Sunuş
Düşünme ve etkinlikte bulunma gücüyle çevresini dönüştüren insan aynı zamanda
farkında olsun ya da olmasın kendisini de dönüştürür. Bu dönüşümlerin toplamı şu anki insanın
muhtevasını oluştururken, sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamın niteliğini belirler. İnsan
yaşamını oluşturan dönüşümler silsilesinin bir parçası olarak beliren, asıl olarak siyasal düşünce
ve etkinliklerin anlamının araştırıldığı bir uzam olan Arete Politik Felsefe Dergisi ikinci
sayısıyla karşınızda.
Farklı kavramların, olayların ve düşünürlerin tartışma konusu edildiği çeşitli makale,
çeviri ve söyleşilerden oluşan bu sayımızın ilk makalesi sosyoloji alanında öne çıkan Pierre
Bourdieu’nün düşüncesini politik direniş boyutuyla ele alan Mustafa Demirtaş’a ait. “Karşı
Ateşlerin Alevleri: Pierre Bourdieu’yü Politik Direniş Fikriyle Düşünmek” isimli makalesinde
Demirtaş, mevcut dünyada işleyen tahakküm mekanizmalarını açığa çıkarırken bu
mekanizmalar karşısında Bourdieu’nün sunduğu düşüncenin özgürleşme siyaseti açısından
sınırlarını sorguluyor. Sosyoloji literatürünün önemli bir parçası olan Bourdieu’yü siyaset
düşüncesinin konusu haline getirirken düşünürün pratikleri değerlendiren bakış açısının
arkasındaki teorik zenginliği eleştirel bir şekilde ortaya koyuyor. Yönümüzü Fransız
düşüncesinden Fransa’nın güncel gerçekliğine doğru çeviren Hasan Güler ise “Sarı
Yeleklilerden Aşı Karşıtlarına: Fransa’da Toplumsal Muhalefet” isimli çalışmasıyla ikinci
sayımızda yer alıyor. Bu yazısında Güler, son dönem Fransa’sında öne çıkan Sarı Yelekliler ve
Aşı Karşıtları üzerinden toplumsal hareketleri anlamaya çalışıyor. İki hareketi karşılaştırırken
toplumsal muhalefetin işaret ettiği güncel ufka dair çıkarımlarda bulunuyor. “A Contextual
Approach for Freedom of Speech: The Case of Academic Sphere (İfade Özgürlüğü İçin
Bağlamsal Bir Yaklaşım: Akademik Alan Örneği)” isimli çalışmasında Ali Ekmekçi, insan
etkinlikleriyle özgürlükler arasındaki ince çizgiyi sorguluyor. İfade özgürlüğü bağlamında ele
aldığı akademinin içerdiği idealin gerçekleşmedeki sınırlarını dile getirirken akademinin
eleştirel kapasitesinin sınırı olarak ifade özgürlüğünü Türkiye’den ve dünyadan çeşitli
örneklerle tartışıyor.
Yukarıda bahsedilen makalelerin yanı sıra bu sayımızda ayrıca Utku Özmakas’ın
çevirdiği, demokrasiye dair oldukça kapsamlı bir analiz gerçekleştiren “Demokrasi’nin Hakiki
Manası: Çoğunluğun Egemenliği Değil, Bir Şeyler Yapma Kapasitesi” ile Umut Dağ’ın
çevirdiği, Aristoteleçi etiği sorguya açan “Erdem İçin Hangi Bilgi Gereklidir?” isimli
çalışmalara yer veriyoruz. Siyaset felsefesinin oldukça iki önemli konusunu tartışan bu çeviri
eserlerin yanı sıra dergimiz editörlerinden Zeliha Dişci’nin bir söyleşisini bu sayımızda
bulabilirsiniz. “Jacques Rancière’in Politik Düşüncesinin Günümüzdeki Anlamı (Oliver Davis
ile Söyleşi)” isimli söyleşisinde Dişci, Jacques Rancière’in siyasal düşüncesinin günümüzdeki
anlamını ve aynı zamanda düşünürün suskunluklarını çağdaş Fransız düşüncesi hakkındaki
çalışmalarıyla tanınan Oliver Davis ile giriştiği bir diyalogla ortaya koyuyor. Söyleşinin Türkçe
çevirisini İngilizce aslıyla birlikte bulabileceğiniz bu sayımızda yer alan tüm yazarlarımıza
teşekkürlerimizi sunuyor, iyi okumalar diliyoruz.

