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A city forms the core of all political and philosophical projects. On one hand,
a city is a place of human aspirations and pursuits; on the other, it represents a
space of tension and anxiety. This dual and often paradoxical character of the city
compels philosophers to constantly cogitate its current status. Philosophy is often
defined as the child of the city (polis); it is thus the product of urban life. As a
medium of social space and political unity, the city has become a stipulation for
philosophical activity. In this sense, philosophy is not deprived of its conditions;
alternatively, it is an activity that reveals itself within its prerequisite environment.
The book reveals varied philosophical reflections on the city, focusing primarily
on the urban crisis and debates on rights to the city. The book also attends to the
city-philosophy connection in terms of language, borders, art, architecture, and
meta-philosophy. The body of research on the city cannot be reduced to the sum
of discourses of technical experts. Beyond this boundary, the city stands in its
entirety at the heart of debates on equality, freedom, and liberation, surpassing all
types of pragmatic discussion. Max Weber cites the proverb, “Stadtluft macht frei”
(the urban air frees), serving as a reminder that a city is also a place of domination
and freedom. In this respect, the city is the arena of all types of conflict.

Kent politik ve felsefi tasarıların hep kalbindedir. Kent, bir yandan insani özlemler
ve arayışların mekanı, diğer yandan ise kaygı ve tedirginliklerin de parçasıdır.
Kentin bu çifte paradoksal karakteri, felsefeyi ve filozofları onun güncel statüsünü
sürekli düşünmeye itmektedir. Biliyoruz ki, felsefe “kentin (polis’in) çocuğudur”,
bir başka deyişle kentsel yaşamın ürünüdür. Toplumsal mekanın ve politik
birlikteliğin ortamı olarak kent, felsefi etkinliğin koşulu olmuştur. Felsefe bu
anlamda koşullarından yoksun değildir aksine koşullarında kendisini ortaya koyan
bir etkinliktir.
Eldeki kitap, kent üzerine çeşitli felsefi refleksiyonları ortaya koymaktadır. Kitap
özellikle kentsel krize ve kent hakkı tartışmalarına odaklanmaktadır. Bunun yanı
sıra kent-felsefe bağıntısını dil, sınır, sanat, mimari, meta-felsefe bakımlarından ele
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almaktadır. “Kent” üzerine bir araştırma sadece teknik uzmanların söylemlerinin
toplamına indirgenemez, bunun ötesinde, bütün pragmatik söylem tiplerini
aşarak, eşitlik, özgürlük ve kurtuluş tartışmalarının bağrında bütünselliğiyle kent
durmaktadır. Max Weber tarafından alıntılanan bir atasözü, “Stadtluft macht frei”
(kent havası özgür kılar) bize aynı zamanda kentin tahakküm ve özgürlük yeri
olduğunu hatırlatmaktadır. Bu açıdan kent her türlü mücadelenin alanıdır.

La ville est toujours au cœur des projets philosophiques et politiques. D’ailleurs elle
fait partie de l’inquiétude et de l’angoisse humaine. Ce double caractère paradoxal
de la ville pousse la philosophie et les philosophes à repenser son statut actuel. On
sait que la philosophie est apparue comme « la fille de la cité » (polis), c’est-à-dire
la vie urbaine. La ville, en tant qu’espace urbain et milieu de collectivité politique,
devient condition pour une activité philosophique. La philosophie en ce sens n’est
pas privée de ses conditions, au contraire elle est une activité présentée dans ses
conditions.
L’ouvrage présent cherche à déjouer la réflexion philosophique sur la ville. Il se
concentre sur la crise urbaine et les enjeux du droit à la ville. Un discours sur la
« ville » ne peut se réduire à la somme des discours des spécialistes, par contre,
au-delà de tous ces types de discours pragmatiques, la ville se trouve au sein de
tous les enjeux sur l’égalité, la liberté et l’émancipation. Un vieux proverbe, cité
souvent par M. Weber « Stadtluft macht frei » (l’air de la ville rend libre) nous
rappelle que la ville est à la fois un lieu de domination et liberté.
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Cities are constantly changing depending on time, like everything else. The
determination of this change in modern times is especially in the field of interest
of social sciences. The constant change of lifestyles, newcomers to the city,
behavior patterns, demographic mobility, micro groups, demands for rights and
freedoms, environmental problems, architecture, city representations in art, etc.
are the first issues and problems that come to mind when it comes to the city
today. Understanding all these and finding solutions to problems requires knowing
what the city is telling us and what messages it gives us. At this point, what is
expected from social sciences is to focus on these issues and problems and to
produce solutions through different disciplines.
This 5 volume series, which we have prepared with the title “The City’s
Language”, consists of books that bring together articles written by scientists who
are competent in their fields around the topics we pointed out above. We hope that
this series, in which the subject is aproached and discussed within the framework
of Literary Science, Philosophy, Semiology, Psychology, Sociology and History,
will contribute to readers, researchers and related fields.

Her şeyde olduğu gibi zamana bağlı olarak şehirler de sürekli değişmektedir. Bu
değişimi modern zamanlarda tespit etmek ise özellikle sosyal bilimlerin ilgi alanına
girmektedir. Hayat tarzlarının sürekli değişmesi, şehre yeni katılan unsurlar, davranış
biçimleri, demografik hareketlilik, mikro gruplar, hak ve özgürlük talepleri, çevre
sorunları, mimarî, sanatta şehir temsilleri vs. günümüzde şehir söz konusu olduğunda
akla ilk gelen konular ve problemlerdir. Bütün bunları anlamak ve problemlere
çözüm üretmek ise şehrin bize hangi yolla neler söylediğini, hangi mesajları verdiğini
bilmekten geçer. Bu noktada sosyal bilimlerden beklenen ise farklı disiplinler
aracılığıyla bu konular ve problemler üzerinde durmak, çözüm yolları üretmektir.
“Şehrin Dili” üst başlığıyla hazırladığımız 5 ciltlik bu seri, alanlarında yetkin
bilim insanlarının yukarıda işaret ettiğimiz konular etrafında yazdığı makalelerin
bir araya getirildiği kitaplardan oluşmaktadır. Konunun Edebiyat Bilimi, Felsefe,
Göstergebilim, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih çerçevesinden ele alındığı ve tartışıldığı
bu serinin okuyuculara, araştırmacılara ve ilgili alanlara katkı yapmasını umuyoruz.

Comme dans tout, les villes subissent un changement perpétuel. C’est aux
sciences sociales de repérer ce phénomène pluridimensionnel dans les temps
modernes. Le changement constant des modes de vie, les nouveaux éléments de la
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ville, les modes de comportement, la mobilité démographique, les microgroupes,
les revendications des droits et libertés, les problèmes environnementaux,
l’architecture, les représentations de la ville dans l’art, etc. sont les premiers thèmes
et problèmes qui viennent à l’esprit autour de la ville actuelle. Pour comprendre
tout cela et trouver des solutions adéquates, il est impératif de connaître la forme
et le contenu des messages émis par la ville. A ce stade, les sciences sociales sont
convoquées à étudier ces thèmes et ces problèmes à travers différentes disciplines,
pour essayer de les résoudre.
La collection préparée sous le titre général de « Langues de la ville » est
composée de cinq livres qui réunissent les articles rédigés par les scientifiques
compétents dans leurs domaines autour des sujets cités. Nous souhaitons que
la présente collection qui traite et discute le thème de la ville dans le cadre des
études littéraires, de la philosophie, de la sémiotique, de la psychologie, de la
sociologie et de l’histoire portent une contribution aux domaines cités ainsi qu’aux
chercheurs et aux lecteurs.

Ali Şükrü ÇORUK

General Editor,
Prof., Istanbul University, Faculty of Letters, Istanbul, Turkey
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PREFACE
What goes by the name of Istanbul?
Istanbul is, above all, a city of time and space.
Istanbul’s spatial context is established at the primary level by the elements that make
it a city of horizons and silhouettes. Istanbul makes the human search for the horizon more
tangible through its own touch. However, the skyscrapers close Istanbul’s space off to the
divine. The space where these sky-scraping structures gradually destroy the horizons and
distort Istanbul’s silhouette, the human condition becomes horizonless and bereft of the
divine.
The second level of Istanbul’s spatial presence concerns buildings integrated with the
city’s cultural history. In particular, the historical peninsula with Pera and the Bosphorus as its
other are elements that characterize the space of Istanbul. These elements denote the building
blocks that offer historical continuity and spirit to the city and simultaneously reproduce that
continuity and the spirit. The becoming placeless of Istanbul and the endless endeavour to
make it so amount to “the city’s death.”
It is indeed beyond doubt that the question “What is Istanbul?” obliges an answer that
initially elucidates what Istanbul is not. Istanbul is not a skyscraper. The skyscraper is an
idol that signifies the destruction of continuity and the reproduction of Istanbul’s space.
Three historical phases should be noted concerning this process of becoming placeless. First,
the renovative neoclassical architecture constructed from the 1870s to the 1920s continues
to preserve and contributes to Istanbul’s spatial stability. Second, the so-called nationalist
architecture dating between the 1920s and the 1950s also sustains the reproduction of Istanbul’s
space. However, the third process initiated from the 1950s began to divide Istanbul’s space
and misplace its historical continuity. Therefore, unsustainable rapid development models
denote the elements that may be criticized for Istanbul’s spatial displacement rather than
modernism or modernist architecture.
Let us consider time. Istanbul encompasses all times but does not itself belong to any
particular period. Istanbul has its own time. Istanbul’s present is radical and brand new at all
times, but it can always hear the sounds of the past. In this respect, an Istanbulite is a modern
citizen who belongs to all times. Istanbul has been expressing the Turkish condition of being
modern in its daily life since the days of the Conquest.
The time of Istanbul and Istanbulites lives the tree, the water, and the sky. In Istanbul, the
people and the city have declined wherever the tree, the water, and the sky have deteriorated.
Istanbul, along with its trees, water, and sky, is both contemporary and 5000 years old.
Its time and space makes Istanbul a city of reflection. An Istanbul that loses the quality of
reflection and contemplation would lose its spirit.
ix
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If Istanbul has lost its spirit, the inheritance of the Istanbulite is that of the prodigal. As
appropriation, the prodigal only dreams of acquiring property. Such an individual builds a
personal dominion over time and space. The possession of money, plunder, and property
is not true possession. As a maritime city, Istanbul was sacrificed to the property owner’s
property hunger.
Istanbul shows its spirit not in its ugly buildings but in the calmness of its kailyards. An
Istanbul that destroys its kailyards is nothing but a disenchanted iron cage. However, there is
a fundamental difference between Istanbul and Western cities. The disenchanted enormous
Western metropolises can create an alternative life with their rationality; but the property
addiction and the housing that conflict with Istanbul’s spirit cannot create this alternative.
The human being has already alienated and reified the self in the prevailing realm of
ultra-rationality. Undoubtedly, Istanbul has partaken of its share of rationalist distancing from
its spirit. However, if knowledge, science, and wisdom are still worth mentioning apropos
Istanbul, they are primarily visible in the city’s architectural assemblages. Some locations
brought up against a spaceless Istanbul cannot create a space that is real and vital. Life
behind secured doors does not allow the generation of knowledge. Conversely, the irrational
appetite of the prodigal is added to the reification stemming from Istanbul’s share of technical
rationality. Labeling the productions of a predatory mindset as science would not result in the
actual emergence of science.
The colors of Istanbul are green, white, and blue. This city cannot be handed over to the
pro-standardization mass housing logic. Islamic cities are spaces that open up to the world;
they do not close themselves off against it. The placelessness of being closed up must be
resisted in Istanbul.
It is evident that both planned and unplanned development has been unsuccessful in
Istanbul. Instead, the city requires a decentralized administration. Public assemblies should
be formed in municipalities independently of the municipality. Municipalities should develop
policies and architectures according to the self-government principle and not in line with
predatory capital. Public spaces should be increased for the participatory management of
Istanbul. Enough libraries should be built to cater to the entire population of the city.
What Use is Philosophy to a City?
Philosophy represents the act of rowing against the current. In this sense, the discussion
should involve myriad philosophies and not one particular philosophy. However, contemporary
philosophical approaches can be classified into three branches: compromising philosophies,
band-aid philosophies, and philosophies that withstand the current. Our own understanding
of philosophy belongs to the third category and is named critical political philosophy.
In this sense, philosophy is an invitation to question. The taking of a philosophical stand
is the effort to deconstruct neoliberal concepts. Philosophy conceptually moves against the
x
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production of human beings as human capital, making the species valuable or worthless
in a specific direction. Philosophy is not a compromise with conventional ideas and the
prevailing world. Overthrowing the neoliberal logic that has spread to every part of daily life
in the contemporary world is among the main tasks of philosophy. It is necessary to develop
ideas against this logic.
To question the world in which humanity exists means displacing the concepts of this
world. The questioning life takes a philosophical stand against the neoliberal detention of
life. As such, philosophy criticizes and negates what is, rather than affirming it. This friction
is essential for philosophy. Philosophy gets in the way.
Today humanity is presented with a picture of the world as if it has no way out. As if there
is no alternative. Philosophy is not a pet to be walked around on a leash in this neoliberal
world. Philosophy is savage, like the democracy of the polis from which it was born. The
polis (as a city and a political unit) is a space of questioning.
Philosophy, to recall Kant, is a battlefield, a domain of struggle. The oppositional identity
of philosophy does not find itself in an unconditional opposition to everything but in its focal
attention on the search for truth. The philosopher reveals the possibilities of cognition in
pursuit of truth. It is evident from the very first philosophers that they rebelled against the
injustice of the period in which they lived. The opposition of philosophy is an invocation of
justice against the unjust. That is why it is crucial to unlock the possibilities of criticism and
interrogation against injustice.
The possibilities of philosophy in the public space are narrowed. The function of
philosophy, or critical political philosophy, is not merely to undertake speculative research
for truth and justice; instead, philosophy must work on the basis of creating an impact on
everyday life in its historical and social contexts. Theoria cannot be considered independent
of praxis and poiesis. Theoria cannot be treated independently of injustice. Critical political
philosophy exposes unjust situations.
Philosophy has diverged in the present world from the moves that would fulfill this
primary function. The philosophies of the neoliberal culture and the band-aid philosophies
that are content with partial criticism against neoliberal societies cannot achieve the essential
gesture of philosophy. The stance of working with decaying neoliberal concepts and the
neoliberal perception of the city should be opposed by philosophy. The disappearance of
humanity and ethos from the public space is one of the most severe problems confronting
contemporary communities.
An attitude that may be termed ethicism becomes prevalent in philosophy in the process
of dissolving publicity. The infiltration of experts into all areas of life and the transformation
of the human being into a result of the logic of the market strip humanity of its ethos. In
this sense, this transformation offers individuals personal freedom as consumers; but, on
xi
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the other hand, it threatens the public freedom entirely. In this sense, both the individual
and the political spaces become closed off. The conformist attitudes of neoliberal subjects
further intensify this closure. The neoliberal order is nourished by the Neo-Stoic mindset of
conformist individuals.
Critical political philosophy is the philosophy that awakens humanity.
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İstanbul Neyin Adıdır?
İstanbul her şeyden önce bir zaman ve mekan şehridir.
İstanbul’un mekan olarak bağlamını birinci düzeyde kuran unsurlar, onun “ufuk” ve “siluet” şehri olmasıdır. İstanbul ufkuyla, insanın ufuk arayışına temas eder. Oysa gökdelenler
İstanbul mekanını ilahi olana kapatan yapılardır. Bu doğrultuda gökdelenlerin giderek ufukları imha ettiği ve İstanbul siluetini bozduğu mekan, insanın ufuksuzlaşması ve ilahsızlaşması
anlamına gelmektedir.
İstanbul açısından mekanın ikinci düzeyi ise kültürel tarihi ile bütünleşmiş yapılarıdır.
Özellikle tarihi yarımada, onun ötekisi olarak Pera ve Boğazlar, İstanbul mekanının karakterini veren unsurlardır. Bu unsurlar kentin tarihsel sürekliliğini ve ruhunu veren aynı zamanda
yeniden üreten yapıtaşlarıdır. İstanbul’un mekansızlaşması ve mekansızlaştırılmaya devam
edilmesi ise İstanbul’un “ölümü” anlamına gelmektedir.
Şüphesiz “İstanbul nedir?” sorusu, öncelikle İstanbul’un ne olmadığını söylemeye mecbur
bırakmaktadır. İstanbul gökdelen değildir. “Put” olarak gökdelen İstanbul mekanının sürekliliğinin ve yeniden üretiminin imhasıdır. Bu mekansızlaşmayla ilgili olarak üç tarihsel evreye
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dikkat etmek gerekmektedir. Birincisi 1870’lerden 1920’lere kadarki neo-klasik mimari. Bu
yenilik mimarisi hala İstanbul’un mekansal sürekliliğini koruyarak ona katkı sağlar. İkincisi ise
1920’lardan 1950’lere ulusçu mimari olarak adlandırılabilecek süreç. Bu süreç de hala bu İstanbul mekanının yeniden üretimini sürdürmektedir.Üçüncüsü ise 1950’lerden itibaren başlayan
süreçtir. Bu süreçte İstanbul mekan olarak bölünmeye ve tarihsel bağlarıyla olan sürekliliğini
yitirmeye başlamıştır. O halde İstanbul açısından eleştiri konusu olabilecek unsur modernizm
ya da modernist mimariler değil aksine sürdürülemeyen hızlı kalkınmacı modellerdir.
Gelelim zaman bahsine. İstanbul bütün zamanları kapsar ancak İstanbul hiçbir zamana
ait değildir. İstanbul’un kendisine ait bir zamanı vardır. İstanbul’un şimdisi radikal bir şimdidir. İstanbul’un her zaman yepyeni olan şimdisi, her zaman için geçmişin seslerini duyar. Bu
bakımdan İstanbullu her zamana ait bir moderndir. İstanbul, Türk gündelik yaşamı açısından
Fetih günlerinden bu yana modern olmayı anlatmaktadır.
İstanbul’un ve İstanbullunun zamanı ağacı, suyu ve gökyüzünü yaşar. Ağacın, suyun ve
gökyüzünün bozulduğu İstanbul’da insan da şehir de bozulmuştur. İstanbul ağacıyla, suyuyla
ve gökyüzüyle hem 5000 yıl’lıktır hem de bir an’lıktır.
İstanbul zamanı ve mekanıyla bir tefekkür şehridir. Temaşayı ve tefekkürü kaybetmiş bir
İstanbul ruhunu kaybeder.
Ruhunu kaybeden bir İstanbul’da, İstanbullunun tevarüsü mirasyedininkidir. Mirasyedi,
temellük olarak sadece mülk edinmeyi düşler. Zamanın ve mekanın üzerinde kendi hakimiyetini inşa eder. Para, yağmalama ve mal için sahiplenme, gerçek anlamda sahiplenme
değildir. Deniz şehri olarak İstanbul, mülk sahibinin mülk açlığına feda edilmiştir.
İstanbul ruhunu, çirkin binalarında değil bostanlarındaki sakinlikte gösterir. Bostanlarını
yok eden bir İstanbul, büyüsü bozulmuş demir kafes dışında bir şey değildir. Ancak Batı şehirlerinden temel bir farkla: Batı’nın büyüsü bozulmuş büyük şehirleri hâlâ rasyonalitesiyle
bir alternatif yaşam oluşturmayı başarabilirken İstanbul’un ruhuna aykırı yapılaşmalar ve
mülk düşkünlüğü bu alternatifi yerine getirmekten de çok uzaktır.
Biliyoruz ki ultra-rasyonelliğin dünyasında insan zaten kendisine yabancılaşmış ve şeyleşmiştir. Şüphesiz İstanbul da bundan payını almıştır. Ancak İstanbul’da hala ilim, irfan ve
hikmetten söz ediliyorsa bunların görüleceği birincil unsurlar mimari yapılardır. Lamekan
İstanbul’un karşısına çıkarılan bir takım “lokasyonlar” gerçek mekan oluşturamazlar.
“Güvenlileştirilmiş” kapıların ardındaki yaşam ilim, irfan üretmeye imkan tanımamaktadır.
Aksine, bir yandan teknik rasyonalitenin şeyleşmesinden pay alırken diğer taraftan bu şeyleşmeye mirasyedinin irrasyonel iştahı eklenmektedir. Yağmacı zihniyetin üretimlerine “irfan” adı verilince ortaya irfan çıkmış olmamaktadır.
İstanbul’un renkleri yeşil, beyaz ve mavidir. Bu şehir tektipleşmeci toplu konut mantığına
teslim edilemez. İslam şehirleri dünyaya açılmanın mekanıdır. Kapanmanın değil. Kapanmanın mekansızlığına karşı koyulmalıdır İstanbul’da.
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PREFACE
İstanbul’da görülmüştür ki “planlı” da “plansız” da başarısız olunmuştur. Bunun yerine
ademi-merkeziyetçi bir yönetim sergilenmelidir. Belediyelerde halk meclisleri, belediyeden
bağımsız olarak oluşturulmalıdır. Belediyeler yağmacı sermayenin değil halkın özyönetim
ilkesine göre politikalar ve mimariler geliştirmelidir. İstanbul’un katılımcı yönetimi için
kamusal alanlar artırılmalıdır. Tüm İstanbul nüfusuna yetecek kadar kütüphane inşa
edilmelidir.

Şehirde Felsefe Ne İşe Yarar?
Felsefe akıntıya karşı kürek çekmektir. Bu anlamda tek bir felsefeden değil felsefelerden
söz açılabilir. Felsefe anlayışlarını çağdaş dönemde üçe ayırmak mümkündür. Uzlaşmacı
felsefeler, pansuman felsefeler ve akıntıya karşı duran felsefeler. Kendi felsefe anlayışımız
üçüncü kategoridedir. Buna eleştirel politik felsefe adını vermekteyim.
Felsefe bu anlamda sorgulamaya davettir. Felsefi anlamda tavır almak neoliberal kavramların sökümünü yapmaktadır. Felsefe, insanın, insan sermayesi olarak imal edilmesine ve bu doğrultuda değerli ya da değersiz kılınmasına karşı bir hamleyi kavramsal olarak
gerçekleştirir. Felsefe alışılageldik fikirlerle ve onların dünyasıyla uzlaşma değildir.
Günümüz dünyasında gündelik yaşamın her yerine sirayet etmiş olan neoliberal mantığın
alaşağı edilmesi felsefenin temel görevleri arasındadır. Bu mantığa karşı fikirler geliştirmek
gerekmektedir.
Yaşadığımız dünyayı sorgulamak, bu dünyadaki kavramları yerinden etmek demektir.
Sorgulanmış hayat neoliberalizmin hayatı teslim alması karşısında felsefi anlamda bir tavır
alabilmektir. Bu haliyle felsefe varolanı olumlamaktan ziyade onu eleştirir ve olumsuzlar.
Felsefe için bu sürtüşme esastır. Felsefe pürüz çıkarır.
Bize bugün sanki içinden hiç çıkışı olmayan bir dünya resmi sunulmaktadır. Sanki alternatif yokmuş gibi. Felsefe bu neoliberal dünyada boynuna tasma takıp gezdirilecek bir evcil
hayvan değildir. Felsefe tıpkı içinden doğduğu polisin demokrasisi gibi vahşidir. Polis (şehir
olarak ve politik birlik olarak) sorgulamanın mekanıdır.
Felsefe, Kant’ı anarsak, bir savaş ve mücadele alanıdır. Felsefenin muhalif kimliği
kendisini koşulsuzca her şeye karşı çıkmasında değil, aksine hakikat araştırmasını merkeze
almasında bulur. Filozof hakikatin peşinde düşünme olanaklarını açığa çıkarır. İlk filozoflardan itibaren filozofların yaşadıkları dönemin adaletsizliğine isyan ettiklerini görürüz. Benim
felsefenin muhalifliğinden anladığım adaletsiz olana karşı adaleti çağırmasıdır. Adaletsizliğe
karşı eleştiri ve sorgulama imkanlarını açmak bu yüzden önemlidir.
Felsefenin kamusal alanda imkanları daraltılmıştır. Felsefenin ya da eleştirel politik felsefenin rolü sadece spekülatif bir hakikat ve adalet araştırması yapmak değildir, aksine felsefe
bunun tarihsel ve toplumsal bağlamlarında gündelik yaşamdaki etkisini de merkeze alır.Theoria, praksis ve poeisisten bağımsız düşünülemez. Theoriayı adaletsizlikten bağımsız ele alamayız. Eleştirel politik felsefe adaletsiz durumu açığa çıkarır.
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PR EFACE
Günümüz dünyasında felsefe bu temel işlevini yerine getirecek hamlelerden uzaklaşmıştır. Neoliberal kültürün içinden felsefeler ile bunlara karşı kısmı eleştirilerle yetinen
pansumancı felsefeler, felsefenin temel jestini yerine getiremezler. Çürüyen neoliberal kavramlarla da neoliberal kent algısıyla da iş yapmak, felsefenin karşısında olması gereken bir
tutumdur. Kamusal alanda insanın ve ethosun kaybolması bugün karşımızdaki en ciddi sorunlardan biridir.
Etikçilik olarak adlandıracağımız bir tutum, kamusallığın çözülmesi sürecinde felsefede
yaygın hale gelmektedir. Uzmanların hayatın her alanına sızması, insanın ethosundan
sıyrılmış bir şekilde pazar mantığının bir sonucuna dönüşmesi bu anlamda insanı bireysel
anlamda tüketici özgürlüğüne kavuştururken kamusal özgürlüğünü bütünüyle tehdit etmektedir. Bu anlamda birey de politik alan da kapanmaktadır. Neoliberal öznelerin konformist
tavrı bu kapanmayı daha da derinleştirmektedir. Neoliberal düzen, konformist bireylerin yeni-stoacı tutumundan beslenmektedir.
Eleştirel politik felsefe insanı uyandıran felsefedir.
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