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Öz  
Batı’da olduğu kadar Doğu ülkeleri üzerinde de son derece olumsuz etkileri bulunan İkinci Dünya Savaşı’nda (1939-1945); 

Birleşik Devletler, Fransa, Sovyetler Birliği, Japonya ve Nasyonal Sosyalist Almanya gibi ülkeler birbirleri üzerinde psikolojik üstünlük 
kurabilmek adına kitle iletişim araçları aracılığıyla propagandadan mümkün olduğunca faydalanmıştır. Böylece savaşın sonlarına 
doğru görsel ve işitsel iletişim araçları hitap ettikleri hedef kitleler odağında tasarım ve işlevsellik açısından güncellenirken, süreli ve 
basılı yayınlar da muharebeye dahil olan ülkelerin kullandığı en yaygın iletişim araçlarından biri olmuştur. Bu metin çerçevesinde de 
Nasyonal Sosyalist Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı döneminde süreli yayınlarda kullandığı propaganda üslubu, aynı ülkede 
yayımlanan Der Adler adlı yayın üzerinden incelenmiştir. İnceleme kapsamında Giriş bölümünden sonraki ilk bölümde Almanya ve 
İkinci Dünya Savaşı ele alınırken sonraki bölümde propaganda ve Der Adler’e yer verilmiştir. Sonuç bölümünde de genel bir 
değerlendirme yapılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, İkinci Dünya Savaşı, Der Adler, Tasarım, Görsel Tasarım. 
 
Abstract 
During Second World War (1939-1945) which had an awfully adverse effect on Eastern countries as well as Western countries; 

countries such as United States of America, France, The Soviet Union, Japan and National Socialist Germany, in order to establish 
psychological superiority on each other, took advantage of and utilized from propaganda through mass media so far as possible. Thus, 
towards the end of the War, while audiovisual media were updated in terms of design and functionality under the focusing of target 
groups they have addressed and appealed to, periodicals and printed publications became one of the most common communication 
instruments used by the countries that were involved in the war. Within the scope of this study, propaganda style used by National 
Socialist Germany in periodicals during Second World War has been examined over Der Adler which was published in the same 
country. Within the scope of examining, in the first section following Introduction, Germany and Second World War were discussed and 
in the subsequent section propaganda and Der Adler were being examined. In the conclusion a general evaluation was made and 
received findings were interpreted.   

Keywords: Communication, Second World War, Der Adler, Design, Visual Design. 
 
 
Giriş 
İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) döneminde Birleşik Devletler öncülüğündeki müttefikler ve 

Nasyonal Sosyalist Almanya odağındaki mihver devletlerin insani kayıpları bugün yüzbinlerle hatta 
milyonlarla ifade edilmektedir. Ancak Nasyonal Sosyalist Almanya’nın işgal edilmesi, Birleşik Devletler ve 
Sovyetler Birliği’nin de küresel güç haline gelmesiyle sonuçlanan bu büyük yıkımda gündelik yaşamı 
etkileyen alanlarda çeşitli yenilikler de elde edilmiştir. Özetle savaşa dahil olan ülkeler muharebe 
bölgelerinde kendi uluslarının menfaatleri doğrultusunda başarılı olabilmek için yeni yöntem ve araçlar 
geliştirme arayışı içine girmiştir. Böylece askeri üstünlük adına bilimsel ve teknolojik gelişmelere önem 
veren, ekonomik istikrar adına da üretim merkezli kalkınma planlamalarına yönelen uluslar savaşta öne 
çıkmıştır.  

Bahsi geçen durum aynı periyotta iletişim disiplini üzerinde de etkili olmuştur. Öyle ki çatışma 
halindeki tarafların iktidarları, kendi toplumlarını sağlıklı biçimde yönetmek ve o dönemin öncül 
                                                 
1 Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen; “L’Illustration Dergisi 
Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Görsel Medya Anlayışı (Temalı Sergi Projesi)” adlı proje kapsamında hazırlanmıştır (Proje No: 2014-
08-02-GEP02). 
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zorunluluğu olan askeri politikalara destek sağlamak için iletişim disiplini çatısı altındaki kuram ve teoriler 
üzerinde çalışmalar yapmıştır. İlgili araç ve gereçlerin devamlılıkla güncellenmesini de içeren bu çalışmalar 
sayesinde kitleleri bilgilendirme ve yönlendirme konularında daha etkin sonuçlar alınmış, böylece iletişim 
disiplini ile eşgüdümlü bir ilerleme kat eden propaganda uygulamaları da bir ivme yakalamıştır. Zira İkinci 
Dünya Savaşı’nda işitsel ve görsel iletişim araçlarında yaşanan ilerlemenin hükümetlerce hızla fark edilmesi 
sayesinde propaganda içerikli yayınlar ajansların vazgeçilmezi olmuş, ulusal medyalar (radyo, sinema, 
televizyon, süreli yayınlar vb.) hükümetler tarafından pozitif ya da negatif yönde manipülasyon yapmak 
amacıyla kullanılmıştır. 

Der Adler Örnekleminde Nasyonal Sosyalist Almanya’da Süreli Yayınlarda Propaganda adlı bu metinde de 
yukarıda yer alan ön açıklama çerçevesinde, Nasyonal Sosyalist Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı 
döneminde gerçekleştirdiği propaganda çalışmalarını bir örneklem eşliğinde incelemek amaçlanmıştır. Bu 
doğrultuda metnin tarihsel kapsamı 1939-1945 yılları arasındaki zaman dilimi olurken2, coğrafi kapsam aynı 
dönemin Nasyonal Sosyalist Almanya’sı olmuştur. Örneklem olarak ise içeriği alt başlıklarda daha detaylı 
biçimde ele alınacak olan Der Adler adlı yayın seçilmiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde yayımlanması ve 
Nasyonal Sosyalist Hükümet’in propaganda anlayışını yansıtması sebebiyle tercih edilen bu yayını 
incelemek için kullanılan araştırma yöntemi ise literatür taramasıdır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, aslen 
Fransa’nın tarihi süreli yayınlarından L’Illustration dergisini ele alan bir bilimsel araştırma projesi çatısı 
altında hazırlanan bu metin adına Der Adler dergisinin orijinal nüshalarına ulaşılmış ve dergi birinci elden 
tetkik edilmiştir. 

1. İkinci Dünya Savaşı ve Nasyonal Sosyalist Almanya 
Nasyonal Sosyalist Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndaki siyasi tutumundan bahsetmek için 

öncelikle Adolf Hitler’in (1889-1945) savaş öncesinde uyguladığı politikalara değinmek gerekir. Çünkü A. 
Hitler’in Almanya’yı tek başına küresel iktidar yapma isteğinin ön adımları olan bu politikalar, bizlere 
Almanların savaş adına gerçekleştirdiği hazırlıkları göstermektedir. Bu anlamda akademisyenler Ali Servet 
Öncü ve Oğuzhan Ekinci’nin kaleme aldığı İkinci Dünya Savaşı Öncesi Beklenmeyen Gelişme: 23 Ağustos 1939 
Tarihli Alman Rus Paktı adlı metin bize yardımcı olabilir. 

Yazarlara göre; A. Hitler iktidara gelmesinin hemen ardından, 1933 yılında üst düzey generalleri ile 
yaptığı bir konuşmada ideolojik görüşlerini açıkça belirtmiş ve aynı yıl Almanya 1919 yılında kurulan 
Milletler Cemiyeti’nden ayrılacağını bildirmiştir (Öncü ve Ekinci, 2014: 243). Takip eden süreçte ise alınan bu 
kararla ilgili bir referandum gerçekleştirilmiş ve Almanların çoğu ayrılma yönünde oy kullanmıştır (Öncü 
ve Ekinci, 2014: 243). Böylelikle alınan sonucu dış politika adına kendi halkından güvenoyu almak olarak 
yorumlayan A. Hitler, 1939 yılında başlayacak olan savaştan iki yıl kadar önceki söylevlerinde Avrupa 
genelindeki siyasi yapılanmayı değiştirebilecek askeri güçleri olduğunu ifade eden beyanlarda bulunmaya 
başlamıştır. 23 Mayıs 1939’da ise yine üst düzey askeri yetkilileriyle bir görüşme yapan Alman lider, aylar 
sonra işgal edilecek olan Polonya’yı işaret ederek, sonraki süreçte dış politikada toprak kazanımı yönünde 
adımlar atılacağının sinyalini vermiştir (Öncü ve Ekinci, 2014: 244).  

Savaşın çok kısa bir süre öncesine tekabül eden bu süreçte diğer Avrupalı liderler ise Nasyonal 
Sosyalist Almanya’nın atacağı adımların bilincinde olarak daha müzakere odaklı bir yol izlemeyi tercih 
etmiştir. Fakat, A. S. Öncü ve O. Ekinci’nin bahsettiği gibi; İngiltere gibi ülkeler Almanya karşısında bir 
“yatıştırma siyaseti” izlerken, A. Hitler çoktan savaş kararını almış ve bu yolda hareket etmeye başlamıştır 
(Öncü ve Ekinci, 2014: 245). Öyle ki, 23 Ağustos 1939 gecesinde aslında zıtlaşan ideolojilere sahip olan 
Almanya ve Sovyetler Birliği arasında bir Saldırmazlık Paktı imzalanmış, bu sayede Almanlar olası bir Sovyet 
saldırısı karşısında kendilerini güvence altına almıştır (Öncü ve Ekinci, 2014: 245). 22 Mayıs 1939’da İtalya ile 
imzalanan ve yine karşılıklı saldırmazlık ilkeleri içeren Çelik Pakt sonrasındaki bu yeni anlaşmadan çok kısa 
bir süre sonra da A. Hitler Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlatmıştır  (Öncü ve Ekinci, 2014: 
256). 

Nasyonal Sosyalistlerin savaş dönemindeki askeri ve siyasi hareketleri ise akademisyen Burak 
Çınar’ın oldukça geniş kapsamlı olan İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın İki Cepheli Savaş Sorunu adlı 
metninden yararlanılarak açıklanabilir. 

B. Çınar’a göre; müttefikler saldırının hemen ardından 3 Eylül 1939’da Almanya’ya karşı savaş 
açmış, ancak işgal altındaki Polonya’ya askeri anlamda tam olarak destek vermemişlerdir (Çınar, 2014: 161). 
Hatta Almanlar’a karşı bir cephe açma hareketinden uzak duran Fransızlar sadece 11 Eylül 1939’da dokuz 
Fransız tümeninin katıldığı bir operasyonla son derece küçük bir alan üzerine taarruz gerçekleştirmiştir 
(Çınar, 2014: 161). Sovyetler Birliği sonrasında risk almak istemeyen Fransa’nın bu şekilde geri planda 
kalmayı tercih etmesiyle Nasyonal Sosyalistler savaş konusunda istedikleri ilk hedefe ulaşmıştır. Lakin 
                                                 
2 İkinci Dünya Savaşı ve Nasyonal Sosyalist Almanya ve Propaganda ve Der Adler başlıkları altında açıklamalara yardımcı olması amacıyla 
yer yer savaştan önceki dönemlere de değinilmiştir. 
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bölge coğrafyasındaki siyasi dinamikleri çok iyi etüt eden A. Hitler ileriyi düşünerek bir sonraki hedef olarak 
Fransa’yı seçmiştir. Daha sonraları saldırıda bulunacakları Sovyetler Birliği öncesinde Batı’da mutlak 
hakimiyet kurmak ve daha fazla karşı cephe açılmasını engellemek adına alınan bu kararla hali hazırda 
büyümeye başlayan savaş git gide küresel bir hale gelmiştir. Buna ek olarak İngilizlerin Norveç’te yeni bir 
cephe açarak kuzeyden Almanları çevreleme planı da 1940 yılında Almanların önleyici saldırısıyla negatif 
sonuçlanmıştır (Çınar, 2014: 165). Yaşanan bu olumsuz durumla Nasyonal Sosyalistler karşısında askeri 
işbirliğini bir türlü başaramayan müttefikler, bir süreliğine bekleme ve savunma stratejileri hazırlama 
yönünde bir eğilim göstermeyi tercih etmiştir. Önceden planlanan Almanlar’ın Fransa saldırısı ise çeşitli 
sebeplerle Mayıs 1940’a kadar ertelenirken, 10 Mayıs 1940’da Fransa, Belçika ve Hollanda’ya eş güdümlü 
saldırılar başlamıştır (Çınar, 2014: 165). Bu noktaya kadar atılan siyasi ve askeri adımlarla çok fazla cepheyle 
uğraşmak zorunda kalmayan Nasyonal Sosyalistler, yaşanan muharebe sonrasında Polonya’dan sadece 
birkaç hafta daha fazla dayanabilen Fransa’yı pes ettirmiştir (Çınar, 2014: 165).  

Fransa’nın ateşkesle resmileşen yenilgisi sonrasında Almanlar Batı’da oldukça güçlü bir siyasi 
konum elde ederken, sonraki aşama hedefleri ise İngiltere ve Sovyetler Birliği olmuştur. Buna karşın 
Luftwaffe (Alman Hava Kuvvetleri) tarafından yapılan saldırılarda İngiliz hava kuvvetleri oldukça başarılı 
sonuçlar almıştır. Bu nedenle Nasyonal Sosyalist ordu İngiltere saldırısına ayırdığı gücü seyreltmiş ve 
Sovyetler Birliği’ne odaklanmaya başlamıştır. Yaşanan süreçte Almanlar askeri üretim ve askeri teknoloji 
konusunda ilerlemeler kaydederken, askeri taarruz stratejileri konusunda da oldukça tecrübe 
kazanmışlardır. Fakat A. Hitler ile aynı saflarda yer alan İtalya, 1940 sonbaharında tek başına gerçekleştirdiği 
harekatlarda başarısız sonuçlar almıştır (Çınar, 2014: 168). Strateji ortağının bu şekilde başarısız olması ve 
askeri açıdan zayıflaması Almanlar’ı başlarda oldukça tedirgin etse de, A. Hitler’in Sovyetler Birliği’ni işgal 
planı henüz rafa kaldırılmamıştır. Hatta Barbarossa Harekatı (1941) adı altında gerçekleştirilen muharebeyle 
bu plan fiilen gerçeğe dönüşmüştür. Ancak Sovyetler Birliği’ni hedef alan çatışmalarda Nasyonal 
Sosyalistler başlarda oldukça baskın bir konumda olsalar da İkinci Dünya Savaşı’nın ortalarına tekabül eden 
süreçte Sovyet askerleri Almanlar’a karşı ciddi başarılar elde etmiştir.  

Nasyonal Sosyalistlerin üçüncü imparatorluk adına gerçekleştirdiği bütün bu askeri girişimler, Batı 
genelinde büyük bir korku ve panik havası yaratsa da Almanlar’ın üstünlüğü 1941 sonrasında kaybolmaya 
başlamıştır. Zira İngilizler Sovyetler Birliği’ne yardımcı olmak için yavaş yavaş Almanlara saldırmaya 
başlarken, Birleşik Devletler’in Aralık 1941’de Pearl Harbor baskını sonrasında savaşa aktif olarak dahil 
olması küresel muharebenin seyrini değiştirmiştir (Bennets, 1995: 366). Çünkü Japonların gerçekleştirdiği 
hava saldırısı sonrasında müttefik devletlere sahada da liderlik etmeye başlayan Birleşik Devletler, iç 
kaynaklardan edindiği güçlü ekonomisi ve donanımlı askeri gücü ile savaşta fark yaratmaya başlamıştır. 
Böylece Doğu Cephesi’nde Stalingrad’da Alman askeri güçlerinin durdurulması, Sovyetler Birliği’nin askeri 
olarak avantajlar elde etmesi ve müttefiklerin Kuzey Afrika’da ki başarıları gibi sebepler A. Hitler için 
yenilgiyi hazırlamıştır (Ertem, 2013: 168). 1943 sonlarına gelindiğinde ise İngiliz, Sovyet ve Amerikalı 
liderler gerçekleştirdikleri konferanslarla savaşın gidişatı adına önemli kararlar alırken, 1944 yılındaki 
Normandiya Çıkarması Nasyonal Sosyalist rejim için sonun başlangıcı olmuştur (Ertem, 2013: 172). İlerleyen 
zamanlarda 1945 başlarında Alman orduları Batı’da ki cephelerde özellikle Sovyetler Birliği karşısında çok 
sayıda askeri kayıp verirken, aynı yılın Nisan aylarında Kızıl Ordu’nun Berlin’e girişiyle işgal başlamıştır. 
Yine bu tarihlerde 30 Nisan’da A. Hitler’in intiharını takip eden süreçte Mayıs ayı içinde Almanya teslimiyet 
belgesini imzalamıştır. Bu imza sonucunda Polonya saldırısı ile başlayan İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, 
Nasyonal Sosyalist Rejim düşmüş, Alman toprakları ise müttefikler ve Sovyetler Birliği’nce daha sonraları 
yönetim zıtlıklarına sebebiyet verecek şekilde işgal edilmiştir.3 

2. Propaganda ve Der Adler 
Propaganda üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen akademisyen Terence H. Qualter’a göre; “… kamu 

oyunun kitlesel çapta denetim altına alınabilmesinin artık imkansız bir şey olmadığını göremeyenler; bu 
olgunun önemini ve anlamını kavramayanlar yüzyılın başlarında da çoğunluk denecek sayılarda olmaya 
devam etmişlerdir” (Qualter, 1980: 307). Bu çerçevede yazarın ifadesiyle; “Gerek siyasal hayatta bir etmen 
olarak ve gerekse akademik inceleme konusu olarak “propaganda” konusu, göreceli olarak, asıl bu yüzyılla 
(20.yy) birlikte gelişmeye başlamıştır” (Qualter, 1980: 307). Böylece Birinci Dünya Savaşı’nda (1914-1918) 
özellikle İngilizlerin çalışmalarıyla dikkat çekmeye başlayan propaganda faaliyetleri, İkinci Dünya 
Savaşı’nda liderlerin bu olgunun etkisini fark etmeleri üzerine başlı başına bir disipline dönüşmüştür.  

Bu metnin kapsamına giren Nasyonal Sosyalist Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı dönemindeki 
propaganda girişimleri de belki de ülkede o güne kadar daha önce hiç görülmemiş bir boyutta 
gerçekleşmiştir. Buna karşın akademisyen Ahmet Asker'in Nazi Almanyası'ndan Kemalist Türkiye'ye Bakışlar 
                                                 
3 Söz konusu işgal ile sonraki yıllarda Alman toprakları Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye ayrılmış, Almanlar için siyasi rejim 
konusunda sıkıntılı bir dönem başlamıştır. 
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adlı çalışmasında da belirttiği gibi; propaganda faaliyetleri Almanya'nın Nasyonal Sosyalist dönemiyle 
başlayan bir yöntem birliği olmanın ötesinde, 19.yy'ın son çeyreğiyle başlayan dış ülke odaklı bir kültür 
politikasının uzantısı olma özelliğindedir (Asker, 2012: 270-271). Yine aynı metinde vurgulandığı gibi 
Almanlar bu konu üzerinde ileri görüşlü bir vizyonla hareket ederken, yazara göre: "Bu politikanın temel 
hedefi Alman nüfuz mıntıkalarında Almanya’nın ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik muslihane ve dostane bir ortam yaratmaktı'r" (Asker, 2012: 271). Lakin özellikle savaşın sonlarına 
doğru gelinen noktada bir rekabet haline dönüşen propaganda, A. Hitler ve Nasyonal Sosyalist iktidarın 
Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Dr. Joseph Goebbels'in (1897-1945) konuyu ele alış biçimleri 
sebebiyle başka amaçlara hizmet etmiştir. Özetle: A. Hitler'in iktidar olmasıyla birlikte Almanya'nın 
yurtdışındaki propaganda aygıtları Nasyonal Sosyalistlerin eline geçmiştir (Asker, 2012: 274). Bu sayede 
A.Asker'in Türkiye ve Türkische Post gazetesi ile örneklediği gibi çok sayıda yayın organı Nasyonal Sosyalist 
rejimin çıkarlarına hizmet eden bir yayın çizgisini izlemeye başlamıştır (Asker, 2012: 274). Ancak mevcut 
durumda yapılan propaganda sadece basın ile sınırlı kalmamıştır. Öyle ki resim, fotoğraf, radyo vb. 
alanlarda da bu propaganda kendini baskın biçimde göstermiştir. Hatta akademisyen Sibel Uçkaç Altun’un 
Hitler Almanyası’nda Sanat ve Propaganda adlı metninde açıkladığı gibi; bütün görselliğiyle televizyon ve 
sinema disiplinleri Nasyonal Sosyalist propagandaya hizmet etmiştir (Altun, 2010: 37). Bu doğrultuda 
kurulan film bürosu ile sinemanın hükümet kaynaklı propaganda için olan önemi resmileştirilirken, 
İrade’nin Zaferi gibi filmler ve bu filmlere yönelik afişlerle hedeflenen propaganda realize edilmiştir (Altun, 
2010: 37). Belirtilen duruma ek olarak çeşitli kitap evleri, kiliseler, birahaneler, Deutsches Orientverein, 
Teutonia, Alemannia, Deutsches Ausflugverein gibi kulüp ve dernekler de hükümet kaynaklı propagandaya 
yardımcı olmaya çalışmıştır (Asker, 2012: 274). Hatta ülke sınırları dışındaki propaganda faaliyetlerini 
yönetmek için Nasyonal Sosyalist Parti içinde bir dış ilişkiler birimi kurulmuş ve bu birim Alman dışişleri 
bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmıştır (Asker, 2012: 274). Sözü geçen örneklerin yanında propaganda ile 
ilgili olan en ilginç çalışma ise plastik sanatlar için yapılmıştır. Yozlaşmış Sanat / Entartet Kunst adlı sanat 
sergisinde 700’ü aşkın modern sanat eseri olumsuz yapıtlar olarak teşhir edilmiş, küçümseyici alt metinlerle 
bu tür çalışmalar yerilmiştir (Altun, 2010: 35). 

Yazar Lynette Finch ise türkçeye Psikolojik Propaganda: Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Fikirlerin Fikirlerle 
Savaşları olarak çevrilen metninde Almanlar ve propaganda adına başka argümanlar sunmuştur. Yazarın 
ifade ettiği gibi 1927 yılında Amerikalı siyaset bilimci Harold Lasswell’ın propaganda tekniklerine üzerine 
yaptığı çalışmalar 1930’lu yıllarda Almanlar tarafından dikkate alınmış ve sahada uygulanmıştır (Finch, 
2002: 81). Bunun yanı sıra Nasyonal Sosyalistler Almanların başarısız olduğu Birinci Dünya Savaşı’nda 
Birleşik Devletler ve İngiltere’nin kullandığı propaganda yöntemlerini de etüd ederek, bulgularını İkinci 
Dünya Savaşı’nda realize etme şansı yakalamışlardır (Finch, 2002: 82).4 Ancak bu noktada Alman 
topraklarında iki savaş arasında yapılan çalışmalara ayrı bir başlık açmak gerekir. Çünkü L. Finch’in 
belirttiği şekliyle, Almanlar ilgili zaman diliminde psikoloji disiplininin kullanım alanlarını irdeleyen 
araştırmalar yapmış; ordu, istatistik büroları, demiryolları ve polis kuvvetleri dahilinde deney laboratuarları 
oluşturmuşlardır (Finch, 2002: 83). Hatta 1930’lu yılların başlarında kitlesel psikoloji testleri L. Finch’in 
rakamlarıyla 13 Alman üniversitesi ve 9 teknoloji enstitüsünde tetkik edilmiştir (Finch, 2002: 83).5  

2.1. İçerik Olarak Nasyonal Sosyalist Propaganda 
L. Finch’in altını çizdiği gibi; “Savaş propagandası yapanlar için düşmana karşı savaşı başlatma 

noktasında düşmana bir suç yüklemek ve kendileri için yüksek ahlaki değerlerle bezenmiş bir zemin 
hazırlamak esastır“(Finch, 2002: 93). Bu kapsamda önceki bölümde yer verilen propaganda faaliyetlerinin 
içeriği için Nasyonal Sosyalistlerin savaş dönemi boyunca aslında son derece basit olan Yeni Düzen 
kavramını ve azınlıklara yönelik politikaları esas aldığı belirtilebilir.  

Biraz açmak gerekirse, Alman Reichbank6 Başkanı Walther Funk’un7 Nasyonal Sosyalist ilkeler 
doğrultusunda ileri sürdüğü Yeni Düzen adlı propaganda çalışması, akademisyen Ergun Türkcan’ın da 
belirttiği gibi; Almanya düşmanlarının iktisadi ve sosyal sistemlerini, verimsizlik ve adaletsizlik açılarından 
mümkün mertebede eleştirme üzerine kurulmuştur (Türkcan, 1980: 46). Böylelikle A. Hitler önderliğindeki 
Avrupa merkezli Alman iktidarlığının kıta uluslarına iktisadi açıdan refah getireceğini savunan Yeni Düzen 
propagandası görsel ve işitsel propaganda araçlarının merkezine oturmuş, A. Hitler ve Nasyonal Sosyalist 
                                                 
4 Öyle ki, Dr. J. Goebbels’in bakanlık mensuplarından Eugene Hadamovsky, kaleme aldığı bir yazıda Almanlar’ın Birinci Dünya Savaşı’nda 
propaganda konusunda başarısız olduğundan bahsetmiş ve Almanların savaş meydanında yenilmediğini ancak sözcüklerin savaşında 
mağlup sayıldığını anlatmıştır (Finch, 2002: 84). 
5 Yine sayılarla devam etmek gerekirse müttefikler de propagandaya İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlar kadar ilgi göstermiştir. Zira 
1945 sonunda hava kuvvetleri aracılığıyla İngilizler Avrupa kıtasında 6000 milyon, Birleşik Devletler ise 8000 milyon propaganda 
içerikli broşür atmıştır (Finch, 2002: 84). Hatta bu periyotta İngilizler hava kuvvetlerinden iki filoyu broşür atma işiyle görevlendirirken, 
Birleşik Devletler toplam 4600 kişiyi özel psikolojik savaş birimlerinde istihdam etmiştir (Finch, 2002: 84). 
6 1876-1945. Alman merkez bankası. 
7 1890-1960. Nasyonal Sosyalist partinin iktisat/ekonomi bakanı. Reichbank’ın başkanlığını 1939-1945 yılları arasında yapmıştır. 
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askerlerle görselleştirilen; posterler, broşürler, ilanlar ve reklamlar da Alman medyalarını süslemeye 
başlamıştır (Türkcan, 1980: 46). Bu duruma kayıtsız kalmak istemeyen müttefikler ise karşı propaganda8 
çalışmalarıyla Nasyonal Sosyalistlere cevap verme arzusu gütmüştür. Fakat Almanların siyasi ve askeri 
açıdan güçlü olduğu 1941 sonunda “eski düzeni” savunabilecek güç olarak sadece İngiltere ve Birleşik 
Devletler kalmıştır (Türkcan, 1980: 46). Bu kapsamda, Birleşik Devletler Maliye Bakanı yardımcısı Harry D. 
White (1892-1948) tarafından Birleşik Devletler’in savaşa girmesinden çok kısa bir süre sonra (14 Aralık 1941 
ve sonrası) hazırlanan ekonomik planlama ile Yeni Düzen propagandasına cevap vermek istenmiştir 
(Türkcan, 1980: 45). Bugün White Planı olarak da bilinen bu hareket çerçevesinde müttefikler arasında 
iktisadi kalkınma ve para politikaları işbirliği hedeflenirken, Avrupa geneline Nasyonal Sosyalist 
politikalara karşı iktisat odaklı bir planın olduğu da müjdelenmiştir. Bu doğrultuda bahsi geçen plandaki 
kalkınma ve iş birliği vurguları tema olarak en başta Birleşik Devletler’deki propaganda posterlerinde yer 
edinirken, Nasyonal Sosyalistler karşısında her türlü ekonomik işbirliğinin önemini vurgulayan çok sayıda 
propaganda materyali hazırlanmıştır.9  

Yukarıdaki paragraf doğrultusunda Yeni Düzen olgusunun Nasyonal Sosyalist propagandanın temel 
çıkış noktası olduğu söylenebilir. Ancak Almanların ülke genelinde olduğu kadar uluslararası coğrafyalarda 
da öne sürdüğü etnik propaganda da kesinlikle azımsanmayacak düzeydedir. Hatta Almanları yeni Batı 
kültürünün koruyucusu olarak taçlandıran bu propaganda da etnik ve dini azınlıklar da eski batı kadar 
büyük bir düşman şeklinde gösterilmiştir. Böylelikle çok sayıda propaganda materyalinde bu görüşe dair 
içeriklere yer verilirken, Nasyonal Sosyalistlerin uluslararası propaganda faaliyetlerinde Yeni Düzen'e ek 
olarak azınlık gruplara yönelik önlemler almanın gerekliliğinden bahsedilmiştir. Hatta iç politikada zaten 
azınlıklara çeşitli yaptırımlar uygulayan Nasyonal Sosyalistler, siyasi arenadaki ortaklarından da bu 
yaptırımları destekler yönde stratejiler üretmelerini beklemiştir. Bu amaçla dış coğrafyalarda A. Hitler yanlısı 
propaganda ile görevlendirilen Alman yetkililer temaslarında azınlıklara karşı duyulan rahatsızlıkları ifade 
eden tutumlar sergilemiştir. 

2.2. Der Adler Örneklemi 
Gelinen noktayı özetlersek Almanlar her türlü iletişim aracı üzerinden kendi rejimlerinin 

propagandasını yaparken, müttefik devletler de bu propagandalara aynı şekilde cevap vermeye çalışmıştır. 
Böylece önceki başlık altında yer verilen konuların dışında eğitim, sağlık ve askerlik gibi daha pek çok 
alanda kendini gösteren bu rekabet doğal bir şekilde süreli yayınlara da nüfus etmiştir.10 Bu durum 
sebebiyle ilgili yayınlar, ülkelerinde uygulanan propaganda politikaları gereğince kendi hükümetlerinin 
manipülatif haberlerine yer vermek durumunda kalmıştır. Siyasi stratejide üst amacı topluma moral vermek 
olan bu yaklaşımın alt amaçları ise yanlış istihbarat yoluyla düşmanı yanıltma ve yine düşman 
propagandalarına karşı propaganda ile yanıt vermektir.11 Örnekle 19.yy sonlarına doğru Fransa’nın en geniş 
sirkülasyonlu süreli yayınlarından biri olmaya başlayan L’Illustration, 1944’e kadar sürdürdüğü yayın 
hayatında Fransız halkına siyasi gelişmeleri aktarma konusunda hep ön çizgide durmuştur (Lehning, 2001: 
167). Bulunduğu konumun hedef kitleler üzerindeki etkisinin bilinciyle İkinci Dünya Savaşı’nda kamuya 
dolaylı yoldan Fransız ordusunu desteklemeyi öğütleyen dergi, kapatılmasına sebep olan Nasyonal 
Sosyalist yanlısı propaganda öncesine kadar da bu tutumunu sürdürmüştür.12 

Metnin örneklemi olan Der Adler de L’Illustration’a benzer bir çizgiyi takip etmiştir. 1939 ve 1944 
yılları arasında yayımlanan dergiden biraz söz edersek; ortalama 24-36 sayfa aralıklarında hazırlanan ve iki 
haftalık periyotlarla basılan bu süreli yayın, faaliyet göstereceği ülkeler dahilinde alternatif kapaklarla 
okuyuculara sunulmuştur. Fakat terimsel anlamı Kartal olan ve Luftwaffe kaynaklı olduğu için doğal olarak 
Nasyonal Sosyalist hükümetin resmi propaganda araçlarından biri sayılabilecek dergi, içerik olarak 
                                                 
8 Bkz. Counter-propaganda. 
9 Yine toplumsal düzen adına Nasyonal Sosyalistler için örnek gösterilebilecek bir diğer propaganda çalışması da Birleşik Devletler’de 
afro-amerikalılar üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmada Amerika’da ki sosyal şartlar ve koşullar afro-amerikalılara hatırlatılırken, ülke 
sınırları içinde linç edilen, harabe halindeki evde kötü elbiseleriyle oturan afro-amerikalılar ve Detroit yarışlarında yaşanan bir karmaşa 
broşürlerde görsellerle sunulmuş, slogan olarak da; bunun için mi yaşıyorsunuz ? ifadesi kullanılmıştır (Finch, 2002: 91). 
10 Biraz açmak gerekirse, önceki paragraflarda da değinildiği gibi 1939  yılında Nasyonal Sosyalistler daha önce tecrübe ettikleri 
propaganda yöntemlerini uluslararası coğrafyalarda uygulamaya başlamıştır. Hatta muharebeye aktif olarak dahil olmayan Türkiye’de 
bile bu tarihlerde kendi saflarına sempatizan kazandırmak adına İngiliz ve Alman propagandacılar bulunmuştur (Doğaner, 2012: 66). 
Bu kapsamda özellikle İstanbul’da çeşitli etkinliklerle hedef kitleler üzerinde etki sağlama çabasına giren Almanlar; süreli yayınlar çatısı 
altında toplanabilecek dergi, gazete, broşür vb. araçlarla propaganda içerikli bir takım girişimlerde bulunmuşlardır (Doğaner, 2012: 69). 
11Akademisyenler Cemal Baltacı ve Erdal Eke’nin belirttiği gibi; propaganda araçları beş ana başlık altında ele alınabilmektedir (Baltacı ve 
Eke, 2012: 116). Yazarlara göre; seçim kampanyaları, kamuoyu araştırmaları, yüz yüze oy toplama teknikleri, kitle iletişim araçları ve 
parti toplantıları olarak sıralanabilecek bu başlıklar altındaki faaliyetler siyasiler tarafından günümüzde de yaygın biçimde 
kullanılmaktadır (Baltacı ve Eke, 2012: 116). 
12 Konu ile ilgili detaylı bilgi için Bkz. L’Illustration Dergisi Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Süreli Yayın Reklamcılığında 
Militarizm. 
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L’Illustration’a oranla çok daha keskin bir yayın üslubunu benimsemiştir. Özetle, başka dillerde13 de 
edisyonları bulunan ve çoğunlukla Alman hava kuvvetlerinin muharebe alanlarında kazandığı başarılara 
(ve Luftwaffe’nin teknolojik üstünlüğüne dair konulara) yer veren Der Adler, son derece militarist bir bakış 
açısıyla kitleleri Nasyonal Sosyalist ilkeleri benimsemeye davet etmiştir. Bu ideal doğrultusunda etkileyici 
askeri fotoğraflardan ve ilgi çekici illüstrasyonlardan faydalanan Alman kökenli yayın, savaş dönemi 
boyunca adeta Nasyonal Sosyalistlerin askeri günlüğü olma misyonunu üstlenmiştir. 

Belirtilen bilgiler ışığında Der Adler’i incelemek için ilk olarak “politik pazarlama” tekniği üzerinden 
gidilebilir. Akademisyen Gül Bayraktaroğlu’nun da ele aldığı bu teknik; adayın seçmenlere olan 
uygunluğunu vurgulayarak ve muhalefet açısından bir farkı olduğunu belirterek gereken oy sayısını elde 
etmek olarak tanımlanabilir (Bayraktaroğlu, 2002: 160). Yine yazarın aktardığı gibi, siyasi partiler hedef 
seçmen kitlelere ulaşmak adına plan, program ve fikirler üretirken bu üretimler genellikle bir pazarlama 
anlayışı çerçevesinde sunulmaktadır (Bayraktaroğlu, 2002: 160). Böylece plan ve program aşamasının 
sonrasındaki evre olan “duyurma” evresi politik iletişim olgusu eşliğinde gerçekleştirilmekte, bu noktada da 
kitle iletişim araçları devreye girmektedir.  

Der Adler’in de bahsi geçen bu yaklaşımla hazırlandığı oldukça açıktır. Çünkü militarist bir üslupla 
başarı ve disipline gönderme yapan dergi, dolaylı yoldan önceki paragraflarda bahsi geçen yeni düzen 
propagandasına yardımcı olmuş, bunu yaparken de Nasyonal Sosyalistlerin siyasi hareketler konusunda 
Alman halkından güvenoyu almasına katkı sağlamıştır. Hatta akademisyen Osman Özsoy’un Propagandanın 
Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi adlı metninde aktardığı A. Hitler’in açıklamaları, derginin görünürdeki 
bu niteliğini teyit eder niteliktedir. Öyle ki Alman lider bir beyanında propagandanın amacını şu şekilde 
açıklamıştır; “Propagandanın görevi, örgüt için taraftar toplamaktır. İkinci görevi yeni doktrini anlatmak ve 
benimsetmektir” (Özsoy, 2009:s.55). 

Yukarıdaki görüşü bütün propaganda materyallerine aşılayan Nasyonal Sosyalistlerin Der Adler ile 
gerçekleştirmek istedikleri “ikna” çabası da yine sözü edilen dergi üzerinden okumalar yapabilecek kadar 
açık niteliktedir. Bu çerçevede biraz daha iletişim bilimleri üzerinden gitmek için akademisyen H. Andaç 
Demirtaş’ın kaleme aldığı; Temel İkna Teknikleri: Tutum Oluşturma ve Tutum Değiştirme Süreçlerindeki 
Etkilerinin Altında Yatan Nedenler Üzerine Bir Derleme adlı metin bize yardımcı olabilir.  

İlgili metinde “hedef üzerinde belirli bir etki yaratmak” ilkesinin iletişim sürecinde temel işlev 
olduğu vurgulanmıştır (Demirtaş, 2004: 43). Böylece temel ikna teknikleri ve etkileri başlığı altında bu işleve 
yardımcı olabilecek dokuz adet temel ikna tekniği sıralanmıştır. “Önce küçük sonra büyük rica tekniği, önce 
büyük sonra küçük rica tekniği, gitgide artan ricalar tekniği, sadece o değil veya satışı tatlandırma tekniği, 
“evet-evet tekniği”, “acaba” değil “hangi” tekniği, soruya soruyla yanıt verme tekniği, yer etme tekniği, 
borca sokma tekniği” olarak adlandırılan bu teknikler siyasi propaganda adına da son derece kullanışlı 
iletişim yöntemleridir (Demirtaş, 2004: 76). Ancak özellikle git gide artan ricalar tekniği (kabul edilebilir 
öneriden sonra artan talepler), “evet-evet tekniği” (hedefe üst üste evet olasılığı yüksek sorular sorup, talebi 
sona bırakmak), “acaba” değil “hangi” tekniği (hedefe herhangi bir ürüne gereksinim duyup duymadığını 
sormadan doğrudan seçeneklerin sunulması), yer etme tekniği (beş duyudan en az birine hitap edilmesi) ve 
önce ver sonra geri al tekniği (hedefe son derece cazip koşulların vaat edilmesi) savaş dönemindeki 
Nasyonal Sosyalist propagandayla gayet örtüşmektedir (Demirtaş, 2004: 80-84).14 Bu kapsamda; etkileyici 
görsellerden faydalanarak görme duyusuna hitap eden (yer etme tekniği), A. Hitler önderliğindeki Nasyonal 
Sosyalistlerin küresel liderliğini benimseten (önce ver sonra geri al tekniği) ve Luftwaffe’nin gücüne 
göndermeler yapıp Alman ordusuna destek vermeyi öğütleyen (“acaba” değil “hangi” tekniği) bir çizgiyi 
takip eden Der Adler’in de yukarıdaki tekniklere oldukça yakın bir biçimde hareket ettiğini söylemek yanlış 
olmaz.   

Üstteki paragrafa ek olarak bir diğer inceleme de 1938’de Propaganda Analiz Enstitüsü tarafından 
belirlenen teknikler üzerinden yapılabilir. Yine akademisyenler Musa Çifci ve Talip Yıldırım’ın aktardığı 
şekliyle söz konusu kurum; Olumsuz niteleme (kanıtlara dayanma zorunluluğu hissetmeden kötüleme), 
parlak sözler (herkesin değer verdiği kelimelere yüklenme), üslubu güzelleştirme (akışkan bir anlatımla 
kibar bir dilin kullanılması), transfer tekniği (toplumda kabul gören kurum, sembol ya da kişilerle bağ 
kurma), referansı hileli kullanma (kaynak kesinliği teyit edilmeden bilgiyi kullanma), tanıklık tekniği 
(saygın bir kişi ya da kurumdan destek alma), kesin olmayan ifadeler (genellemeler), kart tekniği (bir olayın 
sadece bir yüzünü gösterme), tren tekniği (farklı düşüncedekilerin yalnızlaştırılması), korku tekniği 
(olumsuz durumlarda olayları abartmak), özdeşleşme tekniği (öyle olmadığı halde kişinin kendini hedef 
kitle safında göstermesi) gibi gruplamalarla propaganda üzerinde bir çalışma yapmıştır (Çifci ve Yıldırım, 
2012: 35-36). Bu kapsamda Propaganda Analiz Enstitüsü’nün yaptığı çalışmadaki grupların neredeyse 
                                                 
13 Almanca’nın dışında: Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca. 
14 Belirtilenlerin dışındaki teknikler de Nasyonal Sosyalist propaganda ile örtüşürken, örneklemede süreli yayınlar esasında en baskın 
olanlar seçilmiştir. 
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tamamının yine Nasyonal Sosyalist propaganda ve Der Adler’de kullanılan yaklaşımları ifade edebilecek 
nitelikte olduğu söylenebilir. 

 
Şekil 1. Der Adler (Kapak) : 7 Ekim 1941 / Fransızca Edisyon. Kaynak: Tarık E. Yıldırım Arşivi. 

Sonuç 
İkinci Dünya Savaşı döneminde Nasyonal Sosyalistler savaş doktrinleri olma niteliğindeki 

Blitzkrieg15 sayesinde önemli askeri başarılar kazanmışlardır. Ancak söz konusu askeri başarı sadece silahlı 
araçlar ve piyadelerle değil, muharebe alanlarının içinde ve dışında gerçekleştirilen propaganda 
çalışmalarıyla da elde edilmiştir. Zira metnin içinde belirtilen çalışmalarla Almanlar karşı saflarda bulunan 
askeri birlikler üzerinde psikolojik baskı kurarken, bu durum Nasyonal Sosyalist orduya da özgüven 
aşılamıştır. Böylece özellikle savaşın başındaki muharebelere A. Hitler bir adım önde başlarken, müttefik 
ordular da karşılık verme konusunda çoğunlukla tereddüt etmiştir. Fakat savaşın ortalarından itibaren 
müttefiklerin elde ettikleri zaferler ve karşı propaganda konusunda gösterdikleri hassasiyet, Nasyonal 
Sosyalistlerin propaganda politikalarını etkilemiş ve Almanlar bu konudaki üstünlüklerini kaybetmeye 
başlamıştır. Nasyonal Sosyalist rejimin düşmesi ve Avrupa genelinde başlayan denazifikasyon16 süreci ise 
Almanların Yeni Düzen ve etnik ayrımcılık esaslı propagandasının sonunu getirmiştir.  

Yaşanan bu gelişmelere karşın A. Hitler Almanya'sının savaşın hemen öncesinde ve savaş dönemi 
boyunca gerçekleştirdiği propaganda çalışmaları, pek çok tarihçi tarafından o ana kadar ki en büyük 
propaganda kampanyası olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede 1945 ve sonrasındaki siyasi hareketler için 
kamu güvenini elde etmek ve önceden belirlenen hedeflere ulaşabilmek adına propagandanın vazgeçilmez 
olduğu bir kere daha teyit edilirken, Almanların propaganda adına yaptığı araştırmalar ve çalışmalar uzun 
süre referans olarak kullanılmıştır. 

Metni Der Adler üzerinden sonlandırmak gerekirse, bahsi geçen derginin Nasyonal Sosyalistlerin 
kurumsal propaganda anlayışını sembolize ettiğinin altı çizilebilir. Ancak günümüz perspektifinden 
bakıldığında söz konusunun derginin görsel ve yazınsal arşiv olma adına önemli bir kaynak olma özelliği 
taşıdığını da belirtmek gerekir. Çünkü görsel yönden son derece zengin bir içeriğe sahip olan dergi, 
muharebe alanında yaşanan olay örgülerini aktarması bakımından da belgesel bir değer teşkil etmektedir. 
Dahası Alman hava kuvvetlerinin savaş makinelerinden ve saldırılarından hem görsel hem de yazınsal 
biçimde bahseden dergi, Nasyonal Sosyalistlerin savaş teknolojisi adına gerçekleştirdiği girişimleri de gözler 
önüne sermektedir. Buradan hareketle İkinci Dünya Savaşı döneminde yapılan propaganda çalışmalarının 
günümüzde tarih, bilim, sanat, sosyoloji ve psikoloji gibi pek çok disiplini ilgilendiren referanslar 
barındırdığı söylenebilir. 
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