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VECDİ ARAL’IN HUKUKİ YORUM ANLAYIŞI* 

 

Ertuğrul Uzun** 

 

Bu tebliğde, yakın zamanda kaybettiğimiz saygıdeğer hocam Vecdi Aral’ın hukuki 

yorum anlayışını ele alacağım. Bu konuyu sunmaya ilk karar verdiğimde, işin 

doğrusu, aklımda hazır bir şablon vardı. Daha önce sunduğum bir tebliğ için 

yaptığım hazırlık çerçevesinde Türk hukuk literatürünün hukuki yorum 

konusundaki genel eğilimini çıkarmış ve bu eğilimin sorunlarına işaret etmiştim1. 

Aral’ın eserlerini de daha önceden birkaç defa okuduğum için onu hangi çerçeveye 

oturtacağımı ve hangi noktalardan eleştireceğimi biliyordum. Daha doğrusu 

bildiğimi zannediyordum. Ancak tebliği hazırlamak amacıyla Aral’ın Hukuk ve 

Hukuk Bilimi Üzerine’sini2 yeniden okumaya başladığımda, hem zihnimde yer 

etmiş Aral imgesinin oldukça sorunlu olduğunu gördüm, hem de hukukçuların 

hukuki yorum meselesini ele alışına yaklaşırken kullanmayı düşündüğüm 

araçların yetersiz olduğunu. Velhasıl, yeni bir Aral imgesi yaratmak ve yeni bir 

okuma metodu inşa etmek durumunda kaldım. 

Önce zihnimde yer etmiş olan Aral imgesinden bahsetmem gerekiyor; elbette 

hocanın kişiliğine değil hukuk ve yorum anlayışına ilişkin imgeden. Aral’ın 

eserlerini okumuş olanlar, onun hukuk ile adalet arasında kurduğu zorunlu 

bağlantıyı muhakkak hatırlar. Adalet, Aral’da, hukukun merkezinde yer alır. Hatta 

çok iyi bildiğimiz tanımıyla, “hukuk adalete yönelmiş toplumsal yaşam düzenidir” 

(s. 14). Aral hukukla ilgili her meselenin ya başlangıcını ya da sonunu adaletle 

ilişkilendirir. Adalet üzerindeki bu vurgu, bazen onun söylemediklerini söylemiş 

gibi hatırlamamıza neden olur. Nitekim ben de vurguya odaklanmış birisi olarak, 

Aral’ın hukuki yorum konusunda da adaleti merkeze aldığını hatırlıyordum. 

                                                           
* Bu metin, yazarın 4 Aralık 2015’te Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen 

Aral Okumaları başlıklı bilimsel toplantıda sunduğu aynı başlıklı tebliğe aittir. 
** Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD. 
1 Ertuğrul Uzun, ‘Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek İçin Yeterli midir?-

Hukuk Doktrini, Klasik Yorum Yöntemleri ve Hukuki Argümantasyon Teorisi’, HFSA 25. 

Kitap,  Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V, İstanbul, 13-17 Eylül 2010 bildirileri, ss. 72-

96. 
2 Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, On İki Levha, İstanbul, 2012. Bundan sonra 

metinde parantez içinde yapılan sayfa atıfları bu esere aittir. 
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Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine’yi yeniden okumadan önce bana sorulmuş olsa idi, 

Aral’ın hukukun yorumlanmasında adaleti bir ölçüt olarak kullandığını söylerken 

kesinlikle tereddüt etmezdim. Hatta iddialı bir şekilde, Aral’ı okumuş pek çok 

kimsenin de aynı düşüncede olduğunu şu an dahi söyleyebilirim. 

Hâlbuki Aral, yukarıda aktardığım hukuk tanımından çok daha farklı bir tanım 

cümlesini de kullanmaktan çekinmez: “Hukuk, bir toplum içerisindeki insanların 

davranışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen bir takım kurallardan, 

normlardan ibarettir” (s. 133). Vecdi Aral, eğer bir hukuk okulunun etiketiyle 

anılacaksa, bu etiket kesinlikle ‘doğal hukuk’ etiketidir. Ve gerek eserlerinde 

gerekse derslerinde ve sohbetlerinde Aral’ın ‘hukuki pozitivizm’i şiddetle 

eleştirdiği bilinir. Nitekim Aral, yirminci yüzyılın ortalarında verdiği eserleriyle 

doğal hukuk düşüncesinin modern dönemde yeniden canlanmasına önemli 

katkıda bulunmuş Gustav Radbruch’un iyi bir okuru ve hatta çevirmeni olduğu 

gibi3 aynı zamanda ‘normativist pozitivizm’ olarak bilinen Hukukun Saf Kuramı’nı 

iyi incelemiş ve eleştirmiş4 bir isimdir. Oysa hukuku kurallardan ve normlardan 

ibaret gören hukuk tanımı hukuki pozitivizmin tanımıdır –yahut da ona atfedilen 

tanım. Peki, nasıl olur da Aral, hukuk düşüncesini tam da karşıtı olarak 

konumlandırdığı hukuki pozitivizmin hukuk tanımını çekinmeden kullanır? 

Bu soruyu cevaplamaya, söz konusu ifadeyi bağlamı içerisinde değerlendirmek 

gerektiğini kabul ederek başlamalıyım. Zira Aral’ın eserinin sistematiği içerisinde 

bu ifade, hukukun değişik açılardan bilimsel araştırmaya konu olduğunu anlattığı 

kısımda geçer. Aral’a göre hukuk bir olay, bir olan ve bir ideal olan olarak 

araştırılabilir; hatta hukuku her üç açıdan bilmek gerekir. Nitekim bu kısımda 

ideal olandan bahsederken hukukla adalet yine ilişkilendirilir. Dolayısıyla Aral 

hukukun üç boyutlu olduğunu, her boyutun hukukun varlığının bir yönünü 

oluşturduğunu, etik yönüyle norm yönünün birbirinden ayrılamaz olduğunu 

söyler gibidir. Bilindik Aral imgesi de zaten böyle söyler. Ancak sistematik bu 

şekilde kurulmuş bile olsa, başlıkların altında anlatılanlar bu üç boyut arasında 

bırakın adalete tanınan bir önceliği, eşitliği bile vaat etmekten uzaktır. Öncelik ve 

üstünlük, hukukun norm boyutundadır. Aral’ın üç boyuttan bahsetmesine rağmen 

norm boyutuna üstünlük tanıdığını düşünmemin gerekçesi şu: Aral, sözgelimi, 

hukukun “uygulanmak için var” olduğunu söyler. Hukuk, “toplumsal bir düzeni 

gerçekleştirmek, bir toplum içinde yaşayan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini 

                                                           
3 Gustav Radbruch, Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler, Çev. Vecdi Aral, Kocaeli Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Yayınları, Kocaeli, 2002. 
4 Vecdi Aral, Kelsen'in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, İÜHFY, İstanbul, 1978. 
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bir biçime sokmak amacını güder” (s. 141). Üstelik ilerleyen sayfalarda hukukun 

etik boyutunu ele alan hukuk felsefesinin önemini tartışırken, hukuk felsefesinin 

varlık sebebini normun uygulanmasındaki ihtiyaçlara bağlar. Hukuk dogmatiği 

hukukun eksikliklerini ve kusurlarını gidermek zorundadır. Ancak bunu 

değerlendirme olmaksızın gerçekleştiremez. Değerlendirmeyi yapacak olan hukuk 

felsefesidir. Bu açıklama, hukuk felsefesini hukuk dogmatiğinin parçası yapar, eşiti 

yahut dengi değil. 

Aral yukarıdaki düşüncelerin devamında hukuk dogmatiğini incelemeye geçer. Bu 

kısımda altını çizmemiz gereken yerlerden birisi, dogmatik hukuk ile hukuk 

felsefesinin amaçlarının birbirinden ayrı olduğunu söylemesidir (s. 150). Hukuk 

dogmatiğinin felsefeye ihtiyacının olduğunu söylemesinin ardından dogmatik ile 

felsefenin birbirlerinden ayrıldığını açıkça söylemesi, dogmatik ile ilgili 

incelemenin sonunda asıl anlamına ulaşır. Belirttiğim gibi, bir önceki ifadede 

felsefe dogmatiğe bağlı kılınmıştı. Dogmatikle ilgili bölümün sonunda da böyle bir 

ilişki kurulur. Aral her ne kadar etik değerlendirmenin dogmatik açısından 

zorunlu olduğunu söylese de bu zorunluluğun nasıl pratiğe geçirileceğiyle ilgili 

herhangi bir şey söylemez. Söyledikleri ise uygulamaya dökülemez ifadelerdir. 

Sözgelimi ona göre hukukun içerdiği normların adalete uygunlukları açısından 

hakikat olup olmadıkları pekâlâ sorulabilir (s. 179). Ancak bunun nasıl hayata 

geçirileceği cevapsız kalır. Aral’ın pratikle ilgili bir şey söylemesini bekliyoruz, 

çünkü unutmayalım, “hukuk uygulanmak için vardır”. Etik değerlendirmenin 

pratik sonucu, belki çok da etik olmayan bir etkiye dayandırılır: Aral’a göre 

normun somutlaştırılmasıyla elde edilecek kararın “gerçekten inandırıcı 

olabilmesi” ancak etik değerlendirmeyle olanaklıdır (s. 167). Görüldüğü üzere 

Aral’ın etik değerlendirmeden beklediği, inandırıcılıktır. Etik değerlendirmeyle 

ilgili kısmın sonu ise, etik ile dogmatik arasındaki ilişkiyi zorunlu olmaktan faydalı 

olma derecesine indirir. Zira hukuk bilimi “felsefeyle alakasını kesmemeli, bilakis 

ondan gıdalanmalıdır” (s. 171).  

Aral Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine’de yorum bahsini, Hukukun Uygulanması 

başlığının altına açtığı Hukukun Geliştirilmesi başlığı altında ele alır. Hukukun 

geliştirilmesinin diğer yolları, boşlukların doldurulması ve hâkimin takdir 

hakkıdır. İlgi çekici bir nokta, yorum bahsinde artık adaletten neredeyse hiç 

bahsedilmemesidir. Adalet, yorumun doğruluğuyla ilgili bir ölçüt değildir. 

Eğer adalet yoksa, yorumun doğruluğu için elimizde ne var? Aral, doğru bir 

yoruma ulaşmak için ne yapılmasını salık veriyor? 
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Öncelikle Aral’ın ‘keyfilik’ kaydı koyduğunu söylemek gerekiyor. Yani yorum 

keyfi olmamalıdır. Yorumun sonradan denetlenebilmesi için belli bir metoda tabi 

tutulması gerekir (s. 185). 

Aral, kanunun bir telos’u olduğundan ve bunun araştırılıp bulunması 

gerektiğinden bahseder. Bir kanunu yorumlamak demek, onu makul bir anlama 

kavuşturmak, onun makul anlamını ortaya çıkarmak demektir (s. 184). Aral’ın 

hukuki yorum bahsini ele alışının bundan sonraki kısmını, ‘hukuki’ sıfatını göz 

ardı ederek okumak mümkündür. Bunu bir eleştiri olarak dile getirmiyorum, tam 

da olması gerektiği gibi yapar Aral. Zira mesele, bir metni yorumlamaktır; metnin 

hukuk yahut edebiyat metni olması arasında bir fark yoktur5. Nitekim zaten bir 

‘hukuk devleti’ atfı (s. 188) dışında, hukuk kelimesine ihtiyacımız olmadan 

okuyabiliriz Aral’ın açıklamalarını. Eğer bu şekildeki okumayı yeniden 

yapılandırırsak, Aral’ın iddiası şudur: Elimizde bir metin vardır. Kanunlar birer 

dilsel üründür. Elbette yorumu bulmak için öncelikle bu kelimelerle ve cümlelerle 

uğraşmak ve oradan yola çıkmak durumundayız. Ancak lafız yeterli değildir. 

Hatta lafza takılıp kalmak, bir hukukçunun iyi yetişmediğini gösterir (s. 186). 

Metnin daha derindeki anlamına ulaşmak gerekir. Metnin daha derindeki 

anlamına ulaşmak için başvuracağımız kaynaklardan birisi 

yasakoyucudur/yazardır. Ancak modern düşüncede metin/kanun 

yaratıcısından/yasakoyucudan bağımsızlığını kazanmıştır (s. 188). Gerçi yazarın 

tümden ihmal edilmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ancak metnin 

yazılmasının üzerinden zaman geçtikten sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar, sosyal 

koşullar metnin anlamına etki eder. Metnin gerçekleştirmeye çalıştığı ve 

yorumlandığı günün koşullarıyla ilgili bir amacı vardır. Bulunması gereken bu 

amaçtır (s. 189). Ancak bu amaca ulaşmaya çalışırken, her ne kadar zor da olsa, 

yasakoyucunun/yazarın kanunu/metni ilk yazdığı dönemdeki saikleri dikkate 

alınmak durumunda kalınabilir (s. 189-190). Dolayısıyla sadece metne veya 

yazarına bakmak yanlıştır. Bu iki bakışın uzlaştırılması gerekir (s. 190). Ancak yine 

de amaçsal bir yorum yaklaşımı daha üstündür. (s. 191) 

Bu yeniden yapılandırılmış özette, Aral’ın metnin yazarı ile amacı arasında gidip 

geldiği açıkça görülmektedir. Tartışmasının sonunda bir uzlaştırma teklif etmekle 

birlikte son sözü yine amaca verir. 

Yanıtlanması gereken bir başka soru, metnin amacının nasıl bulunacağıdır. Zaman 

zaman bakmamız gerekse bile, amacın bulunmasında yazara güvenilemeyeceğini 

                                                           
5 Bu iddiamı gerekçelendirmeyi bir başka çalışmaya bırakıyorum. 
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görmüş olduk. Aral’ın önerisi, kısaca sistematik yorumdur. Gerçi bu sistematik 

yoruma dair bazı çekinceler de dile getirir. Ancak anlaşıldığı kadarıyla çekincesi, 

sisteme ilişkin tespitlerin, metnin lafzını ortadan kaldırma ihtimaline yöneliktir. 

Amacı ortaya çıkarmanın yolu, normlar/cümleler arasındaki bağlantıya nüfuz 

etmektir (s. 192). 

Aral’ın yoruma ilişkin açıklamalarında şu hususun altını bir daha çizmemiz 

gerekiyor: Aral için doğru yorumun bulunması bir adalet meselesi değil, 

anlamlandırma meselesidir. Açıklamalarını hukuk metninin değil, metnin 

yorumlanması olarak okumak pekala mümkündür. Aral –ya da herhangi bir 

hukukçu- hukuki yorum konusunu, hukuk metinlerinin yorumu olarak değil, 

metinlerin yorumlanması olarak da sunabilir, anlayabilir ve anlatabilir. Nitekim bu 

şekilde yapılan bir anlatımın, edebiyat kuramcılarının yazar, metin ve okuyucu 

arasında yaptıkları ayırımlardan ve tercihlerden herhangi bir farkı da yoktur. 

Ayrıca, hukuki yorum konusunda söylenmiş sözlerin de, yazarı tarafından, 

herhangi bir metne de uygulanmasını beklemek en doğal hakkımızdır. Zira Aral 

da dahil olmak üzere bu yazarlar, hukuk normlarının/metinlerinin 

yorumlanmasında hukukun doğasından kaynaklanan herhangi bir koşul, ihtiyaç, 

zorunluluk vs zikretmezler. Yani Aral’ın hukuki yorum yaklaşımından yola 

çıkarak, herhangi bir metni okurken yazarla metnin güncelliği arasında bir denge 

tutturmaya çalıştığını ve metnin parçalarının kendi aralarındaki ilişkiye önem 

verdiğini söyleyebiliriz. Hukuki yorumun sistematik yoruma bağlı olduğunu ama 

hukuki olmayan bir metnin yorumlanmasında sadece yazarın niyetine bakılması 

gerektiğini söylemek, hukuki olan ve olmayan metinlerin doğasına dair ikna edici 

bir ayırım sunulmadığı müddetçe kabul edilemez bir çelişki olacaktır. 

Tebliğimi bitirirken, hukuki yorum konusundaki literatürün değerlendirilmesinde, 

yazarların yüzeyde sundukları argümanların, metinlerin anlamlandırılması 

çerçevesinde yeniden yapılandırılarak eleştirilmesi gerektiğine inandığımı 

söylemem gerekiyor. Farkında olalım veya olmayalım, hukuki yorum konusunda 

konuşurken esasında genel olarak metinlerin yorumu hakkında konuşuyoruz. 

 


