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ÖZ 

NAZİ DÖNEMİ ALMAN PROPAGANDA SİNEMASINDA BİR 

ÖRNEK: İRADENİN ZAFERİ 

Mesut Yılmaz 

Yüksek Lisans Tezi 

Radyo,Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı 

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı  

Danışman: Prof. Dr. Celal Oktay YALIN 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Propaganda en temel anlamıyla kamuoyunu etkilemek veya topluma belli bir fikri 

benimsetmek amacıyla kullanılan araçların tümüne verilen isimdir. Sinema, 20.yüzyılın 

en etkili kitle iletişim aracı olması nedeniyle Nazi Almanya’sının da en gözde propaganda 

araçlarından biri olmuştur. 

Nazi Almanya’sı sinema yardımıyla kitlelerin algısını yönetmiş ve fikirlerini 

kolaylıkla aktarabilmiştir. Bu dönemin en önemli yönetmenlerinden biri Leni 

Riefenstahl’dır. Leni Riefenstahl tarafından çekilen “İradenin Zaferi” filmi Nazi dönemi 

propaganda sinemasının birçok özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. 

Bu çalışma kapsamında, Nazi Dönemi Alman Propaganda Sineması “İradenin 

Zaferi” filmi örnek alınarak göstergebilimsel analiz yöntemiyle irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Propaganda, Propaganda Sineması, Nazi Dönemi, Leni 

Rienfenstahl, İradenin Zaferi. 
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ABSTRACT 

AN EXAMPLE IN THE GERMAN PROPAGANDA CINEMA OF 

THE NAZI PERIOD: TRİUMPH OF THE WILL 

 

Mesut Yılmaz 

Master Thesis  

Department of Radio, Television and Cinema 

Radio, Television and Cinema Programme 

Advisor: Prof. Dr. Celal Oktay Yalın 

Maltepe University, Graduate School of Social Sciences, 2019 

 

With the most basic meaning, propaganda is the term which comprises all tools 

used with the aim of effecting public opinion or making people adopted to an existent 

idea. Cinema was the most effective medium in the 20th century, that’s why it became 

one of the favorite propaganda tools of Nazi Germany.  

Nazi Germany could lead the perceptions of population and spread its ideas easily 

with the help of cinema. Leni Riefenstahl was one of the most important directors of the 

era and the movie of ‘Triumph of the Will’, made by her, is important in terms of 

reflecting many features of Nazi-era propaganda films.  

Within this study, Nazi-era German propaganda films will be scrutinized with the 

semiotic analysis method by taking the movie of ‘Triumph of the Will’ as an example.  

Key words: Propaganda, Propaganda films, Nazi-era, Leni Riefenstahl, Triumph of the 

Will. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Propaganda en temel anlamıyla kamuoyunu etkilemek veya toplumda belirli bir 

fikri benimsetmek amacıyla kullanılan araçların tümüne verilen isimdir. Bu araçlar bir 

broşürden, gazeteye kadar değişebilmektedir. Sinema da yapısı gereği, toplumu belli 

fikirler doğrultusunda etkilemek amacıyla kullanılabileceğinden, bir propaganda aracı 

olarak nitelendirilebilmektedir. Sinema, hem kitlelere kolaylıkla ulaşabilmesi hem de 

fikirleri eğlence içerisinde sunma özelliğinden dolayı propaganda aracı olarak etkili bir 

güce sahiptir. Bu yüzden sinema, bir propaganda aracı olarak, ideolojileri insanlara 

benimsetmek amacıyla özellikle 20.yy’dan itibaren yoğun bir şekilde kullanılmıştır.  

Çalışmanın önemli kaynaklarından biri olan Kracauer’ın Kitle Süsü adlı eserinde, 

kitleleri peşinden sürükleyen gerçeklik algısının nasıl oluşturulduğu, propagandanın 

inşası yaklaşımında Nazi Almanya’sındaki propaganda unsurunun nasıl kullanıldığı 

anlatılmaya çalışılmıştır. Kracauer, Nazi Almanya’sındaki bu toplumsal değişimi kültür 

endüstrisi üzerinden incelemekte ve toplumun özündeki gerçeğin ancak kültür 

endüstrisinin yüzeysel ürünlerini inceleyerek ortaya çıkarılabileceğini savunmaktadır. 

Kracauer’ın ‘‘bir şeyi değiştirmek isteyen kişi, değiştirilecek şey hakkında bilgi sahibi 

olmak zorundadır’’ düşüncesi, onu kültür endüstrisinin hitap ettiği kitlelerin içindeki 

insanları, onların eğlence anlayışlarını ve gündelik yaşam ritüellerinin çözümleyerek 

anlaşılabilmektedir (2011: 71).  

Sosyal bilimler ve Kültürel çalışmaların içinde bir disiplin olarak kendine yer 

bulan sinema, örtük göndermeleriyle en önemli ideolojik aygıtlardan biri olarak 

kültürlerarası ontolojik ve epistemolojik ayrımın hem üreticisi hem de gösterenidir. 

Propaganda bağlamında çekilen filmlerin yanı sıra, bu filmler yoluyla oluşturulan nefret 

söyleminin de, kavramsal çerçeve açısından ele alınması gerekmektedir.  

“İktidar, makbul vatandaş olarak tanımladığı kitlelerin yardımıyla, daha 

doğrusu suç ortaklığıyla şiddeti gündelik yaşam alanındaki söylem ve 

pratiklerde sıradanlaştırarak yeniden üretir. Bu süreçte toplumun bilinç 

yapısı faşizan bir şekilde yapılandırılır, sıradan insan farklı düşünenlerden, 

farklı din ve etnisiteden olanlardan, farklı cinsel eğilime sahip olanlardan, 

kısaca ötekilerden korkar, nefret eder ve söylemsel eylemsel şiddeti 

kullanarak iktidarın kendi varoluşunu tehdit ettiğini bilincine yerleştirdiği 
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bu unsurlardan korkar. Nefret söylemi bireylere, ırklara, ten renkleri, etnik 

kökenleri, toplumsal cinsiyetleri, milliyetleri, dinleri, cinsel tercihleri, 

yetersizlikleri ve diğer bireysel ayrımcılık biçemleri temelinde yöneltilen 

nefreti içeren ve teşvik eden sözler olarak tanımlanabilir” (Binark,  

2010:23). 

Geniş kitlelerin propaganda yöntemleri ile gerekli gördüğü görüşe yaklaştırma ve 

inandırma hali, sinemanın eliyle gerçekleşmiş ve sonuç başarılı olmuştur. Buradan 

hareketle II. Dünya Savaşı’nda bu söylemlerin nasıl günlük hayatın içerisine sızdığı ve 

kitleleri yönlendirip düşmanı hedef gösterdiği sorusu, ancak savaş propagandasını 

anlamakla olacaktır. Bu çalışmada Nazi Almanya’sının propaganda sinemasının 

özellikleri dönemin ünlü kadın yönetmeni Leni Riefenstahl’ın ‘‘İradenin Zaferi’’ filmi 

üzerinden analiz ederek ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Leni Rienfenstahl sineması, Alman savaş propagandasının kitleler üzerindeki 

etkisini anlamak açısından oldukça önemli bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Milyonlarca insanı soykırıma uğratan ırkçı politikaların uygulandığı süreçte, Sinema Nazi 

iktidarı tarafından bir araç olarak kullanılıştır. Bu sorunu irdelemek ancak, Leni 

Riefenstahl sinemasını yakından incelemekle mümkün olacaktır. ‘‘İradenin Zaferi’’ adlı 

film, Göstergebilimsel olarak irdelenecektir. Film’de kullanılan metaforların anlam 

yaratmada bilinçli olarak kullanılıp kullanılmadığı, içeriklerin ve kullanılan her türlü 

görsel işitsel öğenin nelere referans oldukları incelenmiştir.  

Çalışmanın birinci bölümünde; Araştırmanın Problemi, Amacı, Önemi, 

Hipotezler, Sınırlılıklara yer verilmiş ve Propaganda Kavramına yer verilmiştir. 

İkinci bölümde, Leni Riefenstahl’ın yaşam hikâyesi ele alınmıştır. Bu yaşam 

hikâyesinden yola çıkarak dönemin Nazi politikalarını destekleyen ve İkinci Dünya 

Savaşı öncesinde ürettiği filmler ile kitleleri Nazilerin peşinden sürükleyen Riefenstahl 

sinemasının özellikleri üzerinde durulmuştur. Riefenstahl’ın ‘‘İradenin Zaferi’’ adlı 

propaganda filmi, göstergebilimsel yöntem kullanılarak analiz edilmiş ve propaganda 

unsurları incelenmiştir.  

Üçüncü bölümde; Araştırmanın Yöntemi, Araştırmanın Modeli, Evren ve 

Örneklem, Veri Toplama Teknikleri, Verilerin Çözümlemesi ve Yorumlanması 

yapılmıştır. 
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Son bölümde ise, yapılan analizlerin sonuçları ve bu sonuçlardan yola çıkılarak 

oluşturulan değerlendirmeler vurgulanmıştır. Çalışma boyunca elde edilen gerek 

kuramsal gerek analitik veriler ışığında bir sonuç ve değerlendirme yapılmıştır. 

1.1. Araştırmanın Problemi 

Sinema temsil açısından bakıldığında birçok kültürel öğenin taşıyıcılığını 

yapmakla birlikte, toplumun davranış biçimlerini otoritenin amaçları çerçevesinde 

şekillendirmek amacıyla kullanılabilen bir kitle iletişim aracıdır. Savaş ortamında yapılan 

filmler propaganda yapabilmek adına bir aracı olmuştur. Nazi Almanya’sı örneğine 

bakıldığında kitleleri ikna edebilmek adına sinemayı sıkça kullandığı görülmektedir. 

Bundan dolayı bu tür filmlerde temel sorunun, kendi ötekisini yaratan, farklılaştırıcı ve 

daha da ileri bir düzeyde ırkçı söylemlere kaynak teşkil ettiği görülmektedir. 

Descartes’in “bende düşünen zihin bir öznedir ve zihnin dışı dış dünyadır” 

tanımlamasının özünde yatan neden kendi zihninin dışındaki her şeyi öteki olarak 

algılamasıdır. Kendisinden olmayan her şeyi nesne olarak konumlandıran Descartes, 

diğer kişi ya da kişileri öteki olarak adlandırmaktadır. Descartes’in bu tanımlaması 

Kartezyen düşünce sisteminde inşa edilen durumla tam örtüşmektedir. Bundan dolayı 

kimlik meselesi tarih ve bugün açısından oldukça önem arz etmektedir.  

Kimlik kavramı açıklanırken, öteki kavramının temel alınarak yapılması 

yaygındır. Özne ile öteki arasındaki ilişki bu bakış açısıyla kendisini bulmaktadır. 

Kimliğin bilinmesi ve bildirilmesi eylemlerinden biri eksik olduğunda, daima ötekinin 

konumunda kendini sabit kılmaktadır.  

Bu durumla ilgili olarak Hall;  

“Kimliği, aynı görünen, aynı hisseden, kendilerinin aynı sayan insanlara bağlayan 

anlayış tam bir saçmalıktır. Kimlik bir süreç olarak, bir anlatı olarak, bir söylem 

olarak daima ötekinin konumundan anlatılır” der (Hall, 1998: 72).  

 

Hall kimlik sorunsalını derinlemesine irdelemiş ve kimliği ikiye ayırmıştır. 

Bunlardan birincisi kültürel kimliktir. Bu türde kimlik, “tek gerçek benlik” ekseninde 

tanımlanır ve kültürel kimliği aynı zamanda paylaşılan bir kültür olarak niteler. Ortak 

noktası olan benliklerin bulunduğu bu kültürde, ortak paylaşımlarımız, tarihimiz, 

kültürümüz ve kurallarımız bizi bir arada tutan etkiye sahiptir ve bizi bu şekilde bir halk 
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yapmaktadır. İkinci olarak, kültürel kimliğin ortak paylaşımlarını kabul etmekle birlikte 

özünde her bir bireyin farklılıklarının peşine düşer ve gerçekte ne olduğumuz hakkında 

ipuçları verir. Kimlik; mekân, zaman, tarih ve kültürün çok ötesinde bir süreçtir ve 

dönüşüm içerisindedir. Kimlikler bizim öykülerimizdir (Hall, 1990: 223-225). 

 Kitle iletişim araçlarının süreç içerisindeki gelişimi ve değişimi ülke 

politikalarını bu araçları hangi amaçla ve nasıl kullanacakları yönünde araştırmalara sevk 

etmiştir. Geniş kitlelerin propaganda yöntemleri ile gerekli gördüğü görüşe yaklaştırma 

ve inandırma hali, sinemanın eliyle gerçekleşmiş ve sonuç başarılı olmuştur. II. Dünya 

Savaşı’nda bu söylemlerin nasıl günlük hayatın içerisine sızdığı ve kitleleri yönlendirip 

belirli grupları hedef gösterdiği sorusu ancak savaş propagandasını anlamakla olacaktır.  

Leni Riefenstahl sineması, Alman savaş propagandasının kitleler üzerindeki 

etkisini anlamak açısından oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Düşmanı yaratma ve ötekileştirme süreçlerinin en önemli parçası olarak görülen kara 

propaganda, bu işlevini Alman ırkçı politikası için de yerine getirmiş, milyonlarca insan 

soykırıma uğramıştır. Alman politikalarında kara propagandanın etkisi ancak Leni 

Rienfenstahl sinemasını yakından incelemekle mümkün olacaktır. Yönetmenin Hitler ve 

Nazi hükümeti için çektiği ‘‘İradenin Zaferi’’ filmi, göstergebilimsel olarak ele almak 

yararlı olacaktır. Filmde kullanılan metaforlar ve her türlü görsel işitsel öğenin nelere 

referans oldukları incelenecektir.  

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı, Nazi Alman propaganda filmlerinden biri olan 

‘‘İradenin Zaferi’’ adlı belgesel formatında propaganda filminin, Nazi propaganda 

öğeleri taşıyarak kitleleri nasıl yönlendirdiğini irdelemeyi amaçlamaktadır.  

Savaş propaganda sunumuna ait Savaş, Militarizm, Üstün Irk, Düşman gibi 

imgelerin inşasında bu tarz filmlerin nasıl etkili olduğunun anlaşılması açısından, Nazi 

Almanya’sındaki bu söylemleri işleyen filmleri anlamak oldukça önem arz etmektedir. 

Düşmanı yaratmak için filmlerde oluşturulan stereotiplerin filmin anlatısına nasıl 

eklemlendiğini ortaya çıkarmak bu çalışmanın diğer amaçlarından biridir.  

‘‘Öteki’’ olanı düşmanlaştıran ve ‘‘Kendi’’ olanı kahramanlaştıran savaş 

propagandası filmleri, kitleleri manipüle ederek ikna etmiştir (Connolly, 1995: 92-93). 
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Kimlik meselesi tarihsel olarak sancılı bir durumdur ve tarihin her döneminde 

kendini göstermektedir. Kimliğin inşasında önemli bir unsur bireylerin kimliklerinin 

farkında olması ve benimsemesidir. Yaşayan bir süreç olan hafıza kavramı toplumların 

kimlik oluşumunda en önemli etkendir. Zira hafıza sürekli kayıt halindedir ve toplumun 

aidiyet duygusunu geliştirerek olaylar ve olguları içinde barındırmaktadır. Kendisini 

tanımlayan toplum, hafızasındaki ayrıntılarla yabancıyı da tanımlamakta; böylelikle 

“öteki” olanı anlamlandırmaktadır. Köken bilincinin önemli rol oynadığı bu süreçte köklü 

olan tutunup kalırken, köksüz olan yitip gitmektedir. Kimlik doğuştan gelen özelliklere 

ek olarak başka aidiyetlerle de kendini şekillendirmektedir  (Maalouf, 2004: 16). 

Kimlik, cephesi tarafından inşa edilmiş olan öteki içinde negatifi barındırmasıyla 

ön plana çıkmıştır. Derrida kimliğin mutlak farklılığı gerektirdiğini tartışmış, böylelikle 

kimlik kavramını sorunsallaştırmıştır. Batılı düşünürler tarafından ele alınan kimlik 

meselesi öteki olmakla temsil edilmiş; öteki ise temelinde farklı olup diğerlerinden 

ayrılmak, korkulan olarak simgeleşmiştir. Kimlik, var olmak için farklı olmaya ihtiyaç 

duyar ve kendisini güven altına almak için farklılığı ötekiliğe dönüştürür (Connolly, 

1995: 92-93). 

Ayrıca, dini, etnik ya da kültürel özellikler olarak ana kitleden daha farklı 

durumda olan kişi, grup ya da topluluklar için kullanılan “öteki” kavramı her topluluk 

için, içinde bulunduğu koşullarda makbul iken başka bir topluluk ya da kimlik için 

“öteki”dir. Dolayısıyla “öteki” kavramı; yere, zamana ve ideolojiye göre değişiklik 

göstermektedir. Devlet açısından ele alındığında ise, devletin farklı etnik topluluklara 

olan yaklaşımı irdelenmesi gereken bir problem haline gelmektedir. Özellikle çok dilli, 

çok etnisiteli ve çok kültürlü yapıya sahip devletlerde “öteki” ve ötekileştirme sorunu 

ortaya çıkabilmektedir. Bir ülkenin “öteki” olarak tanımladığı alt kültür veya inanç 

gruplarına uyguladıkları dışlama politikaları tarihsel süreç içerisinde farklılıklar arz etse 

de genel olarak üç temel politik tavırdan bahsedilebilir. (Ayraç Dergisi, 2013:2):  

Bunlar; 

1. Etnik temizlik, soykırım, 

2. Asimilasyon, 

3. Ötekini olduğu gibi kabul ederek, bir arada barış içinde yaşanın mümkün 

yollarını aramak olarak sıralanmaktadır. 
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler’in Yahudilere uyguladığı soykırım, bu 

duruma örnek teşkil etmektedir. Yine Sırpların Bosna’da yapmış olduğu soykırım tarihi 

kayıtlara geçmiştir. Tarihi süreçte bu ve benzeri olayların olduğu birçok örnek vardır. 

İmparatorlukları çöküşüyle kendi milli tarihlerinden gelen kökenlere bağlı olarak tekrar 

biçimlendiler. Etno-milliyetçilik kavramının ön plana çıktığı günümüzde, ister fiziksel 

anlamdaki ortak soy olsun, ister geniş anlamda ortak kültür olsun, köken vurgusu hep 

gündemdedir ve birbirlerini aynı topluluğun mensubu olarak gören kültürel kimlik 

toplumsallaşmanın çekirdeğini oluşturmaktadır. (Habermas, 2002:53). 

Bir ulusun devleti, toplumsallaştırma süreci içerisinde yetişkin olarak köken 

geleneklerinden uzaklaşmış olsalar da, kimliklerinin geliştirdiği yaşam tarzlarını 

biçimlendiren kişilerden oluşmaktadır. Karakterlerin biçimlendirildiği bu ortamda kişiler 

aynı zamanda yakıştırılan bir kültür ve anane örgüsü içerisindeki düğüm noktalarıdır. 

Devlet halkının olumsal bir araya gelişi, Dahl’in terminolojisiyle “political unit” 

beraberinde kültür çatışmalarının ve anlaşmaya dönük etik- siyasi tartışmaların yer aldığı 

değer yargıları ufkunu da belirler” (Habermas, 2002:53). 

Çalışmanın ilerlemesine yardımcı olması açısından birtakım araştırma soruları 

oluşturulmuştur: 

 Militarizm/düşman/savaş algısı nasıl inşa edilmiştir? 

 Irkçılık söylemi nasıl ele alınmıştır? 

 Propaganda unsuru, filmlerde hangi kodlara karşılık gelmektedir? 

 Nazi Almanyasında savaş propagandasına ait ideolojik söylemler, hangi 

konular üzerinde yoğunlaşmaktadır? 

 Irkçılık söyleminin “örtük-görünür” şeklinde yaptığı ayrım Leni 

Rienfenstahl sinemasında nasıl şekillenmiştir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Yahudi Soykırımı Batı medeniyetinin ve bürokrasisinin merkezinde yaşanmış bir 

olay olarak tarihte yerini almıştır. Milyonlarca masum insanın katliamının 

gerçekleştirildiği bu olay Hitler ve Nazizm ırkçı ideolojilerinin bir neticesi olarak 

gerçekleştirilmiştir. Özellikle Yahudilere karşı bulunan ötekileştirme faaliyetleri, zengin, 

fakir, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden Avrupa’daki tüm Yahudileri yok etmek üzerine 

planlanmıştır.  
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İkinci Dünya Savaşın’da Avrupa’da yaşayan her üç Yahudi’den ikisi savaş 

esnasında öldürülmüştür. Devasa rakamlara ulaşan bu katliam doğrultusunda Almanlar 

ve işbirlikçiler tarafından avlama operasyonları gerçekleştirilerek toplu katliamlar 

yapılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan Yahudi Soykırımı problematiğinin 

gerçekleştiği tarihsel süreci, şu şekilde sıralamak mümkündür (Friedlander, 2016, s. 13-

14): 

1. 19. Yüzyıl sonuna denk gelen ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan 

ideolojik radikalleşmeler, 

2. Savaşın getirisi olarak ortaya çıkan endüstriyel kitle kıyımları, 

3. Modern toplumların kullandığı teknolojik ve bürokratik denetim 

mekanizması, 

4. Nazizm ideolojisinin dominant boyutunu oluşturan modernite anlayışı,  

Bu bağlamda bakıldığında zulümden kitle imha yoluna uzanan Yahudi Soykırımı, 

Hitler’in propagandayı kullanarak kitleleri ikna etmesi sonucunda gerçekleşmiştir. 

Hitler’in kişisel ve ideolojik rolü Nazizm’i yönlendiren bir güç olarak ortaya çıkmıştır. 

Yahudiler söz konusu olduğunda saplantılı bir hal alan Nazi Almanya’sı dünya görüşü 

kendine özgü ve arındırıcı anti-semitizm eksenlidir (Friedlander, 2016, s. 13-14). 

Hristiyan Avrupa’nın arındırıcı politikaları sonucunda nefret söyleminin bütün 

toplumu ele aldığı ve kitle şeklinde yönlendirerek kötülüğün sıradanlaştığı görülmektedir. 

Birinci bölümde tartışılan Hitler, Nazizm’in ırkçı anlayışı ve uyguladığı politikalar 

kapsamında görülen şey sistemin baskı, bürokrasi etkileşimiyle şekillenmesidir.  

Bu durum parti ve toplum bazında destek görerek kötülüğün meşrulaştırılması 

sağlanmıştır. Ötekileştirme sürecinin propaganda araçları ile meşrulaştırıldığı bir ortam 

olarak Nazi Almanya’sı önceleri soyut olarak başlayan bu ideolojiyi sonrasında somut      

bir boyuta taşıyarak, talimatlar ekseninde kitle imhaya gidilmiştir (Frıedlander, 2016, s. 

15). 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında Almanya’da büyüyen Yahudi 

düşmanlığı soykırım ile neticelenmiş ve Nazi rejiminin uygulamaları İkinci Dünya 

Savaşı’na damga vurmuştur. Hitler’in uyguladığı Reich Avrupa yakın tarihinin en 

acımasız uygulamalarından biri olarak tarihte yerini almıştır.   
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Hitler’in 1934 yılında iktidara gelmesiyle Avrupa Yahudileri’ne uygulanan imha, 

kötülüğün standardı olarak görülmektedir. Bundan dolayı bu dönemdeki kurbanların 

dünyasını genel bir çerçevede ele almaktan ziyade kötülüğün çıkış noktası ve 

detaylandırılması, imhalar olurken çevresel duyarsızlığın kötülüğü beslediği daha çok 

tartışılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Friedlander, 2016, s. 23). 

 Yapılan araştırmalar Nazi soykırımının tarihsel çerçevesini incelerken şekilci bir 

yaklaşım izlemektedir (Wyman, 1984; Marrus ve Paxton, 1982; Friedman, 1990; Lewy, 

1999). Buradan hareketle bu çalışma, Nazizm’in temelini oluşturan propaganda 

kavramının, Yahudi Soykırımı’na zemin hazırladığı fikrinden yola çıkarak, Nazi 

Almanya’sının Anti-Yahudi yaptırımlarının doğuşunu teorik çerçevede ortaya koymayı 

hedeflemektedir. 

II. Dünya Savaşı Nazi Almanya’sının propaganda unsuru olarak etkin bir şekilde 

kullandığı sinema, o dönemin toplumunu yönlendirmek ve bir algı oluşturmak için 

kullanılan bir kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkan 

bir film olan “İradenin Zaferi” toplumda ötekileştirme algısını oluşturması bakımından 

incelenmesi gereken çalışmalar arasındadır. Ayrıca söz konusu sinema, propagandanın 

bir toplumu kitleler halinde nasıl ele alıp algıyı yönettiğine dair verdiği ipuçları 

bakımından önem arz etmektedir. Propaganda kavramının etrafında şekillenen ve o 

dönemin en popüler filmlerinden biri olan “İradenin Zaferi” adlı sinema filmi “ötekiye” 

ait söylemlerin metaforlar aracılığı ile nasıl oluşturulduğunu da göstermektedir.  

Bu çalışmada; 

 Gelecekte Propaganda ile ilgili yapılacak araştırmalara fikir verebileceği,  

 Belgesel sinema alanında çalışan araştırmacılara katkı sağlayacağı, 

 Propaganda kavramının, Nazi Almanya’sı örneği üzerinde dünyadaki 

birçok temsile ilişkin farklı bir bakış açısı kazandıracağı, 

 Öteki kavramının oluşturulmasında, nasıl bir rol izlendiğinin anlaşılacağı, 

 Nazi Almanyasında propagandanın önemli bir unsur olarak sinema da 

nasıl kullanıldığının görüleceği, 

 Yine ideoloji, hegemonya, propaganda söylemlerinin inşasında, yeterli 

sayıda kaynak olmamasından dolayı yapılacak analiz sonucunda, film’in, Nazi 

İdeolojisini nasıl meşrulaştırdığına ilişkin incelemelere katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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1.4. Hipotezler 

Sinemanın ideolojik söylemlerin ekranı olduğu düşüncesinden yola çıkarak, ikna 

yöntemlerini belirli temsiller yoluyla dile getirdiği görülmektedir.  Filmler toplumların 

aynasıdır ve içinde bulunduğu döneme ait olayları, korkuları, mutlulukları ya da 

mutsuzluklarını ifade ediş biçimidir. Propaganda kavramı üzerinden ilerleyen II. Dünya 

Savaşı Nazi Almanya’sının kullandığı en önemli kitle iletişim aracı olarak sinema, 

toplumdaki bireyin nasıl düşünmesi gerektiğini bu dil ile ifade etmiştir. Cavell’in, 

“Sinema dünyayı çerçeve içine alır, bir “görülen dünya” sunar” ifadesinden yola çıkarak 

filmlerin belli bir dönemin olay ve fenomenlerinin doğrudan tasvir ederek o dönemin 

toplumsal gerçekliklerini yeniden inşa ettiği vurgulanmaktadır. II. Dünya Savaşı Nazi 

Almanya’sının Yahudilere uyguladığı soykırımın ‘‘öteki’’ algısı yarattığı varsayımından 

yola çıkarak araştırmanın hipotezlerinin şu şekilde oluşturulduğu söylenebilir: 

  “Biz” ve “Onlar” dikotomisi üzerinden ilerleyen propaganda öğeleri, Nazi 

Almanya’sında oluşan nefret söyleminin artarak daha da derinleşmesine yol açmıştır. 

 Leni Rienfenstahl’ın belgesel tarzında çektiği propaganda filmleri gerçeği 

olduğu gibi yansıtmak yerine, sahnelerin kurgulanması sonucu kitleleri yönlendirme 

eğiliminde olmuştur. Bundan dolayı Rienfenstahl, sinema üzerinden Nazi Almanya’sının 

ideolojisini bu şekilde toplum içinde meşrulaştırmasına yardımcı olmuştur.   

 Rienfenstahl, propaganda amaçlı yapılan filmleri toplumdaki nefret 

söyleminin ırkçı bir boyuta taşınmasına katkıda bulunmuş, filmlerdeki temsiller toplum 

içerisinde yaygınlaştırılarak gerçeklik algısı yaratılmıştır.  

1.5. Sınırlılıklar 

Çalışma, Alman propaganda sinemasının en belirgin örneği olarak kabul edilen, 

Leni Rienfenstahl sineması ve İradenin Zaferi Filmi ile sınırlandırılmıştır. 

1.6. Propaganda Kavramı 

Nazi Almanya’sı propaganda sinemasını tartışmadan önce, ‘‘propaganda’’ 

kavramının ne anlama geldiğini, özelliklerini ve amacını açıklamak propaganda 

sinemasının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.  
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Propagandayı yoğun kullanan Nazi Almanya’sı bu şekilde kitlelerin algısını 

yönetmiş ve kitleleri yönlendirebilmiştir. O dönem itibariyle propaganda çok önemli bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı kavramın kökeni, tarihi ve neleri 

ihtiva ettiği ile ilgili bir çalışma konuyu genel hatlarıyla ele almak açısından açıklayıcı 

olmaktadır.  

Propaganda kavramı köken olarak Latince olmakla birlikte, ‘‘yayılacak şey’’ 

anlamına gelmektedir. ‘Propagere’ kelime kökünden gelen propaganda başka bir anlam 

olarak da, bir filizin toprağa ekilmesi sonucunda yeni bitkiler ortaya çıkması 

anlamındadır. Türk Dil Kurumu ise propagandayı ‘‘bir düşünce ve kanıyı yayarak 

çoğaltmak için yapılan söz, yazı ya da başka bir aracın ortaya çıkardığı etki’’ olarak 

tanımlamaktadır. Oxford sözlüğüne göre propaganda, ‘‘bir fikri veya fiili kitlelere 

empoze etmek için yapılan faaliyetler bütünüdür.’’  

Propaganda sözcüğü ilk olarak Roma Katolik Kilisesi tarafından Katolikliği 

yaymak ve bu fikre taraf toplamak niyetiyle kullanılmış bir sosyolojik terim olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Brown, 2000:9).  

Roma Katolik Kilisesi’nde, 1622 yılında Papa XV. Gregory tarafından, Sacra 

Congregatio de Propaganda Fide adıyla resmi bir organ kurulmuştur. Bu kuruluşun 

amacı, Katolik inancını barışçı yollardan yaymaktı. Böyle bir faaliyet, dirliği bozulan 

Katolik dininin yeniden birliktelik kurmasına yardımcı olacaktı. Uygulanan bu yöntem 

işe yaramış, propaganda anlayışı ile birlikte kilise görevlilerinin ferdi olarak yapmış 

oldukları çalışmalar da son bulmuştur (Qualter, 1980: 255-256).  

Görüldüğü üzere propaganda kelimesinin ilk kullanıldığı tarihler 17.yy tekabül 

etmekte ve o dönemden itibaren tarihin çeşitli dönemlerinde yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Uluslararası düzeyde bakıldığında propaganda bir dış politika unsuru 

olarak karşımıza çıkmakta ve siyasi amaçlar için çok önemli rol oynamaktadır. 

Propaganda kavramını ilk kullanan ülke, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, 

olmuştur. Terimi kullanmak ile kalmayıp örgütlü ve sistematik bir biçimde yaptığı 

faaliyetlerde kullanan İngiltere iç ve dış siyasetini propaganda unsurları ile birleştirmiştir 

(Özsoy, 1998:17).  
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Propaganda kavramı tartışıldığında tek taraflı bir dayatmadan söz etmek 

mümkündür. Çünkü propagandada ideolojinin hedef kitleye tek taraflı ulaşması söz 

konusudur. Buradaki amaç, kitleyi kendi düşünce ve inancı doğrultusunda etkileyerek o 

fikri ve ideolojinin benimsenmesini sağlamaktır (Burns ve Peltason, 1960, s. 273).  

Buradan hareketle propaganda bir öğreti, düşünce, inanç, siyasal görüş ya da ideolojinin 

benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması için toplum bilincinde normalleştirilmesi sürecinde 

kullanılan söz, yazı, resim ya da görüntü gibi araçların kullanıldığı eylemler bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. Laswell, propagandanın anlamlı semboller, öyküler ve söylentiler gibi 

toplumsal iletişim biçimleri ile düşüncelerin denetimi olduğunu söylemektedir (Laswell, 

1927, s. 69). Tek taraflı bir kitle iletişim aracı olarak propaganda, bir takım stratejiler 

doğrultusunda hazırlanmış mesajların alıcıya aktarılması esasına dayanmaktadır.  

Propagandanın özelliklerine bakıldığında bunları şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Qualter, 1980, s. 267): 

1. Tek yönlü ve taraflı bir yapısı vardır. 

2. Rastgele değil stratejik olarak seçilmiş verileri kullanır. 

3. Kitlelere hitap eder. 

4. Sürekli tekrarlayan bilgilerden faydalanır. 

Propaganda açık bir delil sunmaksızın, mantık aramadan kitlelerin o inanış ve 

düşünceyi benimsemesi üzerinde odaklanmaktadır. Amacına ulaşmak için telkinden 

faydalanan propaganda, mevcut fikir ve tutumları değiştirmek ve o fikri hedef kitleye 

benimsetmek için baskıcı güç kullanmaktadır.  Kitle iletişim araçlarını kullanarak 

amacına ulaşmak isteyen propaganda kitlelerin zihnine şu telkinleri vermektedir  (Çetin, 

2014, s. 241-243): 

1. Toplumdaki belirli grup ya da kişileri tiplere göre gruplandırarak insanlara bu 

doğrultuda mesajlar vermek. Örneğin kapitalist, zenci ya da çingene gibi. 

2. İsimler değiştirilir.  

3. Tekrarlardan faydalanılır. 

4. Düşman belirlenerek hedef olarak gösterilir. 

5. Yalan söyleyerek kitlelerin o düşünceye ikna olması sağlanır. 
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6. Amaca uygun kitle iletişim araçlar kullanılır. 

7. Tartışma ortamlarından kaçınılır fakat güçlü iddialar ortaya atılarak 

insanların o inancı benimsemesi sağlanır. 

8. Propaganda da amaç, bireyin kendini yalnız hissetmemesini sağlamaktadır. 

Bundan dolayı verilen telkinler neticesinde, birey otoriteye sığınarak kendini 

dışlanmaktan kurtarmış olur.  

İnsanlar kendi fikir ve düşüncelerini karşı tarafa kabul ettirmek için, propagandayı 

etkin bir biçimde kullanmışlardır. Propagandanın baskıcı bir güç ile ilerlemesi, kitlelerin 

fikir ve ideolojilerini kısa sürede kendi lehine çevirmesine yardımcı olmaktadır. Bu 

fikirler sorgulanmaya başlandıktan sonra, propaganda geçerliliğini yitirmeye 

başlayacaktır.  

Propaganda beyaz, kara ve gri olmak üzere üç çeşit olarak sıralanmaktadır. 

Bunlardan ilki beyaz propaganda; propagandayı yapanın kim olduğunun bilindiği 

şeklidir. Yani propaganda yapan kişi ya da kişiler, kendilerini saklama ihtiyacı 

hissetmezler. Topluma belli bir fikri yayma ya da toplumu bilinçlendirme hedefi ile 

yapılan bu propaganda türü, açık bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Gri propaganda ise, kaynağı açıkça belli olmayan dedikodu şeklinde yayılan bir 

propaganda çeşididir. Buradaki amaç, çeşitli rivayetler yaratarak toplumdaki bireylerin 

kafasında şüphe uyanmasını sağlamaktır. Gri propagandada karşı tarafın küçük 

düşürülmesi söz konusudur. Son olarak kara propaganda, kaynağın kendisini kesinlikle 

belli etmediği en sert propaganda çeşididir. Bu propaganda türünde her türlü hile, yalan 

ve iftira işin içinde yer almaktadır. Özetle bu üç tip propagandanın temelinde, insanı 

etkilemek amacı yer almaktadır. Telkin ve psikolojik tekniklerin fazlasıyla kullanıldığı 

bu durum, toplumda yer edinen fikri değiştirip, yerine bu uygulamayı yapan ideoloji 

sahiplerinin düşüncelerini yerleştirmektir. Bu durumda propaganda sistemli ve planlı 

yürütülen bir kavram olarak durmaktadır. Hedef kitlesi belli olan bu tür faaliyetlerin tek 

amacı ikna olarak görülebilir.  

Propaganda, politik anlamını Birinci Dünya Savaşı esnasında kazanmıştır. 

Buradan hareketle, Birinci Dünya Savaşı’na kadar propaganda kelimesinin toplumda 

olumsuz bir çağrışım yapmadığı sonucuna varılabilir. Örgütlü bir şekilde propaganda 

faaliyetlerinde bulunan İngiltere, bu fiilleri Britanya Enformasyon Bakanlığı eli ile 
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gerçekleştirmiştir. Birinci Dünya Savaşı esnasında uygulanan propaganda yöntemlerinin 

amacı, Amerika Birleşik Devleti’ni yönlendirmek olduğu daha sonraki çalışmalar 

ışığında ortaya çıkarılmıştır. Aslında bir ülkeden çok, dünyayı kendi düşünceleri 

ekseninde denetim altına almayı amaçlayan o günün Britanya’sı, bunu propaganda 

unsurlarını kullanarak gerçekleştirmiştir (Chomsky, 1997).  

Propaganda düşüncelerin denetimini belirli ve anlamlı imge, sembol, haber gibi 

sözlü ya da yazılı iletişim araçlarını kullanarak biçimlendiren bir anlamlar bütünü olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Laswell, 1927:7). Savaş esnasında çok güçlü bir silah olarak 

kullanılan propagandanın buradaki amacı, ötekiye yani düşmana ait nefret söylemi 

oluşturmaktadır. Karşı taraf için nefret yaratan fikirler, kelimeler, semboller ya da başka 

unsurlar kullanılarak düşman suçlanır ve zihinlerde olumsuz bir imaj oluşmuş olur.   

Kitleleri bu şekilde etkileyen devlet politikaları, uygulandığı toplumu haklı olduğuna 

inandırırken, düşmanın haksızlığını kullandığı öğeler ile perçinlemiş olmaktadır.  

Propagandanın amacı tartışılırken, toplumdaki bireyleri kabul etmekte zorunlu 

olmadıkları bir eylemi ya da düşünceyi, istekli olarak yapmaya ikna etmektir. 

Propagandanın amacıyla ilgili olarak, ortaya konan bir fikre taraftar toplayabilmek 

propagandanın amacıdır diyebiliriz. Taraftar toplamanın yanı sıra ortaya koyduğu, 

doktrinin benimsenmesini sağlamaktır. Buradaki en önemli ayrıntı, propagandanın 

kitleleri topluca ikna edebilmesidir. Bilimsel olarak tek tek bireyleri ikna etmekten ziyade 

hedef kitleyi belirli olaylar üzerinden etkilemektir (Hitler, 2002:163).  

Halkın anlayacağı bir dilde sunulan propaganda, bütün unsurlarını karşı tarafa 

göre ayarlayarak uygun bir biçime uydurmaktadır. Propaganda toplumun düşüncelerine 

ve duygularına ne kadar çok hitap ederse başarısı da aynı oranda kesinleşmiş olur. 

Propagandanın farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar (Karaca ve Çakı, 2018, s. 95-104): 

 Siyasi Propaganda (Savaş Propagandası) 

 Ekonomik Propaganda 

 Kültürel Propaganda  

 Askeri Propaganda 

 Sözlü Propaganda 
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1.6.1. Siyasi propaganda 

Devletin ve toplumun ilgisini çeken bir konu olması itibariyle çok önemli bir yere 

sahiptir. Siyasi propaganda; siyasi bir fikri, ideolojik bir görüş veya inancı, belirlenen 

kitleye iletişimin tüm unsurlarını etkin bir biçimde kullanarak benimsetmek, o görüş ve 

düşünceye ikna olmalarını sağlamak anlamına gelir. Bu doğrultuda iletişimin tüm 

unsurları kullanılarak kurum veya kuruluşların siyasi propagandası yapılır.  

1.6.2. Ekonomik propaganda 

Uluslararası platformda, ülkenin ve toplumun menfaatini gözeterek yapılan bir 

propaganda örneğidir. Milletlerin kalkınmasına önemli katkıda bulunan ekonomik 

propaganda türü, savaş sonrası izlenen politikalardan biridir (Karataş, 2008: 39-40).  

1.6.3. Kültürel propaganda  

Kültür, insan davranışını şekillendiren değerler, fikirler, tutumlar ve diğer 

sembollerden oluşur. Başka millet ve topluluklardan insan kazanma amacı ile propaganda 

yapılmaktadır. Başka milletlerden sempatizan kazanma amaçlı olan kültürel propaganda 

konusu kapsamında o ülkede yaygın bir şekilde kültür merkezleri açmaktadır.  

1.6.4. Askeri propaganda  

Hem iç hem de dış propaganda sahalarında etkindir. Her devlet komşu ülkelere ve 

diğer memleketlere güçlü görünmek ister. Bu konuda çoğu defa mübalağa propagandaları 

yapılır. Askeri tatbikatlara yabancı askeri ateşeler de davet edilmek suretiyle etki altında 

bırakılmaya çalışılır. Askeri propaganda ağırlıklı olarak dış propaganda konusu olmakla 

beraber, milli bayramlarda geçit resimleri yapılmak suretiyle, iç kamuoyu da etkilenmeye 

çalışılır (Türkmen,1953, s.8).  

 

 



  

15 

 

1.6.5. Sözlü propaganda  

Savaş esnasında karşı tarafa yenilgi hissi ve yılgınlık oluşturacak anlatımlar 

türeterek, toplum içinde dedikodu ve fısıltı yayılmasını sağlayan propaganda türüdür. 

Sözlü propagandada hitabet ve konuşma çok önemli olduğu için, yapılan eğlence 

programları ve müzik temsilleri de kullanılan araçlar arasında yer almaktadır 

(Pamukoğlu, 2005, s. 272).  Propagandada kullanılan araçları aşağıdaki şekilde sıralamak 

mümkündür (Özer, 2019, s. 19):  

1- İnsan      2- Semboller     3- Hitabet      4- Slogan 

İnsan propagandanın en önemli unsurlarından biridir. İnsanlar kamuoyu 

oluşturmak için, müsait zaman ve zeminde fikirlerini temsil ederler. Kişiler savundukları 

fikirlerin daha geniş kitlelerce benimsenmesi için, her türlü iletişim aracını kullanırlar. 

Hitabet aracı propagandanın en büyük etki alanıdır. Söz ve konuşmaların ahenkli bir 

şekilde kitleleri etkilediği hitabet, insanların heyecanlanıp coşmasını sağlayarak, kişinin 

toplumu istediği fikre ve harekete ikna etmesine yardımcı olmaktadır. Semboller ve 

slogan başlıklarına bakıldığında, kültürle yakından ilgili olduğu görülmektedir. 

Toplumların içinde bulundukları kültürel unsurlar, simgelerden oluşan bir yaşamı ifade 

etmektedir. Dini ritüeller, dil, masallar, efsaneler, bayraklar gibi simgeler bir ulusun dış 

dünyadaki yerini de belli etmektedir. Propaganda bu simgeleri kullanarak, hedef 

kitlesinde duyguları harekete geçirerek, istediği fikri empoze etmektedir (Akarcalı, 

2003:24).  

Propagandanın kendine has bir takım araçları ve kendine özgü yöntemleri 

bulunmaktadır. Bu araçlar temsil edilen fikrin ya da hareketin toplum tarafından rıza 

göstererek kabul edilmesini sağlama noktasında önemli rol oynamaktadır. Bundan dolayı 

propagandanın araçlarını bilmek, sürecin nasıl işlediğine dair ipuçları da vermektedir. 

(Özer, 2019, s. 20): 

Gazete, Broşür, Afiş, propagandanın Yazılı Kısmını oluştururken, Radyo, 

Televizyon ve Sinema, Görsel İşitsel  kısmına tekabül etmektedir. Buradan hareketle 

çalışmanın kapsamı bağlamında bakıldığında, bu araçlardan en önemlisi olarak kabul 

edilen sinema ve propaganda arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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1.7. Sinema ve Propaganda ilişkisi  

Propaganda kitleleri etkilemek için ve belli fikrin benimsenmesi amacıyla 

kullanılan araçların bütünüdür. Sinema ise bir sanat dalı olmasının yanı sıra, devletlerin 

ve iktidarların tarih boyunca kendi fikirlerini kamuoyuna sunmak için kullandığı bir 

araçtır (Altay ve Uğur, 2018, s. 18). 

Teknik kısmının yanı sıra sinema, bir dil ve biçim ile örülmüş anlamlar bütünüdür. 

Herkese ulaşabilir olma özelliği ile topluma ve bireye açık bir anlamı mevcuttur. 

Kültürlerarası iletişim kurma biçimi olan sinema, kültürleri ve fikirleri birbirine taşıyan 

bir gösteri sanatı olarak durmaktadır (Scognomillo, 1997: 185-186). Bir asrı aşkın süredir 

sinemanın kitle iletişim araçları içerisindeki en etkin organlardan birisi olduğu 

yadsınamayacak bir mefhumdur. Toplumun ve bireyin hayatına ilişkin birçok rutin, 

sinemada tekrar formüle edilip biçimlendirilmektedir. Farklı kültürleri tanıtmak için de 

oldukça elverişli olan sinema, farklı düşüncelerin yollarını inşa etmiştir.  

İnsanoğlunun günlük yaşantısını biçimlendiren söylemler, toplumsal düzenin 

oluşmasında önemli bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal hayata şekil veren 

temsillerin bir takım söylemlerin göstergeleri olduğu görülmektedir. Sinema yaşamdaki 

temsil öğelerini iyi bir şekilde değerlendirerek, toplumsal hayata dair bu söylemleri 

şifreleyerek, yeniden inşa etme yoluna gitmektedir. Bu şekilde, sosyal gerçekliği yeniden 

inşa ederek kültürün şekillenmesine de katkı sağlayan sinema, iktidarın elinde 

bulundurması kendi yararına olan bir propaganda aracı olarak görülmektedir                 

(Kellner & Ryan, 1997: 35-39).  

1.8. Propaganda Sineması 

Sinema, propaganda amacıyla ilk kez 1898 yılında Amerika ve İspanya arasındaki 

savaşta kullanılmıştır. Amerika’dan Küba’ya giden Amerikalı askerler, burada birer 

dakikalık filmler çekmiştir. Amaç; Kübalılara, Küba’nın geri kalmışlığının sebebinin 

İspanya kaynaklı olduğunu göstermektir. Böylece Amerika, yapmış olduğu müdahaleyi 

halkın gözünde meşru hale getirmiştir. 1899 yılında Büyük Britanya ve Güney Afrika 

arasındaki savaşta da sinema, propaganda amaçlı olarak kullanılmıştır. ‘‘The Boer War’’ 

filminde, Britanya ordusunun ne kadar kahraman olduğu anlatılmıştır. Amaç; halkın 

savaş için desteğini almaktır.  
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1898 ve 1899 yıllarında siyasi amaçlarla yapılan propaganda filmlerinde, savaşın 

karanlık yüzüne dair görüntüler yer almamaktadır. Filmlerde kahramanlık vurgusu 

yapılmaktadır. I. Dünya Savaşı, sinemanın propaganda amaçlı kullanılmasının dönüm 

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

propaganda amacıyla sinemadan oldukça fazla faydalanmıştır (Akyıl, 2017:131). 

II. Dünya Savaşında da, başta Almanya olmak üzere birçok devlet tarafından etkin 

bir şekilde kullanılan propaganda sinemasının amaçları şunları içermekteydi (Cereci, 

1997:37)  

 Ordu içerisinde motivasyonu yükseltmek 

 Toplumu savaş ile ilgili bilgilendirmek 

 Karşı taraftaki düşmanın durumu ile ilgili halkı bilgilendirmek  

 Yapılan savaşı halkın gözünde meşru kılmak. 

Sinemanın etkili bir propaganda aracı olarak kullanılmasının en temel sebebi, 

filmlerde yer alan karakterler ile özdeşleşen izleyicinin, verilen herhangi bir mesajı 

kolaylıkla kabul etmesidir. Çünkü İnsanlar, bir sinema filminin kurmacadan ibaret 

olduğunu bilmelerine rağmen, karakterler ile özel bir bağ kurarak, filmin tüm sürecine 

dâhil olur ve bir bakıma hipnoz olan izleyicinin gerçeklik algıları farkında olmadan 

değiştirilmektedir. Bu gerçeklik algısını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek 

isteyen güçler için sinema, bu doğrultuda vazgeçilmez bir propaganda aracıdır (Altay ve 

Uğur, 2018, s. 18). 

Sinema hem görsel hem de işitsel bir kitle iletişim aracı olması sebebi ile 

propaganda unsurlarının birçoğu için kaçınılmaz bir dil olarak görülmektedir. Popüler bir 

kültür olarak sinema, modern toplumlarda önemli bir güce sahiptir ve sanat olmasının 

dışında belli bir fikrin empoze edilmesinde de etkin bir şekilde kullanılmaktadır (Altay 

ve Uğur, 2018, s. 18).  

Propaganda sineması, propagandanın amacını inşa eden bir sinema dilinden 

bahsetmektedir ve kendi içinde üçe ayrılmaktadır (Odabaş, 2007):  
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Bunlar; 

 Devrimci sinema 

 Militan sinema 

 Karşı devrimci sinema alt başlıkları altında toplanabilir. 

Sinema dili, gerçekliğin yeniden inşa edilerek güçlü ve inandırıcı bir şekilde 

sunumu ile ilgilidir. Dünya’yı yeniden yorumlama biçimi olarak sinema, propaganda 

çalışmalarının da odak noktası olmuştur.  Bu açıdan bakıldığında, propaganda yapanlar 

gerçek hayattan kesitler alarak kendi fikirleri ile bağdaştırarak toplumun gerçekliğini 

sinema filmleri üzerinden tekrardan kurgulamışlardır.  

Bir diğer açıdan bakıldığında sinema, devletlerin ilgisini çektiğinden beri devletlerin de 

elinde güçlü bir silah haline gelmiştir (Gözaydın, 2002:15-16). 

Sinemanın bir diğer özelliği de “tarih yaratmak” olarak gösterilebilir. Ulusların 

kendilerine ait kültürleri, efsaneleri, simgeleri, gelenek ve göreneklerini belli bir 

gerçekliğin içerisinde yorumlayan sinema, tarih anlamında yeni bir anlam ve duygu 

yaratarak, ulusların karakterlerinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Propagandanın 

sinemayla ilişkisine bakıldığında, tarih yaratma süreci ulusal kimlik oluşumunun, 

propaganda unsurlarıyla nasıl bağdaştığını göstermesi açısından son derece önemlidir. 

Propaganda unsurları taşıyan sinema filmleri, bir ulus hikâyesi üzerine bina edildikten 

sonra, toplumun bireyleri üzerinde istediği etkiyi oluşturmuştur(Gözaydın, 2002:15-16).  

Propaganda sineması, Nazi Almanya’sı başta olmak üzere, dönemin Faşist 

Mussolini liderliğindeki İtalya’da da yaygın olarak kullanılmıştır. Propaganda sineması, 

dönemin devletleri elinde gerçeklikten uzak, etkileyici kurgu tekniklerine başvurarak 

manipüle unsurları içeresinde bir biçim olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinema, başlangıç 

noktasından çok uzak duran bir amaca hizmet etmeye başladığı savaş dönemlerinde, 

temel değerlerinden koparak bireyin algısına savaş ve düşman kavramlarını sokan bir 

aygıta dönüşmüştür (Baydur, 2004:105).  

Sinemanın gücü propaganda ile tanışmasıyla farklı bir boyuta geçmiş ve bu 

girişimden sonra siyasal hareketleri besleyen bir öğe olarak kullanılır hale gelmiştir. 

Propaganda sinemasının hâkim ideolojinin devamlılığını sağlamak adına, kendi dilini 
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etkili bir şekilde kullanıp kitleler bazında ortak düşünce oluşturma özelliği, gerçekten çok 

hayal edileni stratejik bir şekilde hikayeleştirmek üzerine kurgulamıştır. Gündemin 

mükemmelleştirilmesine katkıda bulunmasından dolayı, zihinlerde ortak bir oluşum 

gerçekleşmektedir (Valantin, 2006: 11).  

1.8.1. Nazi Dönemi Alman Propaganda Sineması  

Propaganda ve sinemanın birbiriyle olan ilişkisine değindikten sonra, çalışmanın 

sınırlılıkları kapsamında, propaganda sinemasının İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi 

Almanya’sında ne şekilde uygulandığı ve kitleleri nasıl ele aldığı üzerinde durulması 

gerekir. Propaganda, toplumların bütünleşme süreçleri içerisinde büyük rol oynamış; 

anlatısal, yazınsal ve görsel biçimlerde kendini göstermiş bir araçtır. Farklı toplumların, 

gerek savaş ve iktisadi problem dönemlerinde, gerek uluslaştırma politikaları içerisinde, 

propaganda oldukça etkili bir konuma sahiptir. Anlatım ve yazının,  görsel olarak başarılı 

bir biçimde kullandığı bilinmektedir.  20. Yüzyılın başlarından itibaren oldukça etkili bir 

konuma sahip olan propagandanın geçmişi çağlar öncesine dayanmaktadır. (Sekules, 

2001, s.7-32).  

Kuvvetin meşrulaştırılmasına yardım eden propaganda, İkinci Dünya Savaşı 

boyunca, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin hegemonyası altındaki Almanya’da 

da oldukça etkili olmuş ve kitleleri Adolf Hitler’in düşünce ve faaliyetlerinin arkasından 

sürüklemiştir.  

Sinemanın amaçtan öte araçsal fonksiyonundan yararlanan Naziler, ülke 

içerisindeki dışavurumcu sinema yönetmenlerinin ülkeyi terk etmelerine neden olmuştur. 

Artık bir amaca araç olma niteliğinde olan sinema, dönemin Propagandadan sorumlu 

bakanı Joseph Goebbels’in kontrolüne girmiş ve modern sanatların işlevsel yapıları 

manipüle edilmiştir.  Bu süreçte yaşanan faşizm, ülke halkına belirli bir algılama biçimi 

olarak benimsetilmiştir. Bu noktada sinemanın kullanımı bu duruma destek olmuştur. 

Sinemanın kullanımı 1920’lerde hızlıca gelişmiş ve zamanla endüstri haline gelmiştir. 

Almanya faşizmin yükseldiği dönemde sinemanın bu gücünden faydalanmış ve 

potansiyeli olarak kullanmıştır (Akyıl, 2017, s. 132). 
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Söz konusu propaganda olduğunda sadece Nazi Almanya’sından bahsetmek 

yeterli olmayacaktır. Bunun yanı sıra birçok ülkenin devlet başkanları ve iktidar 

sistemleri propaganda unsurunu etkin bir biçimde kullanmaktan geri durmamıştır. Bu 

ülkelerden biri de Rusya’dır. Rusya’nın propaganda faaliyetlerine bakıldığında, baskıcı 

kuvvetini kullanarak kitleleri kendi inanç ve ideolojileri yönünde etkilemek için birçok 

yazılı ve görsel yöntemi kullandığı görülmektedir. Bunlardan biri de sinemadır                 

(Akyıl, 2017, s. 131).  

Nazi dönemini hazırlayan koşullar ve bu dönemin kendine has özelliklerinin de 

konu edileceği başlıkta, detaylı Nazi dönemi ve uyguladığı propaganda unsurları üzerinde 

durulacaktır.  

1.8.2. Nazi İktidarını Hazırlayan Koşullar  

Birinci Dünya Savaşının yaşandığı yıllarda, Bavyera alayında düşük rütbeli bir 

asker olarak görev yapan Hitler, asker olduğu dönemlerde üstün başarılarından dolayı iki 

kez onur nişanı ile ödüllendirilmiştir. Kişisel başarısı onu kısa sürede üst rütbelere taşımış 

ve Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile çıkan Almanya’nın bu durumu, Hitler için kabul 

edilemez bir durum almıştır. 1918’de Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan 

‘‘Versay’’ antlaşmasının kararlarını bozmak için elinden gelen her şeyi yapan Hitler, 

orduda özel bir eğitim aldıktan sonra kendinde bulunan duygusal zekânın yüksek olduğu 

bir yetisini keşfederek bu durumu geliştirmeye karar verir (Roberts, 2003:350).  

Hitler, kitleleri büyüleyecek bir hitabet sanatına sahip olduğunu kısa sürede 

anlamıştı. ‘‘Versay’’ anlaşmasının hükümlerinin bozulması gerektiğini, Alman 

toplumuna anlatırken, kendisinde bulunan hitabet sanatını kullanmaktan geri durmayan 

Hitler, milliyetçi tahrik yöntemlerini kullanarak, Birinci Dünya Savaşı’nın kararlarını 

lanetlemiştir. Daha sonrasında siyasi hayata atılan Hitler, Ulusal Sosyalist Alman İşçi 

Parti’si üyesi olarak hayatına devam etmiştir (Roberts, 2003:350). 

1929 yılında yaşanan Amerika merkezli ekonomik bunalım (Büyük Buhran), 

Alman toplumunu da etkilemiş ve 6 milyon işsizin var olduğu bir devlet olarak 

parlamentoya duyulan güveni azaltmıştır.  Nazi Irkçı söylemi 1919 yılından beri doğudan 

gelen bir tehdit olarak Bolşevik-Yahudileri ön görüyordu. Aynı noktada birleşen 
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düşünceler halkı bilinçlendirme adına propaganda çalışmalarına ihtiyaç duymuş ve bunun 

da en etkili olduğu alan olarak kitle iletişim araçlarına yönelmişlerdir(Roberts, 2003:350). 

1933 yılına gelindiğinde, Komünistlerin iktidarı ele geçireceğine ilişkin endişeler 

dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg’un da kaygılanmasına sebebiyet 

vermiştir. Bu nedenle Hindenburg, Hitler’i başbakanlık görevine getirerek, Katolik 

Merkez Parti’si ile uzlaşarak istikrarlı bir yol izleyeceği umudunu taşımıştır. Fakat 

cumhurbaşkanının umutlarını suya düşürecek bir hamle yapan Hitler, koalisyon yapmak 

yerine ülkeyi tekrar genel seçimlere götürmek istemiştir (Hitler, 2002).  

Popüler Nazi Partisi’nin lideri olarak Hitler, Avrupa da dâhil olmak üzere 

Almanya’nın içinde bulunduğu bu belirsizlik ve karmaşa halinden duyduğu endişeyi 

güçlü bir liderlik ve hitabet anlayışı ile topluma yansıtmış ve halkın güven ve inancını 

arkasına alarak liderliğe doğru ilerlemiştir. Halkın desteğini de arkasına alan Hitler, 

partide propaganda yöntemleri belirleyerek bütün içerikleri partinin hedeflerine yönelik 

yapılandırmışlardır.  

Bu propaganda yapılandırması şu başlıkları içeriyordu (Narayanaswami, 2017): 

 Weimar Parlamenter sisteminin zayıf kaldığı ve Almanya’ya zarar 

verdiği, 

 Birinci Dünya Savaşı sonrası uygulanan ‘‘Versay’’ Antlaşmasının Alman 

halkını aşağıladığı ve haksızlığı, 

 Dünya çapında kötü olarak gördükleri Bolşevik-Yahudilere ve 

Kapitalizmin karşısında duran iyiliksever Almanların varlığı.  

5 Mart 1933 yılında genel seçimlere giden Almanya, seçim yöntemleri hala 

tartışılan bir oylama ile Hitler’in kazanmasını sağlamıştır. Irkçılık söylemlerinin bu 

tarihten sonra sesli bir şekilde yükseldiği esnada, Hitler yaptığı bütün konuşmalarda 

ülkedeki bütün aksaklıkların sebebi olarak başta Yahudi ve Çingeneler olmak üzere diğer 

tüm azınlıkları görüyordu (Friedlander, 1997: 388). 

Alman ırkının üstünlüğünü savunan Hitler, zaman içerisinde azınlıklara özellikle 

de Yahudilere karşı Ortaçağ minvalinde uyguladığı ötekileştirme ve zulmetme 

yöntemleri, Avrupa’nın merkezinde şaşkınlık içerisinde seyrediliyordu. Yahudilere ve 

çingenelere yönelik planlı katliamlar durmadan devam etmiş ve Eylül 1939 yılına 
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gelindiğinde ise, 1933 yılında 600.000’e yaklaşan Yahudi nüfusunun dörtte biri 

Almanya’yı terk ederek başta Amerika olmak üzere farklı ülkelere göç etmişlerdi. Bütün 

bu olanların tek bir açıklaması olarak bugün Hitler ve onun propagandadan sorumlu 

bakanı Goebbels’in yürüttüğü yöntemler görülmektedir. Çünkü propagandanın ne kadar 

güçlü bir manipüle kaynağı olduğunun farkında olarak bu yöntemi çok iyi kullanmış ve 

Alman halkının kendi rüzgârlarına kapılmasını sağlamışlardır. Halkın gözü adeta kör 

olmuş, yapılan katliamları eleştirmek bir tarafa tamamen gözlerini kapatıp Hitler 

Almanya’sına yürekten destek olmuşlardır.  

Bu doğrultuda ülkede, Yahudi ve diğer azınlıklara karşı birçok faaliyet 

gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birisi de Kristallnacht diye adlandırılan Kristal Gecesi’dir 

(Friedlander, 1997: 388). 

‘‘Kristallnacht’’ yani Kristal Gecesi anlamına gelen ve genellikle “Kırık Camlar 

Gecesi” olarak anılan bu geceler 9 ve 10 Kasım 1938 yılında, Yahudilere karşı planlı 

olarak gerçekleştirilmiş ve dalga dalga yayılmış bir katliamdır. Bu katliam Almanya, 

Avusturya ve Çekoslovakya bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Kristal Gecesi denmesinin 

en önemli nedeni ise yapılan yağmalar ve saldırılar sonucunda Almanya sokaklarında 

sinagogların, Yahudilere ait işyerlerinin ve evlerinin parçalanan camlarının oldukça fazla 

olmasıdır. Nazi Partisi ve Hitler Gençliğinin kışkırttığı toplumsal bir taşkınlık olarak 

tarihe geçmiştir. Olay 17 yaşında Polonyalı bir Yahudi gencinin Alman elçisi Vom Rath’ı 

7 Kasım 1938 tarihinde vurması sonucunda gerçekleşmiştir. Alman halkını kışkırtan 

Naziler ve özellikle dönemin propagandadan sorumlu bakanı Joseph Goebbels, Almanlar 

tarafından yapılacak herhangi bir gösteriye engel olmayacaklarını duyurarak toplumu 

Yahudilere karşı şiddet kullanmaya teşvik etmişlerdir. Halkı kışkırtarak Yahudilere karşı 

nefret söylemi oluşturan bu etkinliklerden sadece biri olarak görebileceğimiz Kristal 

Gecesi, ilk olması açısından önem arz etmektedir. (Yanardağ, 2018, s. 59). 

Yine bakıldığında Yahudi ve diğer azınlıkların ülke içerisinde dar bir alana 

sıkıştırılarak yaşam haklarının ellerinden alındığı ve en büyük kayıpların yaşandığı 

olayların başında gettoların kurulması yer almaktadır. 1516 yılında, Venediklilerin 

Yahudileri içinde yaşamaya zorladıkları bir mahalleden ismini alan “Getto” kavramı, 

Yahudi düşmanlığının asırlardır devam eden simgelerinden biri olmuştur. Yine Holokost 

döneminde, Nazi Almanya’sı açısından bakıldığında Yahudileri kontrol etmek, kitlesel 
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olarak öldürmek ve insancıl yaşam koşullarından çıkarmak amacıyla gettolar 

oluşturulmuştur (Yanardağ,2018, s. 60) 

Çoğunlukla dışarıya kapalı olan gettolar, Almanların Yahudi olan vatandaşları 

toplayıp çok zor koşullar altında yaşamaya mecbur bıraktığı şehir bölgelerinden 

oluşuyordu. Almanlar sadece Polonya ve Sovyet Rusya’da minimum 1000 getto 

kurmuştu. İlk getto, 1939 yılının Ekim ayında Polonya’nın Piotrkow Trybunalski 

bölgesinde kurulmuştur.  

Kurulan gettolardan birçoğu kısa süreli olmasına rağmen birkaç tane gettonun 

ömrü yıllar sürmüştür. 1941 sonrasında Hitler’in “Nihai Çözüm” olarak gördüğü 

Yahudileri öldürme faaliyetlerinden sonra birçok getto kapatılmış ve buradaki Yahudiler 

toplama kamplarına gönderilmiştir. Gettodan alınan Yahudiler ya yakın bir yerde kitle 

mezarlarda kurşuna dizilerek öldürülüyor ya da trenle oluşturdukları kamplara götürüp 

orada öldürüyorlardı (Yanardağ, 2018, s. 60-61). 

Naziler ’in kurduğu en büyük getto 3,4 kilometre kare alana sıkıştırılan 

400.000’den fazla insanın bulunduğu Varşova gettosuydu. Ayrıca Batı Avrupa’da 

yaşayan binlerce Yahudi de doğudaki gettolara gönderilmişti. Gettolarda çalışmaya 

mahkûm edilen on binlerce Yahudi, Almanlar tarafından emredilen bir uygulama ile 

kollarına kol bandı ya da yakalarına rozet takmak zorunda bırakılmıştır. Gettolarda 

öldürülen Yahudiler için en çok ilaç, gıda, silah ya da istihbarat gibi yasadışı etkinlikler 

gösterilmiştir. Gettolarda eğitim ve öğretimi de yasaklayan Almanlar, insanlık dışı 

uygulamalar ile Yahudilere eziyet etmekteydi (Laçiner, 2018, s. 211). 

Bazı gettolarda Yahudi direnişleri olsa da bu direnişler kısa zamanda bastırılarak 

birçok Yahudi katlediliyordu. 1943 senesinde yaşanan Yahudi ayaklanması Varşova 

gettosunda gerçekleşmiş ve bu ayaklanma Almanlar tarafından durdurulmuştur.  

Varşova gettosu 1944 yılında SS ve Gestapo tarafından imha edilmiştir. Hitler’in 

kitleleri Yahudi düşmanlığı konusunda ikna etmesinden kısa süre sonra daha önce 

bahsettiğim Kristal Gecesi gibi birçok şiddet içerikli olaylar gerçekleştirilmiştir. Kurulan 

gettolar, Yahudileri toplum içinden söküp almak ve ötekileştirmek adına yapılan 

adımlardan biri olarak görülmüştür. Hitler bu uygulamaların en sonuncusu olarak 

Yahudilere karşı “nihai çözüm” olacak nitelikte bir kıyım politikasına başvurarak 

dünyanın hayret ederek izleyeceği bir katliama girişmiştir. 1933’den İkinci Dünya Savaşı 
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sona erene kadar milyonlarca Yahudi’yi hapsetmek için kurulan yaklaşık 20.000 kamp, 

üç milyondan fazla Yahudi ve diğer azınlıklara mezar olmuştur (Laçiner, 2018, s. 211).  

İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde kamplarda tutuklu olanların çok azı hayatta 

kalabilmişti.  

İlk toplama kampları kurulduğunda buraya ilk getirilenleri şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Peukert, 1989): 

1. Alman komünistler, 

2. Sosyal demokratlar, 

3. Sosyalistler, 

4. Çingeneler, 

5. Yehova Şahitleri, 

6. Eşcinseller, 

7. Asosyal olanlar, 

8. Sapkın kişilik sahibi olanlar. 

 

Eylül 1939’dan sonra kurulan zorunlu çalışma kampları en fazla Polonya’da 

kurulmuştur. Ölüm merkezlerinin ilki olan Chelmno, 1941 yılının Aralık ayında 

açılmıştır. Yahudi ve çingeneleri mobilize olarak tasarlanan gaz odalarında, gazlanarak 

öldürülmüşlerdir (Ebelink, 1981, s. 9). 

Auschwitz Kampı kurulan kamplar içerisinde en büyük olanıydı ve içerisine 4 

adet gaz odası inşa edilmişti. Yaklaşık her gün 6.000 kişinin öldürüldüğü bu gaz odaları 

kampa gelen diğer Yahudilere yer açmak mantığı ile kullanılmaktaydı. Buradaki 

Yahudiler, kampa gelmeden önce Hollanda’daki Westerbork ya da Fransa’daki Drancy 

gibi kamplarda kalıp daha sonra buraya naklediliyordu. (Ebelink, 1981, s. 9).  

Bu konuda Ertan şunları söylemiştir (Ertan, 2012, s. 53). 

“Yahudi soykırımı beş aşamada gerçekleştirilmiştir. 1933 yılında Naziler iktidara 

geldiklerinde Yahudi dükkânları yağmalanmış ve mallarına boykot konulmuştur. 

1935’te Nürnberg Yasalarının kabulü ile soykırım yolu açılmıştır. Bu Yasalarla 

Yahudilerin oy kullanması yasaklanmış, iş yerleri ve meslekleri ellerinden 

alınmıştır. 1939’da Yahudiler toplanıp, bir araya getirilmişlerdir. 1940’da Alman 

ve Avusturya Yahudileri toplanarak, Polonya’da SS’lerce oluşturulan özel Yahudi 

toplama kamplarına gönderildi. Bu kamplardan en büyüğü ve ünlüsü Auschwitz”. 
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Holokost olarak anılan bu dönem daha sonrasında birçok araştırmacı tarafından 

çalışılmış ve bu dönemde yapılanlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu 

araştırmacılardan biri de Ziygmunt Bauman’dır. Bauman, Holokost ve Auschwitz 

kampında yaşanan olayların toplum ön izlemesi için son derece önemli bir yere sahip 

olduğunu vurgulamaktadır. Modernliğin zirvesi olarak görülen bir dönemde yaşanan 

kitlesel kıyımlar Frankfurt Okulu kuramcılarının geliştirdiği teorilere katkı sağlama 

noktasına getirmiştir. Kapitalizmi sadece ekonomik olarak açıklamayan ve daha birçok 

etkenin bu karmaşık yapıyı açıklamak gerektiğini savunan kuramcılara göre hegemonya 

ve ikna kültürü önemli kavramlar olarak ortaya çıkmıştır. Kültür endüstrisi kuramına göre 

parçalara ayrılmış bir toplumsal yapı, kaçınılmaz olarak totaliterliğe doğru ilerlemektedir 

(Callicinos, 2004, s. 367). 

Farklı söylem ve fikirlerden beslenerek ortaya çıkan Nazizm aşağıdaki beş madde 

ile açıklanabilir (Odabaş, 2013): 

1. Otorite 

2. Irkçılık 

3. Diktatörlük 

4. Anti-Komünizm 

5. Anti-semitizm.  

Hitler, Alman toplumu üzerinde otorite kurmak için hitabeti sanatını etkili bir 

şekilde kullanmış daha sonraki süreçlerde de kurduğu bu otorite üzerinde kitleleri 

yönlendirmiştir. Yine ırkçılık kavramı, Nazi Almanya’sını anlatan bir diğer anlamlar 

bütünü olarak görülmektedir. Üstün Alman ırkı ya da ari ırk olarak da bilinen tanıma göre, 

dönemin Almanya’sında saf Alman olmayanların dışındaki tüm ırklar toplumdan 

arındırılmalıydı. Bu düşünce Yahudi soykırımını besleyen düşünce olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Diktatörlük tek bir ağız ve düşüncenin ürünü olan teklik esasına dayanmaktadır. 

Bundan dolayı Almanya, Hitler’i tek yetkin ağız olarak gördüğü için diktatörlük ile 

yönetilmiştir.  Komünizm Nazi partisinin ülkesinin sınırları içerisinde görmek istemediği 

bir düşünce sistemi olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayı komünizm toprakları olan 

Sovyet Rusya asli bir düşman olarak görülmüştür. Anti-Semitizm Hristiyanlık tarihi 
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boyunca Yahudi düşmanlığının bir parçası olmuştur. Gerek ortaçağ öncesi gerek ortaçağ 

ve sonrasında Avrupa’da olan Yahudi düşmanlığı Nazi Almanya’sı döneminde tekrardan 

gündeme gelmiş ve Yahudilerin imhası hedeflenmiştir (Fukuyama, 1999, s. 23). 

1.8.3. Nazi İktidarının Sinema Politikası  

Nazi Almanya’sı propagandayı etkin bir şekilde kullanmıştır. Hitler propagandayı 

o kadar önemsemiştir ki, 14 Mart 1933 tarihinde Goebbels’in başkanlığında Aydınlanma 

ve Propaganda Bakanlığı’nı kurmuştur. Propagandanın devletin elinde olması demek, 

propaganda araçlarının da devlet kontrolünde olması demek anlamına gelmektedir. 

Dönemin propaganda bakanlığına bağlı olan sanat dalları aşağıdaki gibidir (Çakı, 2018, 

s. 25): 

 Plastik Sanatlar Odası 

 Tiyatro Odası 

 Edebiyat Odası 

 Müzik Odası 

 Film Odası 

 Radyo Odası  

 Basın Odası 

Tüm bu odaların asıl görevleri, Nazi Almanya’sının propaganda çalışmalarına 

destek olacak ürünler ortaya koymaktı. Tüm sanatçıların bu odalardan birinde sanatını 

icra etmek zorunluluğu vardı ve görev verildiğinde itiraz etme hakları bulunmamaktaydı 

(Çakı, 2018, s. 27). Odabaş, Erksan ’dan aktardığı bilgiye göre dönemin propagandadan 

sorumlu bakanı Goebbels, Alman sinemacılarla, 28 Mart 1933 tarihinde bir toplantı 

yapmıştır. Bu toplantının konusunu, Lenin’in ‘Tüm sanatların en önemlisi sinemadır.’ 

sözü oluşturmaktadır. Goebbels, Alman sinemacılarına örnek film olarak Sergey 

Eisenstein’ın “Potemkin Zırhlısı” filmini göstermektedir. Goebbels’e göre Potemkin 

Zırhlısı filmi, mükemmel bir sanat filmi olmanın yanında, etkili ve usta bir propaganda 

filmidir (Savaş Gemisi Potemkin, 1925) aktaran Odabaş, b.t.).   
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Sinemanın en etkili propaganda aracı olduğunun farkında olan Hitler ve kurduğu 

ekip, devletin propagandasına hizmet eden yönetmenlerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.  

Bunlardan en önemli isimler şunlardır (Altun, 2015:26; Welch, 2001): 

 Franz Seitz, 

 Hans Bertham 

 Veit Harlan 

 Leni Riefenstahl 

Bu yönetmenlerin ortak özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür (Altun, 2015:26): 

1. Üretilen sinema filmi ile Nazizm ideolojisini toplumun her bir ferdine 

benimsetmek, 

2. Alman toplumunu filmlerde kullanılan propaganda öğeleri ile yönlendirmek, 

3. Son olarak savaş psikolojisinde olan halkın kafasındaki savaş stresini 

azaltmak. 

Böylelikle Nazi iktidarı propaganda sineması sayesinde geniş kitlelere ulaşabilmiş 

ve sinema sanat olmaktan çıkıp siyasi bir propaganda aracı olmuştur. Sinemanın bu 

durumda bir amaç olmaktan ziyade araç olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Sinema Alman halkı üzerinde geniş bir etki bırakmıştır ve bu şekilde Hitler ve düşünceleri 

uzun yıllar Alman topraklarında varlığını sürdürebilmiştir.  

Hitler Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgiyi sinemayı etkili bir şekilde 

kullanmamaya bağlayarak sinema çalışmalarına destek vermiştir. Propaganda sinemasını 

kitleleri arkalarından getirmek için bir savaş aracı olarak görmüştür (Altun, 2015:26). 

1917 yılında kurulan UFA’nın amacı film üretmek ve halkı savaş psikolojisinden 

uzak tutmaktı. Ancak dönemin propaganda bakanı Goebbels tarafından kontrol altına 

alınarak pasif duruma getirilmiştir. 1920’li yıllara bakıldığında yine Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra Alman halkına huzur veren sinema filmleri çeken sinemacılar özellikle 

“dağ filmleri” çekmeye başlamışlardır. Daha sonraki dönemlerde “haber filmlerinin’’ de 

yaygınlaştığı görülmektedir. Belgesel şeklinde hazırlanan haberler, Alman toplumunu 

bilgilendirmek amaçlı çekilen filmlerdi (Vaget, 2015: 39). 
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Nazilerin 1933 yılında iktidara gelmesiyle birlikte, sinema bir propaganda aracı 

olarak yerini sabitlerken, daha önce de belirtildiği gibi Halkı Aydınlatma ve Propaganda 

Bakanlığı kurulmuş ve buraya bağlı bir sinema odası oluşturulmuştur. Ülkede sinema 

filmi çekebilmek için yönetmenlerin bu odaya üye olmaları şartı getirilmiştir. Ayrıca üye 

olabilmek için de dönemin ırkçı politikalarının bir tezahürü olarak ari ırk şartı 

konulmuştur (Ascheid, 2003: 14).  

Nazilerin ilk sinema filmi, iktidara gelmeden önce parti içinde yapılan kongrenin 

görüntüleri olmuştur. Nazi yöneticileri, sinemanın insanların düşüncelerini etkilemede 

çok önemli bir yere sahip olduğunun farkındaydılar. Bundan dolayı sinema endüstrisine 

kendi başına bir özgürlük alanı bırakmadan devletin kontrolünde tutmuşlardır. 1934 

yılında yürürlüğe giren Reich Sinema Kuralları ile propaganda filmleri hazırlatılarak 

sinema filmlerine ağır yaptırımlar ve sansür uygulanmıştır (O’Brien, 2004:7). 

Nazi propaganda filmlerinde genellikle konular üstün Alman ırkının Almanya’yı 

yücelteceği, Nazi ordusunun ne kadar disiplinli ve ne kadar güçlü bir ordu olduğunu ve 

başta Yahudiler olmak üzere, diğer azınlıkların toplumun dışına itilmesinin gerekliliği 

vurgulanmıştır. Filmlerde genellikle Hitler ve Alman halkı olmak üzere iki temel unsur 

bulunmaktadır. Anlatımı bu iki aktör üzerine kuran propaganda filmleri, kitlesel bir 

şekilde izleyici ile buluşturulmuştur. Hitler resim ve sinema arasında ciddi bir fark 

olduğunu düşündüğünden dolayı sinemayı en güçlü propaganda aracı olarak görmüş ve 

Kavgam adlı kitabında Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesinin ana nedeni 

olarak yeterince propaganda yapmamasını göstermiştir. Yine kendi kaleme aldığı 

kitabında propagandanın nasıl yapılması gerektiğine dair fikirler sunmuştur.  

Buradan hareketle propaganda sinemasının ana özelliklerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Akyıl, 2017, s. 130-131): 

 Dikkat çekici olmalı 

 Topluma yönelik olmalı 

 Sürekli önemli mesajlar verebilmeli 

 Mesajlar sıklıkla tekrar edilmelidir. 
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Bu bilgiler ışığında Nazi imajını yaratan kişinin Hitler olduğunu söylemek 

mümkündür. Fakat bu imajı uygulayan ise dönemin propagandadan sorumlu bakanı 

Goebbels olmuştur. Goebbels ise propagandanın asıl hedef kitlesinin eğitimsiz bireyler 

olması gerektiğini düşünmektedir; çünkü toplumun eğitimsiz olan kısmı eğitimli olanlara 

göre daha kolay yönlendirilebilir ve duyguları çabuk harekete geçeceğinden daha kolay 

itaat ettirilebilirlerdi (Welch, 2001, s. 33).  

 

 

 

 

 

  



 

30 

 

BÖLÜM 2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Yöntemi  

Sosyal bilimler ve kültürel çalışmaların içinde kendine yer bulan sinema, örtük 

göndermeleriyle en önemli ideolojik aygıtlardan biri olarak kültürlerarası ontolojik ve 

epistemolojik ayrımın hem üreticisi hem de gösterenidir. (Yetişkin, 2010, s. 97). 

Propaganda bağlamında çekilen filmlerin yanı sıra, bu filmler yoluyla oluşturulan nefret 

söyleminin de, kavramsal çerçeve açısından ele alınması gerekmektedir. 

Kracauer, Almanya’daki bu toplumsal değişimi kültür endüstrisi üzerinden 

incelemekte ve toplumun özündeki gerçeğin ancak kültür endüstrisinin yüzeysel 

ürünlerini inceleyerek ortaya çıkarılabileceğini savunmaktadır. Kracauer’ın ‘bir şeyi 

değiştirmek isteyen kişi, değiştirilecek şey hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır’ 

düşüncesi onu kültür endüstrisinin hitap ettiği kitlelerin içindeki insanları, onların eğlence 

anlayışlarını ve gündelik yaşam ritüellerinin çözümleyerek anlaşılabilmektedir 

(Kracauer, 2011: 71).  

Sinema her zaman sadece bireyler değil, uluslar için de “öteki” olanın 

resmedilmesine olanak sağlayan bir sanat formu olarak, ulusların kendi milli kimliklerini 

tanımlama ve milliyetçi söylemlerini aktarmasında önemli bir araç olmuştur (Yetişkin, 

2010, s. 97). Savaş ve savaşın temsili, kahraman kavramının nasıllığı, liderliğin ve 

düşmanlığın resmedilişi bakımından bu kavram (öteki) araştırma boyunca irdelenerek 

propaganda çerçevesi içerisinde anlatılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmanın 

önemli kaynaklarından biri olan Kracauer’ın Kitle Süsü adlı eserinde bahsettiği ve 

kitleleri peşinden sürükleyen gerçeklik algısının nasıl oluşturulduğu ve propagandanın 

inşası yaklaşımında Almanya’daki propaganda unsuru değişik bakış açıları ile 

anlatılmaya çalışılmıştır. 

2.2. Araştırmanın Modeli 

Sinema ulusların “öteki” üzerinden kendi milli kimliklerini tanımlama ve 

milliyetçi söylemlerini aktarmasında önemli bir araç olarak kullanılabilmiştir. İçinde var 

edildiği kültürün dışındaki kültürleri temsil ediş tercihiyle, izleyicisinin “biz” ve “onlar” 

algısını şekillendirmekte önemli rol oynayan sinema, bu algıyı şekillendirmekle 
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kalmamıştır.  Kellner sinemanın öteki olanın resmedilmesindeki rolünü aşağıdaki şekilde 

ifade etmiştir (Kellner, 1996: s.1-2):  

“Kimin güçlü ya da güçsüz olduğunu, kimin güç ve vahşet uygulamaya    

muktedirken, kimin aciz olduğunu ortaya koyup, hem güce sahip olanların 

durumunu meşrulaştırır hem de aciz olanlara oldukları yerde kalmaları mesajını 

verir.” 

Diğer bir deyişle, çoğu kez kültür emperyalizminin en güçlü kalesi sayılan 

Hollywood tröstleri tarafından üretilen – sinema, güçlüden/kendisinden yana ve 

aciz/ötekinin aleyhine kullandığı temsil tercihini meşrulaştırır. Bireyin kendi kültürü 

içinde “ben” ve “öteki” olarak deneyimlediği temel karşıtlık, kadın-erkek, yoksul-zengin, 

homoseksüel-heteroseksüel vb. gibi uzun bir listeye tekabül etmektedir. Çalışmanın 

kapsamı dâhilinde bakıldığında bu durum, Nazi Almanya’sı açısından Yahudileri 

ötekileştirirken ‘ari ırk’ olarak tanımladıkları Almanları kahramanlaştırmaktadır.  Ulusal 

perspektif içinde zihniyet, kültür, ırk, etnik gruplar, milli kimlik gibi unsurları barındıran 

iki farklı temel eksen üzerinde şekillenir.  

Bunlar; Ben ve Öteki kavramlarıdır. 

‘‘İradenin Zaferi’’ filmi açısından bir analiz yöntemi olan gösterge bilimsel 

yöntemde, filmin önemli gösterge ve kodlarının esas söylemleri nasıl inşa edip anlam 

oluşturduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Birbirine belli bir mantık dizisiyle bağlanan bu 

söylem ve kod unsurları, gösteren ve gösterilen açısından bir gerçekliğin üretilmesine 

pratik olarak destek vermiştir. Gerçeğin tanımlaması yapılan bu tür filmlerin incelenmesi 

tüm dilsel pratikleri tek tek gözden geçirerek mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda 

bakıldığında seçilen örnek film hem görsel hem de metinsel olarak analiz edilecek, görsel 

ve ona paralel ilerleyen kodların ideolojik yapıları analiz edilmeye çalışılacaktır.  

Araştırmada kullanılacak olan göstergebilimsel modelin iki bileşenden 

oluştuğunu söyleyen de Saussure, bu ikilinin arasındaki ilişkiyi nedensiz bir ilişki olarak 

tanımlamaktadır (De Saussure, 1915, s. 11). Peirce ise göstergeyi üçe ayırarak bunların 

ikon, belirti ve simge kavramları üzerinden tartışmıştır. Bu bağlamda göstergeler 

aşağıdaki şekildedir (Peirce, 1982: 9): 
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Doğal yapılarına göre: 

1. Nitel 

2. Tekil  

3. Kural 

Nesneler ile olan ilişkilerine göre: 

1. Simge 

2. Görüntüsel gösterge 

3. Belirti 

Yorumlarına olan ilişkilerine göre ise: 

1. Terim  

2. Önerme 

3. Kanıt olarak isimlendirilmiştir  

Göstergebilimsel çözümleme modeli, metinlerdeki anlamlarla ilgilenir ve 

göstergeler arasındaki ilişki bu anlamları doğurmaktadır. Yorumlanan bu anlamlar bir 

bütünün parçalarıdır ve bir araya geldiklerinde bütünü anlamlandırmamıza yardımcı 

olmaktadır. İnsanoğlunun içinde yaşadığı dünyaya daha anlamlı bakabilmesi için 

oluşturulmuş olan bu modele göre, her türlü kod bu göstergeler dizisini oluşturmaktadır 

ve bir anlama karşılık gelmektedir (Rıfat, 1996: 15).  

Günümüze kadar birçok anlamlı bütünü, çözümleme konusu olarak ele alan 

göstergebilimsel yöntem, ilk başlarda yazınsal bütünleri incelerken daha sonrasında 

görsel alanlardaki anlamlı bütünleri de içine alarak çözümlemiştir. Birçok alanda 

uygulanabilen bu yöntem, karmaşık kültürel iletişim süreçlerin tanımlamalarını yaparak, 

kültürel etkileşimin alanlarını açıklayabilmektedir (Akerson, 2005: 49-50). 

Göstergebilimciler anlam üretme sürecinde gösterge, yorumlayıcı ve nesne arasındaki 

etkileşimin sonuçlarına odaklanarak nesneleri yorumlamaktadır (Fisk, 1996: 62).  

Göstergebilim alanında araştırma yapan birçok bilim insanlarından biri de 

Greimas olmuştur. Greimas’a göre bir bütünün temel ve ortak bir anlam boyutu 

kazanabilmesi için, derin anlam boyutuna sahip olması gerekmektedir.  
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Göstergenin bu üç boyutunun dünyadaki karşıtlıklar ile ilgili olduğunu savunan 

Greimas, gösterenin düz anlam, gösterilenin ise yan anlamı kapsadığını söylemektedir 

(Akerson, 2005: 49-50).  

Çalışmanın içeriği kapsamında bakıldığında sinema ve göstergebilim arasındaki 

ilişkiyi açıklamak oldukça önem arz etmektedir. Kitle iletişim araçları olarak bilinen 

televizyon, gazete, dergi, radyo ve sinemaya kadar uzanan geniş yelpazenin ürettiği anlam 

içerikleri, hedef kitleye sunulan görsel öğelere de uygulanabilmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, filmin nasıl üretildiği üzerinde durmayan göstergebilim, filmin içerisindeki 

iletilerin ne olduğu ve niçin yaratıldığı üzerinde durmaktadır. Bir filmin örtük kodlarının 

barındırdığı anlamları çözümleyerek ortaya koymaya çalışan göstergebilimi, yönetmen 

ve izleyici arasındaki iletişimi de anlamlandırmaktadır.  

Sinemadaki gösterge bilimi üzerinde en etkin çalışmalara sahip olan Christian 

Metz, Barthes’ın yapısalcı dil biliminin olanaklarından yararlanarak sinemadaki anlam 

diline ait göstergeler üzerinde araştırmalar yapmıştır. Sinema dilinin sözlü dil ile ilgisi 

olmadığını savunan Metz, amacın dilbilgisini çözümlemek değil, bu çözümlemelerden 

yola çıkarak ortak kodlara ulaşmak olduğunu savunmaktadır. Burada önemli olan 

göstergebilimsel analizi yapılacak olan sinema filminin ait olduğu kültür ve ülkeyi 

yakından tanımaktır. Hangi ülkenin filmi olduğu önemlidir çünkü o ülkenin kültürel, 

yazınsal ve görsel anlatıları o sinema filminin anlatmak istediği mesajı anlamak için son 

derece önemlidir (Metz, 1982). 

2.3. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın örneklemi, dönemin en etkili Nazi yanlısı yönetmenlerinden biri olan 

Leni Rienfenstahl’ın çektiği önemli propaganda filmlerden biri olan “İradenin Zaferi” 

adlı filmdir.  

2.4. Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamında “İradenin Zaferi” filmi Nazi Almanya’sı propaganda 

sineması bağlamında ele alınacak ve göstergebilimsel olarak incelenecektir. Sinema ve 

göstergebilimi arasındaki sıkı ilişki sinema alanında zamanla bazı çözümleme ve veri 

toplama teknikleri gelişmesine neden olmuştur. Bu bağlamda bakıldığında İradenin 
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Zaferi filmi incelenirken verilerin belirli kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 Bu teknikleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Filmlerin anlatı yapılarındaki zaman, mekân ve olay birlikteliğidir. Filmin 

anlatı yapısı kurulurken giriş, gelişme ve sonuç ya da serim, düğüm ve çözüm bölümleri 

oluşturulmaktadır. Anlatı çözümlemesinin temel alındığını filmi bu bağlamda ele almak 

önemli bir veri toplama tekniği olarak görülmektedir (Küçükerdoğan, 2010: 138). 

2. Kurgusal dizinler de gösterge bilimi yapılırken kullanılan veri tekniklerinden 

birisidir. Bundan dolayı, çekim, sahne, sekans, bölüm gibi kurgunun birimleri, filmin 

söylemi ve anlatı yapısı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Günümüzde olağanüstü 

bir güç kaynağı haline gelen ve en basit anlamıyla bir seçme ve düzenleme sorunu olan 

kurgu, varolan öyküyü anlatmada en etkili yöntemlerden biridir. Amerika’da “cutting” 

ya da “editing” olarak adlandırılan bu sözcük Avrupa’da “montage” olarak karşılığını 

bulmaktadır (Bordwell ve Thompson, 2009: 218).  Bordwell ve Thompson’a göre 

kurgu; 

“Bir çekimin, hemen ardından gelen diğer çekimle olan koordinasyonu 

olarak düşünülebilir… Daha sonra istenen çekimleri bir araya getirir (bir 

çekimin sonu, diğerinin başıdır). Bu birleştirmeler pek çok farklı biçimde 

olabilir. Kararma bir çekimin sonunu aşama aşama siyaha doğru 

karartırken, açılma, çekimi siyahtan çıkarak aşama aşama ışıklandırır. 

Zincirleme A çekiminin sonuyla B çekiminin başını kısa sure için iç içe 

geçirir. Silinme de B çekimi, ekran üzerinde hareket eden bir çizgiyle 

birlikte A çekiminn yerini alır… İki çekimi birbirine bağlamada en çok 

kullanılan yöntem ise kesmedir” (Bordwell ve Thompson, 2009: 218).  

  Rus sinema kuramcısı Lev Kuleşov, montajın amacını şöyle tarif etmiştir:  

“Üzerine harfler yazılmış küpleri bir araya getirerek kelime kuran 

çocukların yaptığı gibi, yönetmen de filmi yapmak için ayrı, birbiriyle 

ilgisi olmayan, farklı an ve günlerde çekilmiş parçaları bir araya 

getirerek dağınık pozları en uygun, anlamlı, eksiksiz ve düzenli bir 

şekilde sıralamalıdır” (MEGEP). 

 Bundan dolayı, İradenin Zaferi filmi propaganda sinemasının önemli 

yapıtlarından biri olarak nasıl kurgulandığı, filmin anlatı yapısını anlamak açısından son 

derece önemli bir teknik olarak görülmektedir. 
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1. Filmdeki göstergelerin nesnel anlatımları da filmin içeriğini anlamak 

açısından önemli bir veri toplama tekniğidir. Örneğin bir nesnenin omuzla çekimi ile 

optik kaydırma hareketi ile çekimi arasında anlam yaratmada farklılıklar oluşmaktadır. 

(Lotman, 2012: 68). Bu bağlamda somut nesneler soyut anlamlar kazanabilmektedir. 

Propaganda filmi olarak gösterilen İradenin Zaferi filminde de bu tür nesneler anlam 

yaratmak için kullanılmıştır. Filmdeki ışık, planlar arasındaki değişiklikler ya da hız gibi 

kavramlar ek anlamlar oluşturmaktadır.  

2. Göstergebilimsel açıdan önemli olan anlam yaratmaktır. Sinema dili açısından 

bakıldığında perdedeki görüntünün sinematografik ve toplumsal ve kültürel bilginin 

birleşiminden elde edildiği görülmektedir. Tek başına karmaşık bir birim olarak çekim, 

ışık, kamera açıları ya da hareketleri bu anlatımın öğeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3.  Film’e göstergebilimsel açıdan bakıldığında, aydınlatma, renk, ses ve müzik 

gibi kullanımların da anlam yaratmada kullanılan diğer malzemeler olduğu 

görülmektedir. Görsel imgeleri ve sesi kullanan ve oldukça karmaşık bir yapı olan 

sinema, bütünüyle bakılması gereken bir kitle iletişim aracıdır. Bundan dolayı ‘‘ 

İradenin Zaferi ’’ filmini bu boyutları ile de ele almak gerekmektedir. 

4. Filmde kullanılan karakterler de göstergebilimsel açıdan önemlidir çünkü 

karakterlerin kimleri ve nasıl temsil ettikleri verilen mesajın hedef kitleye hızlı 

ulaşmasında önemli etkenlerden biridir.  

2.5.  Verilerin Çözümü Ve Yorumlanması 

Nazi döneminde çekilen propaganda filmleri içinde önemli bir yere sahip olan ve 

yönetmenliğini Leni Rienfenstahl’ın yaptığı ‘‘ İradenin Zaferi ’’ filmi, dönemin Alman 

toplumu ve kültürü açısından önemli göstergeleri olan bir filmdir. Bundan dolayı filmin 

propaganda unsurlarını içinde barındırması, döneme ait anlamlar bütünü açısından önemli 

veriler sunmaktadır. Nazi Almanya’sının toplumu ikna etmek istediği fikre kanalize 

etmek için hazırladığı filmler arasında olan İradenin Zaferi, propaganda kodlarının 

fazlasıyla içinde barındırmaktadır. 
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Filmde kullanılan teknik, psikolojik fikir ve değerler insanları etkilemek için 

kullanılmaktadır. Davranışları değiştirmek için kullanılan semboller planlı bir şekilde 

kurgulanmaktadır. Bu da hedefe yönlendirilmiş bir ikna faaliyeti olarak görülmektedir. 

Filmde kullanılan mekânlar, karakterler, çekim açıları, kurgu yöntemleri ve metinlerdeki 

anlatı yapılarının hepsi parça parça ele alınıp sonrasında bütüne varmada yardımcı olan 

unsurlardır. ‘‘ İradenin Zaferi ’’ filmi, göstergebilimsel olarak incelenerek elde edilen 

veriler çözümlenmeye çalışılacaktır. Bütün veriler ışığında elde edilen sonuç çalışmanın 

hipotezleri açısından önemli bulgular olacaktır. 
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BÖLÜM 3. İRADENİN ZAFERİ FİLMİNİN ANALİZİ 

3.1. Leni Rienfenstahl’ın Yaşam Öyküsü  

Leni Riefenstahl 22 Ağustos 1902 yılında doğmuştur. İlk olarak yaratıcı dansla 

ilgilenen Riefenstahl, daha sonra sessiz filmlerde oynamıştır. Kısa sure sonra sesli 

filmlerde başrol oynayarak filmleri yönetmeye de başlamıştır. Toplamda dokuz filme 

yönetmenlik yapmıştır. İlk dönem kurmaca filmleri dağ filmleri olan yönetmen, bu tarz 

filmlerde daha çok cesur, korkusuz ve masum kadın rollerini oynamıştır. Halkın 

beğenisini kazanan ünlü yönetmen, bu şekilde kitleleri etkileyen bir ideal haline gelmiştir 

(Bach, 2007, s. 14). 

Oynadığı rollerin etkisi Hitler’in de beğenisi kazanmıştır. Riefenstahl’ın Arnold 

Franck ile rol aldığı dağ filmleri yalnızca ‘gerilimli romantik’ filmler değildir. Filmlerde 

kullanılan pop-Wagner’ci aygıtlar apolitik olarak düşünülmekte ve Nazi duyarlılıklarının 

bir seçkisi olarak görülmektedir.  O dönem üretilen bu filmlere bakıldığında, dağa 

tırmanış biçimi görsel olarak hem güzel hem de korkutucudur. Aynı zamanda yüce mitsel 

hedefe yönelik sonsuz bir isteğe karşı konulamaz bir metafor olarak görülmekte ve Führer 

tapınışında somutlaşmaktadır (Sontag, 2002: 3-12). Riefenstahl’ın yönetmenliğini yaptığı 

filmler şu şekildedir; 

1. Mavi Işık: ( Das Blaue Licht, 1932) yardımcı yönetmeni: Bela Balazs 

2. İnancın Zaferi: ( Der Sieg des Glaubens, 1933) 

3. İradenin Zaferi: (Triumph des Willens- Triumph of the Will, 1934) 

4. Özgürlük Günü: Ordumuz ( Tag der Freiheit: Unsere Wehrmacht, 1935) 

5. Olimpiyatlar Bölüm 1 Halk Festivali / Milletler Festivali: ( Olympia Part 1 known 

as Fest der Völker, 1938 ) 

6. Olimpiyatlar Bölüm 2 Güzellik Festivali: ( Part 2 as Fest der Schönheit, 1938 ) 

7. Berchtesgaden über Salzburg, 1938 Filmografilerde yer almayan bu filmi Susan 

Sontag “Hitler’e bir hediye olarak Reifenstahl, Führer’in yeni inziva mekânının 

engebeli dağ manzarası karşısındaki lirik portresi” olarak tanımlar. 

8. Ova: ( Tiefland, 1954 ) 

9. Su Altındaki İzlenimler: ( Impressionen unter Wasser, 2002 ) (Ulutak, 2003:30).  

 

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVRoZV9CbHVlX0xpZ2h0XyhmaWxtKSZhY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVyX1NpZWdfZGVzX0dsYXViZW5z
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVyX1NpZWdfZGVzX0dsYXViZW5z
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVHJpdW1waF9kZXNfV2lsbGVucw
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVHJpdW1waF9kZXNfV2lsbGVucw
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVRhZ19kZXJfRnJlaWhlaXQ6X1Vuc2VyZV9XZWhybWFjaHQmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPU9seW1waWFfKGZpbG0pJmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVRpZWZsYW5kXyhmaWxtKSZhY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE
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3.2. Leni Rienfenstahl Sineması 

Leni Riefenstahl’ın sineması, görsel Nazi sanatının tanımlanmasından yola 

çıkarak, Hitler’in yüceltilen konumunu temsil etmektedir. Bu konumu temsil ederken 

görselleştirme biçimlerinden yararlanan Rienfenstahl, ideal estetik olana vurgu 

yapmaktadır. Liderin gösteriliş biçimine hizmet eden Rienfenstahl sineması, bu anlatım 

biçimiyle karizmatik bir otorite biçimi sunmuştur. Kontrol alanlarının meşrulaştırıldığı 

sinema dilinde, Nazi iktidarı ve lideri halkın gözünde idealize edilmektedir (Sontag, 

1975: 105).   

Gerçeklik üzerinden inşa edilen kurgulanmış algı çerçevesinde, Nuremberg 

mitingleri, sinema diline çevrilerek gerçekliğin hikâyesi üzerinden güçlendirilerek mitler 

oluşturulmuştur. Bu nedenle Riefenstahl’ın sineması açısından bakıldığında, 

propagandanın ötesinde, sinema sanatının görsel içerikleri sayesinde Nazi ideali ve 

kavramlarını meşru kılmaktadır. Nazi imgesini yaratırken, buna görsel anlamda hizmet 

ederek değerler oluşturmuştur. Genellikle filmlerinde propaganda unsurlarının 

çoğunlukta olduğu Riefenstahl, gerçeği kendi tanımladığı haliyle resimleştirmektedir. 

Kendine has kurgu yöntemleri ile yüceliğin anlatısını mit haline getiren yönetmen, Alman 

rejiminin sistematik yapısının bilinçli bir savunucusu haline gelmiştir. Bu sistemin 

dayattığı ideallerin gerçeklik ile olan ilişkisini en iyi şekilde görselleştiren yönetmen 

kurgu-gerçeklik arasındaki ilişkiyi çok iyi bir şekilde inşa etmiştir. Riefenstahl 

sinemasında, tanımlar imgeleştirilir ve izleyicinin zihninde görselleştirilmiş olur. Bu 

sayede zihindeki görseller meşrulaştırılmış olmaktadır (Sontag, 2013).  

Riefenstahl'ın sinematografik teknikleri, doğuştan gelen birlik duygusunu 

pekiştirirken, temalar tekrardan düzenlenerek, imgelerin tanımlarının yapıldığı bir yapı 

sunmaktadır. Film unsurları ifade edilen ve somutlaştırılan bir yapıya tabi olduğu vizyon 

da, temel propaganda unsurlarının dikkat çekici bir biçimde sunulması üzerine 

dayandırılmıştır. Filmlerinde bir kaç noktayı tekrar eden yönetmen, tematik olarak 

filmlerdeki sayısız geçit dizisini kullanarak başarı yakalamıştır. Nazi Almanya'sının 

kitlesel ve yürüyen insan kolonu olduğu fikrini doğrulayan filmler, Riefenstah'ın ısrarcı 

ve etkili motiflerinden biri olarak görülmektedir. Sonuç olarak birlik fikrinin sağlanması 

için sinematografik teknikleri etkin bir şekilde kullanan yönetmen, halktaki dayanışma 

temasını yaygın bir şekilde yönlendirmiştir (Barsam, 1975: 34). 
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3.3. “İradenin Zaferi” Filminin Künyesi 

Orijinal İsmi: Triumph des Willens/ Triumph of the Will/ İradenin Zaferi 

Yönetmen: Leni Riefenstahl 

Senaryo: Leni Riefenstahl, Walter Ruttmann 

Yapımcılar: Leni Riefenstahl                                                                          

Yapım Yılı: 1934, Almanya.                                                                             

Vizyon Tarihi: 28 Mart 1935                                                                              

Film Süresi: 114 Dakika                                                                                      

Müzik: Herbert Windt                                                                                        

Tür: Belgesel, Savaş                                                                                     

Oyuncular: Adolf Hitler, Hermann Göring, Max Amann, Joseph Goebbels, 

Walter Buch,  Martin Bormann, Walter Darré. 

 

Fotoğraf 1: İradenin Zaferi filminin posteri  
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3.4. Filmin Özeti 

1934 yılında hem aktrist hem de fotoğrafçı olan Leni Riefenstahl’ın (1902-2003) 

çektiği belgesel film dönemin Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin Nürnberg 

kentinde düzenleyeceği 6. Kongre’nin belgelenmesi için hazırlanmıştır. Bizzat Adolf 

Hitler ve Joseph Gobbels’in isteği üzerine çekilen film, Birinci Dünya Savaşı’ndan 

yenilgi ile çıkan Almanya’yı, tekrar ayakları üzerine kaldırmak ve psikolojik yıkımı 

ortadan kaldırmak iddiasıyla hazırlanan kongrenin, tüm dünyaya gösterilmesini 

sağlamıştır.  

Almanların yenilgisi ve bunu takip eden enflasyon, işsizlik ve yüksek savaş 

tazminatı gibi olumsuz durumları ortadan kaldırmak ve Alman toplumunu psikolojik 

olarak tekrardan kazanmak isteyen Hitler, düzenlenen 6. Kongreyi gövde gösterisine 

dönüştürmek istemiştir. Sinemanın bunun için eşsiz bir araç olduğunu keşfeden Hitler, 

kurduğu partinin ideolojik duruşunun kitlelerce benimsenmesi ve Alman toplumunun tek 

bir lider etrafında kenetlenmesi için, sinema dilini kullanmayı tercih etmiştir. İradenin 

Zaferi belgesel filmi sadece bir kongre belgelenmesi değil aynı zamanda sanatsal yönleri 

ağır basan ve dönemine göre son derece ileri teknolojilerin kullanıldığı bir propaganda 

filmi olarak ortaya çıkmıştır.  

Riefenstahl film çekimlerinde hükümetten maddi ve manevi olarak tüm desteği 

alarak İradenin Zaferi adlı filmini çekmiştir. Yönetmen, emrine verilen NSDAP 

teşkilatının desteği ile ışık kuleleri, asansörler gibi yeni teknikler kullanmıştır. Filmin 

orjinal adı Triumph des Williens'dir. Film üçüncü Reich'in 1934 Nuremberg Kongresi’nin 

ve Altıncı Nürnberg Parti Kongresi'nin etkinliklerini kapsamaktadır.  

Filmin amacı, kurulan Nazi Partisi ve yapılan faaliyetlerin ilk günlerini 

belgelemekti. Bu yüzden gelecek kuşaklar geriye bakıp, Üçüncü Reich'in nasıl 

başladığını görebileceklerdi. Gerçekte, İradenin Zaferi, tarihçilere Nazi devletinin 

propaganda yoluyla kitleleri nasıl etkilediği ve Adolf Hitler'in inançlarına, sözlerinin 

gücüyle ikna etmek konusunda eşsiz ve dehşet verici bir yeteneğe sahip olduğunu 

göstermektedir. 1935 yılında tamamlanan film, tarihte propaganda filmleri içinde iyi 

bilinen örneklerden biri haline gelmiştir.  
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Riefenstahl, filmin çekim aşamasında, hareketli kameralar, telefoto lensleri ve 

sinematografinin tüm olanakları kullanmış, bu durum da filme Triumph tanımını 

kazandırmıştır. Sadece Almanya'da değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, 

Fransa, İsveç ve diğer ülkelerde birçok ödül kazanan film, Üçüncü Reich'de ve başka 

yerlerde popüler olmuş ve gelmiş geçmiş belgesel ve reklamları bugüne kadar etkilemeye 

devam etmiştir. Hatta sanat ve ahlak arasındaki bölünme çizgisinde soruları gündeme 

getirmiştir.  

Adolf Hitler, Himmler, Goebbels, Hess, Goering ve diğer üst düzey yetkililer de 

dâhil olmak üzere binlerce oyuncuya sahip olan film, dönemi için sinema alanında 

yenilikçi sayılabilecek birçok tekniği kullanmıştır. Riefenstahl filmi, kamera 

kaydırmaları, çarpıcı kompozisyonlar, havadan çekimler ya da telefoto lensler kullanarak 

farklı bir kurguda oluşturmuştur. 61 saat süren ham çekimler altı ay süren kurgu 

işleminden sonra 114 dakikalık bir film oluşturulmuştur. Amerika, Fransa ve İsveç gibi 

ülkelerde gösterime giren film birçok ödül almıştır.  

Savaştan sonra, Nazi rejimi ile iddia edilen işbirliğinden ötürü Leni Riefenstahl'a 

karşı suçlamaların artarak devam etmiştir. 1945 yılında tutuklanan Riefenstahl, ilerleyen 

yıllarda aklanmıştır. Ayrıca Riefenstahl ölümüne dek olan süreçte filminin bir 

propaganda filmi olmadığını söylemiştir. Riefenstahl filmdeki gerçek olayları 

değiştirmeden betimlediğini savunmuştur. Bu yüzden yönetmen, filmin propaganda değil 

belgesel olarak görülmesi gerektiğini iddia etmiştir (Riefenstahl, 2000: 255). 

3.5. ‘‘İradenin Zaferi’’ Filminin Göstergebilimsel Analizi 

‘‘İradenin Zaferi’’ filmi, kendisinden sonraki görüntünün değerini arttırmak için 

öncesinde yazıların görüntüye gelmesi ile başlar. Bu yazılar, filmin Birinci Dünya 

Savaşı’ndan 20 yıl sonrasında ve Hitler hükümetinin göreve gelmesinden sadece 19 ay 

sonra çekildiğini açıklayıcı bilgilerdir. Bu yazılar filmi izleyen kitlede nasıl büyük bir 

yıkım ve felaketten çıktığını hatırlatma açısından kullanılmış yazılar olarak 

görülmektedir (Clark, 2004: 69).   

Seyirci filmi ilk olarak bu anılar ile izlemeye başlamaktadır. Yazılar Adolf 

Hitler’in Nürnberg şehrine askeri teftiş için uçtuğunu belirterek son bulmaktadır. 
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Filmin başlangıcında ortaya çıkan yazılar şu şekildedir: 

“Führer’in emriyle yapılmış, Leni Riefenstahl tarafından yönetilmiş̧ bir film... 

5 Eylül, 1934 

Dünya Savaşı’nın başlamasından 20 yıl sonra  

Almanların acı çekmesinden 16 yıl sonra  

Almanya’nın yeni doğuşundan 19 ay sonra  

Adolf Hitler Nuremberg’e 

Sadık yandaşlarını görmek ve teftiş̧ etmek için yeniden gelir”  

 

Fotoğraf 2: Filmin yazılar sahnesinde geçen geçmişteki felaketler 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Yazılar Jenerik Yazılar Geçmişteki felaketler 

Yazılar Jenerik Yazılar Kurtarıcı 

 



  

43 

 

İlk görüntü, siyah bir arkaplanda beyaz fontlarda geçen ve geçmişte Alman 

halkının yaşadığı felaketleri anlatan yazılardır. Arka arkaya üç yazıda Birinci Dünya 

Savaşı’nın başlangıcından itibaren 20 yılın, bitişinden itibaren 16 yılın, Almanya’nın 

yeniden doğmasından itibaren 19 ayın geçtiği belirtilmektedir. Ardından gelen yazıda ise 

Hitler’in kurtarıcı olarak geldiği vurgulanmaktadır. Buradaki yazıların verilmesindeki 

amaç, ileride gelecek görüntülerin değerini artırmaktır. 

 

Fotoğraf 3: Filmin yazılardan sonraki sahnesinde gökyüzünde beliren 

uçak görüntüsü 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Uçak Alman Uçağı Hitler’in tek umut olması 

Gökyüzü Bulutlar Yüceltme 

Yazılardan sonra gelen ilk görüntü, gökyüzünde bulutların içerisinde sanki 

sonsuzluğa uçan bir uçağın görünmesidir. Uçağın göründüğü sahneden sonra kamera 
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aşağıya doğru yönelir ve gördüğü tek şey bulutlardır. Bu anlamda sadece bulutların 

görünmesi yüceltmeyi ifade eder ve ardından gökyüzünden sadece Hitler gelir. Bu 

görüntü izleyici açısından bakıldığında tek umudun göklerden gelen kurtarıcı 

niteliğindeki Hitler’den başkası değildir. Nuremberg şehrinin görünmesiyle, şehirdeki 

kilise, devlet binaları, evler, sokaklar daha netlik kazanmaya başlar. Uçağın gölgesi 

Nuremberg şehrinin üzerinde varlığını göstermektedir. Aşağıda coşkulu bir kalabalık 

vardır ve uçağın piste inişini hayranlıkla izlemektedir. 

 

Fotoğraf 4: Uçağın coşkulu halkın içine indiği sahne 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Lider Hitler Beklenilen kurtarıcı 

Kalabalık Alman halkı Umut, hayranlık ve heyecan 

 

Fotoğraf 4’de görüldüğü gibi uçak piste coşku dolu kalabalığın içine iner ve 

uçağın kapısı açılarak içinden Hitler çıkar. Bekleyen insanların gözünde hayranlık ve 
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heyecan vardır. Çünkü ülkelerinin umudu olan kurtarıcı Hitler, o uçağın içindedir. 

Burada, kamera insanların yüzlerine detaylı olarak yakın plan çekim verir. Caddenin iki 

tarafındaki coşkulu halk bağırarak tezahüratlar yapmaktadır. Daha sonra Hitler Alman 

halkını selamlayarak şehri arabayla turlamaya başlar. Nuremberg şehrinin binaları, evleri, 

sokakları, köprüleri Nazi bayrakları ile donatılmıştır. Sevinç gösterileri içerisinde 

selamlanan ve karşılanan Hitler, filmin bu giriş kısmında adeta tanrısallaştırılmıştır. 

Burada metaforik olarak Tanrı ile Hitler arasında bir ilişki kurulmaktadır. Tanrısal 

özelliklerin Hitler’de aranması görüntüler yoluyla seyirciye anlatılmaktadır.  

 

Fotoğraf 5: Hitler gece töreninde halkı selamlarken 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge   Gösteren Gösterilen 

İnsanlar   Halk, Askerler Hitler’in askerleri, kolektif 

hareket, birlik ve beraberlik 

Hediye              Hitler için  

             Hazırlanmış hediyeler 

Tanrıya sunulan adak 
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Bu görüntü ilk görüntülerden sonra, kararan sahnenin akabinde 

gerçekleşmektedir. Nuremberg şehrine gelen Hitler’i karşılayan halk, akşam olduğunda 

yapılan şenlikler eşliğinde birlik ve beraberliğin çağrısını yapmaktadırlar. Şehirdeki 

asker, genç ve çocukların yanı sıra Almanya’nın köylerinden gelmiş birçok çiftçi de bu 

şenliklere katılmaktadır. Kolektif olarak hareket edildiğini gösteren bu sahneler, çeşitli 

oyunlar, kurulan çadırlar ve Hitler’e hediye edilen ürünler eşliğinde devam etmektedir. 

Bu görüntülerdeki önemli noktalardan biri de Hitler için getirilmiş olan hediyelerdir. 

Burada yine Tanrıya sunulan adak ile ilişkilendirilen görüntüler, insanların onlardan çok 

üstün bir varlığa sunduğu adakların Hitler ile bağdaştırılması amaçlanmıştır.  

 

Fotoğraf 6: Nuremberg şehrinden görüntüler 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Afiş Propaganda afişleri Bağımsızlık ve güç 

Bayrak Nazi bayrakları Bağımsızlık ve güç 
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Hitler’in gelişiyle Nuremberg şehri yeni bir güne başlamıştır. Bu durum Hitler’in 

karanlık bir şehrin üzerine güneş gibi doğması ile görselleştirilmiştir. Gamalı haçların ve 

bayrakların yoğun olarak kullanıldığı mekânların akabinde gösterilen askeri alan, 

askerlerin marşları ve mekanikleşen hareketleriyle daha güçlü bir görüntü vermektedir.  

 

Fotoğraf 7: Gençlik kampındaki erkekler 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Erkek Genç Alman            

Erkekleri 

Hitler’in yönetimi altındaki toplumsal faaliyetlerin 

nasıl düzgün bir biçimde ilerlediği, düzen 

Bu sahnede, Genç Alman erkekleri, doğan güneş ışığında neşe ve sağlık içeresinde 

çalışmaktadır. Erkekler bu sahnede şarkılar söylemekte, kahvaltı hazırlamakta ve odun 

taşımaktadırlar. Hepsi neşeli gözükmektedir. Erkeklerin fiziksel güçlerinin gösterildiği 

sahnelerde, Hitler’in askerlerinin dünyanın en güçlü askerleri olduğu düşüncesi verilmeye 

çalışılmıştır.  

Yönetmen Riefenstahl, tıpkı bir orkestra şefi gibi yapılan mitingi yönetmiş ve genç 

askerlerin birlikteliğini tüm dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Propaganda filmlerinin önemli 

özelliklerinden biri olan ‘‘üstün kılma’’ eylemi başarı ile gerçekleştirilmiştir. Buradaki 
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görüntüler, güçlü bir Almanya’yı doğrularken, düşmanı da güçsüzleştirmektedir. Yine 

görüntülerdeki yemin törenleri, ateş etrafında söylenen şarkılar bireysel hayal kapasitesini 

aza indirirken, kolektif düşüncenin üstünlüğüne vurgu yapmaktadır. Görsel ve işitsel 

materyaller ile güçlendirilen görüntüler, verilen talimler ve tasarlanan ortamlar sayesinde 

güçlü bir Almanya metaforu oluşturulmuştur. (Clark, 2004: 69).  

 

Fotoğraf 8: Geçiş yapan Alman köylüleri 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

   Gösterge Gösteren Gösterilen 

   Köylüler Alman köylüleri Hitler’in partisinin arkasındaki birlik ve 

beraberlik ve Hitler’in halktan biri 

olması 

 

Bu sahnede ise farklı Alman yörelerine özgü yöresel kıyafetler giymiş insanlar 

görülmektedir. Burada verilen mesaj önceki iki sekansla aynıdır: “Halkın tüm kesimi 

Hitler’i desteklemektedir.” Görüntüler, “erkekler, kadınlar, gençler, çocuklar, köylüler, 

soylular, müzisyenler, askerler herkes Hitler’in yanında yer almaktadır” mesajı 
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vermektedir. Ayrıca Hitler’in sürekli bu insanların içerisinde olduğu ve bu insanlarla 

arasına bir mesafe koymadığı mesajı verilmeye çalışılmıştır. Hitler sokağa çıkıp 

köylülerle el sıkışmaya başlaması ve bazılarıyla yüzyüze konuşması bu mesajın 

verildiğini destekler niteliktedir. 

 

Fotoğraf 9: Kongre’nin açılışı 

Göstergelerin        

Çözümlenmesi 

 

Gösterge         Gösteren Gösterilen 

Konuşmacılar          Nazi milletvekilleri Nazi partisinin umut, gelişme,    

birlik ve beraberlik hedefleri 

Parti temsilcileri           Nazi parti temsilcileri Birlik ve beraberlik 

 

Bu sahnede Kongre’nin açılışı ve bu açılış esnasında parti milletvekillerinin 

konuşmalarına yer verilmiştir. İlk önce Rudolph Hess tarafından yapılan konuşmada 

geçmiş komutanlara saygı ve minnet duyulduğu belirtiliyor. Ardından Nazi partisindeki 

diğer milletvekilleri sırayla konuşma yapmaktadır. Konuşmalar propaganda içeren ve 

Nazi’leri öven içeriğe sahiptir. 
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Fotoğraf 10: Hitler ‘in işçi teşkilatının geçit töreni 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge          Gösteren Gösterilen 

Gençler Çalışkan Alman toplumu Yüksek Almanya ideali 

İşçiler          Alman militarizmi  İtaatkâr birlikler 

 

Hitler’in elli iki bin işçiyi selamladığı bu sahnede, işçiler ellerindeki kürekler ile 

sanki silahlanmış gibi durmaktadır. Kürekleri omuzlarında olan bu işçiler, omuzunda 

silahı olan askerden farksız görünmektedir. “Almanya’yı yeni bir çağa taşımak için biz 

burada ve hazırız” nidalarıyla bağıran işçiler yakın plan çekimler yoluyla tek tek 

gösterilerek nereden geldiklerini söylemektedirler. Sanki bir koronun parçası olarak 

gösterilen işçiler tüm benlikleri ile Büyük Almanya için hazırdırlar ve bir bütünün parçası 

olarak görev almaktadırlar. Sırası gelen işçi nereden geldiğini söylemekte ve duygusal 

ifadeler yoluyla seyirci ile duygusal bağ kurulmaya çalışılmış ve bütün olmanın baştan 

çıkarıcı olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır.  
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Burada devam eden sahnelerde kullanılan Nazi sembolleri, insan görüntülerinin 

ulu lidere olan hayranlıklarının gösterildiği kalabalıklar, bu görüntülerin yakından 

alınması ve kesintisiz kamera hareketleri farklı açılardan gösterilerek propagandanın 

önemli teknikleri gösterilmiştir. Aynı zamanda bayrakların dalgalanışı, trompet sesleri ve 

davul sesleri gibi kullanılan öğeler Hitler’in yukarıdan aşağıya bakan görüntülerini 

desteklemekte ve propagandanın önemli bir özelliği için örnek teşkil etmektedir.  

Karşısındakilere işçi demek yerine ‘yoldaş’ diye hitap eden Hitler, 

konuşmalarında çalışanların da bir asker kadar idealleri gerçekleştirmede etkin rol 

oynadığını vurgulamaktadır. Faşist ifadeler kullanan Hitler, “Bu halkın itaatkâr olmasını 

istiyoruz. Sizler bunu kendi içinizde yapacaksınız” şeklinde sözler kullanarak, yönetim 

anlayışının film boyunca tekrar etmektedir.  

Burada İradenin Zaferi filminin iki yönlü bir hedef belirlediğini söylemek 

mümkündür. Bunlardan birincisi, Nazi partisine mensup kişilere parti içi dayanışmayı 

göstermektir. Bu bağlamda film, sürekli Hitler’in konuşmalarına yer vermekte ve parti 

önderlerinin kim olduğu konusunda ikna etmektir. İkinci hedef ise, gösterilen güçlü bir 

imaj ile düşman ülkeleri etkileyerek korkutmaktır. Filmde genç Nazilerin bloklar halinde 

dizilmiş olarak gösterilmesi, Weimar Cumhuriyet’inin ters çevrilmiş şeklini temsil 

etmektedir. Böylelikle bu görüntü ile birlik, toplanma ve kuvvet ifadeleri ön plana 

çıkarılmayı hedeflenmiştir. Ordu görüntüsü kuvvet düşüncesini pekiştirirken, siyasal 

partilerin bölünmüş değil toplanmış olduğu ifade edilmektedir. Toplamda verilen bu 

görüntüler Büyük Almanya’yı yeniden birleştirme isteğine kapı açmaktadır. (Ferro, 1995: 

99).  
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Fotoğraf 11: Hitler’in SA birlikleri karşısında yaptığı konuşma. 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Figürler (Gamalı                 

haç, kartal heykeli) 

Güç temsil motifleri Birlik, toplanma, kuvvet 

Hitler Halka sesleniş Hitler’in yüce, halkın aşağıda 

olduğu vurgusu 

 

Yukarıdaki kare Hitler’in film boyunca yaptığı beş konuşmadan biridir. Filmde 

açı ve karşı açı gibi tekniklerin kullanılması ile Riefenstahl, Hitler’in çevresinde oluşan 

bir kişiliği temsil etmektedir. Bu kurgulama kalıpları ile Führer bir arzu nesnesine 

dönüşürken, etrafındaki kalabalık ona tapan halka dönüşmektedir. Açı ve karşı açıların 

olduğu sahneler, bir itaat bağına gönderme yapmakta ve Alman kimliğinin ulus ve parti 

ile bir bağ oluşturduğunu göstermektedir. Aynı zamanda mitinglerin her aşamasının 

sembolik bir anlam oluşturmada kendine özgü bir biçime sahip olduğu görülmektedir.   
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Hitler fotoğraf karesinde de görüldüğü gibi parti üyeleri arasından ilerleyerek, yüksekçe 

bir yere yerleştirilen kürsüye ulaşır ve insanlara kutsal mesajını iletmek üzere mikrofona 

konuşur. Kürsüden herkesi gören Hitler, halkın arasından kutsal mesajı iletmek için 

seçilmiş kişi olarak belirmektedir (Musser, 2003: 377).  

 

Fotoğraf 12: Hitler’in konuşmasını yapmak için, konferans salonuna girdiği sahneden    

bir kare. 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Kongre salonu ve 

parti üyeleri 

Hitler’in konuşması ve onu     

dinleyenler 

Birlik, toplanma, kuvvet 

Uzunlamasına 

koridor ve kürsü 

Hitler’in halkın arasından geçerek 

konuşmasını yapmak için kürsüye 

ilerlemesi  

Hitler’in kutsal mesajını 

vermek için halkın içinden 

yükselişi 

Film boyunca en etkili kısımların Hitler’in konuşmaları olduğu söylenebilir. 

Toplam beş konuşmanın yer aldığı belgeselde, anlatıcı kullanılmamış olmasına rağmen 

etkili bir dil oluşturulmuştur. Halka hitaben yapılan bu konuşmaların etkisi oldukça 

fazladır. Beş konuşmadan ilki işçilere yapılmıştır. Hitler’in kürsüde yaptığı konuşmaların 

heyecanı arttıkça genel çekimden yakın plan çekime geçilmektedir. Böylelikle Hitler’in 

konuşmasının yarattığı duygusal etkinin halkta nasıl tezahür ettiği gösterilmeye 

çalışılmıştır. İkinci konuşması gençliğe hitap etmektedir. Genç insanların yüzlerine 

odaklanan kameralar Hitler ile gençler arasında güçlü bir bağın olduğunu göstermektedir. 

Riefenstahl, gençlik günü konuşmasında, ilgi çekici bir montaj yöntemi kullanarak 
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sahneyi daha etkili hale getirmiştir. Hitler ile gençler arasında sürekli görüntü geçişleri 

yaparak, Hitler ile gençler arasındaki bağın güçlü olduğunu gözler önüne sermektir. 

(Burgelin, 2003: 54-57). Filmde kullanılan alt açı çekimler ile Hitler’in yüce görünmesi 

sağlanarak halkın gözündeki yeri daha da büyültülmüştür. Her bir konuşması farklı 

açılardan çekilen Hitler bu şekilde, belgeselde etkili bir şekilde konuşmalarını sunmuştur.  

 

Fotoğraf 13: Hitler ‘in belgeselde bulunduğu sahnelerden kareler 

İradenin Zaferi filmi, Hitler'in Nuremberg'e gelmesiyle başlayan, halkı 

selamlaması, mitingler ve konuşmalar ile devam ettirdiği ve kronolojik sıraya göre 

ilerleyen basit bir anlatı yapısına sahip bir propaganda film olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Filmde, Riefenstahl, kendine özgü sinema teknikleri kullanarak göze çarpmayan 

manipülasyonlar gerçekleştirmiştir. Bunlar kamera konumları, hareket, düzenleme olarak 

gösterilebilir. Bu aygıtlarla, temel görüntüler veya motifler çeşitli şekillerde orkestra 

edilmiştir. Bu motiflere bakıldığında şu şekilde sıralanabilir: 

1. Eski nesneler (binalar, heykeller, ikonlar) 

2. Gökyüzü, bulutlar veya duman 

3. Ateş, gamalı haç 

4. Kitleler 

5. Hitler 

Burada geliştirilen tema, Hitler'in gökten, antik Nuremberg kentine Teutonik 

ateşi yakmak, Alman halkının enerjisini ve ruhunu ırksal bilinçlerinde kökleri olan 

dinamik ve yeni bir hareketle özgürleştirmek için gelmesidir. Riefenstahl tekrarladığı 

ve vurguladığı temsillerde, bu görüntülerin çoğunun kasıtlı olarak "canlı" işlev görmesi 

için tasarlandığı olayların aşamalı doğası büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. 

Riefenstahl’dır bu konudaki sinematik gösterimi, "gerçeklik" görünümü korurken, 

"dünyevi" kalan her şeyi temizleyerek başka bir boyut yaratmaktadır.  



  

55 

 

 

Fotoğraf 14: Askerlerin nizami bir şekilde caddelerde görüldüğü anlardan bir 

kare 

Göstergelerin 

Çözümlenmesi 

 

Gösterge     Gösteren   Gösterilen 

Binalar, bayraklar     Fiziksel yapılar  Hitler’in gücü 

Askerler     Yürüyen kitleler                Hitler’in etten örtülmüş yolu 

 

Filmde kamera konumları iki temel etki yaratmaktadır. Bunlardan ilki 

oryantasyon bozukluğu, ikincisi animasyondur. Gerçekliğin bazı önemli yönleri 

çerçevenin dışında bırakılarak oryantasyon bozukluğu elde edilmiştir. Genel olarak 

insanların üst kısımları gösterilerek, ‘‘dayanacak hiçbir şey’’ verilmemiştir. Bu nedenle, 

hava ile ilgili bazı kareler gösterilerek, maddi olayların ruhsallaştırıldığı sonucunu 

doğurmaktadır. Yürüyen tüm kitleler Hitler'in yürüdüğü etten bir yoldur. Maddeye ruh ve 

yaşam vermek olan animasyon, yakın çekim ve görüş açısıyla elde edilmektedir. Burada 

dikkat çeken şey ise, bayrak taşıyan bölümlerdir. Bayrağı taşıyanların açık ifadeleri 

vardır. Yakın çekim, izleyiciyi kendileri gibi görünen bayrakların ortasına çeker ve daha 

uzun çekimlerde kamera açısı herhangi bir insanın varlığı gizlemektedir.   Gerçekliğin 

figüratif hale geldiği doğaüstü bir güçle yani Hitler'in iradesiyle hareket eder hale 

gelmektedir (Çakı, 2018, s.64). 
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Konu hareket halinde değilken kural olarak kamera hareket eder. Böylece, sabit 

bir hareketle yakalanmak neredeyse imkânsızlaşır. Bu anlamda Riefenstahl'ın binalara 

verdiği yaşam oldukça dikkat çekici görülmektedir (Kelman, 2003: 3). 

 

Fotoğraf 15: Stadyumda gerçekleştiren mitinglerden bir kare 

Göstergelerin  

Çözümlenmesi 

 

      Gösterge      Gösteren Gösterilen 

      Stadyum       Mitingin yapıldığı alan Stadyumun kalabalıkların sesi    

olması,  

      İnsanlar      Halk ve nizami askerler  Birlik ve beraberlik 

 

Görüntü, bir stadyumda ellerinde bayraklarla tören alanını oluşturan askeri 

kalabalığın aniden, dışarıdan uzan bir çekimle gösterilmesine dönüşebilmektedir. 

Böylelikle tören alanının ve Askerlerin sürekli konu akışı, kameranın sürekli hareketi, 

sağdan sola, yukardan aşağıya bakış açısının sürekli kayması,  perspektifli mutlak 

manzaraları olan bir görünüm kazanmaktadır. Tören alanındaki askeri yürüyüşün alt 

açından çekilmesiyle onların yüceltilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca dünyanın karanlıkta 
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kaybolduğu sahneler, insanların ve nesnelerin belirsiz hareket ettiği sahnelerin de olduğu 

belgeselde, binlerce meşale titreyen yıldızlar haline gelmekte havai fişekler yeryüzünün 

kargaşasını tamamlamaktadır.  

Riefenstahl, pankartlar ya da yekpare sembollerden kamp alanı ve kalabalığın 

çözüldüğü zamanlarda sadece geçiş yapmakla kalmaz, yeni konuyu anlatmak için üst üste 

binen semboller kullanmaktadır. ‘‘İradenin Zaferi,’’ dev bir gamalı haçtan, militan güçleri 

temsil eden yürüyüşçüler eşliğinde sona erer. Temel olarak film boyunca kullanılan teknik, 

kitleleri belirli sembolik nesnelerle ilişkilendirmektir. Riefenstahl, büyük pankartlar ya da 

hareketlerin egemen olduğu kalabalıkları çerçeveler. Sürekli değişen, zaman zaman antik 

caddelerde ve modern statlarda sahnelenen hayali gösteriler, gamalı haç ve kartal istikrarlı 

görüntüler olarak kalmaktadır. Muazzam ırkçı gösteri dalgaları, kamera ya da kesim 

tarafından Nazizm ve kitlesel tutkuyu birbirine bağlanmaktadır. 

Filmde kullanılan müziklere bakıldığında, Gösterge ritüellerini ortaya çıkaran 

ideoloji, İradenin Zaferi'nin ana kahramanı Hitler'de yer alan Ulusal Sosyalizmdir. Filmin 

dramatürjisinde, bu kahramana belirli bir müzikal karaterizasyonu içeren özel bir müzik 

çerçevesi verildiği açıkça görülmektedir. Başlangıç sahnelerinde, Hitler'in Nuremberg 

şehrine varışı bunun en iyi örneklerinden biridir. İlk görüntüde uçaktan çekilen bulutlar, daha 

sonra dağılırlar ve Nuremberg'in görünmesini sağlarlar. Burada kullanılan "Horst Wessel 

Song" bulutların altını çizme fikri için, ideal bir müzik olarak seçilmiştir. Birçok etkisi olan 

şarkı, Ulusal Sosyalist Partisi'nin marşıdır. Aynı zamanda Horst Wessel'in kurban edici 

mitine de işaret eden müzik, manevi seferberlik duygusu ile doğrudan bağlantı kurmaktadır.  

Führer için bir sembol olarak kullanılan gamalı haçların, müzikal karşılığı Ulusal 

Sosyalizmin somutlaştırılması ve simgesi olarak hareket etmektedir. Düzenlemesi bir senfoni 

orkestrası tarafından yapılmış olsa da, çağdaş izleyiciler, sık söylenen şarkının ilk sözlerinden 

haberdar olmuşlardır. Müziğin son iki satırı özellikle belirgindir ve şarkıda tekrarlanmaktadır. 

"Kızıl cephenin ve muhalefetin/ Mart ayının ruhu boyunca saflarımız arasında öldürülen 

yoldaşlar" sözleri bütünüyle ele alındığında, filmin geri kalanı için temel olan temayı 

sunmaktadır. Bu tema, 'Hitler, "Dünya Mesih'i" göklerden Alman halkına iner ve "iyi haber" 

taşır. Vatan ve millet için bir kült konumunda olan Hitler, ilahi bir mesaj taşımaktadır 

(Weigel, 1972: 395-433) 

 



 

58 

 

BÖLÜM 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Propaganda politik anlamını Birinci Dünya Savaşı esnasında kazanmıştır. 

Buradan hareketle, Birinci Dünya Savaşı’na kadar propaganda kelimesinin olumsuz bir 

çağrışım yapmadığı sonucuna varılabilir. Örgütlü bir şekilde propaganda faaliyetlerinde 

bulunan İngiltere, bu fiilleri Britanya Enformasyon Bakanlığı eli ile gerçekleştirmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı esnasında uygulanan propaganda yöntemlerinin amacı, Amerika 

Birleşik Devleti’ni yönlendirmek olduğu daha sonraki çalışmalar, (Haste, 1977) ışığında 

ortaya çıkarılmıştır. Aslında bir ülkeden çok dünyayı kendi düşünceleri ekseninde 

denetim altına almayı amaçlayan o günün Britanya’sı, bunu propaganda unsurlarını 

kullanarak gerçekleştirmiştir. Birinci Dünya savaşından sonra Nazi lideri Hitler ve 

partinin etkili bir şekilde kullandığı propaganda, kendini sinemada en etkin bir şekilde 

göstermiştir. Halkın kitleler halinde aynı düşünceye inanmasını sağlamak amacıyla 

uygulanan politikalar, sinema aracılığıyla halka ulaşmıştır.  

İnsan, propagandanın en önemli unsurlarından birisidir. İnsanlar kamuoyu 

oluşturmak için müsait zaman ve zeminde fikirlerini temsil ederler. (Qualter, 1980, s. 

256). Kişiler savundukları fikirlerin daha geniş kitlelerce benimsenmesi için her türlü 

iletişim aracını kullanırlar. Hitabet aracı ise propagandanın en büyük etki alanıdır. Söz 

ve konuşmaların ahenkli bir şekilde kitleleri etkilediği hitabet insanların heyecanlanıp 

coşmasını sağlayarak kişinin toplumu istediği fikre ve harekete ikna etmesine yardımcı 

olmaktadır. Semboller ve slogan başlıklarına bakıldığında, kültürle yakından ilgili 

olduğu görülmektedir. Toplumların içinde bulundukları kültürel unsurlar, simgelerden 

oluşan bir yaşamı ifade etmektedir. Dini ritüeller, dil, masallar, efsaneler, bayraklar gibi 

simgeler bir ulusun dış dünyadaki yerini de belli etmektedir. (Qualter, 1980, s. 257). 

Propaganda bu simgeleri kullanarak hedef kitlesinde duyguları heyecanlandırarak 

istediği fikri empoze etmektedir. 

II. Dünya Savaşı esnasında, başta Almanya olmak üzere birçok devletin etkin bir 

şekilde kullandığı propaganda sinemasının amaçları şunları içermekteydi. (Yanardağ, 

2018, s. 55-62): 
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 Ordu içerisinde motivasyonu yükseltmek, 

 Toplumu savaş ile ilgili bilgilendirmek, 

 Düşmanın durumu ile ilgili halkı bilgilendirmek,  

 Yapılan savaşı halkın gözünde meşru kılmak,  

Buradan hareketle, propagandanın böyle bir dönem için vazgeçilmez bir araç 

olduğu gerçektir.  

 Propaganda öğelerinin öncelikli olduğu bir sinema filmi üretmek ve bunu 

toplumun kabulüne hazır hale getirip ulaştırmak, bu faaliyetler içerisinde az maliyetli 

olmasına karşılık çok etkili bir yöntemdir. Popüler bir kültür olarak sinema, modern 

toplumlarda önemli bir güce sahiptir. Sanat olmasının yanında belli bir fikrin empoze 

edilmesinde de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

Nazi propaganda filmlerinde genellikle konular, üstün Alman ırkının 

Almanya’yı yücelteceği, Nazi ordusunun ne kadar disiplinli ve ne kadar güçlü bir ordu 

olduğunu ve başta Yahudiler olmak üzere diğer azınlıkların toplumun dışına itilmesinin 

gerekliliğidir. Filmlerde genellikle, Hitler ve Alman halkı olmak üzere iki temel unsur 

bulunmaktadır. Anlatımı bu iki aktör üzerine kuran propaganda filmleri, kitlesel bir 

şekilde izleyici ile buluşturulmuştur. Hitler resim ve sinema arasında ciddi bir fark 

olduğunu düşündüğünden dolayı, sinemayı en güçlü propaganda aracı olarak görmüştür. 

Kavgam adlı kitabında, Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesinin ana 

nedenin yeterli düzeyde propaganda yapmamasını göstermiştir. Yine kendi kaleme 

aldığı kitabında, propagandanın nasıl yapılması gerektiğine dair fikirler sunmuştur. 

(Leiser, 1974, s. 90-91). 

Leni Riefenstahl sineması, Alman savaş propagandasının kitleler üzerindeki 

anlatısını anlamak açısından oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Milyonlarca insanı soykırıma uğratan ırkçı politikaların uygulandığı süreçte, Nazi 

iktidarı tarafından sinema bir araç olarak kullanmıştır. Bu kapsamda, Leni Riefenstahl 

tarafından çekilen “İradenin Zaferi” adlı filmi göstergebilimsel olarak ele alınmıştır. 

Filmlerde kullanılan metaforların bilinçli olarak kullanılıp kullanılmadığı, içeriklerin ve 
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kullanılan her türlü görsel işitsel öğenin referansları incelenmiştir. Çalışmanın önemi 

vurgulamak açısından, araştırma boyunca sorulan bazı sorular olmuştur. Bu sorulara 

cevap aranmıştır. Bu soruları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 II. Dünya Savaşı boyunca gündemde olan “ırkçılık” söylemi “İradenin 

Zaferi” filmine nasıl yansımıştır? 

 Militarizm/düşman/savaş algısı “İradenin Zaferi” filminde nasıl inşa 

edilmiştir? 

 Irkçılık söylemi “İradenin Zaferi” filminde hangi bağlamda ele alınmakta 

ve bu propaganda unsuru “İradenin Zaferi” filminde hangi kodlara karşılık gelmektedir? 

 “İradenin Zaferi” filminde, II. Dünya Savaşı’nda savaş propagandasına 

ait ideolojik söylemler hangi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır? 

 Irkçılık söyleminin “örtük-görünür” şeklinde yaptığı ayrım, “İradenin 

Zaferi” filminde nasıl şekillenmiştir? 

 

Bu sorular doğrultusunda film, göstergebilimsel olarak incelenmiş ve bazı 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Film, Alman halkının birçok kesiminden sahneler sunarak ortak idealler 

ekseninde mobilize edilmesinin yanında, halkı bu ideallere ulaştıracak olan lideri 

sürekli yücelterek kutsamıştır.  

2. Filmde kullanılan mitinge ait dini seromoniler ve kutsal semboller, Nazi 

hareketini desteklemekte ve yapılan tüm faaliyetlere mistik bir hava 

yüklemektedir.  

3. Ayin niteliğindeki bu mitingler, katmanlı toplumun liderine meşruiyet 

sağlamakta ve merkezi aktör olarak Hitleri, NSDAP üyelerini ön plana 

çıkarmaktadır.  

4. Propaganda unsurlarının çok fazla kullanıldığı filmde, geleneğin 

değişmezliği çatışma unsurlarının varlığını ortaya koyarak mümkün olmuştur. Bu 

şekilde pratiklerin değiştiği Alman toplumunda olması gereken geleneğin 

değişmezliği unsurudur.  

5. Film, eski bir geleneğin yeni model ve araçlar ile yeni amaçlar için 

kullanılmasına hizmet etmiştir.  

6. Yeni ideallerle iktidara gelen Nazi yönetimi, Alman toplumu için 
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kurguladıkları yeni koşullar çerçevesinde, mitingler düzenleyerek, saf Alman 

kültürüne katkı sağlayacak modelleri yeniden üretmişlerdir.  

7. Film gerçek bir mitingin kurgulanması üzerine inşa edilirken, Nazi 

ideallerine hizmet etmiş ve kullandığı semboller ve metaforlar üzerinden Hitler’i 

ve düşüncelerini yücelterek onları meşru kılmıştır.  

8. Riefenstahl, bir yönetmen olarak Nazi idealinin büyük imgelemcisi olarak, 

güçlü ifadeler bulmak ve yaratma çabası amacıyla farklı ifadeler ve semboller 

kullanma yoluna girmiştir. Bu da sinemada farklı bir tekniğin kullanılmasına yol 

açmıştır. 

9. Riefenstahl, Naziler için yaptığı filmlerden ‘‘İradenin Zaferi’’ adlı 

yapıtında birbirini tamamlayan öğeler kullanarak, toplumun yeniden varoluşunu 

tanrılaştırılmış bir lider etrafında kurgulamış ve yüksek bir noktaya taşımıştır. 

10. Filmde, karşı konulamaz bir lider tapınışı ve sadakati mevcuttur. Bundan 

dolayı ulaşılmaz bir tutku ile halkın boyun eğişi ve itaati filmi izleyicisine 

kusursuz bir şekilde ulaştırılmıştır.  

11. Güç, kusursuzluk ve mükemmeliyetçiliğin ön plana çıktığı filmde 

kullanılan estetik unsurlar, antik Yunan ve Roma medeniyetlerinin yaklaşımını 

yansıtmaktadır. 

12. Filmde, Hitler’in erişilmez olarak gösterilmesi Nazi iktidarını beden 

unsuruyla bütünleştirmektedir. Bedenin gösterişi açısından bakıldığında, 

Riefenstahl mutlak güzellik temeline dayandırdığı bir estetik tekniği kullanarak, 

kitleleri etkileme yolunu bulmuştur.  

13. Film boyunca üstün Alman ırkının ideal beden özellikleri üzerine inşa 

edilen sahneler ile Alman ırkı yüceltilmektedir. Bu şekilde Nazizm idealleri 

zihinsel ve psikolojik olarak izleyiciye görsel bir çerçeveden sunulmaktadır.  

14. Filmde, bireyin üstünlüğü beden ve ırkına bağlanmaktadır. Böylelikle, 

kimlik ırktan sonra gelen bir işleve sahiptir ve öncelikle bedenler 

şekillendirilmelidir mesajı verilmektedir. 
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