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HERKES İÇİN ADALET (AND JUSTICE FOR ALL) FİLMİNDEKİ ETİK PROBLEMLER 

 

KARAKTERLER 

Arthur: Başroldeki avukat. 

Drago: Arthur’un müvekkili. 

McCullaugh: Arthur’un müvekkili. 

Fleming: Hakim, Etik Komisyonu Başkanı. 

Leah Shephard: Fleming’in tecavüz ettiği, işkence ettiği kadın. 

Jay: Avukat, Arthur’un arkadaşı. 

Earl Soames: Jay’ın müvekkili. 

 

FİLMİN ÖZETİ 

Arthur, cinayet işleyeceği kesin olan müvekkili Drago’nun hapse girmesi için delilleri 

savcılığa verir. Bu ‘yasal olarak etik’ olmadığı için Arthur’un işten atılması bakımından 

yeterlidir. Fleming ile kavgalı olan Arthur, Fleming hakkında cinsel saldırı nedeniyle 

dava açıldığında onu savunması için zorlanır. Eğer Fleming’i savunmazsa barodan 

atılacağı şantajında bulunulur. Eğer Fleming’i savunursa, kavgalı olduğu birini 

savunduğu için jüri etkilenecek ve Fleming suçlu olduğu halde masum görünecek, ceza 

almayacaktır.  

Bu arada Jay hukuktaki boşluklardan faydalanarak serbest kalmasını sağladığı, ama 

hukuki olarak da savunmak zorunda olduğu Earl Soames’in iki çocuğu öldürdüğü 

haberini alır. Bu nedenle çok etkilenir, psikolojisi bozulur, hatta hastaneye yatmak 

zorunda kalır. Arthur onu hastanede yalnız bırakmak istemediği için bir duruşmasına 

arkadaşının katılmasını ister. Ancak, arkadaşı hazırlık yapmadan gittiği için müvekkil 3 



3 
 

yıl hapis cezası alır. Transseksüel olduğu için cezaevinde çok kötü davranılır. Bu yüzden 

hapis cezasını duyduğu gün intihar eder. 

McCullaugh ise hiçbir suçu olmadığı halde cezaevindedir. Arthur delillerin sunulması 

için konulan süreyi 3 günlüğüne kaçırdığı için masum olduğu halde hapistedir. Hakim 

Fleming bu konuda yasayı katı şekilde uygulamıştır. Arthur eğer dosyayı yeniden açarsa 

kendisini savunacağını söylese de Fleming durumu geçiştirir. Hapiste defalarca tecavüze 

uğrayan McCullagh bir gün gardiyanları rehin alır. Bu yüzden öldürülür. 

Hâkim Fleming’in yargılandığı ilk duruşmada Arthur, Fleming’i savunmak için katılır. 

Ancak, savcılığın hiçbir delili olmadığını, bu yüzden Fleming’in suçlu olmasına rağmen 

serbest kalacağını söyler, sinirlenir ve salondan atılır. 

ETİK PROBLEMLER 

Etik sözlükteki anlamıyla; ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, iyi nedir 

ya da ne yapmalıyız gibi soruları araştıran felsefe dalı olarak tanımlanıyor.1 Ayrıca, ‘tıp 

etiği’, ‘mühendislik etiği’ gibi çeşitli etiklerden bahsedilir. Meslek sayısı kadar etikten, 

meslek etiklerinden söz edilir. Kuçuradi, bir felsefe disiplini olarak etik ile tek tek kişiler 

olarak her gün karşılaştığımız etik ve etik sorunların birbirinden farklı olduğunu, meslek 

etiklerinin ise bu iki türden sorundan farklı olduğunu söyler.2 

Kuçuradi’ye göre etik, çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Birincisi, belli bir grupta, belli bir 

zamanda geçerli olan ve bu gruptaki kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde eylemlerini, 

tutum ve davranışlarını belirlemesi beklenen değişik ve değişken normlar sistemidir. 

Yazılı olmayan, kültürel normların ahlak olarak adlandırılması -farklı şeyleri birbirine 

karıştırmamak için- uygun görünüyor. İkinci anlamda etik meslek etikleri olarak 

karşımıza çıkıyor. Evrensel geçerlilik kazanması istenen bu normlar felsefi-bilgiyle ilgili 

değerlendirme yapılmadan ‘evrensel’ geçerlilik sağlanıyor. Ancak, kavramların 

karıştırılması, yaşamda ve yasa oluşturmada olumsuz sonuçlara neden oluyor. Bu 

nedenle evrensel olduğu farz edilen bu kodlara ahlaklılık kodları demek daha uygun 

olur. Üçüncü ve Kuçuradi’nin savunduğu anlamda etik ise insanlar arası ilişkilerde 

                                                           
1 Bedia AKARSU, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2007, s. 74. 

2 Harun TEPE, Etik ve Meslek Etikleri, TFK Yayınları, Ankara 2009, s. 10 ve 11. 
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doğrulanabilir-yanlışlanabilir bilgi ortaya koymaya çalışan felsefe dalı olarak görülüyor, 

ama felsefeni bu dalı, sanılanın aksine normatif bir alan değil, bilgi üreten (aynı zamanda 

normlar hakkında da bilgi ortaya koyan) bir alandır. Eylemde ortaya çıkan problemleri, 

en başta da değer problemlerini araştırır. Etik sorunlar, kişilerin kendileriyle 

ilişkilerinde veya başkaları ile olan ilişkilerinde karar alırken ve eylemde bulunurken 

karşılaştıkları değer sorunlarıdır. Bu nedenle etikten beklenen; kişilere, karar alırken ve 

eylemde bulunurken olan bitenleri aydınlatmak, kişilere olanakların bilgisini 

göstermektir. Bu tür eylemlerde bulunmak ise her birimize kalıyor.3  

Filmde her birimize kalan eylemlerden hangisinin seçildiği; etik problemin nasıl 

çözüldüğüyle, bir değerin korunup korunmadığıyla ya da birden fazla değer arasından 

hangisinin korunduğuyla ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Tespit edilen beş problemden 

tek tek bahsedilerek, eylemde bulunanın değer koruyucu ve etik davranıp davranmadığı 

ile ilgili ulaşılan sonuçlara, etiğin üçüncü anlamı -etik anlamında etik- yönünden yer 

verildi.  

Birinci Problem: Güven ya da Yaşam…  

Arthur’un müvekkilinin bilgilerini savcılığa vermesi etik problem olarak karşımıza çıkıyor. 

Çünkü bir tarafta mesleği gereği müvekkilini savunması, onun güvenini sarsmaması 

gerekirken, diğer taraftan başkasının yaşamını da göz ardı etmemesi gerekiyor. Arthur 

güven ve yaşam değerleri arasında yaşama öncelik tanıyor. 

Hukuk insanlar içindir. Ama çoğu kez insan unutulur. Görülmesi gereken görülmez. 

Yoksa bir uyuşmazlığı belirleme yolları hukukta vardır. Buradaki soru şudur: Kurallar ve 

prosedürler altında kalan insana ne oldu? İşte bu soruyu cevaplamak için hukuk yeterli 

olmaz; çünkü hukuk, hukukla ilgili neyi görmemiz gerektiğini belirleyemez. Bu yüzden 

sorunun cevabı için etiğe başvurmak gerekir.4 

Filmde de Arthur, sadece hukuk kurallarına başvurmuyor. Çünkü sadece hukuk 

kurallarına başvursa müvekkilini savunması gerekiyor. Müvekkilinin ona duyduğu 

güvene uygun davranması gerekiyor. Bu yaklaşım da onun insanı görmemesine, 
                                                           
3 İoanna KUÇURADİ, ‘Felsefe ve Etik’, Mimar Yunus Aran Anısına XX. Konferans’taki konuşması, İstanbul 
2004. (http://www.yunusaran.org/felsefe-ve-etik), (erişim tarihi: 16.12.2015). 

4 Gülriz UYGUR, Hukukta Adaletsizliği Görmek, TFK Yayınları, Ankara 2013, s. 13. 

http://www.yunusaran.org/felsefe-ve-etik
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müvekkilinin, serbest kaldığında bir insanı öldürmesine neden olacak bir yaklaşım. Eğer 

etiğe kurallar sistemi gibi yaklaşırsak Arthur’un müvekkilini bu kurallara uygun biçimde 

savunması gerekirdi. Oysa Nussbaum’un belirttiği gibi kurallar sistemi özel şartların 

gerekleri konusunda iyi yol göstericilik sağlamazlar, çünkü amaçlanana ilişkin bilgi 

ortaya koyamazlar. Ayrıca, Kuçuradi de etik için ‘bilgiler ortaya koyan’ felsefenin dalı 

demekte, etiği insanlar arası ilişkilerde değer sorunlarını inceleyen bir disiplin olarak 

görmektedir. Yani etik bilgiyle yapılan bir aydınlatma girişimidir.5 Tek durumun etik 

özelliğini görmek bakımından; tek durumdan hareket etmek ve açık fikirli olmak 

gerekiyor. Buna ilgilenmek ve eleştirel düşüncenin eşlik etmesi gerekir. Tek durumu 

görmek, soyut ilkeler bütününden daha fazlasını ifade ediyor.6 Neticede, Arthur insanı 

görebilmiştir. Karşılaştığı tekil olayda, güven değerini korumanın bir anlamı olmadığını 

kavramıştır. Başkasının yaşamı söz konusu olduğu için kurallar sisteminin dışına çıkarak 

etik davranmayı başarmıştır. 

İkinci Problem: Savunma Hakkı ya da Yaşam-Adalet…  

Arthur Fleming’i savunmaya zorlanır. Kariyerine devam etmeyi ya da suçlu birini 

savunmamayı seçmesi gerekiyor. Ayrıca bu kişi serbest kalırsa aynı suçu tekrar işleyeceğini 

söylüyor. Arthur suçlu birini savunmamayı seçiyor. Böylece iyi bir hayata sahip olmak 

yerine mağduru da düşünerek adalet fikrini korumayı seçiyor. 

Adaleti gerçekleştirecek olan hukukun öncülleri insan hakları olarak karşımıza çıkıyor. 

Böylece insanın, türüne özgü olanakları gerçekleştirilmesi mümkün hale geliyor. Bu 

haliyle insan haklarına uygun yasalar çıkarmak devletin, yani devletin belli organlarında 

çalışanların ödevi oluyor.7 Arthur devletin organlarında olmasa da savunma avukatı 

olarak çalışıyor. Çeşitli seçeneklerden birini seçme imkanına sahip. Adalet için de, 

mağdurun yaşamı için de kendisini sadece avukat olarak görmüyor. Başkalarının 

sorunlarını dert edinen bir kişi olarak görüyor. Neticede, yaşam hakkının en temel insan 

hakkı olması, bu nedenle de insanın değerini koruduğu onun gözünden kaçmıyor. 

Neticede, ikinci problemde de birinci problemdekine benzer şekilde Arthur, tek 

                                                           
5 UYGUR, 2013, s. 18 ve 19.  

6 UYGUR, 2013, s. 75-77. 

7 İoanna KUÇURADİ, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, TFK Yayınları, Ankara 2011, s. 61 ve 68. 
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durumun özelliğini görüyor, ilkelerin ya da kurallar sisteminin eksik kaldığını fark 

ediyor ve insanı korumayı başarıyor. 

Üçüncü Problem: Savunma Hakkı ya da Yaşam… 

Jay suçlu Earl Soames’i hukuktaki boşluklardan faydalanarak savunuyor. Bunun 

sonucunda serbest kalan Earl iki çocuğu öldürüyor. Burada Jay başkalarının hayatı ile 

müvekkilinin savunma hakkı arasında, savunma hakkını tercih etmiş oluyor. 

Jay, ‘mesleği bakımından etik olanı’ yapıyor. Müvekkilini olabildiğince etkili savunuyor. 

Ancak bu durum iki çocuğun ölmesine neden oluyor. Jay etik bakımdan sorumlu olur mu 

olmaz mı?  

Görmek için kendimizin de karşımızdakinin de kişi olduğunu, bir yüze sahip olduğunu 

bilmemiz gerekir. Kişi olmanın önemli özellikleri ise hesap soran ve hesap veren 

olmaktır.8 İki çocuk öldürüldükten sonra Jay de bir süre kendisiyle hesaplaşıyor. Ama 

etik problemi gördüğünü söyleyebilir miyiz? Bir kere dertlenerek ilgilenmiyor. Oysa, 

görmek için görülecek olan durumla ilgili şeylerle (filmde Jay’ın müvekkili ve işleyeceği 

olası cinayetler) ilgilenmek gerekir.9 Jay ise savunma avukatı olduğunu ve müvekkilini 

ne pahasına olursa olsun savunması gerektiğini görmekle yetiniyor. Onu savunmamanın 

hak ihlali olacağını biliyor. Çünkü müvekkili savunma hakkına sahip bir insan. Halbuki 

hak ihlali bağlamında ilgilenmek her zaman yeterli olmuyor. Bazen bu tür tartışmaların 

gerçek durumu görmeyi engellediğinin farkında olmak gerekiyor.10 Nitekim Jay üzgün 

bir şekilde hukuktaki boşluklardan faydalanarak müvekkilini savunduğunu anlatırken 

Arthur onu takdir ediyor. Çok iyiydin, süperdin, vb. sözlerle onu övüyor. Çünkü insanı 

görmüyorlar, sadece bir insan hakkı olan savunma hakkını görmekle yetiniyorlar. 

Savunma hakkının adalet fikrini gerçekleştirmek, insanın değerini korumak için 

olduğunu görmüyorlar.  

                                                           
8 UYGUR, 2013, s. 35.  

9 UYGUR, 2013, s. 41. 

10 UYGUR, 2013, s. 48. 
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Görmek bütün hikayenin bilinmesini gerektirir. Bu şekilde etik nedenlerin görülmesi söz 

konusu olabilir ve her tek duruma göre nedenler değişiklik gösterebilir.11 O halde Jay’in 

iki çocuğun öldürüleceğini bilmemesi onu etik sorumluluktan kurtarır mı? Eğer 

sorumluluktan kurtarır dersek insanın kapasitesini küçük görmüş oluruz. Suçlu 

olduğunu bile bile hukuktaki boşluklardan faydalanıp savunma yapan birinin, 

savunduğu kişinin cinayet işlemesi çok olası olduğunu bildiği halde savunması onu yasal 

sorumluluktan kurtarabilir, ama öldürülebilecek insanları hesap etmeyerek etik yönden 

sorumlu hale gelir.  

Dördüncü Problem: Yargıcın Rolü…  

Fleming, suçsuz olduğunu bildiği halde McCullaugh’u hapse atıyor. Yasayı harfi harfine 

uygulamayı kişi özgürlüğüne üstün görüyor. Netice’de McCullaugh ölüyor. 

İlk bakışta adil olmayan kural karşısında yargıcın ödevi düşünüldüğünde ne olacağı 

sorusu ilgisiz görünebilir, çünkü yargıcın işi hukuk kuralları çerçevesinde uyuşmazlığı 

çözmektir. Bu nedenle yargıcın değil de kanun koyucunun etik sorumluluğundan 

bahsedilebilir. Ancak, Radbruch formülünde olduğu gibi aşırı adil olmayan kural hukuk 

değildir de denilebilir. Radbruch’a göre aşırı adaletsiz kural insan haklarını açıkça ihlal 

eder. Kusurlu kural ise aşırı adaletsiz olmayan kuraldır.12 Filmde yargıç Fleming, sanığın 

suçsuz olduğunu ispat eden delilleri üç gün geciktiği için kabul etmiyor ve sanık 

özgürlüğünden yoksun kalıyor. Burada delillerin sunulması için süre sınırı getiren ceza 

usul kuralı uygulanmalı mıdır? Burada kuralın adil olmadığı kesin, ama çoğu tek 

durumda adaletsiz sonuçlara yol açmıyor. Bir yıllık süre tanınıyor ve bilinçli şekilde 

adaletsizliğin arzu edildiğini söyleyemeyiz. Bu nedenle aşırı adaletsiz bir kural değil de 

kusurlu bir kuraldır diyebiliriz. Çünkü aşırı adaletsiz bir kuraldan bahsetmek için 

‘adaleti bilinçli olarak ihlal etme niyetinin’ bulunması gerekir. Ayrıca adaletsizlik ile 

hukuk kuralı arasındaki gerilimin tahammül edilemez boyutlara ulaşması gerekir.13 O 

zaman Fleming etik bakımdan sorumlu değildir denilebilir mi?  

                                                           
11 UYGUR, 2013, s. 76. 

12 Gülriz UYGUR, ‘Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıç: Radbruch Formülü’, Gürgan Çelebican Armağanı, 
Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2011, s. 99-101. 

13 UYGUR, 2011, s. 108. 
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Radbruch formülüne göre bakılırsa, hukuki olmayandan söz etmek için aşırı adaletsiz bir 

kuralın olması gerekiyor. Bu tür bir yaklaşım adaletsiz bir rejimdeki yargıçların aşırı 

adaletsiz bir kural karşısında nasıl davranacağıyla ilgili, ‘Transitional Justice’ anlamında 

elverişlidir.14  Bu nedenle Fleming için, Radbruch formülüne bakarak etik yönden 

sorumsuzdur diyemeyiz. 

Dworkin’inki gibi adil olmayan kuralın geçerli olup olmadığı tartışmasının yapılmadığı 

yorumlama teorilerinde, sadece ilgili olan durumda, adaletin gerekleri yerine getirilmek 

istenir. Kuralın hukuken geçerli olduğu kabul edilir. Kusurlu kural ve aşırı adaletsiz 

kural ayrımı yapılmaz. Her durumda yargıcın işin etik yanını ortaya koyması beklenir. 

Bu sebeple de bu teori –Radbruch Formülü geçerli olmakla birlikte- yargıcın işinin etik 

yönünü ortaya koymada Radbruch formülüne göre daha elverişlidir.15 Filmdeki durum 

bakımından da yorumlayıcı teori daha elverişli görünüyor. Yargıç Fleming, karşılaştığı 

tek durumda kuralı harfi harfine uygulamak adına masum kişiyi özgürlüğünden yoksun 

bırakıyor. Dosyanın yeniden açılmasını sağlama, başka yargıçların yaptığı gibi kuralı 

esnek uygulama imkânlarını kullanmıyor. Bu nedenle de etik yönden sorumludur. 

Beşinci Problem: Ahlak ya da Etik… 

Burada ‘etik mi ahlak mı’ problemi var. Arthur’un arkadaşı transseksüel kişiyi 

önemsemeyerek ahlaktan tarafa tercihte bulunuyor. Bu da kişinin intihar etmesine neden 

oluyor. 

Ahlak ve etik aynı anlamda kullanılırsa, özellikle ceza hukukunda insan haklarının 

gereklerine aykırı normlarla karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle adaletin 

gerçekleşmesi isteniyorsa, ahlaktansa etiğin tercih edilmesi gerekir.16 Arthur’un 

arkadaşı da ahlaktan yana tavır alarak bir kişinin ölmesine neden oluyor.  

                                                           
14 UYGUR, 2011, s. 112 ve 113. 

15 UYGUR, 2011, s. 113. 

16 Gülriz UYGUR, ‘İoanna Kuçuradi’nin Görüşlerinden Hareketle Hukuk Normlarının Türetilmesindeki Temel 
Problem: Etik mi? Ahlak mı?’, İoanna Kuçuradi Çağın Olayları Arasında, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2014, s. 
161 ve 170. 
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Ahlak kavramı içinde yere ve zamana göre değişiklik gösteren ve değer harcamasına yol 

açabilen değer yargıları yer alır. Bunlar da adil olmayan sonuçlara yol açabilir.17 Nitekim 

transseksüel kişinin bu durumundan dolayı önemsenmemesi, avukatın değer 

yargılarıyla ilgili bir durumdur. Bu değer yargısıyla hareket etmesi, ahlakı referans 

alması da transseksüel kişinin yaşamının son bulmasına, dolayısıyla değer harcamasına 

yol açıyor. Dolayısıyla bu davranış onu etik bakımdan sorumlu hale getiriyor. 

DEĞERLENDİRME 

Ahlakın referans alınması, insanın korunmasına engel olabildiği gibi bir hayatın son 

bulmasına dahi yol açarak değer harcayıcı olabiliyor. Bu nedenle etik ilkelerle hareket 

edilmesi gerekiyor. Etik ilkelerden hareket ederken de her tek durumu göz önüne alıp en 

çok hangi durumda değer koruyucu olunur sorusu sorularak eylemde bulunmamız 

gerekiyor. Filmde Arthur, aldığı kararlarla etik davranmanın güzel bir örneğini 

sergiliyor. Sadece ilkeleri ya da normlar bütününü dikkate alarak körleşmiyor. Her 

durumu kendi dinamikleri içinde değerlendirerek insanı koruyan, adil olan için ilişkiye 

girdiği insanların sorunlarına dertlenerek yaklaşıyor. Eleştirel düşünüyor. Onlarla 

ilgileniyor. Sonuçta da etik sorumluluğunu yerine getirmeyi başarıyor. 

Ahlakı referans alan avukat ise ahlaktan yola çıkarak, transseksüel kişiyi kişi olarak 

görmüyor. Neticede ahlaktan yola çıkması onun dahi istemediği bir sonuca yol açıyor. 

Bunun aksine Jay, avukat olmanın gereklerini yerine getiriyor. İlkelerle hareket ediyor 

ve müvekkilini hukuktaki boşluklardan faydalanarak savunuyor. Ama Jay da tek 

durumun özgün yapısını görmüyor. Suçlu olan kişiyi bile bile suçsuzmuş gibi savunuyor 

ve sonuçta kendisini de çok mutsuz eden bir neticeyle karşılaşıyor. 

Yargıç Fleming, yasayı harfi harfine uygulamayı seçiyor. Ortada aşırı adaletsiz bir durum 

olmadığı için kanunu uygulamak göze güzel görünebilir. Ama başka olanakları olduğu 

halde masum kişiyi usul kuralları yüzünden hapse atması değer harcadığını gösteriyor. 

Sonuçta filmdeki etik sorunlar bize etik davranmanın çok detaylı ilgilenmeyi, başkasının 

yerine kendini koymayı gerektirdiğini gösteriyor. Ahlak ya da kurallar bütününe göre 

                                                           
17 UYGUR, 2014, s. 167 ve 168. 
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davranmanın kolay olduğunu, etik davranmanın ise çoğu kez çok zor olduğunu, yine de 

değer korumak için bunu yapmamız gerektiğini filmdeki durumlardan anlıyoruz. 
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