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Editör’den
Editorial

Dördüncü sayımızla yeniden mer-
haba!

Sofist Felsefe Dergisinin bu sa-
yısında bir tema ele alınıyor. İlk 
temalı özel sayımız elbette dergi-
mize adını veren sofistler hakkında 
olmalıydı. Bu sayıyla hem sofistle-
re dair farklı yorumlar hem de so-
fistlerin felsefe tarihine etkilerini 
ele alan telif ve çeviri çalışmalarda 
sofistler hakkında yeni ve daha net 
bir bakış edinilmesi yolunda çeşitli 
tutamaklar bulmaya çalıştık. Ayrıca 
sofistlerin felsefe tarihi boyunca ve 
günümüzde etkisini sürdürdüğünü 
göstermeyi amaçladık. 

Konu editörlüğünü Güvenç Şar’ın 
yaptığı “Sofistler” temalı bu özel sa-
yımızda, Güvenç Şar Sofistler: İyinin 
ve Kötünün Ötesinde başlıklı çalış-
masında felsefe tarihi boyunca so-
fistler ilgili olumlu-olumsuz yargıları 
Eski Yunan düşünmesi temelinde de-
ğerlendiriyor. İbrahim Daşkaya Dil, 
Doğruluk, Varlık. Gorgias’ın Metin-
lerinde Hakikatin İzlerini Aramak 
başlıklı çalışmasında sofist Gorgias’ı 
temel alarak, onun dilsel iletişim ve 
doğruluk konusundaki pozitif iddia-
larını ortaya koyuyor. Gökhan Çelen, 

Hello again with our fourth issue!
This issue of the Journal of Phi-

losophy Sofist deals with a theme. Of 
course, our first themed special issue 
should have been about the sophists 
who gave our journal its name. In this 
issue, we tried to find various handles 
to gain a new and clearer view about 
sophists in copyright and translation 
studies that deal with both different 
interpretations of sophists and their 
effects on the history of philosophy. 
We also aimed to show that the soph-
ists have maintained their influence 
throughout the history of philosophy 
and today.

In this special issue with the theme 
of “Sophists” edited by Güvenç Şar, 
in his work titled Sophists: Beyond 
Good and Evil, Güvenç Şar evalu-
ates the positive-negative judgments 
about sophists throughout the history 
of philosophy based on Ancient Greek 
thinking. In his work titled Language, 
Truthfulness, Being. Searching for 
Traces of Truth in Gorgias’ Texts, 
İbrahim Daşkaya presents his positive 
claims on linguistic communication 
and accuracy, based on the sophist 
Gorgias. Gökhan Çelen, in his work 
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Atina Polisi’nde Sınıf Mücadelesi: 
Sofist Düşünürlerin Konumlandı-
rılması başlıklı çalışmasında sofist 
düşünürlerin ekonomik, siyasi, top-
lumsal ve dini yapıya ilişkin düşün-
celeri inceliyor. Ender Büyüközkara, 
İbnü’l-Arabî’nin Sofistlere İlişkin 
Görüşlerine Dair Bir İnceleme baş-
lıklı çalışmasında İbnü’l-Arabî’nin 
Sofistler hakkında görüşlerini varlı-
ğın yenilenmesi bakımından değer-
lendiriyor.

Bu sayının çevirileri de sofist 
temalı. Elif Akgün Kaya, II. Sofis-
tik Dönem sofistlerinden Lucius 
Flavius Philostratos’un Sofistlerin 
Yaşamı adlı yaptının Klazomenailı 
sofist Skopelianos’u tanıttığı bölü-
mü Eski Yunancadan çevirdi. Elif 
Akgün Kaya, bu çeviri için ayrıca 
II. Sofistik dönem, Philostratos ve 
Skopelianos hakkında bilgiler içe-
ren bir giriş yazısı da yazdı. Scott 
Consigny’in Nietzsche’nin Sofist 
Okuması başlıklı makalesini Fatih 
Er İngilizceden; Barbara Cassin’in 
Kim Korkar Sofistlerden? Etik Doğ-
ruluğa Karşı adlı çalışmasını Abrim 
Gürgen İngilizceden; Joseph More-
au’un Bir Sofist Kimdir başlıklı ma-
kalesini Adnan Akan Fransızcadan; 
John Scenters-Zapico’nun Sofistler 
Meselesi’ni Engin Yurt-Erdal Yıldız 
İngilizceden çevirdi.

titled Class Struggle in the Athens 
Police: Positioning Sophist Think-
ers, examines the thoughts of sophist 
thinkers on the economic, political, 
social, and religious structure. Ender 
Büyüközkara, in his work titled A 
Study of Ibn al-Arabi’s Views on the 
Sophists, evaluates Ibn al-Arabi’s 
views on the Sophists in terms of the 
renewal of existence.

The translations of this issue are 
also sophist themed. Elif Akgün Kaya 
translated the part of Lucius Flavius 
Philostratos’s one of the sophists of 
the second Sophistic Period, Life of 
the Sophists from Ancient Greek, 
in which he introduced the Clazo-
mean sophist Scopelianos. Elif Ak-
gün Kaya also wrote an introduction 
for this translation, which includes 
information about the second So-
phistic period, Philostratos and Sco-
pelianos. Fatih Er translated Scott 
Consigny’s article titled Nietzsche’s 
Reading of the Sophist from English; 
Abrim Gürgen translated Barbara 
Cassin’s Who is Afraid of Sophists? 
Against Ethical Correctness from 
English; Adnan Akan translated Jo-
seph Moreau’s article titled Qu’est-
ce qu’un Sophiste from French; En-
gin Yurt-Erdal Yıldız translated John 
Scenters-Zapico’s The Case fort the 
Sophists from English.
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Bu sayımızda üç kitap tanıtım 
yazısı mevcut. İbrahim Anık, Nico-
lai Hartmann’ın iki makalesinin bir 
araya getirildiği Aristoteles ve Hegel 
başlıklı kitabı, Mustafa Ayık, Fré-
déric Gros’un Michel Foucault adlı 
çalışmasını, Sevilay Sönmez ise Fat-
magül Berktay’ın Dünyayı Bugünde 
Sevmek adlı kitabını tanıtıyor

Yeni sayılarda buluşmak dileği ile. 
Hakan Poyraz

There are three book introduction 
articles in this issue. İbrahim Anık in-
troduces Nicolai Hartmann’s book ti-
tled Aristotle and Hegel in which two 
articles are brought together, Mustafa 
Ayık introduces Frédéric Gros’s work 
Michel Foucault and Sevilay Sönmez 
introduces Fatmagül Berktay’s book 
Loving the World Today.

Hope to meet in new issues.
Hakan Poyraz


