaralanmayla sonuçlanmıştı. Genellikle parçalama girişiminde bulunan askerler 

hakkında soruşturma açılmamış, bu gibi girişimlerin önlenmesine yönelik tedbirler 

alınmıştır. Askerler toplu olarak da ayaklanmalar düzenliyorlardı. 1971’de Vietnam’da 

kırsal bir alana kazılarak dev bir barış sembolünün havadan çekilmiş fotoğrafı savaş 

karşıtı ordu gazetelerinde basıldı. Güzel Sular köyünün tarlalarına 101. Paraşüt 

Birliğinin askerleri tarafından kazılmıştı. 1972 Ocak ayında bu birlik bütün askerleriyle 

Amerika’ya gönderilmiştir (Neale, 2004: 158-163). 

Barış işareti, İkinci Dünya Savaşı döneminde savaş karşıtı olan grafiker Gerald 

Holtom tarafından tasarlanmıştır. Holtom’un barış işaretinde, N harfi için işaret veren 

kişi kollarını iki yana doğru sarkıttığı için iki çizgi kullanılmış, işaret veren kişinin 

kollarını bir çizgi şeklinde havaya kaldırması nedeniyle de D harfi için yuvarlığın 

ortasına düz bir çizgi çizilmiştir. N ve D harfleri (nuclear disarmamet) nükleer 

silahsızlanma anlamına gelir ve etrafındaki halka da dünyayı temsil etmektedir. Barış 

işareti tesadüfen tasarlanmış bir şekil değil, net bir mesaj içeren bir semboldür. Barış 

sembolü kısa sürede dünyaya yayılmıştır. ABD’ye de yayılan barış işareti yurttaşlık 

hakları hareketinin sembolü haline gelmiştir. Birkaç yıl sonra da Vietnam Savaşı karşıtı 

gösterilerde kullanılmaya başlanmış, bazı Amerikan askerlerinin kasklarında da yerini 

almıştır.
17
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18
 

Şekil 2: Barış Sembolü (1972) 

1972 yılında Kuzey Vietnam, Güney’e karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmıştır. 

Vietnam’da bulunan Amerikan askerlerinin sayısı 95 bine inmiş ve bunlardan sadece 6 

bini muharip askerdi. Dolayısıyla Amerika’nın bu saldırıları engellemesi pek kolay bir 
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iş değildi. Amerikalılar bu saldırıların Sovyet destekli olduğunu kabul ettiler ve 

saldırının durmaması halinde sonuçlarının çok ağır olacağını açıklamışlardır (Gürbüz, 

2009: 257). Amerika bu saldırılara karşılık olarak ilk kez Kuzey Vietnam limanlarının 

mayınlanmasına başlamıştır. Bu tutum Vietnam limanlarına yardım getiren Sovyetler 

Birliği’ni ve Çin’i, Amerika ile karşı karşıya getirecek tehlikeler taşıyordu ancak bu iki 

ülke Amerika’nın bu davranışını protesto etmekle yetindiler. Sovyetler Birliği, Amerika 

ile bir yumuşama politikası geliştirerek kendi çıkarlarını Kuzey Vietnam çıkarlarından 

üstün görmüştür. Artık Kuzey Vietnam, Sovyetler ve Çinliler tarafından yalnız 

bırakılıyordu (Sander, 2011: 530). 

Uzun tartışmalar sonucu Vietnam barışı Ocak 1973 yılında Paris’te 

imzalanmıştır. İmzalanan bu anlaşma ile bir nevi 1954 Cenevre anlaşmalarına dönülmüş 

olunuyordu. 18’nci enlem Kuzey ve Güney Vietnam’ı birbirinden ayıran sınır olmuştur. 

Amerika 60 gün içinde Vietnam’daki bütün askerlerini geri çekecek ve mevcut üslerini 

tasfiye edecek, Kuzey ve Güney halkı istediği siyasi rejimi kendisi seçecek, iki ülkenin 

birleştirilmesi tarafların anlaşmaları ve barış yoluyla yapılacak, Laos ve Kamboçya’nın 

bağımsızlığına tam saygı gösterilecektir (Armaoğlu, 2004: 679). Amerika, Vietnam 

üzerinde unutulması zor izler bırakmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda atılan bombalardan 

daha çok bomba Hindiçin’i yarım adasına atılmıştır. Binlerce Vietnamlı yaşamını 

yitirmiş, işkenceler görmüş ve tecavüze uğramıştır. Atılan kimyasal bombaların etkisi 

kuşaktan kuşağa geçmiş, savaş yıllar önce bitmesine rağmen, izleri hâlâ görülmektedir. 

23 yaşındaki Vietnamlı Tran Ti Hoan’ın Amerikan Başkanı Barack Obama’ya 

yazdığı mektuptaki şu sözler savaşın izlerini açıklamaktadır:  

“Benim adım Tran Ti Hoan. 23 yaşındayım ve Binh Thuan eyaletinin Duc Linh 

bölgesinde bacaklarım ve sol elim eksik dünyaya geldim. Ben zehirli portakal gazının 

ikinci nesil kurbanıyım. Zehirli portakal gazı sadece savaş esnasında yaşayanları 

öldürmedi, aynı zamanda benim de aralarında olduğum sonraki nesil çocukları da 

öldürmeye devam ediyor. Benim ülkeme ve diğer milletlere de aklın ötesinde zarar 

veriyor.”
19

 

İmzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki 

çatışmalar devam etmiştir. Amerika, Vietnam’dan çekilirken Güney hükümetine verdiği 
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sözleri tutmamış, yapılan askeri yardımları ciddi oranda azaltmıştır. Yardımların 

azalmasıyla zayıflayan Güney birliklerine Vietkong gerillalarının saldırıları artmıştır. 

Kuzen Vietnam birlikleri ülkenin orta kısımlarına ulaşmış, terk edilmiş kıyı kentlerini 

ele geçirmiştir. Güney Vietnam Devlet Başkanı Thieu istifa ederek Tayvan’a sığınmış 

ve Nisan 1975’te Kuzey Vietnam ülkenin tamamını ele geçirmiştir (Şimşek, 2008: 314). 

Amerika ise Kuzey’e karşı herhangi bir yaptırım uygulamamış, anlaşma şartlarını 

korumaya çalışmamıştır. 

Kuzey Vietnam’ın Güney bölgesini kontrol altına almasıyla birlikte bütün 

Vietnam komünizm ile yönetilmeye başlanmıştır. Amerika’nın komünizmi engellemek 

için giriştiği savaş bitmişti ve Amerikalılar istedikleri başarıları elde edememiştir. 

Komünizmi bataklığında kurutmak, yayılmasını engellemek için Vietnam’da savaşan 

Amerika, zafer elde edememenin yanında “Vietnam Sendromu” ile baş etmek 

durumunda kalmıştır. Amerikan prestiji yara almış, halkın özgüveni sarsılmıştır. 

Dünyanın süper gücü olarak nitelendirilen Amerika, topyekûn var olma savaşı veren 17 

milyonluk az gelişmiş bir Asya devleti tarafından durdurulmuştur.  

Vietnam Savaşı’ndan sonra bile Amerika mağlubiyetin travmasından, 

kompleksinden ve kendi toplumuna bıraktığı derin izlerden tamamen kurtulamamıştır.
20

 

 

2.4. Vietnam Savaşı ile İlgili Filmler 

Vietnam Savaşı’nın ABD ve dünyada geniş bir kitle tarafından dikkat 

çekmesinde Hollywood film endüstrisinin bu savaş hakkında çok sayıda film yapması 

belirleyici olmuştur. Vietnam Savaşı hatıraları ideoloji, kültürel yaklaşımlar sinema 

sanatıyla buluşarak tekrar tekrar dünya kamuoyunda tartışılan bir konu haline 

getirilmiştir. Filmler Vietnam’da yaşanan dramı, savaş ortamını, Amerika’nın 

yanlışlarını ve hatalarını ekranlara taşıyıp, yeri geldiğinde Amerikan milliyetçiliğinin 

güçlenmesi için bir araç olarak görüldü (Gürbüz, 2009: 224). 

Savaşın devam ettiği dönemlerde çekilen filmler genellikle milliyetçi bakış 

açısını savunur. Savaşı doğrudan ele alan ya da açıktan açığa eleştiren kurgusal filmler 

ancak savaşın bitmesinden sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Vietnam savaşıyla ilgili 
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yapılan ilk filmler, genellikle tehlikeli ölçüde saldırgan olarak resmedilen Vietnam 

savaşçılarıyla ilgilidir. Vietnamlılar, Amerika’nın azılı düşmanları olarak çizilmiştir. 

Sonraki filmlerde ise daha anlayışlı bir bakış açısının sergilendiği filmlerde Vietnam 

askerleri yolunu kaybetmiş, yaralı kurbanlar olarak çizilmiştir (Ryan ve Kellner, 2010: 

307). 

Vietnam Savaşı filmleri sadece savaşı konu edinmemiş, savaşan askerlerin savaş 

sonrası hayatlarını da konu edinmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası filmlerde, savaş 

sonrası normalleşme ve gazilerin topluma entegrasyon süreci işlenirken, Vietnam 

Savaşı filmlerinde gazilerin toplum için oluşturdukları tehlikeler, tehditler işlenmiştir. 

Reagan döneminde Orta Amerika, Grenada ve Ortadoğu’da aktif çatışma içerisine giren 

Amerika’nın askeri faaliyetlerini toplum açısından kabul edilebilir hale getirmek için, 

Vietnam Savaşı’nı Amerikan kahramanlığı şeklinde anlatan yapımlar da yapılmıştır 

(Gürbüz, 2009: 228-230). 

 

Vietnam filmleri genel olarak iki kategoriye ayrılır. Bunlar: 

1- Piyade Birliği Filmleri 

2- Veteran Filmleri 

a- Rehabilitasyon Filmleri 

b- Vietnam’a Geri Dönüş ya da İntikam Filmleri (Yılmaz, 1997: 87). 

 

1- Piyade Birliği Filmleri 

Bu tarzda çekilen filmler genellikle Amerikalı askerlerin Vietkong güçleriyle olan 

mücadelelerinden başarıyla çıktıklarını anlatır. Vietkongları öldürdükleri gösterilirken, 

kendilerinin de öldürüldüklerini ve acı çektiklerini göstererek, yara alan Amerikan 

imajının yeniden onarılması için yapılan filmlerdir. Bu yapımlarla Amerika’nın 

Vietnam’da işlediği suçlar gizlenmeye çalışılmış, Amerikalı askerlerin ne kadar cesur, 

erkek, kahramanca olduğu anlatılarak, Amerikan askeri imgesi yükseltilmiştir. Aynı 

zamanda Vietnam halkına ırkçı bir biçimde yaklaşılmış ve onların saldırgan, yabani, 

cani oldukları vurgulanmıştır. Amerika ordusunun haksızlığa, totalitarizme, komünizme 

karşı demokrasi, hür dünya, medeniyet gibi kavramlar adına savaştığına inanılmış ve 
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Amerikan ordusunun eninde sonunda başarılı olduğu vurgulanmıştır (Yılmaz, 1997: 88-

89). 

Go Tell the Spartans filminde Güney Vietnamlı politikacıların güvenilmez, 

yolsuzluklar yapan kişiler olarak gösterilirken, Vietkongları Amerikalılar tarafından 

öldürülmesi gerekli ölümcül kişiler olarak niteler (Gürbüz, 2009: 226). Filmde taşra 

karargâhında üslenmiş bir grup Amerikan askeri, daha ücra bir karargâha geçme emri 

alır. Bu anlamsız eylem sırasında saldırıya uğrarlar ve çoğu ölür. Buradaki savaş 

eleştirisi “iyi savaş” gibi bir standarda dayanılarak geliştirilir ve bu yaklaşım belirli bir 

savaşı eleştirirken, genel anlamda askeri değerleri yüceltir (Ryan ve Kellner, 2010: 

309). Birliğin komutanı teğmen Hamilton, mezarlıkta yatan Fransızların yenildiklerini, 

kendilerinin yenilmeyeceklerini, çünkü Amerikalı olduklarını söyler. Kendileri de 

yenilir ve bu Go Tell the Spartans’ı diğer Vietnam filmlerinden ayıran başka bir 

noktadır. Filmin geçtiği 1964 senesinde savaş sınırlıdır ve Amerikan askerleri yalnızca 

danışman düzeyinde Vietnam’da bulunmaktadır, ancak bu yenilgi 11 yıl sonraki 

topyekün yenilginin habercisi gibidir (Yılmaz, 1997: 96). 

Private Benjamin, Stripes, An Officer and a Gentleman askeri birliklerde geçen 

filmler, başarısız bir insanın askere gitmesiyle son derece başarılı bir insana 

dönüştürülmesinden ibarettir. Kişisel başarıyı ordu yaşamıyla özdeşleştiren bu filmler 

kültürün Vietnam öncesi itibarını orduya iade etme çabasına katkıda bulunduğu ve bazı 

alanlarda, orduyu yitirilmiş bir ABD yurtseverlik görüşüyle yeniden bütünleştirmeye 

çalışılmıştır. Private Benjamin tüm bunların yanında feminizmi de kullanmıştır. Boşluğa 

düşen bağımlı ve zayıf bir kadının, güçlü ve bağımsız bir figüre dönüşmesini de anlatır. 

Ordu gibi feminizm yanlısı olmayan bir kurum, feminizm destekçisi gibi gösterilir. 

Stripes, ve An Officer and a Gentleman filmlerinde ise işe yaramaz ve silik 

karakterlerin başarılı bir asker ve erkek oluşları anlatılır (Ryan ve Kellner, 2010: 321) 

 

2- Veteran Filmleri 

a- Rehabilitasyon Filmleri 

Vietnam Savaşı’nın Amerikalılarda oluşturduğu travmayı, ruhsal ve fiziksel 

açıdan yaralanmış insanlar özelinde anlatan filmlerdir. Vietnam ile ilgili Hollywood 

yapımlarında Veteran filmler başlı başına bir kategoriyi oluşturur. Bunun sebebi ise 
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Amerikalıların hiç beklemedikleri bir şekilde savaştan mağlup olarak ayrılması ve bu 

savaşın Amerikan toplumunu en fazla travmatize eden savaş olmasıdır. Bu toplumsal 

yaranın filmlerde sarılmaya çalışılması, sakat kalanlara haklılık nedeniyle, toplumun 

anlayış göstererek onlara sahip çıkması ve böylece veteranların topluma uyumlanması 

şeklinde gerçekleşmiştir. Vietnam Savaşı’nın haksız bir savaş olduğu düşüncesi 

yaygınlaştığı için, Vietnam’dan ruhsal ya da fiziksel bakımdan sakat veya sağlam olarak 

dönenlere toplumun tepkisi, daha önceki savaşlarda olduğu kadar sıcak olmamıştır 

(Yılmaz, 1997: 123-126). 

Martin’e (1993: 104) göre Vietnam savaşı filmlerinde gazilerin toplum için 

oluşturdukları tehlikeler ele alınmış, Angels form Hell, Satan’s Sadists, The Losers gibi 

filmler, Vietnam gazilerini halk düşmanı, motosikletli çeteler olarak göstermiştir. The 

Visitors, Welcome Home Soldiers, Taxi Driver, Rolling Thunder gibi yapımlar gazilerin 

savaşı ve savaş suçlarını evlerine taşıdıkları ve yaşadıkları bölgelerde şiddet olaylarına 

karıştıklarını anlatır (Aktaran Gürbüz, 2009: 228). 

Taxi Drive filminin kahramanı Travis, Vietnam’da savaşmış bir askerdir. 

Modern toplum yaşamına yeniden adapte olmakta güçlük çeken, bu yaşamın 

gerçeklerine şiddet yolu ile karşı çıkan bir psikopattır. Kendisine yüklediği kurtarıcılık 

misyonu, ABD’nin Vietnam’ı komünistlerden kurtarma misyonunun devamı gibidir 

(Yılmaz, 1997: 128). Filmde Travis karakteri üzerinden anlatılan modern yaşama 

uyumsuzluğu nedenselliği ise, Vietnam Savaşı’nın Amerikan halkı üzerinde 

oluşturduğu toplumsal yaradır. Ülkeye dönen askerlerin toplumla bütünleşmesi çok zor 

olmuş, çoğu intihara yönelmiş veya çeşitli suçlara karışarak normal olmayan davranışlar 

göstermişlerdir.    

Bu olumsuz filmlerin ardından yapılan Rambo film serileri bir bakıma 1970’li 

yıllar boyunca Vietnam gazilerine karşı olumsuz bir tavır sergileyen Hollywood’un 

Vietnam gazilerini onurlandırmasının bir yolu olmuştur (Gürbüz, 2009: 228). 

b- Vietnam’a Geri Dönüş ya da İntikam Filmleri 

Bu tarza uygun olarak yapılan filmlerle Amerika’nın az gelişmiş bir Asya 

devletine mağlup olmasından dolayı zedelenen Amerikan askeri imgesini ve 

özgüveninin yeniden yüceltilmesi amaçlanmıştır. Yenilginin sorumlusu politikacılar ve 

bürokratlar olarak resmedilir. Savaşı Amerika’nın kazanabileceği, komünizmi kendi 
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topraklarında yok edebilecekleri yönünde mesajlar verilmiştir. Bu filmlerde 

Amerika’nın Vietnam’da kaybetmesinin bir sonucu olan intikam duygusuyla, 

Amerikalılar savaştan sonra geri dönüp hem oradaki esirlerini kurtarırlar hem de 

binlerce Vietnamlıyı öldürüp, köyleri ve kasabaları yerle bir ederek bir nebze 

intikamlarını alırlar.  

Vietnam Savaşı ve izlenen yanlış politikaya ciddi oranda eleştiriler getiren Hair 

gibi, Go Tell the Spartans gibi filmler yapılmış, ancak Vietnam üzerine egemen bakış 

açısı popüler sinemaya ait olduğu için bu filmlerde genel olarak ABD ordusunu, 

askerleri ve Vietnam müdahalesini olumlamaya çalışırlar. Hollywood, ABD’yi 

doğrudan haklı kılamadığı için sorunu karmaşık hale getirme yoluna gitmiştir. Susan 

Jefford bu film için “Bu bitişler tam bir karışıklık olarak düzenlenmiştir. Bir diğer 

sınırlı savaşı sürdürme kazanmaya Amerika’nın gücü olduğuna dair güveni yeniden 

oluşturmanın en kolay yolu, en son savaşın sonucu, özellikle de bu savaşın kaybedilmesi 

üzerine kamunun zihnini karıştırmaktır” diyor. Rambo: First Blood Part II’deki John 

Rambo, Missing in Action filmindeki Albay Braddock, Uncommen Valor’daki John 

Rodes gibi kahramanlar, yalnızca esirleri kurtarmakla kalmaz, yüzlerce Vietnamlıyı 

belirli bir bölgeyi yok ederek, Amerika’nın yenilgiyi kabul edememesinden dolayı 

Amerika’nın intikamını alır (Yılmaz, 1997: 139-143). 

Rambo’da (1985) yenilmez bir ölüm makinesi olarak resmedilen eski bir 

Vietnam askeri savaş esirlerini kurtarmak için görevlendirilir. Kahramanca bir tavır 

sergiler ve sayısız Rus ve Vietnamlının ölümünün sonunda görev başarıyla tamamlanır. 

Rambo bir dizi muhafazakâr önyargıya hizmet eder. Birincisi, Uzakdoğulu komünistler 

aşağılık varlıklar olarak çizilir. İkincisi, tarihin yorumlanış biçimi Amerika’nın 

Vietnamlılara karşı gerçekleştirdiği vahşeti haklı göstermesini amaçlar. Özgürlük için 

savaştığı öne sürülen Amerikalılardır, Vietnamlılar değil. Rambo’nun sevgi temelli 

bağları yoktur, tek başınadır. Sevgi kişiyi bağlar, bağımlı kılar. Rambo’nun kuralı eylem 

özgürlüğüdür, kendi alanını, özgürlüğünü ve saldırganlığını tehlikeye atacak her şeyi 

reddeder (Ryan ve Kellner, 2010: 330-332). 

Missing in Action filmlerinde Vietnamlılar yine aşağılık, korkak, insanlıktan 

uzak, sinsi varlıklar olarak gösterilirler. Missing in Action III’deki Vietnamlı General 

tam bir sapık olarak tanımlanır. Vietnam’a dönen eski Amerikan Albay Braddock, 

Vietnamlı General tarafından hapsedilip vahşice elektrik işkencesine maruz kalır. 
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Generalin emrindeki askerlerde onun gibidir. Çocuklara vahşice davranırlar, hapsedilen 

bir çocuk kıza tecavüz etmeye kalkışırlar. Tüm bunlar iyi kahraman-kötü düşmanlar 

karşıtlığı içinde, iyi kahraman Braddock’un kötü-düşman Vietnamlıları öldürmesini 

haklı göstermek için seçilen sıradan motiflerdir. Missign in Action filmleri, Vietnam 

Savaşı’nın kaybedilmesinden yıllarca sonra, Vietnam’da kalmış Amerikalıları 

kurtarmayı ele alır. Bu filmlerin ortak noktası intikam duygusu ile Vietnamlıların 

düşman olarak tanımlanmasıdır (Yılmaz, 1997: 152-156). 

Hollywood film endüstrisi Vietnam Savaşı ile ilgili sayısız filmler yapmıştır. Bu 

filmlerden bazıları yıllara göre şu şekilde sıralanmıştır: 

1948: Rogue’s Regiment, Saigon. 

1952: Yank in Indochina. 

1955: Jump into Hell. 

1957: China Gate . 

1958: The Quiet Amerikan. 

1959: Five Gates to Hell. 

1961: Brushfire. 

1963: The Ugly Amerikan. 

1964: Victory at Dien Bien Phu, A Yank in Vietnam. 

1965: Operation C.I.A, To the Shores of Hell. 

1966: Final War of Olly Winter, Lost Command, Marine Battleground. 

1967: Born Losers, Live for Life, Windflowers. 

1968: Angels From Hell, Angry Breed, Big Bounce, The Edge, The Green 

Berets, Greetings, Head, Targets. 

1969: The Activist, Alice’s Restaurant, Ballad of Andy Crocker, Easy Rider, 

Hail Hero!, Medium Cool, The Model Shop, Satan’s Sadists, Zabriskie Point. 
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1970: Captain Milkshake, The Challenge, Cowards, Explosion, Getting Straight, 

Hi Mom!, Homer, Ice, Joe, The Losers, Lost Flight, Move, Norwood, Ravager, The 

Revolutionary, R.P.M., Strawberry Statement, Tribes. 

1971: Billy Jack, Chrome and Hot Leather, Clay Pigeons, Forgotten Man, Glory 

Boy, The Hard Ride, Jud, Prism, Summertree, Taking Off. 

1972: A.W.O.L., Black Gunn, Breakloose, Dead of Night, Fighting Mad, Free 

Theater Associates, Georgia Georgia, Limbo, Outside In, Prades, Slaughter, To Kill A 

Clown, Trial of the Catonsville, The Visitors, Welcome Home Johhny Bristol, Welcome 

Home Soldiers Boys. 

1973: Electra Glide in Blue, Gordon’s War, The P.O.W., Slaughter’s Big Ripoff, 

Stone Killer, Trained to Kill, Two People. 

1974: The Bears and I, Crazy World of Julius Vrooder, Mixed Company, Trial 

of Billy Jack, Two. 

1975: Captive, The Desperate Miles, Milestone,  Returning Home, Vigilante 

Force. 

1976: Mean Johnny Barrows, Special Delivery, Taxi Driver, Tracks. 

1977: Billy Jack Goes to Washington, Balck Sunday, Green Eyes, Heroes, 

Rolling Thunder, Zebra Force. 

1978: Coming Home, Deer Hunter, Go Tell the Spartans, Hair, My Husband is 

Missing, The Stuntman, Young Blood. 

1979: Apocalypse Now, Desert Field, Friendly Fire, More American Graffiti, 

Nightflowers, Saint Jack, Surname Viet Given Name, When Hell Was in Session, 

Ryder?. 

1980: A-Team, The Exterminator, Fighting Back, Miami Vice, Rumor of War, 

A Small Circle of Friends. 

1981: Americana, Cutter’s Way, Eye of Eye, Four Friends, Nighthawks, Search 

and Destory. 

1982: Deadly Encounter, Magnum P.I., Some Kind of Hero, First Blood. 
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1983: Blue Thunder, Boat People, Memorial Day, Saigon-Year of the Cat, 

Uncommon Valor. 

1984: Angkor: Cambodia Express, Big Chill, Birdy, Final Mission, Killing 

Fields, Missing in Action, Purple Hearts. 

1985: Alamo Bay, American Commandoes, Cease Fire, Hitman, Rambo: First 

Blood II, Savage Dawn, Year of the Dragon. 

1986: Platoon, POW-The Escape, Fairy Tale for 17-Year Olds, Girl on the 

River, Apposing Force, The Refrain of Hope, War Bus Commandoes. 

1987: Backfire, Bell Diamond, Full Metal Jacket, Good Morning Vietnam, 

Hamburger Hill, Hanoi Hilton, Malone, Moon in Scorpio, Street Trash, Swimming to 

Cambodia. 

1988: Charlie Bravo, Cross Fire, Gardens of Stone, Platoon Leader, Private War, 

Rambo III, Running on Empty, To Heal a Nation, Vietnam War Story. 

1989:Above the Lav, Behind Enemy Lines Part II, Born on the Fourth of Jully, 

Hair Rain-The Tet 1968, Jacknife, Soldiers Revenge, Tour of Duty, Vietnam War Story 

I, Vietnam War Story II, Vietnam War Story III, Welcome Home. 

1990: Air Amerika, Desperate Hours, Flying Blind, Nightbraker, Revenge, 

Vietnam Texas, Last Flight Out. 

1991: Carolina Skeletons, Dog Tags, Flight of the Intruder, Indian Runner,  

Street Justice, Vestige of Honor. 

1992: American Eagle, Article 99, Criss Cross, Destroyers, Dien Bien Phu, 

50/50, Leather Jackets, Turtle Beach, Under Siege. 

1993: Heaven and Earth, Indochina, Message From Nam, Rescue Me, Scent of 

Green Papaya (Gürbüz, 2009: 236). 
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3. RAMBO FİLMLERİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ALGI YÖNETİMİ 

3.1. First Blood - İlk Kan 

3.1.1. Filmin Künyesi 

 

Yönetmen: Ted Kotcheff 

Senaryo: William Sackheim, Slyvester Stallone, Michael Kozoll 

Oyuncular: Slyvester Stallone (John Rambo), Richard Crenna (Samuel Trautman), 

Brian Dennehy (Şerif Will Teasle), Bill McKinney ( Dave Kern), Jack Starrett (Arthur 

Gault), Michael Talbott (Balford), Chris Mulkey (Ward), John McLiam (Orval), David 

Caruso (Mitch), Don MacKay (Preston), Bruce Greenwood (Guard) 

Yapımcı: Buzz Feitshans 

Ortak Yapımcı: Herb Nanas 

Uygulayıcı Yapımcı: Mario Kassar, Andrew Vajna 

Müzik: Jerry Goldsmith 

Görüntü Yönetmeni: Andrew Laszlo 

Yapım Şirketi: Carolco Pictures 

Süre: 93 dk.  

Film: Renkli 

Tür: Drama/ Gerilim/ Aksiyon 

Dili: İngilizce 

Vizyon Tarihi: 22 Ekim 1982 
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3.1.2. Filmin Konusu 

 Eski Vietnam gazisi olan John J. Rambo’ya (Slyvester Stallone) Amerikan 

Kongre’si tarafından üstün başarılarından dolayı Ulusal Şeref Madalyası verilmiştir. 

Rambo, Vietnam’da özel olarak eğitilmiş, gerilla savaşı konusunda nitelikli bilgilere 

sahip, kendisine yapılan baskı ve işkencelere dayanabilen kahraman bir askerdir. 

 Kendisi gibi Vietnam gazisi olan arkadaşını bulmak için elinde bir fotoğrafla 

onun verdiği adrese gider. Verilen adrese gittiği zaman arkadaşının kanser hastalığı 

yüzünden öldüğünü öğrenir. Rambo bu duruma çok üzülür, çünkü Vietnam’da savaştığı 

arkadaşlarının hepsi ölmüştür. Oradan ayrılır ve otoyol boyunca tek başına yürüyen 

Rambo, kasabanın şerifi Will Teasle (Brian Dennehy) ile karşılaşır. Şerif, Rambo’nun 

tavırlarından, giyim ve fiziki durumundan dolayı ondan pek hoşlanmaz ve aracına alıp 

kasabanın çıkışına kadar götürür. Rambo’nun kasabaya geliş amacı sadece bir şeyler 

yemektir. Şerifin arabasından indikten sonra tekrar kasabaya doğru yürür. Bunu gören 

şerif geri dönerek Rambo’yu gözaltına alır. 

 Şerif, Rambo’yu polis merkezine getirdiği zaman orada bulunan polisler ve şerif 

Will’in yardımcısı Arthur Gault (Jack Starrett) Rambo ile alay ederler. Rambo tek 

kelime konuşmaz ve onların dediklerini yapmaz. Polisler ona söz geçirebilmek için kötü 

davranırlar. Rambo kendisine yapılan işkencelere dayanamayıp polisleri alt ederek 

ormana kaçar. 

 Polisler onun peşine düşer ve onu uçurumun kenarında sıkıştırırlar. Polisler 

Rambo’yu kovalarken Arthur helikopterden düşerek ölür. Rambo peşindeki diğer 

polislerin kendisini görebileceği yerden onlara “Bir adamınız öldü, benim suçum 

değildi. Başka kimsenin canı yansın istemiyorum, ben bir şey yapmadım” der. Polisler 

ona inanmaz ve ateş açarlar. Rambo yeniden ormanın derinliklerine saklanır ve 

kendisine ağaç parçalarından oklar yapar.  

Rambo, sırayla ormandaki polisleri yaralayarak etkisiz hale getirir. En son şerif 

Will’i yakalar ve ona “Hepsini öldürebilirdim, seni de öldürebilirdim. Kasabada yasa 

sensin, burada da benim. Benimle uğraşma yoksa sana hayal bile edemeyeceğin bir 

savaşı yaşatırım, düş yakamdan” der.  Durumu öğrenen Pentagon, Rambo’yu eğiten 

Albay Samuel Trautman’ı (Richard Crenna) olay yerine gönderir.  
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 Trautman, Rambo’nun önceden ele geçirdiği telsiz üzerinden onunla irtibat 

kurar. Rambo bir suçunun olmadığını, sadece yemek yemek istediğini ve ilk kanı 

onların akıttığını söyler. Rambo’nun yeri tespit edilmiştir, maden ocağında sıkıştırılır 

ancak aldığı eğitimler sayesinde oradan çıkmayı başarır. Rambo’nun kurtulduğundan 

kimsenin haberi yoktur, herkes onu ölü olarak bilir.  

 Rambo dağ yolunda ilerleyen bir askeri kamyonu ele geçirir. Rambo yemek 

ihtiyacını gidermek için geçtiği ve şerif Will tarafından yakalandığı kasabada polis 

merkezine yakın bir yerdeki benzin istasyonunu görkemli bir şekilde havaya uçurur. 

Rambo hızlı bir şekilde karakolu kuşatma altına alır ve şerifi yaralar. Onu öldürecekken 

Trautman gelir ve Rambo’ya yanlış yaptığını, verilen görevin bittiğini söyler. Rambo 

sert bir biçimde hiçbir şeyin bitmediğini, kendisinin savaşı olmadığını, elinden gelen her 

şeyi yaptığını ama kazanmasına izin verilmediğini, ülkesine döndüğü zaman onu bebek 

katili diye suçladıklarını haykırır. Albay destek olmak için bir şeyler söyler ama Rambo 

Vietnam’da yaşadığı dehşetin hayatını mahvettiğini, büyük bir travma geçirdiğini söyler 

ve ağlayarak Trautman’nın omzuna yaslanır. Rambo yakalanır, Albay Trautman ise 

yanındadır. Film, Rambo’nun sanki polisleri öldürmeyip, bütün kasabayı yerle bir 

etmemiş gibi adeta kahraman bir biçimde yürüdüğü sahne ile biter.  

 

3.1.3. Filmde Uygulanan Algı Yönetimi  

 First Blood (İlk Kan) filmi, romandan sinemaya uyarlanan bir yapımdır. Kitabın 

yazarı Kanada doğumlu Amerikan vatandaşı David Morell kendisi ile yapılan bir 

söyleşide kahramanı Rambo’yu şu sözleriyle anlatır: 

“Üç ayrı Rambo var. Romanımdaki Rambo, Vietnam Savaşında yaşadıkları 

yüzünden öfkeli, hatta iyi yapabildiği tek şey öldürmek olduğu için daha da öfkeli biri. 

Esasen mutsuzluk içinde.  

Romanın filme adapte edilmiş halindeyse tek isteği yalnız bırakılmak olan, 

yanlış anlaşılmış bir kurbana dönüştü. İkinci ve üçüncü filmlerde ise Rambo, neredeyse 

çizgi romanlardaki kahramanlar gibi aşırı vatansever bir tip oldu. Fakat dördüncü filmle 

birlikte Rambo, nihayet romanda çizilmiş olduğu gibi gösteriliyor. Yani gördüğü ve 

sebep olduğu onca ölüm vakasının yükü altında ezilmekte olan biri olarak… Bir yerde 

söylediği gibi, ‘Ülkem için öldürmedim, kendim için öldürdüm. Bu yüzden Tanrı’nın 
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beni bağışlayacağına inanmıyorum’… Bu şaşırtıcı düzeyde bir derinlik ve ciddilik. Bu 

çok hoşuma gidiyor, bence en doğru Rambo tasviri işte bu.”
21

 

 John Rambo, Vietnam’da beraber savaştığı bir arkadaşının evine gider ve onun 

öldüğünü öğrenir. Vietnam’daki ekibin üyelerinden sadece Rambo hayatta kalmıştır. 

Arkadaşının annesi, oğlunun kanserli olarak geri döndüğünü, onu iskelete çevirenlerin 

Vietnamlılar olduğunu söyler. Kadına göre Vietnamlılar suçludur. Bu sahnede 

Vietnam’a onları gönderen ordudan veya savaşmalarını isteyen bürokratlardan 

bahsedilmemektedir. Vietnamlıları vahşi kişiler olarak gösterip, onların masum 

Amerikalı askerleri öldürdükleri algısı ile haksız ve amaçsız bir savaşı haklı bir 

dayanağa oturtma çabası işlenmektedir.  

 Rambo, yalnızlık içinde otoyol boyunca ilerler. Hope (Umut) kasabasının şerifi 

Will, Rambo’nun giyim tarzından ve hareketlerinden dolayı ondan hoşlanmayıp, doğru 

yola gidebilmesini sağlamak için onu aracına alır. Vietnam Savaşı sırasında Amerikalı 

askerler de Vietnamlılara benzer çağrıları yapmışlardır. Doğru yolun kendi yolları 

olduğunu, ölmemeleri için halkın bir an önce Amerika tarafına geçmeleri istenmiştir. 

Şerif Will arabada Rambo’ya kasabada onun gibi serserileri istemediğini, kasabanın 

küçük, sakin ve huzurlu bir yer olduğunu anlatır. Vietnam’da bu kasaba gibi küçük bir 

ülkedir. Amerika ve Rambo, Vietnam’ı yerle bir eder ama yenemezler. Küçük ve sakin 

olan kasaba, Rambo tarafından tahrip edilir ama burada da istediğini elde edemez ve 

filmin sonunda tutuklanır. 

 Rambo, şerifin uyarılarını dinlemeyip Umut’a geri dönerken Will onu, bıçağını 

bahane ederek haksız bir şekilde tutuklar. Amerika’da Vietnam’a girerken Tonkin 

olayını bahane ederek Vietnam müdahalesini haklı gerekçelere dayandırmaya 

çalışmıştır. Gerçekler gizlenerek Amerikan’ın ürettiği bahaneye halkın algıları ile 

oynanarak inanmaları sağlanmıştır. Hürriyeti kısıtlanan Rambo, polis merkezinde 

kendisine yapılan kötü muamele sonucu esir olduğu günleri hatırlar ve kendisini 

korumak için polisleri yaralayıp ormana kaçar. Vietnamlılar da ülkelerine binlerce 

kilometre öteden gelen Amerikalıların saldırılarından kaçmak ve kendilerini kurtarmak 

için ormanlarda saklanıp, düşmana saldırırlar. Rambo’nun tıpkı Vietnamlılar gibi 

gelişmiş silahları yoktur. Bazen elde ettiği malzemelerle ilkel silahlar yapar, bazen de 

yaraladığı polislerin silahlarını kullanır. Geleneksel savaş kurallarının geçerli 
                                                           
21

www.cnnturk.com/2008/kultur.sanat/sinema/02/09/rambonun.gepetto.babasi/426951.0/index.h

tml , 02.08.2018  
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olmadığını bildiği gerilla savaşında, ilkel ve basit silahların bazen ölüm saçan makineli 

tüfekleri ve helikopteri yeneceğini Vietnam’da acı bir şekilde öğrenmiştir. Vietnam 

halkının da gelişmiş teknoloji harikası silahları yoktu ama cesaretleri vardı. Bu cesaret 

ve inançları onların üstün olmalarını sağlamıştır. Rambo’nun da en büyük silahı, inancı 

ve cesaretidir.  

 Rambo karakteri, filmde öfkeli gösterilmiş, bu öfke bir gruba karşı değil, ülkesi 

için yaptıklarından dolayı onu suçlayan ve dışlayan sisteme karşıdır. Filmde 1960 ve 

1970’li yıllarda Amerika’nın ideolojik olarak ikiye ayrılmış yapısı ve iç karışıklıklar 

anlatılmıştır. Şerif Will ve ekibi ormanda Rambo’yu ararken telsizden Rambo’nun 

Vietnam gazisi olduğunu ve Kongreden şeref madalyası aldığı haberi gelir. Aynı 

zamanda polislerin ondan uzak durmaları gerektiği yönünde bilgiler verilir. Şerif onun 

tek kişi, kendilerinin ise kalabalık olduğunu ve onu yakalayacaklarını söyler. 

Rambo’nun gücünü, geçmiş başarılarını hafife alıp onu umursamazlar. Amerika da 

Vietnam’da aynı hataları yapmıştır. Düşmanın gücünü ve neler yapabileceğini 

hesaplamadan, geri kalmış, gelişmemiş, sınırlı bir savunma gücü olan Vietnam halkını 

hafife alıp en gelişmiş silahlarıyla harekât düzenlediler ama başarılı olamadılar. Şerif 

Will, Amerikan başkanı Johnson gibi ani ve acele kararlar verip, düşmana topyekûn 

saldırır. Rambo’nun peşinden giden polislerden biri “avlanıyoruz” der. Bir başka polis 

de “biz mi onu avlıyoruz, o mu bizi” diye sorar. Polisler av olmamak için Amerika’nın 

Vietnam’da yaptığı gibi her imkândan yararlanmaktadırlar ama Rambo’yu 

yakalayamazlar. Amerika, kimyasal silahlar da dâhil, birçok askeri mühimmat 

kullanmış ama Vietnamlılara av olmaktan kurtulamamıştır. Askerlerin aralarında kavga 

etmeleri ise artık Rambo’yu yakalayacaklarına inançlarının kalmadığının göstergesidir. 

Polisler arasında disiplin kopma noktasına gelmiş, bir an önce evlerine gitmenin 

hesabını yapmaktadırlar. Bu sahne Amerikan askerlerinin Vietnam’da 

tükenmişliklerinin bir göstergesidir. Will’in bir polise ayağa kalk, kımılda diye uyarıda 

bulunması, Vietnam’da emir almayan, üslerine itaat etmeyen ve emirlere uymayan 

askerleri hatırlatmaktadır.  

 Rambo, ormanda polisleri tuzaklar yaparak, gizlenerek tek tek yaralar ve 

kendisine saldıramayacak hale getirir. Vietnam gerilla kuvvetleri de aynı taktikle 

ormana yabancı olan, gerilla savaşı hakkında pek bilgisi olmayan Amerikan askerlerini 

aynı yöntemle avlamıştır. Rambo son olarak şerif Will’i yakalar, ona kendisiyle 

uğraşmaması gerektiğini söyler ve ormanın derinliklerinde kaybolur. Olay yerine üst 
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düzey yetkililer, özel timler, ambulanslar ve basın yayın kuruluşları gelir. Yetkili kişiler 

medyaya bilgi vermekten kaçınırlar. Televizyon muhabirleri olayı çarpıtarak 

kamuoyuna servis eder. Polislerin Rambo’dan kendilerine verilen eğitimler ile 

kurtulduklarını, kaçak Rambo’nun yakalanmasının an meselesi olduğunu söylerler. 

Amerika ise Vietnam Savaşı sırasında orada yenilmeyip, geri çekildiği yönünde 

açıklamalar yaparak, gerçekleri gizlemeye çalışmıştır. Ama Amerika, Vietnam’da ağır 

bir yenilgi almıştır. 

 Olay yerinde yetkililer tarafından acil durum değerlendirmesi yapıldığı sırada 

içeriye bir polis gelir ve Rambo’nun kontrolden çıkmasında bazı polislerin etkisi 

olduğunu söyler. Şerif Will her ne olursa olsun Rambo’nun suçlu olduğunu, onu 

yakalamak için her şeyi yapacağını söyler. Amerika da Vietnam’daki savaşın gerilimini 

sürekli olarak arttırıp, gerillalar tarafından saldırıya uğradıkça suçu gerillalarda bulmak 

suretiyle şerif Will gibi sürekli daha sert yaptırımlar uygulama yoluna gitmiştir. Yapılan 

toplantıda bulunan Albay Trautman, Rambo’dan uzak durulması gerektiğini anlatır ama 

kimse bu uyarıyı dikkate almaz. Amerikan hükümetine de Vietnam’da bir savaştan 

kaçınması yönünde telkinlerde bulunulmuş, Fransa’nın yenilgisinden ders alınması 

gerektiği uyarıları yapılmış ama Amerika tüm bu uyarıları dikkate almayıp bildiğini 

yapmıştır.  

 Albay Trautman’ın çabalarına rağmen 200 kişilik bir tim Rambo’yu yakalamak 

için emir alır. Rambo ormanda ilerlerken önüne onu arayan ekipten genç bir çocuk 

çıkar. Yaşının küçük olduğunu fark eden Rambo ona bir şey yapmadan bırakır ve o da 

Rambo’nun yerini belli eder. Rambo’nun çocuğa zarar vermemesi, Amerika’nın 

Vietnam’daki çocuklara ve sivillere zarar vermediği imajını oluşturmak için yapılmıştır. 

Aynı zamanda Rambo’ya bebek katili diyenlere de durumun öyle olmadığı gösterilir.  

 Rambo, yaraladığı askerlerin silahlarıyla kendisine ateş eden timdeki askerlere 

aynı şekilde karşılık verir. Ölümden korkan askerler mevzilerinden kafalarını bile 

çıkarmazlar. Askerlerden sorumlu teğmen saldırmaları için emir verir ama askerler bunu 

reddederek bu ormanda ölmek istemediklerini belirtirler. Amerikalı askerlerde Vietnam 

bataklığında ölmemek için kendilerine verilen tehlikeli görevleri yerine getirmemiş ve 

emre uymadıkları için filmde de olduğu gibi ceza dahi almamışlardır. 

 First Blood filminde Rambo karakteri üzerinden Vietnam halkı cani, acımasız ve 

mutlaka öldürülmesi gereken kişiler olarak işlenmiştir. Askerler maden ocağında 
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sıkıştırdıkları ve cani olarak isimlendirdikleri Rambo’ya roketle saldırırlar. Rambo’nun 

ölmesi gerektiği ve aksi halde kendilerini acımasızca öldüreceğine inandırıldıkları için 

ona tereddüt etmeden saldırırlar.  Bu saldırıdan sonra Rambo’nun öldüğünü düşünen 

şerif Will, Trautman’a onun anlattığı kadar iyi bir savaşçı olmadığını alay ederek söyler. 

Buradaki algı oyunu ise düşmanın Amerikan halkına anlatıldığı kadar yetenekli 

olmadığıdır. Ama Rambo Amerikalı olduğu için ve Amerika’yı temsil ettiği için çok 

güçlüdür. Her durumla başa çıkabilecek gücü ve kabiliyeti vardır.  

 Rambo, öldüğü düşünülen mağaradan sağ olarak çıkmayı başarır. Rambo’nun en 

büyük yardımcısı ise sahip olduğu inanç, kararlılık ve azimdir. Kısacası bir Amerikalıda 

bulunması gereken temel niteliklerdir. Rambo önüne çıkan bataklığı, fareleri, dar 

geçitleri aşmakta zorlanmaz. Vietnam halkının tüneller sayesinde Amerikan 

bombardımanından saklanıp, güçlenerek düşmana saldırdığı gibi, Rambo’da kendisini 

ele geçirmek isteyenlere derslerini verir.  

 Albay Trautman bir barda oturup bir şeyler içerken yanına şerif Will gelir ve 

ondan Rambo’yu öldürdüğü için özür diler. Albay barda otururken bile resmi 

kıyafetlidir. Albayın barda üniformayla oturmasının altında yatan mesaj ise onun bir 

Amerikan askeri olduğu ve her an savaşa hazır olduğudur. Şerif Will’in özür dilemesi 

ise Vietnam Savaşını masa başında yöneten bürokratların geri adım atması ile 

açıklanabilir.  

 Rambo dağ yolunda askeri bir kamyonu kaçırır ve onun yaşadığı haberi 

kasabadaki polis merkezine gelir. Bu sırada merkezdeki polislerden biri görev başında 

olduğu masada uyuklamaktadır. Burada tembel ve durumdan haberleri olmayan 

yöneticiler eleştirilmektedir. Polisler Rambo’nun peşine hemen düşerler ve ona ateş 

ederler. Kontrolden çıkan John Rambo, polisleri kahramanlık edasıyla atlatır ve polis 

merkezine yakın bir yerdeki benzin istasyonunu havaya uçurur. Patlamanın sesi 

duyulduğu anda itfaiye araçlarının sesleri, ambulans araçlarının sesleri duyulur. Bu 

seslerin duyulması ve polislerin, patlama bilgisinin haber merkezine ulaşmadan 

Rambo’nun peşine düşmeleri, Amerikan kurumlarının işlerini iyi yaptığının 

işaretçisidir. Albay Trautman, şerif Will’in yanına gelir. Şerif, bu olanlardan 

Trautman’ın sorumlu olduğunu, çünkü Rambo’yu onun eğittiğini söyler. Trautman, 

şerifi bir kez daha uyarır ama şerif Amerika’nın Vietnam’da yaptığı gibi gerilimi 

arttırmaktadır. 
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 Rambo, polis merkezinin ve civardaki yerleşim yerlerinin elektrik bağlantısını 

keser. Hızlı hareket edip farklı yerlerde patlamalar yaparak hedef şaşırtır. Şerif Will, 

polis merkezinin çatısında köşeye sıkışmış halde Rambo’nun gelişini beklemektedir. 

Vietnam Savaşında Amerika, uçaklardan halka, üzerinde doğru tarafa geçmeyecekleri 

takdirde kendi ölümlerini beklemelerinin yazılı olduğu ilanlar atmıştır. Şimdi ise ölümü 

bekleyen Will’dir. Bu sahne, ölümü bekleyenlerin değiştiğinin eğretilemeli anlatımıyla 

yüklüdür.    

 Rambo polis merkezine girip şerif Will’i yaraladıktan sonra onu öldürecekken 

Trautman gelir ve Rambo’yu bu eyleminden vazgeçirir. Trautman, Rambo’ya bir şeyler 

söylerken Rambo eski günlerini hatırlar. Vietnam’da arkadaşı ile beraberken bir çocuk 

arkadaşına bir kutu vermiş ve bu kutudaki bombanın patlamasıyla korkunç bir şekilde 

ölmüştür. Rambo buna ve bu gibi ölümlere şahit olduğu için o günleri unutamaz. 

Rambo’nun bu vahim olayı anlatması Vietnam’daki masum çocukların tümünü zan 

altında bırakıp, dünya kamuoyuna onları, etraflarına ölüm saçan vahşi bir canavar gibi 

gösterir. Filmde Amerika’nın orada yaptığı toplu ölümlerden, kullandığı kimyasal 

silahlardan hiç bahsedilmemektedir. Sadece Vietnam halkının Amerikalı askerleri 

öldürdüğünden bahsedilmektedir. Bu sayede Amerika’nın Vietnam’da işlediği savaş 

suçları yok edilmeye çalışılmış ve Amerika’nın Vietnam müdahalesinin haklı sebeplere 

dayandığı algı oyunları sayesinde dünyaya servis edilmiştir. Rambo, başını Albay 

Trautman’ın omzuna koyarak ağlar ve albay da ona sarılır. Bu karede oluşturulmak 

istenen algı ise, Amerikan ordusunun dünyadaki mazlumların yanında olduğu, iyilik ve 

barışın Amerikan ordusu eliyle dünyaya yayılacağı düşüncesidir. Film Rambo’nun 

yakalanma sahnesiyle biter. 
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3.2. Rambo: First Blood Part II 

3.2.1. Filmin Künyesi 

Yönetmen: George Pan Cosmatos 

Senaryo: Slyvester Stallone, James Cameron 

Hikâye: Kevin Jarre 

Oyuncular: Slyvester Stallone (John Rambo), Richard Crenna (Albay Samuel 

Trautman), Charles Napier (Mareşal Murdock), Steven Berkoff (Yarbay Podovsky), 

Julia Nickson (Co Bao), Martin Kove (Ericson), George Cheung (Yüzb. Vinh), Andy 

Wood (Banks) 

Yapımcı: Buzz Feitshans 

Uygulayıcı Yapımcı: Mario Kassar, Andrew Vajna 

Müzik: Jerry Goldsmith 

Görüntü Yönetmeni: Jack Cardiff 

Yapım Şirketi: TriStar Pictures 

Süre: 96 dk.  

Film: Renkli 

Tür: Macera / Gerilim/ Aksiyon 

Dili: İngilizce 

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 1985 
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3.2.2. Filmin Konusu 

 Film, Rambo’nun mahkûm olarak taş ocağında çalıştığı görüntülerle başlar. Bir 

gardiyan Rambo’yu alıp onunla görüşmek için gelen Albay Trautman’nın yanına 

götürür. Albay, kendisine gizli bir görev verileceği, bu görevi başarıyla tamamlaması 

halinde affedilebileceğini iletir. Rambo, görevi kabul etmeden önce “bu kez kazanır 

mıyız?” diye sorar.  

Rambo, görevi kabul etmiş ve Tayland’a ulaşmıştır. Albay Trautman kendisini 

karşılar ve bu görev için Washington’dan gelen Mareşal Murdock ile tanıştırır. Mareşal, 

yaklaşık olarak 2500 Amerikalının Güneydoğu Asya’da kayıp olduğunu, tespit ettikleri 

bir esir kampında birilerinin olup olmadığını doğrulamak için Rambo’dan kampın 

fotoğraflarını çekmesini ister.  Rambo’yu düşmanla çatışmaya girmemek için uyarır. 

 Rambo, operasyonun yönetileceği komuta merkezine getirilir. Oradaki 

olağanüstü teknolojik ekipmanlara güvenmesi sağlanmak istenir. Operasyon hakkında 

detaylı bilgiler Rambo’ya verilir ve yola çıkmaya hazırlanır. Uçağın pilotu düşman 

topraklarına geldiklerini söyleyince Rambo atlamak için hazırlanır. Uçaktan atlarken 

donanımlarının olduğu çanta uçağa takılır ve ipi keserek atlamayı başarır. Donanımları 

olmadan onun başarılı olamayacağını düşünen Mareşal endişeye kapılır. Rambo, 

Vietnam’a inmeyi başarır ve etkileyici bir müzik eşliğinde kahramanca ormanda ilerler. 

Rambo, kendisine yardımcı olmak için gömderilen rehberle tanışır ve onun kadın 

olduğunu öğrenince şaşırır. Rehber kadın Co, ırmağı geçmek için bölge halkından 

birileriyle para karşılığında anlaşmıştır. 

 Rambo, kendisine verilen emirlere uymaz ve yanına kurtardığı bir savaş esirini 

alır. Durumu öğrenen Murdock, Rambo’yu almak için giden helikopterin geri dönmesi 

emrini verir.  Rambo, yakalanmış ve hayvan pisliklerinin olduğu bir çukura 

hapsedilmiştir. Durumu öğrenen Ruslar esir kampına gelir ve Rambo’ya işkence 

yaparlar. Co’nun da yardımıyla esir kampından kaçmayı başaran Rambo, Co’ya ilgi 

duymaya başladığı sırada Vietnamlı bir asker Co’yu öldürür. Co’nun ölmesi Rambo’yu 

derinden etkilemiştir ve artık acımasız biri olmuştur. Peşindeki Rus ve Vietnamlı 

askerleri yakarak öldürür. Rambo, kendisini öldürmek için ateş açan helikopteri ele 

geçirmeyi başarır ve kamptaki Amerikalı esirleri alarak kendi üslerine döner. Rambo, 

elindeki tüfekle karargâhtaki teknolojik sistemlere ateş eder. Sonra Mareşal 
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Murdock’ın yanına gider. Murdock ise sadece kendisine verilen emirlere uyduğunu 

söyler. Rambo onu öldürmez ama haddini bildirir.  

 Daha sonra Rambo,  Albay Trautman ile konuşur. Ona, kendisi gibi buraya 

ölümü göze alıp gelen askerlerin kahramanlıklarını anlatır. Rambo, geliş nedenlerini ise 

“ ülkemiz bizi sevsin diye, bizim onu sevdiğimiz gibi. Tek isteğim bu” der ve film 

dramatik bir müzik eşliğinde Rambo’nun uzaklaşmasıyla biter.   

 

3.2.3. Filmde Uygulanan Algı Yönetimi 

Film, Reagan dönemi muhafazakâr söylemine uygun olarak kurulmuştur. Filmin 

her karesi yeni – muhafazakâr söylemin ideolojisini yansıtır. Vietnam bir Sovyet 

uydusudur; Vietnam’daki Amerikalı esirlere işkence yapılmaktadır. Edelman’a (1986: 

44) göre, muhafazakâr söylemi Vietnam’a geri dönüş tarzında işleyen Rambo’yu 

Ronald Reagan da çok sevmiştir. “Haftalık radyo konuşmasında eski kovboy Başkan 

Reagan, filmi yeni izlediğini ve gelecek sefer teröristlere Rambo örneğindeki gibi 

davranacağını duyurdu” (Aktaran Yılmaz, 1997: 145). 

Taş kırmaya mahkûm edilen Rambo, çalışma kampında manevi babası Albay 

Trautman ile konuşurken arka planda devasa greyderler gözükmektedir. Bu greyderlerin 

izleyiciye gösterilmesi ile güçlü Amerikan imajı arasında bir bağlantı vardır. Rambo, 

Albay Trautman’a “Bu kez kazanır mıyız ?” diye sorduğunda, başarının kendisine bağlı 

olduğu yanıtını alır. Amerikan’ın başarısı Rambo’nun yeteneklerine bırakılmış, Rambo 

ise operasyonu başarıyla tamamlayıp, ülkesine olan sadakatini göstermek ister. Bu 

diyalog ile Rambo karakteri yüceltilmiş, onun başarısı Amerika’nın başarısı gibi 

kamuoyuna film üzerinden aktarılmıştır. Ayrıca yeniden bir savaş çıkması durumunda 

Amerika’nın bu sefer savaşı kazanacağı mesajı kamuoyuna verilmiştir. 

Operasyon başlamadan önce Mareşal Murdock, Rambo’nun başarılarını 

dosyadan okur. İzleyicilere Rambo’nun bu görev için seçilmiş doğru kişi olduğu 

gösterilir. Bu sırada Mareşal, yanındaki yardımcılarından kola ister. Asker Coca-Cola 

dolabından bir kola alarak kendisine verir. Bu görüntüde ise Amerikan şirketlerine ait 

malların dünyanın her yerinde satıldığını, uzak-yakın fark etmeksizin Amerika’nın her 

yere girebildiğini gösterir. Bunu izleyen Amerikalılar, dünyanın öbür ucunda bile kendi 

ürünlerinin satıldığını görerek bu durumla gurur duyarlar. Mareşal, yaklaşık 2500 
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Amerikan askerinin Güneydoğu Asya’da esir olduğunu, Rambo’dan bu durumu 

doğrulamak için fotoğraf çekmesini söyler. Amerikan hükümeti eski askerlerini 

unutmamış, onları kurtarmak için binlerce kilometre öteden operasyon düzenlemeyi 

göze almıştır. Bu sayede Amerikan ordusunun Vietnam’da zedelenen güveninin geri 

kazanılması amaçlanmıştır.  

Mareşal Murdock’ın masasının arkasında Ronald Reagan’ın fotoğrafı 

bulunmaktadır. Rambo’nun yasa dışı olarak Vietnam’a girip, Amerikalı esirleri 

kurtarmak için giriştiği bütün şiddet eylemlerini Reagan desteklemektedir. Reagan 

filmde fotoğrafın dışında görülmez. Başka Reagan bir baba, destekleyici ve onaylayıcı 

olarak kodlanır. Rambo, Reagan’ın istediği biçimde intikam alır. Rambo’yu ölüm 

makinesine çeviren Albay Trautman ise Ronald Reagan’ın vekili olarak filmdeki yerini 

alır (Yılmaz, 1997: 147). 

Mareşal, teknolojik olarak üstün olduklarını Rambo’ya göstermek için onu 

komuta merkezine getirir. Buradaki sistemler belki de o yıllarda dünyada hiçbir devletin 

sahip olamadığı teknolojik aletlerdir. Mareşal “Rambo kendini emniyette hisset çünkü 

biz dünyadaki en iyi silahlara sahibiz” der. Bu sahneyi izleyen Amerikan halkı 

gerçekten de en güçlü ordunun kendi ülkelerinde olduğunu ve herkesi yenebilecek güçte 

oldukları fikrine inandırılır. Ancak Rambo ise “bence en iyi silah beyindir” diyerek 

silahlara güvenmediğini belirtir. Çünkü en iyi silahların Vietnam Savaşında işe 

yaramadığını, Vietkong gerillalarının akıllarını kullanarak, ilkel silahlarla savaşı 

kazandıklarını canlı olarak yaşamıştır. 

Trautman ve Murdock, kalkış yapan uçağı izlerler. Murdock, puro içer ve 

oldukça rahattır. Bu savaşın kendi savaşı olmadığını, kendisini bu operasyon için 

gönderenlerin sorularının bu operasyon ile cevaplanacağını söyler. Burada ise 

Washington bürokratları eleştirilir. Onların amacı sadece soruları cevaplayıp, esir 

ailelerinin gözünü boyamaktır. Rambo ve Albay’ın görev inancı ise ordunun imajını 

yükseltip, ülkeleri için kendilerine verilen görevi ciddiyetle tamamlamaktır. Bürokratlar 

ise Vietnam Savaşında olduğu gibi gayri ciddi bir tutum sergilerler. Uçağın pilotu, 

düşman topraklarına geldiklerini söyler. Savaş biteli yıllar olmuştur ama Amerika 

yenilginin intikamıyla Vietnam halkını hala düşman olarak görmektedir. 

Rambo uçaktan atlarken donanımlarını kaybeder. Sahip olduğu şeyler kısıtlıdır. 

Ama o hiçbir şeyden korkmaz, teknolojik donanımları yoktur ama o her durumla başa 



89 
 

çıkabilecek güçtedir. Çünkü o bir Amerikalıdır. Amerika’yı temsil eden bir kahramanın 

zayıf bir karakter olması düşünülemez.  

Vietnamlıların kullandıkları teçhizatlar genellikle Rus malı olarak gösterilir. 

Rambo’nun nehri geçmek için bindiği tekne, Vietnamlıların silahları Rus malıdır. 

Rusların onlara yardım ettiği alenen izleyicilere gösterilir. Vietnam’da ölen her 

Amerikan askerinde Rusların da payının bulunduğu izleyicilere aktarılmış olmaktadır. 

Ayrıca teknede bulunanlar ve diğer Vietnamlılar güvenilmez, sarhoş kişiler olarak 

betimlenmiştir. Ayrıca, Rambo: First Blood  II filmiyle Vietnamlılar hayvani bir 

aşağılık olarak gösterilmişlerdir. Bu tür filmler kahraman ve insani değerleri olan, 

insanlığa mesaj taşıyan beyaz kahramanları ve karşısında diğerlerini yani klişe olan 

barbarları konu alır (Gürbüz, 2009: 226). 

Rambo, yardımcısı Co Bao’ya Vietnam’dan ülkesine geri döndüğünde zor 

günler geçirdiğinden ve bıçağının kendisine şans getirdiğinden bahseder. Co ise bu 

topraklarda ölümün her yerde olduğunu, Amerika’ya giderse sakin bir hayat 

yaşayacağını anlatır. Rambo, savaş sırasında kendisinin ve arkadaşlarının ülkeleri için 

canlarını verirken, ülkesinin onlara sırt çevirmesinden yakınarak kısaca veteranların 

durumunu özetler. Co’nun anlattıkları ise algı oyunları ile açıklanabilir; Amerika’nın 

özgürlükler ülkesi olduğu, orada yaşamın daha kaliteli olduğu vurgulanır.  Ayrıca bu 

sahnede Amerika’nın gelişmiş ve çağdaş bir ülke olduğundan bahsedilirken aynı 

zamanda Rambo’nun korkutucu ve ölümcül bıçağı aynı anda kullanılmıştır.  

Co ve Rambo, esir kampını bulup izlemeye alırlar. Bu sırada kampa köylü fahişe 

kızlar gelir. Komutanların onlarla içki içip eğlenmesi, Vietnamlıların ahlak gibi 

terimleri önemsemediğini, zevkine düşkün, işlerini ve vazifelerini düzgün yapmayan 

kişiler olduğunu gösterir. Vietnamlı komutanlar eğlenirken, Amerikalı esirler böceklerin 

ve farelerin arasında zulüm görürler. Bu sahne ile Vietnamlı aşağılık ve işkenceci 

düşman askerlerinin bir an önce hak ettikleri cezayı almaları gerektiği izleyicilere 

inandırılır.  

Rambo, kampta bir esiri kurtarırken, düşman askerini okla başından vurur. 

İzleyici bu ölümü sorgulamaz çünkü Vietnam askerleri filmin başından beri işe 

yaramaz, rüşvet alan, inançlarına ve ilkelerine bağlı olmayan, barbar bir topluluk olarak 

gösterilmiştir. İzleyici onların gerçek bir düşman olduğuna, medeniyetten nasiplerini 
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almadıklarına daha önceki sahnelerle inandırılmıştır. Bu vahşice ölümü,  Vietnam askeri 

daha önce yaptıklarıyla hak etmiştir. 

Rambo ve yanındaki esir, Vietnamlı askerler ile girdiği çatışmalardan başarıyla 

ayrılmışlardır. Kendilerine atılan roketlerden kaçmışlardır. Vietnam silahları onları 

öldüremezken, Amerikan silahları Vietnamlıları adeta biçmiştir. Bu sahne, Amerika’nın 

en iyi silahlara ve en iyi teknolojiye sahip olduğunu gösterir.  

Rambo kararlaştırılan buluşma yerine kurtardığı esirle birlikte gelir. Murdock, 

Rambo’nun bir esirle geldiğini öğrenince, Rambo’yu almak için giden helikopterin geri 

dönmesi emrini verir. Trautman, Murdock’tan bunun hesabını sormak ister. Önceki 

savaş gibi bunun da bir yalandan ibaret olduğunu, geçmişte Amerika’nın esirleri bırakıp 

kaçtığını, şimdi ise yine aynı şeyin yapıldığını söyler. Trautman’ın ondan hesap 

sorması, Vietnam Savaşının kaybedilmesini bürokratların hatalarından kaynaklandığına 

işaret eder. Mareşal ise yeniden bir savaş çıkmasını istemediğini, Senatonun unutulmuş 

birkaç kişi için bütçe vermeyeceğini söyler. Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere, 

bürokratlar için ülkesi uğruna ölen veya esir olan askerlerin bir değeri yoktur.  

Rambo, hayvan pislikleri içinde esir edilmiştir. Onun yakalandığını duyan Rus 

askerler, esir kampına gelir. Rambo’ya çeşitli işkenceler yaparlar ama o hiçbir şey 

söylemez. Rambo’ya yapılan işkencelerin izleyiciye gösterilmesi ile Rambo’nun 

ilerleyen sahnelerde yapacağı katliamın haklı gösterilmesi sağlanır. Rambo onları 

acımasız bir şekilde öldürür, çünkü onlar da Rambo’ya aynı şekilde işkenceler 

yapmışlardır. Rusların da Vietnamlılar kadar barbar olduğu, yaptıkları işkenceler ile 

kamuoyuna açık bir biçimde gösterilir.  

Rambo, Vietnamlı ve Rus askerlerin elinden Co’nun yardımıyla kurtulur. Co ile 

birlikte, peşlerindeki askerlere karşı koyarak kamptan kurtulurlar. Vietnamlı bir asker, 

Co’yu öldürür ve Rambo bu andan sonra artık daha acımasız biri olmuştur. Rambo, 

filmin başından beri tahrik edilerek saldırgan birisi haline getirilmiştir. O sadece 

fotoğraf çekmek için Vietnam’a gelmiş, yaşadıkları olaylar Rambo’yu hırçınlaştırmıştır. 

Mareşal Murdock’ın Rambo’yu harcaması, Vietnamlı ve Rus askerlerin acımasız ve 

işkenceci zalim oluşları Rambo’yu çileden çıkartmıştır. Vietnam Savaşındaki askerler 

de aynı şekilde masum kişiler olarak Vietnam’a gitmiş, düşmanın onlara yaşattıkları ve 

Amerikalı bürokratların hataları onları psikolojik olarak çökertmiştir.  
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Rambo tek başına kalmış, peşindeki düşman askerlerini, hareketli bir müzik 

eşliğinde kahramanca mücadele ederek öldürür. Askerlerin ölüm anları izleyicilere 

gösterilir. Düşman askerleri işkence yapan, barbar, aşağılık varlıklardır ve en kötü 

biçimde ölmeyi hak ettikleri için ölüm anları gösterilir. Rambo, onlarca düşman askerini 

tek başına öldürür. Çünkü Rambo’nun aldığı eğitim, diğer bütün askerlerin aldığı 

eğitimden daha iyidir. En iyi silahları Amerikalıların yaptığı gibi, en iyi eğitimi de yine 

Amerikalılar imajı izleyiciye aktarılır.  

Rambo, düşman helikopterini ele geçirir ve esir kampındaki düşmanları alarak 

kendi karargâhına döner. Elindeki tüfeğiyle karargâhtaki bütün teknolojik sistemlere 

ateş ederek nefretini haykırır. Sonra ise Murdock’ın yanına gider ve ona gereken dersi 

verir. Rambo’nun tek isteği, uğruna ölmeyi göze aldığı ülkesinin, kendilerinin onu 

sevdiği gibi sevmesidir. Rambo ve diğer askerlerin ülkelerine bağlı oldukları, 

vatanseverlik mesajları içeren son sahne ile vurgulanır. Ayrıca Rambo, Vietnam’ı yerle 

bir ederek, savaşın intikamını almıştır. 
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3.3. Rambo III 

3.3.1. Filmin Künyesi 

Yönetmen: Peter MacDonald 

Senaryo: Slyvester Stallone, Sheldon Lettich 

Oyuncular: Slyvester Stallone (John Rambo), Richard Crenna (Albay Samuel 

Trautman), Marc de Jonge(Albay Zaysen), Kurtwood Smith (Robert Griggs), Spiros 

Focas (Masoud), Sasson Gabai (Mousa Ghani), Doudi Shoua (Hamid), Randy Raney 

(Kourov) 

Yapımcı: Buzz Feitshans 

Uygulayıcı Yapımcı: Mario Kassar, Andrew Vajna 

Müzik: Jerry Goldsmith 

Görüntü Yönetmeni: John Stainer 

Yapım Şirketi: TriStar Pictures - Carolco Pictures 

Süre: 103 dk.  

Film: Renkli 

Tür: Macera / Gerilim/ Aksiyon 

Dili: İngilizce 

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 1988 
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3.3.2 Filmin Konusu 

 Rambo yaşadığı kötü olaylardan dolayı şehirden uzak bir yerde Tayland’da bir 

manastırda yaşamaktadır. Burada inzivaya çekilmiş, manastırın inşasına yardım edip, 

orada kalmaktadır. Tayland’da, sokak dövüşlerine katılıp, kazandığı parayı Budist 

rahiplere vererek onlara yardım eder. Albay Trautman ve yanında gelen bürokrat Robert 

Griggs, Rambo’yu zor da olsa bulurlar. Trautman ve Griggs, Rambo’yu ikna etmek için 

konuşurlar. Amerika, Sovyetlerin Afganistan halkına yaşattığı acıları ilk eden 

araştırmak için Albay Trautman’ı oraya göndermektedir. Trautman, yanına Rambo’yu 

alarak gitmek ister, ancak Rambo bu görevi kabul etmez. 

 Trautman ve ekibi Afganistan sınırı üzerinde Ruslar tarafından yakalanır. 

Griggs, Albayın yakalandığını ve kendilerinin bu konuda bir şey yapamayacaklarını 

Rambo’ya söyler. Rambo, Trautman için Afganistan’a gitmeyi ister. Rambo, Afganistan 

sınırına yakın olan Pakistan’a gider. Burada bölgeyi iyi bilen ve ona yol gösterecek olan 

Mousa Ghani’nin dükkânına gider. Mousa’nın yardımcısı onu çağırır. Rambo, kendisi 

için gönderilen patlayıcıları almıştır. Mousa, Rambo’yu savaş konusunda deneyimsiz 

görerek onunla alay eder ve birlikte yola çıkarlar.  

 Albay Trautman’a Sovyet askerleri kötü muamele yaparlar. Sovyet Albay 

Zaysen, Trautman’dan her şeyi itiraf etmesini ister. Trautman konuşmayı reddedince, 

Zaysen’in emriyle konuşması için çeşitli işkenceler yapılır. Bu sırada işkencenin 

yapıldığı odaya Mousa’nın yanında çalışan kişi gelir ve Rambo’nun üsse Trautman’ı 

kurtarmak için yola çıktığını Zaysen’e haber verir.   

 Rambo, Mousa ile yola devam ederken Afgan sivillerin bulunduğu köye gelir. 

Sivillerin durumlarının kötü olduğunu görür ve üs hakkında bilgi alır. İçlerinden biri 

Afgan halkının özgürlüklerine ve namuslarına düşkün insanlar olduğunu belirtir. 

Çocuklarına, kadınlarına kötü muamele yapıldığını, hamile kadınların öldürülüp 

bebeklerinin yakıldığını anlatır. Bu duruma son vermek için sivil halk, Sovyetlerle 

savaşmaktadır. Rambo köylülerin oynadığı milli oyunu görür ve o da oynamaya başlar. 

O sırada Sovyet askerleri bombardıman düzenler ve Rambo gösterdiği kahramanlık ile 

halkın gözdesi konumuna gelmiştir.  

 Akşam olduğunda Rambo ve Mousa tuzaklarla dolu üsse girer ve büyük bir 

ustalıkla tuzakları geçerler. Sovyet askerleri ellerindeki esirlere işkenceler yaparlar. 
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Rambo, Griggs’in kendisine gönderdiği bombaları Mousa ile çeşitli stratejik noktalara 

yerleştirir. Albay Trautman’ı kurtarmak için onun bulunduğu hücreye gider ama onu 

kurtarmayı başaramaz. 

Üsten kaçan Rambo, yarasını kendi başına tedavi eder. Ertesi gün Rambo geri 

döner ve Sovyet askerlerle çatışır, Trautman’ı ve esirleri kurtarmayı başarır. Bir 

helikopter ele geçirir ve üsten esirlerle uzaklaşır. Helikopteri terk edip yaya bir şekilde 

uzaklaşmaya devam ederler. Kendilerini izleyen Sovyetlerle çatışıp, onlara büyük kayıp 

verdirirler. Sovyet Albay Zaysen, kendilerini köşeye sıkıştırır ve teslim olmaktan başka 

çareleri yoktur. Ama Rambo ve Trautman teslim olmaz, bir kez daha çatışmaya 

girişirler. Arkalarından Afgan sivillerinden oluşan bir ordu desteğe gelir ve Sovyet 

askerlerini görkemli bir şekilde hüsrana uğratırlar. Savaş meydanında sadece Rambo ve 

Zaysen kalmıştır. Rambo, tankını helikopterdeki Zaysen’in üzerine sürer. İkisi de geri 

adım atmaz ve çarpışırlar. Zaysen’in helikopteri havaya uçar ancak Rambo tankta 

sadece yara almıştır ve oradan çıkmayı başarır. Rambo ve Trautman, kısaca Amerika, 

ülkesinden çok uzaklarda giriştiği bir savaşı daha kazanmıştır.  

   

3.3.3. Filmde Uygulanan Algı Yönetimi 

Filmin başlarında Albay Trautman ve Robert Griggs, Tayland’daki Amerikan 

elçilik binasından çıktıkları sırada, yol üzerinde Coca-Cola yazan bir kamyon 

bulunmaktadır. Bu ürün yerleştirme yöntemiyle hedeflenen, filmin başında izleyicinin 

zihninde markaya dair olumlu çağrışımlar bırakmaktır.  

Rambo, sokak dövüşlerine katılır ve rakibini zor bir mücadele sonucu yener. 

Buradan kazandığı parayı da manastırda kaldığı rahiplere verir. Rambo’nun manastırda 

kalması ve bunun karşılığında onlara inşaat konusunda yardımcı olması, dövüşlerden 

kazandığı parayı da rahiplere vermesi ile ölüm makinesi olan Rambo’nun, masumların 

ve mazlumların yanında olan bir Rambo’ya dönüştüğünü göstermek için yapılır. Ayrıca, 

ekrana sadece filmin başlarında gelen sokak dövüşü sahnesinde Rambo’nun rakibine 

kaybetmemesi, daha sonra düşmanlarıyla girişeceği mücadeleyi de kaybetmeyeceğinin 

sinyalini içerir.  

Trautman ve Griggs, Rambo’yla konuşurken onun seçilmesinin doğru bir karar 

olduğunu herkese gösterirler. İyi adamları bulmak zordur. Trautman, Rambo’ya 
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Afganistan’ı anlatırken Sovyetlerin orada yaptıkları saldırılarda kullanılan kimyasal 

silahlardan, tecavüzlerden, katliamlardan bahseder. Sovyet halkı, vahşi bir biçimde 

anlatılmakta ve Afganistan’ı zorbalıkla işgal ettiği fikri oluşturulmak istenir. 

Sovyetlerin bu biçimde anlatılması ile Amerika’nın Vietnam’da yaptığı yıkımın üzeri 

kapatılmaya çalışılır.  

Albay Trautman’ın Sovyetlere esir düşer ve Griggs ona yardım etmez. Bu kez 

Rambo değil, Trautman harcanmıştır. Amerika, kendi çıkarlarını korumak ve 

Afganistan’da savaşa girişmemek için Trautman’ı kurtarmayı resmi olarak reddeder. 

Rambo, Amerikan hükümeti tarafından desteklenir ancak yakalanması durumunda onu 

Amerika’nın tanımayacağını Griggs kendisine iletir. Trautman’dan sonra Rambo’da 

bürokratlar tarafından harcanabilir. Amerika kendi adının büyüklüğüne leke düşürmek 

istemez, Amerika’nın çıkarları her şeyden üstün tutulur. Amerikan bürokratları bu sahne 

ile ağır bir biçimde eleştirilmektedir.  

Sovyet askerleri Albay Trautman’a kötü davranıp, işkence yaparlar. Albay 

Zaysen’in odasında Vladimir Lenin’in fotoğrafı bulunmaktadır. Bu fotoğraf ile Lenin’in 

ideolojisi yansıtılmaktadır. Rusların acımasız ve barbar olarak gösterilmesiyle 

Sovyetlerin, Afganistan’da yerleştirmeye çalıştığı komünizm sistemi eleştirilmiş ve 

ülkede komünizmin hâkim olmasıyla, halka baskıcı ve totaliter bir rejim tarafından 

zulüm yapılacağı gösterilmiştir. Albay Zaysen ise masada oturup içkisini içmektedir. 

Trautman ile konuşurken Sovyetlerin buraya barış için geldiklerini, zulüm 

yapmadıklarını söyler. Sovyet Albayı Zaysen, bir taraftan barıştan bahsederken, diğer 

taraftan da sivillere işkence yapmaktan geri kalmaz. Amerika’da Vietnam’a barış ve 

medeniyet götürmek için gitmiş fakat Vietnam halkına yapılanlar vahşetten öteye 

geçememiştir. Filmde Amerika’nın Vietnam’a yaptıkları gizlenmeye çalışılıp, barbar ve 

canilerin Sovyetler olduğu yönünde mesajlar verilmektedir.  

Rambo, esir düşen Trautman’ı kurtarmak için at sırtında günlerce yol gider. 

Yolda ona rehberlik eden Mousa, ara ara Afgan halkının cesaretinden, özgürlüklerine ve 

namuslarına düşkün olduklarından bahseder. Zaten bu niteliklere sahip olmayan bir 

millete Amerikan devletinin destek vermesi beklenemez. Amerika, mazlumların 

yanında olduğunu vurgulamak ister. Özgürlükler ülkesi olarak nitelendirilen 

Amerika’nın barbar bir kavimle yan yana olması düşünülemez. Vietnam halkı da aynı 

şekilde cesaretli, özgürlüklerine düşkün ve onurlu insanlardı lakin Amerika, Vietnam’da 
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yapılan katliamı unutturmak için bunun gibi algı oyunlarına başvurmaktadır. Rambo bu 

kez teknolojiye güvenmez ve at sırtında ilerler. Vietnam gerillaları gibi mağaralardan, 

tünellerden ilerleyerek zor koşullarda yaşamayı iyi bilir ve her türlü zorluğu atlatmayı 

başarır.     

Afganistan’da yaralılar uygunsuz koşullarda yaşamaktadırlar. İlaçları ve yeterli 

sayıda doktorları olmayan halkın durumu daha kötüye gitmektedir. Sovyetler 

gelebilecek her türlü yardımı engellemiştir.  Amerika, Vietnam’da yaptıklarının aynısını 

filmde göstererek, kendilerinin bunları yapacak kadar vahşi olamayacaklarını dünyaya 

gösterir. Film boyunca Amerika’nın yaptıkları gösterilmezken, Sovyetler her türlü 

eleştiriye maruz bırakılır. Rambo, tek başına üsse gitmek istediğini söyler, çünkü o 

Amerikalı olduğu için hiçbir şeyden korkmamaktadır. Amerika’yı temsil ettiği için 

yüksek bir özgüvenle tereddüt etmeden tek başına bir orduyla savaşabileceğini söyler.  

İlerleyen sahnelerde Sovyetlerin işkenceleri artar ve kamuoyuna daha açık bir 

şekilde gösterilir. Bunların yapılma amacı ise Sovyet askerlerinin acımasız bir şekilde 

öldürülürken, neden öldürüldüklerinin sorgulanmamasını sağlamaktır. Çünkü Sovyet 

askerleri zalimdiler ve o şekilde öldürülmeyi hak etmişlerdir. Sovyetler gittikleri yere 

ölüm götürürler ama Amerika gittiği yerde ezilmiş halkların cesur kurtarıcısı olur.  

Rambo, Afganistan’a gitmek üzere yoldayken orası hakkında bilgiler toplar. 

Durduğu bir yerleşim yerinde ebeveynleri öldürülmüş bir çocukla karşılaşır. Elinde 

kalem ve defter olması gereken çocuğun elinde ise ateşli silahlar mevcuttur. Bu ise 

onların geri kalmışlıklarını, medeniyetten uzak hayatları olduğunu, Amerika’nın bu gibi 

yerlere medeniyet getireceğine kamuoyunun inandırılması çalışılmaktadır.  

Rambo, Afganistan’da yapacağı kurtarma operasyonu için bilgileri toplarken, 

bulunduğu yerleşim yerine Sovyetler tarafından helikopter ile bir saldırı yapılır. 

Helikopterden atılan her bir mermi ölüm saçmaktadır. Pilotlar acımasızca insanları 

öldürürler. Kucağında bebeğiyle bir kadın öldürülür ve Rambo iyice hırslanır ve eski 

saldırganlığına kavuşur. Rambo, Afganların silahlarıyla Sovyet helikopterini 

kahramanca havaya uçurur. Rambo’nun tekrar eski hırçınlığına kavuşması, Sovyetlerin 

saldırıları neticesinde olmuştur. Bir nevi Sovyet Albay Zaysen, kendi katilini harekete 

geçirmiştir. Amerika’da Sovyetlerin yaptığı gibi, Vietnam’da savaşı en üst seviyeden 

değerlendirip kendi katillerini kendisi harekete geçirmiştir.  
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Filmde olağanüstü sahneler de bulunmaktadır. Rambo, Sovyet askerleriyle 

savaşırken vücuduna bir şarapnel saplanır, bunu normal bir şekilde çıkarır. Bu şekilde, 

hiçbir şey olmamış gibi mücadele etmeye devam eder. Kendisini emniyete aldığı bir 

yerde yarasının içine barut döker ve onu yakar. Barutun etkisiyle ufak çaplı bir 

alevlenme meydana gelir. Yarasının iki ucundan da ateşler çıkmasına rağmen güçlü 

Rambo ve güçlü Amerika imgelerini desteklemek için bu sahneler izleyicilere gösterilir 

ve Rambo bu acıyı neredeyse aldırmaz.  

Rambo ikinci kez geri dönüp Trautman’ı kurtarmaya çalıştığı sırada, Sovyet 

askerleriyle bir kez daha çatışmaya girer. Sovyetlerin güçlü silahları ve bombaları 

Rambo’ya bir şey yapamaz ancak Rambo’nun ilkel yapıda sayılabilecek aletleriyle bir 

helikopter dikkat çekici bir şekilde havaya uçmaktadır. Çünkü en iyi ve en gelişmiş 

silahlar Amerika tarafından yapılır algısı filmin önceki serilerinde sıkça işlenmiştir.  

Rambo ve Trautman’ı Sovyet Albay Zaysen sıkıştırmıştır. Teslim olmaları 

durumunda kendilerine zarar vermeyeceğini söyler. Ama önceki sahnelerde Sovyet 

askerlerinin yaptıkları işkenceler ve kötü muameleler, onların sözlerine güvenilmeyen, 

cani birer kişiler olduğu düşüncesi, izleyicinin zihnine yerleştirilmiştir. İzleyici, Rambo 

ve Trautman’ın teslim olmaları halinde uğrayacakları baskıyı önceden görebilmektedir. 

Görüntülerin içerisine yerleştirilen gizli mesajlarla, izleyicilerin zihinleri kontrol altına 

alınıp, algıları yönlendirilmektedir.  

Dünya kamuoyu, Amerika’nın ve bir Amerikalının düşman tarafından tutsak 

edileceğini aklına dahi getiremez. Uzun yıllardır Amerika’nın dünyanın tek süper gücü 

olduğu ve yenilmez olduğu düşüncesi, kitlelere algı oyunları ile verilmiştir. Rambo 

III’de de bu düşünce çerçevesinde Rambo’nun ve Trautman’ın teslim olması 

düşünülemez. Aksi bir durum olursa, güçlü Amerika imajı lekelenmiş olur. Bu 

doğrultuda Rambo ve Trautman teslim olmayarak kahramanca savaşmayı seçerler. 

Arkalarından Afgan sivil halktan oluşan bir ordu da Amerikalılara destek olmak için 

gelir ve birlikte Sovyet askerlerinin hakkından gelirler.  

Filmde neredeyse Sovyet askerleriyle alay edilmiştir. Sovyetlerin verdiği eğitim, 

Amerikalıların eğitiminin yanına bile yaklaşamaz. Amerika her alanda olduğu gibi 

eğitim alanında da Sovyetlerden üstün gibi işlenir. Film, ilk bakışta adeta Amerikan-

Sovyet savaşı gibi algılanabilir. Rambo, Sovyetlerin Vietnam’a verdiği desteği 

unutmamış ve bu film ile savaş yıllarında yaptıklarının intikamını almış olmaktadır.  
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3.4. First Blood – Rambo IV 

3.4.1. Filmin Künyesi 

Yönetmen: Slyvester Stallone 

Senaryo: Slyvester Stallone, Art Monterastelli,  David Morrell, Kevin Bernhardt 

Oyuncular: Slyvester Stallone (John Rambo), Julie Benz (Sarah), Paul Schulze (Doktor 

Michael Burnett), Graham Mc Tavish (Paralı Asker Lewis), Reynaldo Gallegos (Paralı 

Asker Diaz), Thomas Peterson (Dişçi Misyoner), Jake La Botz (Reese), Ken Howard 

(Papaz Arthur Marsh), James With (Peacher) 

Yapımcı: Avi Lerner, John Thompson 

Uygulayıcı Yapımcı: Harvey Weinstein, Bob Weinstein, Peter Block, Andreas 

Thiesmeyer 

Müzik: Brian Tyler 

Görüntü Yönetmeni: Glen MacPherson 

Yapım Şirketi: Lionsgate, The Weinstein Company, Millenium Films 

Süre: 92 dk.  

Film: Renkli 

Tür: Aksiyon/ Gerilim/ Drama 

Dili: İngilizce, Tayca 

Vizyon Tarihi: 1 Şubat 2008 
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3.4.2 Filmin Konusu 

Film, Güneydoğu Asya ülkesi olan Burma’da askeri rejimin ülkedeki isyanları 

bastırmak için kimyasal silah kullandığını, tecavüzlerin, işkencelerin ve katliamların 60 

yıldır devam ettiğini anlatan bir haberle başlar. Rejim yanlısı askerler birkaç sivili 

kaçırıp önce paralarını alır, sonra ise bataklığın içinde onları katlederler. Bu görüntüler, 

haberlerde anlatılan vahşeti destekler niteliktedir.  

Rambo, yılan yakalayıp onları satarak ve teknesini kiralayarak elde ettiği gelirle 

yaşamını idame ettirir. Nehirde balık avlayan Rambo, avlarından bir kısmını rahiplere 

verir. Ardından Tayland’ın Mae Sot kasabasında yılan gösterilerinin yapıldığı bir yere 

gelerek, yakaladığı yılanları satar.  Colorado’da bir kilisede gönüllü olarak çalışan ve 

oradan gelen altı kişilik bir grup, Burma’daki ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç 

malzemeleri ve dua kitapları götürmek için Rambo’nun teknesini kiralamak ister. 

Rambo, ilk önce Burma’da savaş olduğu gerekçesiyle bu teklifi kabul etmez.  

Sabah olduğunda Rambo ve gönüllüler, teknede ilerlemektedir. Rambo, bunu 

Sarah için yaptığını söyler ve karşılığında para da almamıştır. Nehirde ilerlerken 

teknenin önünü korsanlar keser ve  Sarah’ı almak isterler. Ancak Rambo korsanların 

hepsini öldürerek onu vermez.  

Gönüllü misyonerler, Klaw Kbe Lo köyüne ulaşınca hemen yardım bekleyen 

insanlarla ilgilenirler. Yaralı olanlar tedavi edilir, diğer insanlara dini kitaplar 

okutulmaya başlanır. Bu sırada köye rejim askerleri tarafından saldırılır. Atılan 

bombaların etkisiyle insanlar parçalanarak ölürler. Bazılarının vücutları kesilir ve iki 

gönüllü misyoner de bombaların etkisiyle ölür. Kalan gönüllüleri rejim askerleri esir 

alır. Köy yerle bir edilmiş ve ateşe verilmiştir.  

Rambo, uyurken yanına Colorado’daki kilisenin papazı Arthur Marsh gelir.  

Gönüllülerin geri dönmediklerini, yerlerini bildiklerini ve onları kurtarmak için paralı 

askerler tuttuğunu söyler. Rambo’dan ise onları Burma’ya götürmelerini ister.  

Rambo askerleri Burma’ya götürmek için yola çıkar. Uzun bir yolculuktan sonra 

Burma’ya ulaşırlar ve ekip operasyona başlar. Rambo’yu yanlarına almazlar. Katliamın 

yapıldığı Klaw Kbe Lo köyüne geldiklerinde gözlerine inanamazlar. Bu sırada rejim 

askerleri yine köye gelip sivilleri öldürecekken Rambo gelir ve onları oklarıyla hak 

ettikleri biçimde öldürür.  
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Rambo da kendisini ispatlayıp ekibe dâhil olur. Öldürülen askerlerin kamyonunu 

alarak esirlerin tutulduğu kampa giderler. Kampa dağılan ekip, esirleri bulur ve kurtarır. 

Zamanı dolan ilk ekip Rambo’yu ve okullu denilen askeri beklemeden kamptan ayrılır. 

Rambo, Sarah’ı kurtararak, okullu askerle birlikte gecikmeli olarak kamptan ayrılırlar.  

Sabah olduğunda rejim askerleri durumu fark edip onların peşlerine düşerler. 

Kamptan esirleri kurtararak nehre doğru çıkan askerler ve yanlarındaki gönüllüler, rejim 

askerleri tarafından yakalanır. Rejim askerleri onları öldürecekken son anda Rambo 

gelir ve rejim askerlerinin hepsini öldürür. Rambo ve ekipteki diğer askerlerin 

yardımına halk da katılır ve kalabalık rejim güçlerini öldürürler. Son olarak Rambo, 

kaçan düşman komutanını ortadan ikiye bölerek öldürür.  

Yardım için gelen gönüllüler adeta cehennemi yaşamışlardır. Rambo yüksek bir 

yerden onları izler. Filmin başlarında Rambo onlara evlerine dönmeleri yönünde 

uyarmış ancak onu dinlememişlerdi. Rambo, geçmişini unutmak için ülkesinden uzakta 

yerlerde yaşamış ama geçmişi bir türlü peşini bırakmamıştır. Artık Rambo kendi 

ülkesine döner ve dramatik bir müzik eşliğinde evine doğru yürür.  

 

3.4.3. Filmde Uygulanan Algı Yönetimi 

Rambo, şehirden uzakta sakin bir hayat yaşamaktadır. Tayland Mae Sot’ta yılan 

gösterilerinin yapıldığı yere gelir ve kıyıda bir kızıl haç sembolü bulunur. Kızılhaç 

örgütü, uluslararası bir yapıya sahip olmakla birlikte dil, din, inanç, ırk, toplumsal sınıf 

farkı gözetmeksizin insan hayatını ve sağlığını korumak için oluşturulan bir yapıdır. 

Burada da bu örgütün faaliyet gösterdiği Kızılhaç sembolüyle açıkça görülmektedir. 

Ancak filmin temasını oluşturan, gönüllü olarak Burma’ya yardım getiren insanlara 

acımasız bir şekilde işkenceler yapılır ve bazıları öldürülür. Amerika, gönüllüler 

aracılığıyla dünyada zulüm gören halklara ayrım yapmaksızın yardım ettiği imajını 

kamuoyuna vermeye çalışmıştır.    

Gönüllü misyonerlerin kıyafetlerinde ve takılarında Hıristiyanlığın sembolü olan 

haç simgesine çokça yer verilmiştir. Bu kişilerin kiliselerine ve dinlerine bağlı oldukları 

gözlemlenmektedir. Bu kişiler köye ulaştıkları zaman oradaki halk, Amerika’dan gelen 

insanların yollarını beklemektedirler. Amerika, kendisinden yardım beklenilen ve zor 

koşullarda da olsa oraya ulaşmayı başaran büyük bir ülke olduğu filmde betimlenmiştir.  
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Köydeki insanların çoğu yaralı ve sakat kişilerdir. Hür dünyanın temsilcisi Amerikan’ın 

egemen olmadığı yerlerde durum bu gibi vahimdir.  

Gönüllü ekip halkla ilgilenirken, rejim askerleri köye saldırı düzenler ve 

acımasız bir şekilde insanları öldürürler, işkence yaparlar. En son olarak da köylülerin 

evlerini yakarlar ve bunu keyifle izlerler. Amerika’da Vietnam’da böyle bir katliam 

yapmış ancak film boyunca bu tür eylemleri yapanlar Burma’nın rejim askerleri olarak 

gösterilir. Amerika, bu katliamı durdurmak için iyilik elçileri göndermiş, bunları gören 

izleyiciler ise Amerika’nın hiç tanımadığı insanlara bile yardım edecek kadar iyi niyetli 

olduğu algısına kapılır ve Vietnam’da Amerika’nın bu tarz katliamlar yapacağını 

düşünmez.  

Rambo, esir olan gönüllü yardım ekibini kurtarmak için paralı askerlerden 

oluşan askeri ekibi Burma’ya götürürken, askerler neden gönüllülerin kendi başlarına 

buralara geldiklerine anlam veremezler ve bir an önce evlerine dönmek isterler. 

Vietnam’da bulunan Amerikan askerleri de aynı şekilde içinde bulundukları savaşa 

anlam veremeyerek evlerine dönmek istemişlerdir.      

Paralı askerlerden oluşan ekip Burma’ya ulaştığı zaman Rambo onlarla gitmek 

ister ama ekibin lideri Rambo’yu yanlarına almaz, teknenin başında bir beyazın 

durmasını ister. Ekip liderinin bu sözüyle net bir şekilde ayrımcılık yapıldığı 

gözükmektedir. Ayrıca yerlilerin güvenilmez kişiler olduğu algısı oluşturulmak istenir. 

Rambo, ekipten habersiz onları takip ederek Burma rejiminin acımasız askerlerini 

büyük bir ustalıkla okuyla öldürür. Önceki sahnelerde rejim askerlerinin cani bir şekilde 

sivilleri öldürmeleri ile birer vahşi oldukları algısı kamuoyuna gösterilmiştir. Rambo da 

onlara hak ettikleri biçimde öldürüp, sivillerin intikamını almıştır. Ayrıca bu sahne ile 

Rambo’nun cesur ve korkusuz olduğu gösterilip, masum insanları kurtarmak için çaba 

harcadığı vurgulanır. Ekip, rejimin esirleri tuttuğu kampa girerken düşman askerleriyle 

çatışmaya girmeyi istemez. Esirleri kurtaramazlarsa geri döneceklerdir. Bu durum 

Rambo’nun karakteriyle uyuşmaz. Rambo kendi ülkesinin insanlarını, düşmanın eline 

bırakmayı reddeder. Burada yine önceki filmlerde olduğu gibi sadece emir alan ve 

emrin dışına çıkmayan, vatandaşını düşman eline bırakmayı göze alan bürokratlar 

eleştirilmektedir.  

Kamptaki rejim askerleri görev bilincinden uzak, zevkine düşkün, sarhoş ve 

sapık kişiler olarak nitelendirilir. Bu kişilerin zalim ve işkenceci olarak gösterilmesi ile 
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onların ölmeyi hak ettikleri mesajı verilir. Rambo ve bir asker ekipten ayrılır. Ekibin 

kalanı ise bir süre belirleyip, birkaç esiri kurtarmış ve sürenin dolmasıyla kamptan 

ayrılmıştır. Ekip lideri ve üyeleri kendi canlarını kurtarıp bir an önce bu bataklıktan 

kurtulmayı ister. Rambo ve yanındaki asker süreleri bitmesine rağmen geri dönmeyip 

Sarah’ı kurtarmaya gider. Sarah’ı kurtarırlar ve onu taciz eden askerin boğazını eliyle 

parçalayarak öldürür. Rambo ve yanındaki asker ise canlarını hiçe sayıp, esirleri 

kurtarmayı düşünün birer kahraman olarak resmedilir. Rejim askerlerinden birisi, küçük 

bir çocuğa cinsel istismarda bulunur. Bu ise artık masumiyetin bittiği noktadır.  

Sorumsuz, aylak ve sarhoş düşman askerleri, esirlerin kaçtığını ertesi sabah fark 

ederler. Onlarca asker kampta bulunmaktadır ama vazifelerini düzgün yapmadıkları için 

hiçbir şeyin farkına varmazlar. Rambo’nun ve ekibin peşlerine kalabalık bir şekilde 

düşerler. Rambo ormana kurduğu tuzaklarla, rejim askerlerine büyük kayıplar verdirir. 

Esir kampından ilk önce ayrılan ekip, düşman tarafından yakalanır. Sarah ve diğer asker 

bu durumu görür ama ne yapacaklarını bilmezler, öylece beklerler. Rambo ise kahraman 

bir şekilde düşmanı öldürür. Çünkü Rambo, Amerika’yı temsil ettiği için, korkusuzca 

savaşır. Filmde ölüm sahneleri giderek artmaktadır. Yapılan işkenceler ve zalimlikler 

açık bir şekilde izleyicilere gösterilir. Amerika, Vietnam’da bu politikayı uygulamış, 

düşmanı yıldırmak için savaşın şiddetini devamlı olarak arttırmıştır. Rambo 4 de ise 

rejim askerleri şiddeti arttırmış ve Rambo’yu tahrik etmiştir. Rambo, savaşmayı yıllar 

önce bırakmış ama düşmanın yaptığı işkenceler dolayısıyla yeniden ölüm makinesi 

haline gelmiştir. Ayrıca şiddetin dozunun arttırılmasıyla Burma’daki iç savaşa dikkat 

çekilmek de istenmiştir.    

2008’deki Rambo’da 83 kötü adam Rambo tarafından, 40 kötü adam da 

Rambo’nun yandaşı kişilerce öldürülürken, 113 iyi adam da kötüler tarafından öldürülür 

ve toplamda 236 kişi öldürülmüştür. Bu sayı 132 kişinin öldüğü Rambo III’deki ölü 

sayısının neredeyse iki katı, Rambo II’deki ölüm sayısının neredeyse üç katıdır.
22

 

Hıristiyan yardımsever Michael, filmin başında Rambo’nun korsanları 

öldürmesine karşı çıkarken, Burma’da yaşadıkları onun da bazı duyguları yitirmesine 

sebep olmuş ve düşman askerinin kafasını taşla ezerek öldürmüştür. Rambo, isteyerek 

                                                           
22

 John Mueller, “Dead and deader”, Los Angeles Times, 29.01.2008: M7, Aktaran: Kellner, 

A.e., s.58 
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ölüm makinesi haline gelmemiş, geçmişte yaşadıkları ve kendisine yapılanlar 

sonucunda bu hale gelmiştir. Geçmişi bir türlü peşini bırakmaz.  

Filmin son sahnesinde Rambo ülkesine geri döner. Rambo’nun sırtında adının 

yazılı olduğu bir askeri çanta vardır. Yaşadıklarına rağmen hala vatansever bir kişi 

olduğu vurgulanır. Film, dramatik bir müzik eşliğinde Rambo’nun evine doğru 

yürümesiyle biter.  
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SONUÇ 

İnsanların algılarının yönetilmesi, uzun yıllardan beri yapılan bir durumdur. Algı 

oyunları ile hedefte olan bireylerin veya grupların düşüncelerinin istenilen biçimde 

yönlendirilmesi, dünya genelinde ve ülkemizde de etkin bir şekilde uygulanmaktadır. 

Hedef kitlenin etki altına alınmasıyla, algı oluşturmak isteyenlerin, hedef kitleyi kendi 

istedikleri düşüncede yönlendirmesi daha kolay bir hale gelmektedir. Hedef kitlenin 

algıları ne yönde kontrol altına alınmak isteniyorsa, o konu ile ilgili bilgilerin sürekli 

tekrarlanması, algı yönetiminde etkili olmaktadır. 

Algı yönetiminin ilk zamanlarda uygulandığı mercilere baktığımızda gazete, 

dergi, afiş ve broşürlerin kullanıldığı görülmüştür. Teknolojinin ilerlemesiyle sırasıyla 

fotoğraf, sinema ve televizyon hayatımıza dâhil olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle 

enformasyon sistemleri daha yaygın hale gelmiştir. Özellikle sinemanın kitleleri 

etkileme gücünün keşfedilmesiyle birlikte, insanların algıları daha kolay olarak 

yönlendirilebilmektedir.  

Bu çalışma ile algı yönetimi kapsamında Hollywood’un ürettiği Rambo film 

serisi üzerinden algı oyunları örnekleri incelenmiş ve algı oyunlarının toplumların 

hafızlarını nasıl etkilediğini ve tutum davranışlarını nasıl değiştirdiği ele alınmıştır. Bu 

kapsamda ilk olarak algı yönetimi kavramı, sinemadaki algı yönetimi ve dünya 

sinemalarındaki örneklere yer verilmiştir. İkinci bölümde savaşa konu olan Vietnam ve 

savaş hakkında bilgi sahibi olmamız için savaş öncesi Vietnam, Amerika’nın Vietnam’a 

olan ilgisi, gerilla savaşının teknikleri, Vietnam savaşı ve savaşın sona ermesi üzerinde 

durulmuştur. Üçüncü bölümde ise,  algının çeşitli oyunlarla yönetilmesinin bir örneği 

olarak değerlendirilen Rambo filmleri incelenmiş ve filmlerin içerisine gizlenmiş 

mesajlarla hedef kitlenin algılarının nasıl etkilendiği “First Blood”(1982, Ted Kotcheff), 

“Rambo: First Blood Part II”(1985, George P. Cosmatos), “Rambo III”(1988, Peter 

MacDonald), “Rambo IV”(2008, Slyvester Stallone) adlı filmlerle anlatılmaya 

çalışılmıştır.   

Bu amaçla, incelenen ilk film olan “First Blood” filminde Rambo karakteri 

öfkeli gösterilmiş, bu öfke bir gruba karşı değil, ülkesi için yaptıklarından dolayı onu 

suçlayan ve dışlayan sisteme karşıdır. Filmde 1960 ve 1970’li yıllarda Amerika’nın 

ideolojik olarak ikiye ayrılmış yapısı ve iç karışıklıklar anlatılmıştır. Rambo, Hope 

(Umut) kasabasında bir şeyler yemek isterken, şerif tarafından kasabadan uzaklaştırılır. 
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Rambo, Umut’a geri dönmek isterken haksız bir şekilde, taşıdığı bıçak bahane edilerek 

gözaltına alınır. Amerika, Vietnam’a girerken aynı taktiği izlemiş ve Tonkin Körfezi 

olayını bahane göstererek Vietnam’a girmiştir. Gerçekler gizlenerek Amerikan’ın 

ürettiği bahaneye halkın algıları ile oynanarak inanmaları sağlanmıştır. Rambo’ya 

yapılan muamele, o dönemin ideolojisini yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Albay 

Trautman, Rambo’nun ekibin en iyisi olduğunu defalarca belirtmesi ile Rambo 

karakterinin güçlü ve dayanıklı olduğu vurgulanır. Ayrıca Rambo’nun güçlü olarak 

gösterilmesinin altında yatan gizli mesaj, Amerika’nın yaratılan karakter ile süper güç 

olduğuna vurgu yapılmasıdır. Amerika’nın gelişmiş bir devlet olduğun göstergelerinin 

film içerisine gizlenen mesajlarla verildiği görülmektedir. 

Rambo: First Blood Part II filminde, Mareşalin masasının arkasında Başkan 

Reagan’ın fotoğrafının bulunması, Rambo’nun Vietnam’da yaptığı eylemleri Reagan’ın 

desteklediğini göstermektedir. Filmde Reagan, destekleyici ve onaylayıcı olarak 

kodlanmıştır. Rambo karakterine Vietnam’daki Amerikan esirlerinin yerlerini 

doğrulamak için görev verilir. Operasyonun yapılacağı üs, son teknoloji ürünleri ile 

doludur. Mareşal “Rambo kendini emniyette hisset çünkü biz dünyadaki en iyi silahlara 

sahibiz” der. Mareşalin bu sözüyle Amerika’nın yenilikçi ve gelişmiş bir ülke olduğuna 

vurgu yapılmaktadır. Ancak Rambo ise “bence en iyi silah beyindir” diyerek silahlara 

güvenmediğini belirtir. Çünkü en iyi silahların Vietnam Savaşında işe yaramadığını, 

Vietkong gerillalarının akıllarını kullanarak, ilkel silahlarla savaşı kazandıklarını canlı 

olarak yaşamıştır. Ayrıca filmin içerisinde dünyaca ünlü Amerikan kola firması ile ilgili 

ürün yerleştirme yapılarak, Amerikan milliyetçiliğine de vurgu yapılmaktadır. 

Rambo’nun saldırgan tutumu, Amerika’nın Vietnam’a olan bakış açısını 

yansıtmaktadır. Ayrıca Rambo bu kez kazanır mıyız? diye sorar. Vietnam’da yeniden 

bir savaş çıksa, Amerika’nın bu sefer kazanacağı inancı, kamuoyuna gösterilmiştir.  

Rambo III filminde ise Ruslar hedefe konulmuştur. Afganistan’da Rusların sivil 

halka acımasız bir şekilde kimyasal silahlarla saldırıp, onları katlettiğinden 

bahsedilmektedir. Rus Albay Zaysen’in odasında Vladimir Lenin’in fotoğrafı 

bulunmaktadır. Bu fotoğraf ile Lenin’in ideolojisi yansıtılmaktadır. Rusların acımasız 

ve barbar olarak gösterilmesiyle Sovyetlerin, Afganistan’da yerleştirmeye çalıştığı 

komünizm sistemi eleştirilmiş ve ülkede komünizmin hâkim olmasıyla, halka baskıcı ve 

totaliter bir rejim tarafından zulüm yapılacağı gösterilmiştir. Ancak Rambo, Rusları 

mağlup eder. Amerika bu sayede hem Afganistan’da komünizmin yayılmasını 
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engellemiş, hem de Vietnam Savaşı sırasında onlara yardım eden Ruslardan intikam 

almış olmaktadır. Ayrıca filmin ilk sahnesinde dünyaca ünlü bir kola markası ile ürün 

yerleştirme yapılmış, bu sayede filmin başından itibaren Amerikan milliyetçiliğinin 

savunulacağı açıkça görülmektedir. 

Rambo IV’de ise Vietnam yakınlarında Burma’daki iç savaş uzun yıllardır 

devam etmektedir. Askeri rejimle yönetilen ülkede askerler, sivillere işkenceler yapıp 

onları öldürerek katliam yapmaktadır. Burma’da öldürülen insanların çoğu filmin 

başında da söylenildiği gibi yoksul Hıristiyanlardır. Öldürülen insanların Hıristiyan 

olduğuna dair bir işaret yoktur, sadece filmin başındaki dış ses aracılığıyla onların 

Hıristiyan oldukları söylenir. Colorado’dan Burma’ya dindaşlarına yardım için gelen 

gönüllülerin, üzerlerinde taşıdıkları haç işaretiyle dinlerine bağlı oldukları 

gözükmektedir. Burma rejim askerleri ve korsanları cani, acımasız, tecavüz suçları 

işleyen kişiler olarak gösterilmiş, yardım için gelen gönüllü kadın Sarah teknede bu 

yüzden kadın kimliğini gizlemek zorunda kalmıştır. Gelen gönüllüler, Burma halkına 

getirdikleri dua kitaplarıyla onlara kendi ideolojilerini, yardım eliyle 

benimsetmektedirler. Burma’daki askeri rejimin bir an önce durdurulması gerektiğini 

dünyaya gösterirler. Bu gibi rejimlerin olduğu yerlere Amerika eliyle medeniyetin tesis 

edilmesinin gerekli olduğu da vurgulanır. Filmde Hıristiyanlar için kutsal olan haç 

sembolüne ve Kızılhaç sembolüne yer verilmiş, Hıristiyanlığın ve Kızılhaç örgütünün 

faaliyetlerinin Burma’da bile yaygın olduğu gösterilmiştir.  

Çalışmada ele alınan filmlerin, beyazperde karşısında alıcı konumundaki 

izleyicilere verilen örtülü mesajlarla, Amerika’nın Vietnam’da katliam yapmadığı, 

mazlum insanların yardımına koştukları, asıl cani ve acımasız olanların Ruslar ve 

Vietnamlılar oldukları gösterilmek istenmiştir. İlk film olan First Blood ile birlikte 

filmlerdeki şiddet ve öldürme görüntüleri doğru oranda artmıştır. Amerika, savaş anında 

kurtaramadığı esirlerini bu filmler aracılığıyla kurtarırlar. Ayrıca Rambo, savaş 

esirlerini kurtarmak için yüzlerce Vietnam ve Rus askerini acımasız bir şekilde 

öldürerek, Amerika’nın intikamını alır. 

Ele alınan filmlerde Amerika, kamuoyundan tepki almamak için doğrudan bir 

müdahaleye kalkışmaz. Operasyonlar Rambo’nun manevi babası, ona yol gösteren eski 

komutanı eliyle yapılır. Bu sayede Amerika müdahale etmek için zemin hazırlıyor 

düşüncesinin önüne geçilmiş olunmaktadır. Ayrıca Rambo operasyondayken 
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yakalanması durumunda Amerikalı bürokratların onu tanımayacağı yönünde uyarılar 

yapılmaktadır. Yine Rambo film serisinde Amerika’nın Vietnam’da işlediği suçlardan 

bahsedilmez. Vietnam’da topyekûn bir savaş verildiği yönünde hiçbir diyalog geçmez. 

Sadece Vietnam’da yaşanılan kötü olaylardan yüzeysel olarak bahsedilmektedir.    

Sinemada algı yönetimi Türkiye’de daha yeni çalışılmaya başlanan bir kavram 

olduğundan, incelediğimiz bu çalışmada kaynakça konusunda bazı sınırlar 

bulunmaktadır. İnsanların algılarının yönetilmesi, çok ciddi sorunlar teşkil etmekte 

olup, ülkemizde bu konunun yeterince rağbet görmemesi bir eksiklik olarak 

görülmektedir.  

Algı yönetimi kavramı gibi ülkemizde yeni çalışılmaya başlanan diğer bir konu 

ise medya okuryazarlığıdır. Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçlarıyla elde edinilen 

mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğidir. Medya okuryazarlığı 

izleyicinin medya iletilerini doğru okuması ve kendi iletilerini üretebilmesi için katkı 

sağlar. Medya okuryazarlığındaki temel amaçlar, medyanın ilettiği mesajların doğru 

okunması, kişiye medyanın sunduğu dünyanın gerçek olamayacağını göstermesi, 

medyanın yönetme fonksiyonun da olduğunun farkına varması gibi hedefleri 

içermektedir. Medya okuryazarlığı eğitimi ile medyayı doğru okuyan, çözümleyen, kitle 

iletişim araçlarından gelen iletilere eleştirel bakan bireyler yetiştirmek amaçlanır.
23

 

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla algıların daha kolay ve hızlı bir şekilde 

yönetiliyor olması, bu konu üzerinde önemle durulması gerektiğini göstermektedir. 

İletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte küresel bir güç haline gelen 

algı yönetiminin önüne geçebilmek için medya okuryazarlığının geliştirilmesi, okullarda 

bu yönde verilecek olan eğitimler ile bireylerin medyaya karşı savunmasız 

bırakılmaması büyük önem arz etmektedir.  

 

 

 

 

 

                                                           
23

 https://medyaokuryazarligi.org/medya-okuryazarligi-nedir/ , 02.07.2018 



108 
 

EKLER 

Ek 1: First Blood Filminin Afişi 
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Ek 2: Rambo: First Blood Part II Filminin Afişi 
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Ek 3: Rambo III Filminin Afişi 
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Ek 4: Rambo IV Filminin Afişi 
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