Sunuş
Sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamın niteliğine ve daha iyi anlaşılmasına bilimsel
anlamda katkı sağlamaya çalışan Arete Politik Felsefe Dergisi ikinci cildinin ilk sayısıyla
karşınızda. Farklı kavramların, olayların ve düşünürlerin tartışma konusu edildiği çeşitli
makale, çeviri ve kitap değerlendirmelerinden oluşan bu sayımızın ilk makalesi, Hannah
Arendt'in siyasette yalana dair düşüncelerini “hakikat-sonrası” siyasetle birlikte ele alan Önder
Özden’e ait. Yazar, son yıllarda sosyal bilimler alanında temel araştırma konularından biri
haline gelen hakikat-sonrası ve siyaset ilişkisine dair bir metin ile tartışmalara katkı
sağlamaktadır. Özden, “Remembering Hannah Arendt in the ‘Post-truth’ Era” isimli
makalesinde Arendt’in totaliter rejimlerde yalan söyleme konusundaki tartışmasına değindikten
sonra, “Hakikat ve Siyaset” ile “Siyasette Yalan” adlı iki makalesi üzerinden demokraside yalan
ve siyaset arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Dergimizin bu sayısındaki bir diğer makale ise
Edmund Husserl ve Martin Heidegger fenomenolojilerinin etkisinde kendi felsefi düşüncelerini
geliştiren filozoflardan biri olarak tanınan Jan Patočka üzerinedir. Edibe Feyza Güney, “Jan
Patočka’nın Tinsel Kişi Kavramsallaştırması Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasında Platon
ve Sokrates’in felsefi kişilikleri ve siteye yönelik tavırları arasındaki farklılıklara rağmen nasıl
her ikisinin de Patočka tarafından tinsel kişi olarak ele alındığı sorusunun yanıtını arar. Yazar,
bu problemi anlama noktasında Patočka’nın ruha ihtimam göstermesini merkeze alarak onun
felsefe anlayışını genel hatları ile ortaya koyar. Böylelikle metin, Sokrates, Platon ve
Patočka’nın kavramsallaştırmaları üzerinden yapılan karşılaştırmalar yoluyla fenomenolojiye
dair birtakım çıkarımlarda bulunur.
Tartışma konularına yukarıda değindiğimiz makalelerin yanı sıra bu sayımızda Mustafa
Demirtaş, Marie-Aude Baronian ve Mireille Rosello’nun Jacques Rancière’le yaptığı
söyleşisini, “Jacques Rancière ve Disiplinsizlik” başlığıyla Türkçeye çevirerek bizlere
sunmaktadır. Ayrıca Yurdagül Kılınç’ın “Felsefe: Ne Yapmalı?” ve Utku Özmakas’ın “Erken
Modernlik’ mi, ‘Erken Sömürgecilik’ mi?” isimli çevirilerine yer veriyoruz. Bu üç önemli
çeviri metninin yanı sıra Mustafa Demirtaş, “Demokrasiden Önce: Karatani’de İyonya ve
İzonomi Düşüncesi” adlı, Kojin Karatani’nin düşüncesinin sınırlarına değinen kapsamlı bir
kitap değerlendirmesi ile bu sayımıza katkıda bulunmaktadır. Dergimizde sizlere sunduğumuz
son metin ise Şuheda Doğan tarafından kaleme alınan “Kadın Mücadelesi ve Kuşatılması
Gereken ‘İktidar” adlı kitap incelemesidir. Bu sayımızda metinlerine yer verdiğimiz tüm
yazarlarımıza, değerlendirmeleri ile dergimize katkı sağlayan tüm hakemlerimize
teşekkürlerimizi sunuyor, iyi okumalar diliyoruz.
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