Sunuş
Nasıl ki hiçbir toplum önünde çözemeyeceği sorunları bulmuyorsa, bir düşünürün
ve düşüncelerinin ortaya çıkmasıyla insanların ve insanlığın sorunları da aynı şekilde
birbirine düğümlüdür. Yani her düşünce gerçekte karşılaştığı meselelere bir tepkidir. Bu
düğüm düşünceyi, düşüncenin temel öğesi olan kavramları siyasetle iç içe geçirir.
Siyasetin yaşamın her alanıyla olan derin bağlantısı, felsefe başta olmak üzere her
disiplinin aynı zamanda siyasete dair düşünceler içermesi anlamına gelir.
İnsanın olduğu her yerde düşüncenin ve siyasetin olduğu fikrine yaslanan Arete
Politik Felsefe Dergisi ilk sayısıyla karşınızda. Özellikle siyaset felsefesinden ve
düşüncenin çerçevelerden yoksun niteliği sayesinde siyaset felsefesiyle ilgilenen her
alandan farklı çalışmaları okuyucularla buluşturma amacıyla yola çıkan Arete Politik
Felsefe Dergisi, düşüncenin yanı sıra asıl olarak eleştirel düşüncenin sergilendiği bir alan
olmayı hedefliyor. Derginin bir siyaset felsefesi dergisi olarak belirmesinde ve bu
hedefinin ortaya çıkmasında, çağımıza hâkim olan düşünceyi ve felsefeyi siyasetten
arındırma tavrından beslenen, düşünce ile eleştirel düşünce arasında açılan uçurumun rolü
büyüktür. Bu uçurumu kapatma arzusunu yansıtan dergi, bu sebeple ne felsefe ne de
siyaset bilimi dergisidir; aksine, her iki alanın ve dolayısıyla düşünceyi saflaştıran her
eğilimin ötesinde bir dergi olma düşüncesinden neşet eder.
Derginin bu amacına ulaşmasında varlığımızdan haberdar olduğu andan itibaren
bizi destekleyen Roberto Esposito’ya teşekkürlerimizi sunmak isteriz. “Çağdaş
Toplumda Olumsuzun Uygulamaları” isimli Türkçe literatürde ilk kez yayımlanan
makalesini bizimle paylaştığı için kendisine minnettarız. Bu sayımızda İtalyanca aslından
çevrilen yazının hem Türkçe hem İngilizce versiyonunu İtalyanca aslıyla birlikte
bulabilirsiniz. Olumsuzun felsefi ve siyasal bağlamına farklı veçhelerden göz attığı bu
makalesinde Esposito, siyasetin kuruluşu açısından olumsuz kavramını olumlayarak neomakyevellici bir pozisyonu nasıl benimsediğine ışık tutuyor. Roberto Esposito’nun yanı
sıra yine varlığımızdan haberdar olduğu andan beri bize destek olan, ilk sayımız için

yazısını bizimle paylaşan Alev Özkazanç’a desteği ve paylaşımı için teşekkürlerimizi
sunuyoruz. “Psikanalizin Doğuşu: Beden, Cinsellik ve Öznellik” başlıklı yazısında
Özkazanç, psikanalizin doğuşunu aydınlatmayı amaçlıyor. Psikanalizin doğuşunda
cinsellik ile öznellik arasındaki bağlantıyı anlamanın önemine vurgu yapıyor, bu sebeple
bu kavramları psikanalizle ilişkisi bağlamında tartışıyor. “Yeniden Eleştirel Kuram:
Sosyal Felsefenin Görevleri Üzerine” isimli yazısında Berkay Coşkun, dünyayı
değiştirme çabalarının geriye düştüğü çağımızda değişim sorununa sosyal felsefenin,
özellikle de eleştirel kuramın nasıl olanaklar sunduğuna odaklanıyor. Berkay Coşkun’un
yanı sıra “How Might the Gear of Hegel’ State of Wagon Turn with the Hand of Habermas
in Modernity?” başlıklı çalışmasıyla bu sayımızda yer alan Orkun Yılmaz, Hegel’in
devlet teorisini günümüzün temel problemlerinden biri olarak öne çıkan yozlaşma
sorununa verdiği yanıtlar üzerinden tartışıyor. Bu tartışmayı Jürgen Habermas’ın
iletişimsel eylem teorisiyle genişletip yozlaşma problemine farklı yanıtlar bulmayı
deniyor. Ayrıca Türkçe literatürde kendisine çok az yer bulan Jacques Maritain’in insan
haklarını tartışan “Jacques Maritain’de İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri” isimli
yazısıyla Görkem Birinci, kişi kavramının Maritain’in siyaset felsefesindeki yerini tespit
ederek bu kavramın siyaset açısından önemine dikkat çekiyor. Söz konusu makalelerin
yanı sıra çağdaş siyasal düşüncenin önemli filozoflarından Jean-Luc Nancy’nin
“Düşünme Konusundaki Kötü Alışkanlıklarımız Şu Anın Havasını Gölgeliyor” isimli
Fransızcadan çevrilen bir söyleşisi de bu sayımızda sizlerle. Ayrıca Özlem A. Aksoy,
Rosi Braidotti’nin İnsan Sonrası isimli kitabına dair “Pek İnsanca Bir Kaygıyla ‘İnsan
Sonrası’nı Anlamaya Çalışmak” başlıklı yazısıyla bir değerlendirmede bulunuyor. İlk
sayımızda bize destek olan ve çalışmalarını paylaşan bütün yazarlarımıza
teşekkürlerimizi sunuyor, iyi okumalar diliyoruz…
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