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“Bizden izinsiz bir HAKKINIZI kullanamazsınız. Kullanmaya kalkarsanız sizi de cübbenizi de ayaklarımız altında 
çiğnemesini biliriz.” Bu fotoğrafın bende yaptığı çağrışım budur.
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Batman Hatem Okulları ile protokol imzalandı

















Nüremberg Duruşması  

 

Adalet üzerine bir film önermemiz istenirse kuşkusuz hepimizin aklına gelen ilk film 
12 Kızgın Adam olur. 12 Kızgın Adam eserinin bir başyapıt olduğunu tartışılmaz fakat adalet 
konulu birçok güzel filmin de olduğu açıktır. Bunlardan biri de Nüremberg Duruşması adlı 

2. Dünya Savaşı sonrası Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza 
’ndeki yargılamaları konu alır. Tabii yargılananlar arasında 

Hermann Göring gibi üst düzey Nazi lideri olmasına rağmen filmde 
sanık kürsüsünde dört hâkim savcıyı görüyoruz. Hâkim ve savcıların yargılanma sebebi ise 
Hitler Almanya’sında (Filmde sık sık Üçüncü Reich dönemi de denir.) işlenen İnsanlığa karşı 
suçlara azmettirme, yardım etmedir. Nitekim film içerisinde savcı ve hâkimlerin
kampına gönderme, kısırlaştırma gibi birtakım insanlığa karşı suç içeren kanunları 
uyguladıklarına ilişkin kararlar görülmektedir. 

Filmde sanıkların hepsi suçsuz olduklarını belirtirken sadece
isini protesto etmek istemiş fakat bu da tutanaklara (suçsuzum)

geçilmiştir. sahneden itibaren göze çarpan ve avukatı 
önemli karakterleridir. ’in hayatına bakıldığında hayatının hukuk üzerine 
mükemmel başarılarla dolu olduğu görülmektedir. Hatta bu başarılar yer yer hâkimin de 
dikkatini çekmekte ve böyle başarılı bir insanın nasıl böyle bir suç işleyebileceği 

maktadır. Öte yandan ’in avukatı ın Alman 
halkına karşı yapılan bir haksızlık olduğunu, Nazilerin yaptığının tüm Almanya’ya mal 

meyeceğini düşündüğü için bu davanın bir onur savaşı olduğu düşünmektedir. 
’nin yaptığı savunma tek kelime ün inanılmaz hitabı akıllara 

Hitler’den başkasını getirmez. Her ne kadar Hitlervari hitaba sahip olsa da ve yer yer tanıklara
fazlaca yüklense de çok güzel bir savunma yaptığı ve iddia makamının tanıklarının hepsini 
(neredeyse) değersizleştirdiği tartışılmaz.

 
     Yönetmen 
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AV. YEKSU DAĞ ŞENSES

AV. MAHMUT YILDIZ






