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VECDİ ARAL’IN HUKUK FELSEFESİNE “DEĞER”Lİ KATKISI 

 “Değer Teorisi” ya da “Objektif Etik Değerler” savunusuyla hukukun temelini objektif/evrensel olarak 

geçerli meşru bir zemine dayandırma bağlamında büyük çabalar harcamış olan Vecdi ARAL’ın, genel 

olarak Hukuk Bilimi ve özel olarak ta Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanına sağladığı katkının anlaşılıp 

vurgulanmasında büyük yarar görmekteyiz.  

Hukuk felsefesinin en önemli ödevlerinden birisinin, içi boş bir çerçeveden oluşan adalete, içeriksel 

ilkeler sağlamak olduğunda kuşku yoktur. Diğer bir anlatımla hukuk felsefesinin en önemli sorunu 

yani insanlığa sağlayabileceği en büyük katkı, hiç kuşkusuz hukukun temel varoluş nedenini ve 

gayesini oluşturan adalet değerinin içeriğini belirlemek ve dolayısıyla hukuksal meşrulukla ilgili temel 

ölçütler ortaya koyabilmektir. 

 

Hukukun Değer Boyutuna Vurgu 

Vecdi ARAL’ın hukukun temel ve biricik varoluş nedeni/gayesi olan “adalet” kavramını öne çıkarıp 

vurgulamak için başvurduğu ana ilke “değer / etik değer” kabulüne ilişkin bulunmaktadır. ARAL’a 

göre, Değer teorisinin yer almadığı bir hukuk felsefesinin yetersiz kalacağı söylenebilir. Bunun nedeni, 

hukukun, sonuçta insanî değerleri gerçekleştirmeye yönelik bulunuşu ve dolayısıyla, biçimsel bir kalıp 

olmaktan çok, insanî değerlerce belirlenmiş bir içeriği yansıtmak durumunda olmasıdır. 

Hukukun yansıtmak durumunda olduğu adalet, ahlaksal bir değer olarak algılanmalıdır öncelikle, 

ARAL’a göre. Çünkü ahlaksal/etik değerler, insanlara kesin bir istem olarak seslenir ve onlardan bütün 

koşullarda gerçekleştirilmelerini beklerler. Ancak böylece, adalet değeri dolayısıyla tüm hukukun 

temel bir etik değere dayandığı ve ahlaksal bir çabanın deyimi olduğu söylenebilir.1 

 

Etik Değerlerin Temel Özellikleri 

ARAL’ın hukukun temel ve biricik varoluş nedeni ve gayesi olarak savunduğu etik/ahlakî değerlerin iki 

önemli özelliği vardır ve bu iki özellik bir arada etik temellendirme için bir mantık geliştirmeye 

yeterlidir. Birinci özellik “evrenselleştirilebilirlik” denilen özelliktir ve bir olaya ilişkin olarak yapılan 

ahlakî değerlendirmenin, bu olaya tam olarak benzeyen başka bütün olaylar için de yapılması 

gerektiğini ifade eder. Temel ahlaksal ilkeler, doğaları gereği evrenseldirler; ahlaksal ilkelerimiz, 

yalnızca bizim için söz konusu değildir. İkinci özellik ise “bağlayıcılık” özelliğidir: Etik değerlerin önemli 

bir özelliği, mutlak bir istemi / olması gerekeni dile getirip, insandan buyurucu bir biçimde 

gerçekleştirilmeyi beklemeleridir.2 Bu ise, temel özellik taşıyan ahlakî 
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değerlendirmelerimizin/yargılarımızın eylem ve davranışlarımız üzerinde etkiye sahip olduğunu; sözü 

edilen bu ahlak değerlerine inanıyorsak, elimizden geldiğince onlara uygun davranmamız gerektiğini 

ifade eder. Çünkü belirli bir eylem ya da olaya ilişkin yaptığımız ahlakî değerlendirmeler, sadece o 

eylem ya da olayla sınırlı olmayıp, o konuya benzer konulardaki genel ve gizil değerlendirmelerimizin 

somutlaşmış biçimidir. Bu iki biçimsel özellik, etik temellendirmeye yardımcı olacak bir mantık 

geliştirmeye kendi içinde yeterli olmaktadır. 

ARAL’ın tüm eserlerinde üzerinde yoğunlaştığı ve kendisinden esinlendiği Değer Teorisi yaklaşımında 

“değer” ve “değer yargısı” ayrımı büyük önem taşır ve dikkat gerektirir. Objektif olan “Değer” 

olmasına karşılık; “değer yargısı” ise somut koşullar çerçevesinde göreceli/rölatiftir.  

Objektif değerlerin varlığı ya da değerlerin objektivitesinin olumlu yönde temellendirilmesi, üç 

açıklama biçimi çerçevesinde ortaya konabilir:3  

İlk olarak fenomenolojik açıklama çerçevesinde, yani değerlendirme yaşantılamasının gerçekleşme 

biçimine bakılarak denebilir ki, değerlendirme süjesi olan insan, değerlendirme yaparken değerleri 

salt sübjektif, istek ve arzularına bağlı bir şey olarak algılamamaktadır; tersine, kendisi tarafından 

onanması ve benimsenmesi istemi ile karşısına çıkan objektif bir şey olarak yaşayıp algılamaktadır. 

Değerlendirme süjesi bir bakıma nesnelleştirmede bulunmaktadır böylece; yani somut durumdaki 

değerlendirme ölçütünü ya da davranış biçimini yalnızca kendisi için geçerli olan bir şey olarak değil, 

kendisinin yerinde kim olursa olsun herkes için geçerli bir durum olarak algılamakta ve inanmaktadır. 

Dolayısıyla değerlendirme süjesinin değerlendirmede bulunurken nesnelleştirmede bulunması eğilimi 

içinde olması durumu, objektif değerlerin mevcudiyetinin bir delili olarak alınabilir. 

İkinci olarak ontolojik açıklama çerçevesinde bakıldığında, insan varlığının en önemli özellik ve 

boyutunun, onu diğer tüm varlıklardan ayıran ve onu anlam/sorumluluk sahibi kılan 

maneviyat/tinsellik özelliği olduğu görülür. Yalnızca insana özgü bir biçimde onu bütün doğa 

varlıklarından ayırt eden bir yeniliği ifade eden, kendisiyle insanın dış koşulların belirleniminden 

kurtulup özgür olabilme olanağına kavuştuğu tinsel/manevî alan! İnsanın, ancak kendisi aracılığıyla 

gerçekliği yani “olanı” eleştirip onun karşısına “olması gerekeni” koyabildiği tinsellik, tüm insan 

varlığında var ve özdeş olduğundan dolayı ve değerler de tinsel/manevi özellikte olup insanın bu 

yönüne hitap ettiğinden dolayı, tüm insanlık için özdeş olarak geçerli ve bağlayıcı objektif değerlerin 

var olduğu söylenebilir.  

Üçüncü ve son olarak, kültür felsefesi açısından bakılırsa, “kültür”ün varlığının yadsınamaz bir 

gerçeklik olduğu ortadadır. İnsanlık tarihine bakıldığında, birbirinden zaman ve mekân olarak çok 

farklı durumda olmalarına karşın hemen tüm insan topluluklarında içerik olarak benzer ve özdeş 

kültürel kavram ve değer içeriklerinin var ve söz konusu olabildiği görülebilecektir. Gerçekten tüm 

büyük kültürlerin / kadim insanlık kültürünün etik dizgeleri, sözgelimi “komşunu da sev” ya da 

“öldürmemelisin” gibi temel değer biçimleri konusunda şaşırtıcı bir benzerlik sunarlar. Zaten 

‘objektivite (nesnellik)’ kavramıyla büyük oranda ‘evrenselliği içermek’ yani ‘tüm insanlık için geçerli 

olduğuna inanılmak’ vurgusu yapılır. Bütün kültür, insan çabası ile objektif değerlerin insan tarafından 

bir gerçekleştirilmesini, gerçekleştirilmiş değer yığınını deyimler. Kültür görünümünün varlığı, önkoşul 
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olarak objektif değerlerin varlığını gerektirir; değerler bütünüyle bireysel ve göreceli olsaydı kültür 

oluşamazdı. 

Soyut değerler değişmez olmasına karşılık, somut değerlendirmelerin yani değer yargılarının 

değişebilir olmasının belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Asıl önemli olan, bu nedenlerin kısmen ya 

da tamamen ortadan kaldırılabilir, etkileri azaltılabilir özellikte olmasıdır. Bireysel ya da 

toplumsal/yönetimsel çerçevede gösterilecek olumlu çaba ve uğraşlarla bu nedenlerin kısmen de olsa 

etkinliklerinin azaltılması sonucunda, somut değerlendirme / değer yargılarının da giderek benzeşik 

bir hal alabileceğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda hukukun ve hukuku uygulamakla yükümlü 

makamların kuşkusuz büyük ödev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

Somut değerlendirmelerin yani değer yargılarının değişebilir/değişken olmasının belli başlı 

nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür. İlk olarak, ‘değerlendirme objesinin bir ve aynı 

olmaması’ bir neden olabilir. Bazı somut durumlarda kişiler görünürde aynı objeyi/şeyi 

değerlendiriyor gibi görünseler de, daha detaylı bakıldığında o objenin ayrı-ayrı unsurlarını (sözgelimi 

aynı film üzerine değerlendirme yapanlardan birisi filmin konusunu, bir diğeri ise filmin müziğini) esas 

almış olabilirler. İkinci olarak, ‘değer sembolünün aynı içeriğe sahip olmaması’ yani değerlendirmede 

bulunan kişilerin, kullandığı kavramlara farklı anlam yüklüyor olabilmeleri mümkündür. Üçüncü 

olarak, ‘değerlendirme objesinin karmaşık nitelikte oluşundan’; bir başka ifadeyle, değer taşıyıcısı şey 

ve olayların, karmaşık yapılarından dolayı, değerlendirmede bulunan kişinin konumuna göre değişik 

görünümler sunuyor olabilmesi durumundan söz edilebilir. Dördüncü olarak, ‘değerlendirmelerin / 

değer yargılarının formüle edilmesinin güçlüğü’ de mümkün olan bir gerçekliktir. Kişiler bazı 

durumlarda değer ve değerlendirme olayını yaşantıladıkları halde bunu çeşitli nedenlerle dile getire-

miyor ya da yanılgılı ifade ediyor olabilirler. Beşinci olarak ‘değer organının bireylerde aynı oranda 

gelişmemiş olması’ nedeniyle farklı ve değişken değerlendirmelere / değer yargılarına ulaşılmış 

olabilir. Burada ‘değer organı’ ile kastedilen ‘kalp ve akıl birlikteliğine dayalı olarak değerlerin içten ve 

samimi bir biçimde kabullenilip tercih edilmesi’ halidir ve bu durum kuşkusuz kişiden kişiye farklılık 

gösterir. Somut değerlendirmelerin / değer yargılarının değişken olabilmesinin altıncı ve en önemli 

nedeni, bireylerin içinde yaşadığı ‘sosyo-ekonomik kültürel koşulların farklılık göstermesidir’. 

Gerçekten de sosyo-ekonomik kültürel koşulların insanca yaşanabilir nitelikte olmasına paralel olarak, 

kişilerin somut değerlendirmeleri / değer yargıları da nesnel ve soyut değerlerle uyumlu ve barışık 

olabilecektir.4 

 

Çağdaş İdeolojik Pozitivizme Reddiye 

Vecdi ARAL’ın dikkatlere sunduğu en önemli hususlardan birisi de, objektif etik değer olarak adalete 

dayanması gereken hukukun, bu bağlamından koparılarak çıkar/iktidar/ideoloji aracı haline 

dönüştürülmesi riskidir. ARAL’ın açıkça vurgulamasıyla “Davranışlarımızda bizi içimizden bağlayan bu 

gücün kaynağını, çağımız düşüncesini büyük ölçüde etkileyen, sözüm ona bilimsel, pozitivist anlayış, 

fizik dünyada bulabileceğini sanmış ve en büyük önemi silah ve paraya vermiştir. Bunların bireysel ve 

sosyal alanda kullanılmasında başarı gösterenleri mucizevi varlıklar olarak kabul ederek insanlığın 

yazgısı bu gibi kimselerin eline verilmiş, böylece insanı ve insanlığı yokluğa götürebilecek olan korkunç 

yolun kapısı aralanmıştır. Çünkü iç dünyanın, iç yaşamın reddi, dış güce teslim olmayı, zorunlu bir 
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sonuç olarak meydana getirir; bu teslimiyetten yararlananı da düzen adına her şeyi yapabileceği 

sanısına kaptırır.”5  

Vecdi ARAL’ı izleyerek söyleyebiliriz ki bilgi ve bilimin mevcudiyetinin kökeninde gerçekte insanın 

varlığı anlama ve değerlendirme gereksinmesi bulunmaktadır; çünkü hakikat değeri, doğası gereği 

insanı kendisini oluşturan ve çevreleyen tüm eşyaya, varlığa ve olaylara ilişkin bilgi edinmeye 

zorlamaktadır. Bu zorlama, tüm etik değerler için geçerli olduğu gibi, hakikat değerinin de içerdiği 

‘olması gereken’den kaynaklanan ve vicdanımızın bize yönelttiği bu yoldaki sesin algılanmasıdır. 

ARAL’ın ifadesiyle “Nedir ki “hakikat”in, içimizde “gereksinme” duyumsaması olarak algılanması, 

doğal yanımızdan gelen çıkarlarımızla ilgili motivasyonların varlığını dışlamaz… “Ahlaken iyi” dediğimiz 

en yüksek değer, yaşamdaki değer çatışmalarında yüksek değerin seçilmesi ile gerçekleşeceğine göre, 

bilimi hakikat uğruna yapmanın soylu ve erdemli bir tutum olacağı kesindir. Şöhret yada para 

kazanma, sosyal bir mevki edinme yada sırf bir ideoloji uğruna yapılan sözüm ona bilimsel çalışma 

ciddiye alınamaz, alınmamalıdır. Hakikat değeri bütün bunlardan üstündür ve insanın tinsel yanından 

gelmekle insanın asıl kendisinin bir görünümüdür. Bu nedenle, hakikat kaygısından koparak yapılacak 

her bilme, bilgi edinme eylemi insanın kendini kendi dışındaki bir amaca araç olarak kullanma 

anlamına gelir ki, bunun ahlaka aykırı olduğu bilinmektedir.”6  

 

İnsan Şahsiyetine Verilen Değer 

Vecdi ARAL’ın anlatımıyla ““Ben Bilinci” ile bireyselliğine ve özgürlüğüne kavuşan insan, böylece aynı 

zamanda “Değer Bilinci”ne ulaşmış, bununla da kesin belirlenmiş olaylar dünyasının(“olan”ın) üstüne 

çıkıp “olması gereken”in düzeyine el uzatmış, ondan esinlenir olmuştur.”7 Dolayısıyla insanın en 

önemli ve esas yapısı onun, varlığının bilincinde olabilen ve bu sayede varlığı, kendini ve etik değerleri 

özgürce değerlendirip/takdir edip bunun sonuç ve sorumluluğunu üstlenebilen kişilik özelliğinde 

aranmalıdır.  

Etik değerlerin özgür insan iradesi tarafından kabullenilmesi hadisesinde tümüyle bir 

“sübjektivite/bireysellik/şahsilik” unsurunun egemen olduğu gerçeği, bu açıdan büyük önem 

taşımaktadır. Kuşkusuz burada söz konusu olan, değerlerin belirleyici ölçütünün süje olduğu ya da 

değer içeriğinin yalnızca bu değerlendirmeyi yapan kendisi için geçerli olduğuna kişinin inanması 

anlamında bir “değer sübjektivizmi” değil fakat sonuç olarak “değerin kesinlikle bir kimse için değer 

olduğu” hakikatinin vurgulanmasıdır. Değerin içerik olarak belirlenmesinin öznesi olarak değil fakat 

hazır ve nazır bir biçimde mevcut bulunan değere inanıp inanmamanın, onu kabullenip 

kabullenmemenin tümüyle ve yalnızca bireyin kendi özgür iradesine bağlı olması anlamında bir 

sübjektivite/şahsilik durumu önemle söz konusudur burada. Burada aynı zamanda “Hak ve hakikatin 

bulunup gerçekleştirilmesindeki bireyin “insan” idesi ve “kendine sadakat” değerinden ötürü onuru 

ve saygıdeğer oluşu”8 söz konusu ve geçerli olmaktadır. 
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7
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8
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Sonuç Yerine 

“Öyleyse kafalar karışık. Bu kafa karışıklığı içinde kendini haklı görmenin ve hak duygusu ile savaşa 

girmenin, ne denli kolay olduğu görülüyor ve anlaşılıyor. Günümüzde ise savaş tehlikesinin bir yok 

oluş, insanlığın bir anda tümüyle yok oluşu anlamına geldiğini de unutmayalım.” … “Öyleyse, akla 

aykırı, ama vicdana uygun bir düşünce ve eylemi yüksek insani bir değer olarak kabul edebiliriz; fakat 

vicdana aykırı hiçbir düşünce ve işlemi, akla uygun da olsa, insana yakıştıramayız; insanca diye kabul 

edemeyiz; çünkü vicdana aykırılık var oluş nedenine terstir”. Vecdi ARAL9 
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