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ÖZ E T

Çağdaş felsefe dünyasının güçlü isimlerinden Fransız düşünür Badiou’nun, felsefenin sonunun 

geldiğini savunanlara meydan okuyan Manifeste pour la philosophie başlıklı eseri, Seuil yayınları 

tarafından Fransa’da 1989 yılında yayımlandı. Türk okurlar Badiou’nun bu eserindeki düşünsel 

dünyasına ilk olarak Nilgün Tutal ve Hakkı Hünler, daha sonra da Murat Erşen gibi çevirmenler 

aracılığıyla ulaştılar. İlk çeviri 2005 yılında Aralık Yayınları tarafından, ikinci çeviri ise 2012 yılında Mo-

noKL Yayınları tarafından basılmıştır. İki farklı yayınevi tarafından, yedi yıl arayla basılan bu çeviriler-

in karşılaştırmalı olarak inceleneceği bu çalışmada amacımız öncelikle felsefe dili ve felsefe çevirisinin 

güçlükleri üzerine ifade edilenlerden söz etmektedir. Yazın ve teknik metin çevirisinde karşılaşılan 

güçlüklere felsefe çevirilerinde de rastlanmaktadır, ancak buna ek olarak felsefe çevirisinin de ayrı 

güçlükleri olduğu bu çalışmada gösterilmeye çalışılmıştır. Felsefe metinlerinin yazarlarının dili ve 

bu yazarların kavramlara yükledikleri anlam çevirmen tarafından biliniyor olmalıdır. Badiou’nun es-

erinde çevirmenlerin, hem Badiou’nun diline hâkim olmaları, hem de Badiou’nun gönderme yaptığı 

diğer felsefecilerin düşünce ve kavramlarını özümsemeleri beklenmektedir. Dolayısıyla, iki çeviri 

metninde ayrımladığımız kimi anlamsal, biçemsel ve özellikle de terimsel farklılıklar karşılaştırmalı 

bir çeviri eleştirisi yapmayı sağlamaktadır. Badiou’nun Manifeste pour la philosophie eserinin çevir-

ilerinin incelendiği bu karşılaştırmalı çalışmamızda hedefimiz felsefe alanındaki metin çevirilerinde 

karşılaşılan zorlukları sınıflandırmaktır. Bu çalışma kapsamında felsefe çevirisinde karşılaşılan zor-

luklar, dilbilgisi, söz oyunları, terimlerin kapsamı, terim türetimi ve terimce kullanımı olmak üzere 

farklı sınıflara ayrılarak, felsefe çevirisiyle ilgilenenleri çevirilerin güçlükleri üzerine aydınlatmak 

amaçlanmıştır.
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A B S T R AC T

Written by one of the strongest figuresin contemporary philosophy, French Philosopher Badiou, 

Manifeste pour la philosophie, which challenges those who advocate the end of philosophy, was 

published in France in 1989 by Seuil publications. Turkish readers first encountered in Badiou’s in-

tellectual world in this work through translators Nilgün Tutal and Hünler and then translator Murat 

Erşen. The first translation was published by the publisher Aralık in 2005, while the second transla-

tion was published by the publisher MonoKL in 2012. In this article, by proposing a comparative study 

of these two translations which have been published atseven year intervals, our primary aim was to 

discuss the field-specific language used in Philosphy and the difficulties encountered in translating 

philosophical texts. The difficulties encountered in translating literary and technical texts are also 

encountered in translating philosophical texts. However, an additional aim of this study is to show 

that philosophy translation has also its own difficulties. The language of the authors of philosophical 

texts and the meaning that these authors assign to the concepts must be known by the translator. 

In Badiou’s text, translators must master both Badiou’s language and the thoughts and concepts 

of other philosophers that Badiou refers to. Thus, some semantic, stylistic, and especially termino-

logical differences that we distinguish in the two translation texts enable us to make a comparative 

translation critique. In this comparative study of the translations of Badiouřs text, we aim to classify 

the difficulties encountered in translating the text in the field of philosophy. Within the scope of this 

study, it was aimed to enlighten those who are interested in philosophy translation about the difficul-

ties encountered in philosophy translation by classifying into subcategories such as grammar, word 

games, neologism, term derivation and usage of terminology.

Keywords: Badiou, translation of philosophical texts, Manifeste pour la philosophie

1. Giriş
Felsefe dünyasındaki önemli eserlerden biri olan Manifeste pour la philosophie eserinin 

çevirilerinin inceleneceği bu çalışmada, öncelikle genel olarak felsefe dili ve çevirisi-

ne ilişkin görüşler aktarıldıktan sonra, eserin yazarı Alain Badiou hakkında kısaca bilgi 

verilmektedir. Üçüncü aşamada da erek metinlerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi 

yapılmaktadır.

Felsefe çevirisinde, yorumsama (hermeneutik) ve çözümlemesel metinlerde izlene-

cek yol birbirinden farklı olabilmektedir. Yorumsama içeren eserlerde, çevirmen çevi-

risinde yazınsal bir nitelik olmasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak, çözümlemesel bir 

felsefi eserde çevirmenden teknik dile hâkim olması ve bu mantıksal ve yapısal yazım bi-

çemini çözümlemesi beklenir. Felsefe çevirisine ilişkin görüşlere bakacak olursak, Berlin 

Freie Üniversitesi, Karşılaştırmalı Etik Enstitüsü’nde araştırmacı Elad Lapidot’nun gö-

rüşlerine değinilebilir. Lapidot’nun Translating Philosophy (2012, s. 45-55) başlıklı ma-

kalesi felsefe çevirisi sorunsalı üzerine bizi bilgilendirir. Bu alandaki sorunları eleştirel 

bir biçimde ele alan Lapidot, bu sorunların, çevirilebilirlik/çevirilemezlik ekseninde ele 

alındığı takdirde felsefe çevirisinde yaşanan sorunların aşılacağından söz eder (2012, 

s. 45-55). Felsefe metinlerinin çevirisini farklı bir açıdan inceleyen bir çeviribilimci de 

Lawrence Venuti’dir. The Scandals of Translation (1998) eserinin bir bölümünü fel-

sefenin çevirisine ayıran Amerikalı çeviri kuramcısı, bu konuda önemli görüşler sun-

muştur. Çeviride ‘‘yerlileştirme’’ (domestication) ve ‘‘yabancılaştırma’’ (foreignization) 
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kavramlarını öne süren Venuti’ye göre çevirmen, iki karşıt yükümlülüğü iç içe görme-

lidir. Çevirmen, kavramsal yoğunluğu olan metinde, bir yandan erek kültür okuru nez-

dinde metnin yabancılığını koruyarak, öte yandan sözcüksel eşdeğerliliği sağlamalıdır 

(1998, s. 122). Venuti’nin öne sürdüğü bu eşdeğerlilik arayışı çevirmenlerin uygun terimi 

bulma arayışına işaret eder. Ancak bu terimlerin erek metin çevirisinde kullanılması, 

yabancı terime eşdeğer olarak gördükleri ve dolayısıyla felsefe diline yerleştikleri anla-

mına gelmeyebilir. Ayrıca, araştırmacı çalışmasında, özellikle felsefe çevirisinde terimce 

sözlüğünün, çevirmen notunun ve çevirmen önsözünün önemini vurgular (1998, s. 122).

Felsefe çevirisinde çevirmenleri bekleyen güçlüklerden bir diğeri de felsefi metin-

lerin yazarlarının kendilerine özgü kavramlarının bulunmasıdır. Bir felsefecinin anlam 

yüklediği bir kavrama, başka bir yazar bambaşka bir anlam yüklemektedir. Dolayısıyla, 

incelediğimiz metinde çevirmenler iki güçlükle karşılaşmaktadır: Birincisi, Badiou’nun 

gönderme yaptığı felsefi düşünürlerin kullandığı terimcenin özümsenmesi, ikincisi ise 

Fransızca kaynak metnin yani Badiou dilinin kavranmasıdır.

1.1 Türkiye’de felsefe çevirileri ve Badiou
Türkiye’de felsefe alanında yapılan çeviriler incelendiğinde, kimi çeviride kavram kar-

gaşası yaşandığı gözlemlenebilir. Bunun, çevirmenin gerekli araştırmayı geçekleştirme-

mesinden başlayarak, yeterli bilgiye sahip olmaması ya da çevirmenin bilinçli olarak 

yaptığı seçimler gibi birçok nedeni olabilmektedir. Felsefe çevirisi yapacak çevirmen-

lerin felsefe alanında uzmanlaşmış kişiler olması, bu alanı araştırmaları, ya da alan 

uzmanlarından destek alarak çeviri yapmaları beklendiği göz önünde bulundurulursa 

yabancı kavramların bilinçli olarak Türkçeye çeşitli bir biçimde aktarıldığı gözlemlene-

bilir. Felsefi kavramların Türkçede yaşam bulmasında uğraş vermiş kişilerin görüşleri 

birbirinden farklılık gösterebilmektedir.

Bu çalışma kapsamında Badiou’nun Manifeste pour la philosophie eseri ve Türkçe 

çevirileri incelenmiştir. Platoncu bir felsefe anlayışında olan Alain Badiou Manifeste pour 

la Philosophie (1989) başlıklı eserinde aşk, şiir, matematik ve politikayı felsefenin koşul-

ları olarak görür. Felsefenin zorunlu olduğunu belirterek bu zorunluluğa bağlı sorular 

yöneltmektedir. Bu eseri 2005 yılında ilk çevirenler Nilgün Tutal ve Ege Üniversitesi 

Felsefe Bölümü emekli öğretim üyesi Doç. Dr. Hakkı Hünler’dir. İletişim bilimleri dok-

torasını Strazburg Üniversitesi’nde tamamlamış olan Galatarasay Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron’un yaptığı Fransızca 

eserlerin çevirilerine örnek vermek gerekirse: André Gorz’un Misère du présent riches-

se du possible (Galilée, 1997) eserini Yaşadığımız Sefalet Kurtuluş Çareleri (Ayrıntı Yay., 

2001) başlığıyla, Julia Kristeva’nın Pouvoirs de l’horreur, essai sur l’abjection (Seuil, 

1980), Korkunun Güçleri İğrençlik Üzerine Deneme (Ayrıntı Yay., 2004) başlığıyla, yine 

aynı yazarın Les nouvelles maladies de l’âme (Fayard, 1993) Ruhun Yeni Hastalıkları 

(Ayrıntı Yay., 2007), Luce Irigaray’ın Entre Orient et Occident (Grasset, 1990) Doğu ve 

Batı Arasında: Tikellikten Topluluğa (Ara-lık Yay., 2008) başlığıyla dilimize kazandırmıştır. 

Ayrıca, Claire Brisset, Octavio Paz, sosyoloji alanında Alain Touraine, Eugène Enriquez 

ve dilbilim ve dil felsefesi alanında Roman Jacobson’dan çevirileri bulunmaktadır. Birinci 
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erek metnin oluşmasında katkıda bulunan diğer çevirmen Hakkı Hünler’in Fransızca 

eserlerden çevirileri şunlardır: Jacques Rancières’in La mésentente: la politique et phi-

losophie (Galilée, 1995) Uyuşmazlık: Politika ve Felsefe (Ara-lık Yay., 2005) başlığıyla, 

Paul Ricoeur’ün Soi même comme un autre (Seuil, 1990) Başkası Olarak Kendisi (Doğu 

Batı Yay., 2010) başlığıyla çevirmiştir.

İkinci çeviri felsefe eğitimini Strazburg Üniversitesinde tamamlayan Murat Erşen 

tarafından yapılmış ve 2012’de MonoKL Yayınevi tarafından basılmıştır. Birçok felsefi 

eseri çeviren Erşen’in bu ilk Badiou çevirisi değildir. Erşen aynı zamanda Métaphysique 

du bonheur réel (Puf, 2015) başlıklı eseri çevirmiştir. Türkçemize kazandırdığı diğer ya-

zarların eserlerini şöyle sıralayabiliriz: Jacques Derrida’nın Pardonner (Galilée, 2012) 

eserini Bağışlamak (MonoKL, 2015), Jean-Luc Nancy’nin Vérité de la démocratie 

(Galilée, 2008) eserini Demokrasinin Hakikati (MonoKL, 2010), Jacques Lacan’ın Mon 

enseignement (Seuil, 2005) eserini, Benim Öğrettiklerim (MonoKL, 2012), Jean-Luc 

Marion’un La croisée du visible (Puf, 2013) eserini Görünürün Kesişimi (MonoKL, 2014), 

René Descartes’ın Discours sur la méthode (1637), Yöntem Üzerine Konuşma (Say, 2015) 

Félix Guattari’nin Soixante-cinq rêves de Franz-Kafka: et autres textes (Lignes, 2007) 

eseri Franz Kafka’nın Altmış Beş Düşü (MonoKL, 2012) başlıklarıyla Türkiye’deki felsefe 

okuruna kazandırmıştır.

Çeviri metinlerin her ikisinde de eser başlığı Felsefe için manifesto olarak çevrilmiş-

tir. İnceleme bölümümüzde kaynak metin ‘‘KM’’ kısaltmasıyla, çeviri metinlerden verilen 

örneklerde Nilgün Tutal ve Hakkı Hünler’in 2005 yılında basılan çevirileri ‘‘Ç1’’, Murat 

Erşen’in 2012 yılında basılan çevirisi ‘‘Ç2’’ kısaltmalarıyla anılacaktır.

Yukarıda adı geçen profesyonellerin çeviri ediminde belirli bir çeviri yöntemini uygu-

lamadan önce, kaynak metnin iletişimsel işlevini tanımlamak gerekir. Her iki çeviride de 

çevirmenler, kuramsal terimlerin açıklanmasına gereksinim duymayan bir okura hitap 

ettiklerinin bilincindedirler. Dolayısıyla, çevirmen tarafından varsayılan okur profilini şu 

şekilde açıklayabiliriz: Okur, bu konuya ilgi duyan, terimceye hâkim, konuda uzman, ben-

zer bir yazım biçeminde eser okumuş ya da incelemiş bir kişi olabilir. Her iki çeviride de, 

okurun terimlere ilişkin açıklamalara gerek duymayacağı düşüncesi benimsenmiştir. Bu 

nedenle, anlatımsal metinlerin bir kolu olarak kişisel söylem metni olan bu felsefi eser, 

okuru hedef alan bir eserdir. Eserin içerdiği anlam büyük önem taşımaktadır (Newmark, 

2001, s. 39). Kişisel söylem metin grubunda bulunan diğer eserlerde olduğu gibi, eserin 

anlam bütünlüğünü koruyarak çevirmeye çalışan çevirmen, bu eseri çevirirken birçok 

güçlükle karşılaşır. Bu sınıflandırmayı yapabilen çevirmen kaynak metnin içeriğini ve 

amacını benimsemiştir.

Birçok sayıda deneme, roman ve tiyatro eserleri kaleme alan Alain Badiou’nun eser-

lerinin çevirileri Encore, MonoKL, Can, Sel, Metis, Norgunk ve Ara-lık gibi yayınevlerinde 

yayınlanmıştır.

2. İnceleme
Bu görüşler ışığında inceleme bölümünde Badiou’nun metninden seçilen kesitler örnek 

olarak verilmiş ve çevirilerin kaynak metinle bir karşılaştırılması yapılmıştır. Badiou’nun 
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Manifeste pour la Philosophie (1989) başlıklı eserinin çevirisinde karşılaşılan güçlükler 

incelenmektedir. Seuil Yayınları tarafından 1989 yılında basılan eserin Türk okuruyla 

buluşması zaman almış ve Nilgün Tutal ve Hakkı Hünler tarafından 2005 yılında, Murat 

Erşen tarafından 2012’de Türkçeleştirilmiştir. Özellikle Badiou’nun, bu eserinin çevirisini 

üstelenecek çevirmenlerin felsefe çevirisine hâkim çevirmenler olması tercih edilebilir. 

Çalışmaya başlamadan önce çeviriler arasındaki yedi yıl süreye dikkat çekmek gerekir. 

Bu yedi yıl süresince erek dil olan Türkçenin zamansal bir değişikliğe uğramadığı ileri 

sürülebilir. Ancak, birinci çeviriden yedi yıl sonra, başka bir yayınevi farklı bir çevirme-

nin kaleminden bir çeviri yayınlamaya gerek duymuştur. Ş. Okyayuz, bir çalışmasında 

yeniden çevirinin niye tercih edildiği konusunda öne sürülen farklı görüşlere yer ver-

miştir (2016, s. 189-206). Ş. Tahir Gürçağlar telif süresi dolduğu takdirde önceden bir 

yayınevi tarafından basılan bir eserin başka bir yayınevi tarafından yeniden çevrilebile-

ceği ve basılabileceğinden söz eder (2009, s. 235). Ayrıca başka bir yayınevinin farklı bir 

okur kitlesine hitap etmek için yeniden çeviriye başvurabileceğini söyler. D. Robinson’a 

göre çeviriler zaman aşımına uğradıkları için yeniden çeviri uygun görülür (1999, s. 1). S. 

Brownlie yeniden çeviriyi sosyal bağlamın ve çeviri yöntemlerinin değişmesine bağlar 

(2006, s. 140-70). Diğer görüşlerden farklı olarak, L. Venuti’ye göre (2004, s. 30) bir 

çevirmen eseri beğendiği takdirde bu eseri yeniden çevirmek isteyebileceğini belirtir.

Badiou’nun metninde metin türüne özgü zorluklardan söz edilmektedir. Badiou’nun 

sözcüklere yüklediği yazara özgü anlamı çevirmenin erek dilde karşılık bularak anlam-

landırması güçlük yaratmaktadır. Öte yandan kaynak metnin çevirisinde, çevirmen anla-

mın doğru bir şekilde çevrilmesi ve kaynak metinde türetilen yeni sözcüklerin çevrilmesi 

gibi sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadır. Fransız diline ve bilgisine özgü yapılan bu 

kullanımların Türkçeye aktarılması ise çevirmenlerin karşılaştığı başka bir zorluktur.

2.1 Dilbilgisi ve söz oyunları
Çevirmenlerin karşılaştığı zorluklardan biri Türkçe ve Fransızcanın dilbilgisel ve söy-

lemsel farklılıklarından kaynaklanır. Fransızcada dişil/eril ve belirli/belirsiz tanımlıkların 

kullanımlarından oluşan bir söz oyununun çevirisi buna örnek verilebilir. Çevirmenin 

bu bağlamda en belirgin iki seçeneği, söz oyununu biçimsel olarak aynıyla aktarmak 

veya anlam odaklı bir yaklaşım benimsemektir. Her iki çeviride de bu söz oyunu göz 

ardı edilmemiştir. İlk çeviriden farklı olarak ikinci çeviride anlam odaklı çeviri yaklaşımı 

benimsenmiştir. Bir metni felsefi olarak değerlendirirken, felsefe üzerine konuşulabildi-

ği takdirde, felsefenin ‘‘bir’’ olma özelliğinin kabul edildiğinden söz ettiği bölümü buna 

örnektir.

Örnek 1:

KM:[…] nous assumons que la philosophie est « une », en ceci qu’il est licite de parler de 

« la » philosophie, de reconnaître un texte comme philosophique. (Badiou, 1989, s. 16)

Ç1: ‘‘F’’elsefenin ‘‘tek’’ olduğunu, başka bir deyişle felsefeden söz etmenin ve bir 

metni felsefi bir metin olarak tanımlamanın meşru olması anlamında, bir tek felsefe 

olduğunu ileri sürmemizle bağlantılıdır. (Badiou, 2005, s. 24)
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Ç2:[Genel itibarıyla] ‘‘Felsefe’’den (LA philosophie) bahsetmenin, bir metni felsefi 

olarak kabul etmenin meşru olması bakımından felsefenin ‘‘tek’’ olduğuna hükmediyo-

ruz. (Badiou, 2012, s. 24)

İlk çevirmen felsefe sözcüğünün baş harfini büyük yazıp tırnak içinde vermiş, dolayı-

sıyla biçemsel bir kodlama geliştirerek bu terimi diğer sözcüklerden ayrıştırmıştır. İkinci 

çeviride ise, kaynak metne ekleme yapıldığı için tümceye köşeli parantezle, [Genel itibarıy-

la] sözcüğüyle başlanıp Fransızcadaki belirsiz tanımlık kullanımından gelen anlam aktarıl-

maya çalışılmıştır. Çevirmen ayrıca Fransızca ‘‘LA philosophie’’ sözcüğünü belirli tanımlığı 

büyük harfle yazarak parantez içinde vermiştir. Çevirmen bu yönteme başvurarak oku-

run Fransızcadaki bu kullanımı bildiğini varsaymış olabilir. Belirsiz tanımlık kullanımı [la 

philosophie est] ‘‘une’’ her iki çevirmen tarafından felsefenin ‘‘tek’’ olduğu vurgulanarak 

çevrilmiştir. Verilen örnekten de anlaşılacağı üzere dilbilgisinin farklılaştığı iki dil arasında 

çeviri yapılırken karşılaşılan olağan çeviri zorluklarına başka güçlüklerin de eklendiği du-

rumlarda çevirmenin kişisel, profesyonel seçimleri büyük önem kazanmaktadır.

2.2 Terimce kullanımı ve seçimler
Çevirmenlerin karşılaştığı zorluklar sınıflandırmasına terimce kullanımı da eklenebilir ve 

çevirmenin karşılaştığı güçlüklerin üstesinden gelmek için yaptığı seçimler incelenebilir.

Bu verdiğimiz örnekte Badiou hiçbir ‘‘şey’’ olmadığı sürece ya da tekdüzenin ku-

rallarına uygun gerçekleşen ‘‘şeylerin’’ dışında hiçbir ‘‘şey’’ olmadığı takdirde bilgi bi-

rikiminin olabileceğinden bahseder. Ancak Badiou’nun hiçbir ‘‘şey’’ olmadığı takdirde 

hakikatin olamayacağını belirttiği, hakikat konusunun aykırı bir konumunun olduğunu, 

bir yenilik, ender ortaya çıkan ya da istisnai bir ‘‘şey’’ olduğunu ifade ettiği bölümde 

‘‘l’état des choses’’ terimi için çevirmenlerin önerileri incelenebilir.

Örnek 2:

KM: Tant qu’il n’arrive rien, sinon ce qui est conforme aux règles d’un état de choses, il 

peut certes y avoir de la connaissance, des énoncés corrects, du savoir cumulé; il ne 

peut y avoir de vérité. (Badiou, 2005, s. 16)

Ç1: Hiçbir şey olmasa da ya da şeylerin bir halinin* kurallarına uygun bir şey ortaya 

çıkmasa da, bilginin ve doğru sözcelerin ortaya çıkması, bilginin birikmesi kuşkusuz gün-

deme gelebilir. (Badiou, 2005, s. 24)

*Badiou’nun Etik (1994) kitabını Metis Yayınları için çeviren Tuncay Birkan, l’état de 

la situation yani durumun hâli olarak çevrilebilecek ifadeyi, statüko olarak çevirmeyi 

önermektedir. Bkz., Badiou 1994, sayfa 139’daki dipnot. –çn

Ç2: Mevcut hâl ve durumun kurallarına uygun olanlar dışında hiçbir şey vuku bul-

madığı sürece, kuşkusuz bilme, doğru önerme tümceleri, birikmiş bilgiler var olabilse de 

hakikat var olmayabilir. (Badiou, 2005, s. 24)

Bu tümcesinde Badiou’nun ‘‘l’état de choses’’ diye kullandığı terimi ilk çevirmen 

‘‘şeylerin hali’’ olarak çevirmiştir. Ayrıca ilk çevirmen, Badiou’nun diğer çeviri eserlerini 

incelediğini dipnotta belirterek, Tuncay Birkan’ın Etik adlı eserin çevirisinde bu terimi 

‘‘statüko’’ olarak çevirmeyi yeğlediğinden söz eder.
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2.3 Terimlerin kapsamı ve terim türetimi
Bir diğer güçlük terimlerin kapsamı ve terim türetimine yöneliktir. Aşağıda sunduğumuz 

örnekte Badiou büyük anlatılardan felsefi akımları kastetmektedir. Çevirmen notunda 

bu büyük anlatılara örnek olarak nasyonalizm, marksizm, liberalizm, Yunan felsefesi, 

hümanizmi verebiliriz. Yazar ‘‘déconstruction’’ düşüncesiyle Derrida’nın düşüncelerine 

gönderme yapmaktadır. Burada çevirmenlerin ‘‘yapı söküm’’ ve ‘‘yapıbozum’’ terimleri-

ni kullandıklarını ve bir terim birliği olmadığı görülür. Sıklıkla karşılaşılan bir terim olma-

sı nedeniyle ‘‘yapı söküm’’ terimi kullanılabilir.

Örnek 3:

KM: L’annonce de la « fin des grands récits » est aussi immodeste que le grand récit 

même, la certitude de la « fin  de la métaphysique » se meut dans l’élément métaphysique 

de la certitude, la déconstruction du concept de sujet exige une catégorie centrale – 

l’être, par exemple – dont la prescription historiale est encore plus déterminante, etc. 

(Badiou, 2005, s. 11)

Ç1: ‘‘Büyük anlatıların sonu’’nu ilan etmek en az büyük anlatının kendisi kadar ki-

bir içerir, ‘‘metafiziğin sonunun’’ kesinliği, kesinliğin metafizik unsuruna dönüşür, özne 

kavramının yapıbozumu, –örneğin varlık gibi– tarihî (historial) kayıtlanması çok daha 

belirleyici olan merkezi bir kategoriyi zorunlu kılar, vs. (Badiou, 2005, s. 19)

Ç2: ‘‘Büyük anlatıların sonu’’nun ilanı bizzat büyük anlatının kendisi kadar tevazu-

dan uzaktır, ‘‘metafiziğin sonu’’nun kesinliği, kesinliğin metafizik unsuru içinde yol alır, 

özne kavramının yapı sökümü, tarihsel buyruğu daha belirleyici olan merkezi bir kate-

goriyi–örneğin varlık kategorisini–gerektirir vs. (Badiou, 2005, s. 16)

İkinci çevirmenin aksine, ilk çevirmen ‘‘exercice de la pensée’’ için ‘‘düşünce’’ sözcü-

ğünü ‘‘alıştırmayla’’ kullanmıştır. ‘‘Düşüncenin icrası’’ndan daha anlaşılır bir seçim ola-

rak nitelendirilebilir, çünkü ‘‘icra’’ sözcüğünün somut düşüncelerle kullanılmasının daha 

uygun olduğu düşünülebilir. Düşünce zihinsel (bilişçi) bir eylem olduğu için bu sözcüğü 

‘‘alıştırma’’ ya da ‘‘pratik’’ sözcükleriyle kullanmak doğru olabilecektir.

Badiou’nun eserinde türetilen sözcüklerden ‘‘laisser-être’’ sözcüğü örnek olarak 

verilebilir. Türkçenin birleşik sözcük türetme kurallarına da sadık kalarak ilk çevir-

menler ‘‘bırak-olsun’’ sözcüğünü türetmişlerdir. İkinci çevirmen ise yazımsal tersleme 

(Transposition) yöntemiyle ‘‘olmaya-bırakma’’ terimini önermiştir. Sözcüklerin yerini 

değiştirerek yeni bir sözcük türetme yolunu izlemiş. Yeni bir sözcük karşısında çevir-

menin yaratıcı olması, erek dilde bu sözcüğü anlaşılır bir şekilde aktarması beklenir. İlk 

çevirmen de bu terimi sesletime uygun bir biçimde karşılamaktadır.

Örnek 4:

KM: Quant à la pensée, notre temps s’en détourne par l’occultation radicale de l’éclosion, 

du laisser-être qui en conditionne l’exercice, et le règne impartagé du vouloir. (Badiou, 

2005, s. 29)

Ç1: Çağımız düşünceden, düşünce alıştırmasını koşullandıran bırak-olsunun (laisser-

être) doğuşunu radikal bir şekilde gizlenmesiyle ve istencin paylaşılmayan hükümranlı-

ğıyla vazgeçmiştir. (Badiou, 2005, s. 37)
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Ç2: İş düşünceye gelince, çağımız, açılıp serpilmenin, düşüncenin icrasını koşulla-

yan olmaya-bırakmanın kökten biçimde karanlığa gömülmesiyle ve istencin paylaşılma-

yan saltanatıyla düşünceden uzaklaşmıştır. (Badiou, 2005, s. 41)

3.Sonuç
Bu çalışmada, felsefe alanında çevirmenlerin karşılaştığı güçlükler ele alınarak felse-

fi metin çevirilerinde karşılaşılan zorluklar sınıflandırılmıştır. Teknik çeviri ve yazınsal 

çeviride karşılaşılan ifade etme sorunları ve dilbilgisel sorunların üstüne felsefi metin 

çevirilerinde daha başka güçlüklerin olduğu ortaya konmuştur. Öncelikle dilbilgisel ve 

söz oyunlarına ilişkin çeviri güçlükleri ele alınmıştır. Çevirmenlerin kimi zaman biçemsel 

olarak aynıyla aktarabildiklerini veya anlam odaklı bir yaklaşım benimsedikleri betim-

lenmiştir. İkinci olarak, terimce kullanımı ve seçimler sınıflandırması altında çevirmen-

lerin seçim ve erek metne müdahaleleri incelenmiştir. Son olarak terimlerin kapsamı ve 

terim türetimi sınıflandırması altında çevirmenlerin felsefecinin kaynak metinde kullan-

dığı yeni bir felsefi terimi çevirirken uyguladıkları çeviri yöntemleri belirlenmiştir. Amaç, 

felsefe çevirisine ilgi duyan ve bu alanda çeviriler yapmak isteyenlere örnekler sunmak 

ve oldukça zorlu olan bu alan çevirisi konusunda örneklerle aydınlatıcı bir çizelge veya 

yol haritası önermektir.
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