
B
u projenin akl›ma düflmesiyle gerçekleflmesi aras›nda birçok teflek-

kür borcu biriktirdim. ‹lk teflekkür 2006-2008 y›llar› aras›nda be-

nim ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora program›nda

verdi¤im “Normatif Demokrasi ve Demokratikleflme Kuramlar›” se-

minerlerimle, 2004-2008 y›llar› aras›nda ayn› üniversitenin Kültürel

‹ncelemeler Yüksek Lisans program›nda verdi¤im “Kültürel Çeflitlili-

¤in Siyaset Kuram›” seminerlerime kat›lan ö¤rencilerime. Onlar›n ilgi-

si ve sorular› beni hem yüreklendirdi, hem de yönlendirdi. Bu derleme-

nin Türkçeye kazand›r›lmas›n›n benim bireysel arzumun ötesinde bir

düflünsel ihtiyaca yan›t verece¤ine onlar sayesinde inand›m. Bundan

ötürü onlara teflekkür ediyorum.

Sonra, zaman içinde ö¤rencim, meslektafl›m ve arkadafl›m olan

üç genç insana teflekkür etmek isterim. Can Cemgil bu projenin bafl›n-

dan itibaren beni teflvik etti ve bu kitab›n girifl ve sonuç bölümlerinde-

ki yaz›lar›n eski versiyonlar›n›, “gözümün yafl›na bakmadan” elefltire-

rek beni zinde tuttu. Bu projeyi ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›

bünyesinde bafllatan ilk editör de oydu. Fulya Sönmez hem ö¤rencim

olarak bu projeyle ilgili fikirlerimin oluflumuna katk›da bulundu, hem
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de asistanl›¤›m› yapt›¤› süre zarf›nda o fikirleri kâ¤›da dökebilmem

için bana zaman yaratt›. Cemil Boyraz da, hem bu kitab›n gönüllü edi-

törü olarak beni birçok zahmetli iflten kurtard›, hem Fulya’n›n halefi

olarak bana ve ö¤rencilerime hayat› kolaylaflt›rd›, hem de yazd›klar›-

m› merakla bekleyerek, okuyarak ve devam›n› sorarak beni cesaretlen-

dirdi. Can, Fulya ve Cemil’e zekâlar›, içgörüleri, çal›flkanl›klar›, sami-

miyetleri ve dostluklar› için teflekkür ederim.

Sevgili meslektafl›m ve arkadafl›m Murat Boroval›’yla y›llar bo-

yu Rawls-Habermas tart›flmas›n› konufltuk. Ben Habermas’›, o

Rawls’u savunduk. Onun sayesinde hem Rawls’u, hem de Habermas’›

daha iyi anlad›m. Murat, ayr›ca, kitab›n içeri¤i ile ilgili de¤erli fikirle-

riyle bana yard›mc› oldu. Onun olurunu almamak olmazd›. Ald›m.

Ama hâlâ ayn› fikirde de¤iliz, iyi ki de de¤iliz! Murat’a hem dostlu¤u,

hem de aram›zdaki “makul görüfl ayr›l›¤›” için teflekkür ederim.

Bu proje bir ara Türkiye’de iki, Almanya’da ve ABD’de de bi-

rer olmak üzere toplam dört yay›nevi aras›ndaki yay›n haklar› sorun-

lar› nedeniyle durma noktas›na geldi. Bafllad›¤›m Habermas çevirileri-

ni yar›m b›rakt›m. Projeyi düfltü¤ü yerden kald›ran, beni yeniden bafl-

lamam için cesaretlendiren ve afl›lamazm›fl gibi görünen yay›n haklar›

sorunlar›n› çözen ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’n›n editörü Bü-

lent Do¤an oldu. Bülent ayr›ca çevirilerimi de gözden geçirdi ve beni

birçok utanç verici hatan›n sorumlulu¤undan kurtard›. Bülent’e bu

projeye en az benim kadar, hatta benden daha çok sahip ç›kt›¤› için te-

flekkür ederim.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’n›n genel yay›n yönetmeni

Fahri Aral da bu projeye ta en bafl›ndan beri inand› ve destekledi. Yu-

kar›da and›¤›m yay›n haklar› sorunlar›n›n afl›lmas› için bizzat u¤raflt›.

Projenin benim üstüme düflen boyutu bittikten sonra da kitab›n h›zl›-

ca yay›na haz›rlanarak bas›lmas› için elinden geleni esirgemedi. Ona

da iyi niyeti, inanc› ve deste¤i için teflekkür ederim.

Son olarak sevgili eflim Zuhal Özbank’a teflekkür etmek istiyo-

rum. Zuhal kendi ifl yaflam›n›n nefes kesen yo¤unlu¤una karfl›n bu

projeyi bitirebilmem için bana destek oldu. Kendi zaman›ndan kesti,
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biçti, k›rpt› ve bana zaman yaratt›. Yoruldu¤um, bunald›¤›m, umut-

suzlu¤a kap›ld›¤›mda elimi tuttu, cesaret verdi. Ona bundan ötürü te-

flekkür ederim. Ama as›l minnettarl›¤›m yaflamda önemsedi¤im her fle-

yi güzellefltiren paylafl›m›ndan ötürü. ‹yi ki vars›n Zuhal...

Murat Özbank
Dolapdere, fiubat 2009
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B
u derlemede yer alan Habermas metinlerinin çevirisi bana aittir.

Habermas’›n Die Einbeziehung des Anderen isimli eserinde yer

alan Almanca metinleri ve bu metinlerin The Inclusion of the Other

adl› eserde yer alan ‹ngilizce çevirilerini esas ald›m. ‹ngilizce ve Alman-

ca metinler aras›nda çok önemli olmasa da baz› farklar var. Böyle du-

rumlarda Türkçe anlat›m›n ak›c›l›¤›na ve anlam bütünlü¤üne en az za-

rar verecek (ya da en çok fayda sa¤layacak) metni tercih ettim. Haber-

mas’›n Rawls’un Political Liberalism adl› eserinden yapt›¤› al›nt›lar›

da ‹ngilizceden Türkçeye ben çevirdim.

Rawls’un bu derlemede yer alan “Habermas’a Yan›t” bafll›kl›

metni 2007 y›l›nda ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’ndan Mehmet

Fevzi Bilgin çevirisiyle ç›kan Siyasal Liberalizm’de yay›mlanm›flt›.

Rawls’un metninin 1995 y›l›nda Journal of Philosophy’de yay›mla-

nan ‹ngilizce orijinalini esas alarak Bilgin’in çevirisini anlam bütünlü-

¤ü ve terminolojik tutarl›l›k aç›s›ndan gözden geçirdim. Bilgin’in çe-

virisi, küçük baz› de¤ifliklikler ve uyarlamalar d›fl›nda, aynen kullan›l-

m›flt›r.

Her çeviri bir yorum içerir. Bu durum benim Habermas çeviri-
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lerim için de do¤rudur. Bu ba¤lamda özellikle dört terimin çevirisine

dikkat çekmek istiyorum:

1. Habermas’›n Almancada “öffentlich” kelimesiyle karfl›lad›¤›

kavram› ‹ngilizceye “public” ve Türkçeye ise “kamusal” fleklinde çe-

virmek adettendir. Ancak, Türkçede “kamusal” deyimi tek bafl›na kul-

lan›ld›¤›nda “devlete iliflkin” ya da “resmi” gibi bir anlama çekilebilir

ki bu “öffentlich” kelimesinin içerdi¤i “aleniyet” anlam›n›n düflmesi

demektir. Oysa ‹ngilizcedeki “public” kelimesi “öffentlich”in tüm nü-

anslar›n› karfl›lamaktad›r. Ben, Almancada “öffentlich” ‹ngilizcede ise

“public” kelimeleriyle karfl›lanan kavram› Türkçeye “kamusal ve/veya

aleni” olarak çevirmenin daha uygun oldu¤unu düflünüyorum. Dola-

y›s›yla metinde, “kamusal”, “aleni”, “kamusal ve aleni” tabirlerini

ba¤lam›n gerektirdi¤i flekilde kullanmaktan kaç›nmad›m.

2. Benzer bir flekilde Habermas’›n Almancada “Öffentlichkeit”

dedi¤i, ‹ngilizcede ise “public sphere” terimiyle karfl›lanan kavram

Türkçeye “kamusal alan” olarak girmifltir. Ancak yukar›da an›lan an-

lam eksilmesi burada da söz konusudur. Nitekim “kamusal alan” de-

yiminin Türkçede “devlet dairesi” ya da “resmi makam” gibi bir an-

lama geldi¤inin düflünülmesi, ne yaz›k ki, çok s›k rastlanan bir durum-

dur. Bu derlemedeki çevirilerde ben de “kamusal alan” deyimini kul-

land›m, ancak terimin “aleniyet” nüans›n›n önem tafl›d›¤› ba¤lamlar-

da “kamusal alan” yerine “kamuoyu” kelimesini kullanmaktan kaç›n-

mad›m.

3. Almancada “allgemein” deyimi öncelikle “genel” anlam›na

gelir. Bu terimi ‹ngilizceye, özellikle felsefi ba¤lam içinde, “universal”

olarak çevirmek adet olmufltur. Bunun Türkçedeki karfl›l›¤› da “evren-

seldir.” Ancak Kant ya da Habermas’›n yazd›¤› metinlerde kullan›lan

her “allgemein” “evrensel” anlam›na gelmez, bazen kastedilen “genel-

dir.” Ben de, ba¤lam›n gereklerini göz önünde tutarak, baz› pasajlar-

da genel ve baz› pasajlarda da evrensel ifadesini kulland›m.

4. Son olarak, Almancada “privat” ‹ngilizcede ise “private” ifa-

desiyle karfl›lanan ve Almancada “öffentlich” ‹ngilizcede de “public”

kavram›n›n z›t anlaml›s› olarak kullan›lan kavram hakk›nda birkaç
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söz etmem laz›m. Bu kavram Türkçe’ye “özel” kelimesiyle çevrilir. An-

cak, burada da bir anlam eksilmesi söz konusudur, çünkü “özel”, ge-

nellikle ve ço¤unlukla, “özel teflebbüs” deyiminde oldu¤u gibi, “devle-

te ya da halka ait olmayan” anlam›na gelir. Oysa privat (alm.) ya da

private (ing.) kavramlar› “aleni” olan›n z›tt› bir anlam da içerir. Örne-

¤in Nilüfer Göle y›llar önce “Modern Mahrem” bafll›kl› eserinde

“mahrem” kelimesini bu anlamda kullanm›flt›r.

Bu derlemedeki metinlerde Habermas “private Autonomie” ve

“öffentliche Autonomie” (private autonomy ve public autonomy) ara-

s›nda bir ayr›m yapmaktad›r. Bunlardan ikincisi, insanlar›n kendi ya-

flamlar›n› do¤rudan ilgilendiren ortak kararlar›n al›nmas›, uygulanma-

s› ve bu uygulamalar›n denetlenmesi süreçlerine eflit ve özgür vatan-

dafllar olarak kat›lma hakk›na at›f yapmaktad›r. Dolay›s›yla bu kavra-

m›, kamusal deyiminin kullan›m› ile ilgili yukar›da and›¤›m çekinceler

sakl› kalmak kayd›yla, “kamusal özerklik” olarak çevirdim. Birinci

kavram ise bireyin kendi bafl›na kalabilece¤i ve di¤er bireylerle tümüy-

le kendi arzusuna ba¤l› olarak paylaflabilece¤i “mahrem” bir alana

iflaret etmektedir. Dolay›s›yla bu kavram› “özel özerklik” yerine “bi-

reysel özerklik” ifadesiyle karfl›lamak bana daha do¤ru geldi.

Murat Özbank
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