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Konunun kendisiyle ilgili bazı sıkıntılarımız var. Marksizm ve ekonomi politik dediğimizde Marksizm ve 

Marksizm’den mi bahsediyoruz? Her ne kadar Marksizm’in kendisi üzerine tartışmaya bağladığımızda 

örneğin felsefe eleştirisi, ideoloji kuramı, yabancılaşma anlatısı, bunlar çok önemli katkı sunmuş olsa 

da,  her ne kadar sosyolojinin kurucu figürlerinden biri olarak anılsa ve eleştirilse de,  Marksizm 

dediğimizde klasik siyasal iktisadın eleştirisine değinmek gerekir. Diğer alanlardan katkılar olsa bile 

klasik siyasal iktisattan söz ediyoruz çoğunlukla. Burada başka türlü sorunlarımız var, yöntem 

meselesi nedeniyle, kavramlar nedeniyle, bizzat 20. Yy. ve 21. Yy. değişim dönüşümler nedeniyle 

beraber Marx’ın sürekli eksik bıraktığı ya da Marx’ın daha fazlasını yapacakken yapmadığı bir alan 

olarak da tarif edilebiliyor. Ben meslekten iktisatçı birisi değilim fakat bu durumun bir avantaj 

olduğunu düşünüyorum. Ben bir siyaset bilimci gözüyle siyasal iktisat yapmaya ve siyasal iktisat 

eleştirisi yapmaya çalışan biriyim.  

Klasik siyasal iktisat ne idi ve Marx’ın buradaki katkısı ve eleştirisi neydi? Marksist yöntemin nasıl 

eleştirilmesi gerekiyor? Para kredi ve hayali sermaye ve kredi tartışmasına, finansallaşma tartışmasına 

Marksist açıdan nasıl bakılabilir? 

Zannediyorum şunu vurgulayarak başlamalıyız: Marksizm dediğimizde siyasal iktisattan ziyade siyasal 

iktisat eleştirisinden bahsediyoruz. Refah ve zenginlik sorusu temel soru. Kimilerine göre 16. yy’den 

itibaren kimilerine göre daha belirgin bir şekilde 18. yüzyıl sonunda özellikle Avrupa’nın belli başlı 

bölgelerinde bir refah artışı bir servet birikimi ve zenginlikte çoğalma görülmeye başlandı. Araştırma 

gündeminin temel sorunsalı bu refahın ve zenginliğin kaynağının ne olduğu ve nasıl yönetilebileceği, 

çoğaltılabileceği ve değerlendirilebileceği sorularına odaklanmasıydı. Marx’ın kendisinin klasik siyasal 

iktisadın bir parçası olmasına yönelik hatırı sayılır miktarda akademik çalışma mevcuttur. Bunun 

nedeni Marx’ın da temel sorunsalı paylaşmasıdır. Marx’ın da temel sorunsalda bahsedildiği üzere 

refahın ve zenginliğin kaynağının ne olduğuna ve etrafımızda neden bu kadar çok meta görmeye 

başladığımıza odaklandığını görmekteyiz. Bu durumu Kapital’in ilk cümlesinde de görmekteyiz 

‘’Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumlarda refah muazzam bir meta birikimi olarak 

gözükür. Bunun basit bir biçimi tek bir metadır.’’ Dolayısıyla araştırmamıza meta biçiminden 

başlamalıyız. Buradaki sorun, zenginliğin neden meta birikimi olarak gözüktüğü ve zenginliğin neden 

sürekli kendisini çoğaltabilen bir zenginlik olarak ortaya çıkmasıdır. Bu sorunlar klasik siyasal iktisadın 

sorusudur. Marx da kendisini klasik siyasal iktisadın eleştireni olarak görür çünkü Marx’a göre Klasik 

siyasal iktisat bazı temel çıkarımlarda bulunmasına rağmen ve bazı sorulara cevap üretmesine rağmen 
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yetersizdir. Klasik siyasal iktisat neden sorusunu sormaktadır, değerin kaynağı olarak emek gücünü 

göstermektedir, emeği tüm zenginliğin esas kaynağı olarak tespit etmektedir ama neden sorusunu 

nasıl ve niçin sorularıyla tamamlamamaktadır. Nasıl oluyor da emek gücü değer biçimini alıyor? 

Neden biz neden kendisini çoğaltan değerler dünyasında debeleniyoruz? Kapitalin ilk sayfalarında 

Marx’ın kendisini gerilimli bir pozisyona koyduğunu görmekteyiz fakat Kapital’in alt başlıklarında ise 

siyasal iktisadın eleştirilerini görmekteyiz. Tespit ettiler, Bütün bu zenginliğin kaynağını emek olarak 

gösterdiler ama kritik soruları sormaktan imtina ettiler. Kritik soruları sormaktan imtina etmelerinin 

arkasında tabii ki sınıfsal konumlar yer almaktadır. Yöntem tartışması eserin kendisine içkindir. 

Yöntem tartışması esere başlarken araştırma yöntemi şudur diye ayrı bölüm olarak sunulmaz. 

Araştırma kendisini yaparken belirli yöntem kullanılır ama eserin kendisine yedirilir.  

Klasik siyasal iktisatla kurulan gerilimli ilişki aynı zamanda 18. Yy sonu ve 19. Y başında devlet 

sermaye ilişkisi üzerine yazılanlarda ve değerlendirmelerde de kendisini gösterir. Net bir şekilde 

Marx’ın kendi çağının tartışmaları üzerine eleştirilerinin temellendirdiğinin görmekteyiz. Marksolojiye 

gömülmüş, hayatını Marx’ın satırlarını tekrar tekrar okuyup tefsir etmeye, yorumlamaya adayan 

çeşitli tanıdıklarımıza yöneltmemiz gereken bir eleştiri söz konusudur; o günün, o çağın tartışmalarıyla 

bir ilişki kurmayan bir Marksist eleştiri, Marksist bir eleştiri olmaktan ve Marksist eleştiri sıfatını 

taşımaktan uzaklaşmaktadır. Marx’ın kendi tartışması(devlet sermaye tartışması) Devlet-sermaye 

ilişkisi devletin piyasa ilişkisine müdahale etmemesi gereken bir ilişki olarak konumlandırılır. Bu büyük 

oranda 1830lardan itibaren İngiltere’de hâkim olan anlayış ve kurulmakta olan Pax Britanica ile ilgili 

bir şey. Klasik siyasal iktisat figürlerinin benimsediği anlayış... Yani temelde merkantilist dönem dair 

ya da daha öncesindeki ulus-devlet olarak adlandırılan yapının, piyasa ilişkilerine dair müdahale tarzı 

onaylanmamaktadır. Bu anlamda klasik siyasal iktisat da eleştiri olarak kendisini var eder. Fakat klasik 

siyasal iktisat, devlet ile piyasa arasındaki ilişkiyi tariflerken zaman zaman Olanla olması gerekeni 

yedirerek tartışır ve devlet ve piyasa birbirinden ayrı alanlar olarak görülür.  Klasik siyasal iktisat 

kendisini devlet müdahalesini eleştiren bir yerde konumlasa da olanı en kaba olanı zaman zaman 

sunar. Marx bu ayrımı göstermek için klasik siyasal iktisat yerine başka ifadeler kullanmayı tercih 

etmiştir. Dolayısıyla şunu vurgulamaktayım, Marx araştırma nesnesiyle ve çağının sorunlarıyla 

gerilimli ilişki kuruyor. Kendisini o geleneğin bir parçası haline getirirken, o geleneğin temel 

varsayımlarını karşına alıp onları aşacak ve ötesine geçecek olan bir basamak oluşturmaya çalışıyor. 

Marksist eleştiri 

Neden nasıl sorusu - Emek gücü neden ve nasıl değer biçimini alıyor? 

Marx’ın yöntemi nedir?  

-Yöntembilimsel bir itiraz 

Yöntem tartışmalarına girmez şu anki gibi. Marx’ın yönteminin ne olduğu sorusu, o yöntemi 

benimseyerek eleştirel bilgi üretmemiz açısından önemlidir. Lenin’in popülerleştirdiği sonrasında 

Giddens gibi üçüncü yol teorisyenlerinin dahi Marx tartışırken kendisine atıfta bulunmaktan 

çekinmediği şekilde Marx Alman felsefesinin, Fransız sosyalizminin ve İngiliz siyasal iktisadının 

ürünüdür diyerek aslında Marx’ın beslendiği kaynakları söylemiş oluyoruz fakat aslında Marx’ın 

yöntemine dair bir şey söylememiş oluyoruz. Yöntem tartışmasının kendisine dair şunu söylemeliyim; 

yapılan en sık görülen hatalardan biri: Marx’ı Hegel’in taklitçisi olarak konumlandırıp, Hegel’in 

diyalektiğini tekrar eden birisi olarak tartışmak ya da Marx’ı Hegel’den tamamen uzaklaştırıp, Marx’ın 



 

Hegel’den epistemolojik bir kopuş gerçekleştiğini iddia etmek. İkisi de değil, bundan daha karışık. 

Marx’ın kendisi zaman zaman Hegel’in yöntemini aştığını söyler ama zaman zamanda Hegel’in mantık 

felsefesi üzerine yazdığı eserlerde izlediği sistematiği izlemeye çalışır. Peki bu yöntem nedir? 

İki yaklaşım da mesafeli durulması gereken yaklaşımlar. Bu konu üzerine Türkiye’de Özgür Öztürk 

çalışmıştır. Özgür Öztürk’ün, Grundrisse’den Kapital’e Patikalar makalesine atıfta bulunayım; Marx’ın 

bir mantık kitabı bırakmamasının iki muhtemel nedeni vardır, mantığın şeyi değil şeyin mantığını 

araştırdığı için ve kendi mantığının bu araştırma süreci içersinde şekillendirdiği için genel bir yöntem 

metni yazmamıştır. Araştırma içinde biçimlendirilmiş olan bir süreç yöntem. 

Karşımıza tamamlanmamış değişmeye devam eden bir yöntemsel çaba var ve biz bu yöntemsel 

çabayı diyalektik materyalizm olarak tanımlıyoruz. Önemli noktalardan birisi şudur; Marx siyasal 

iktisadı eleştirirken Tarihsel ve mantıksal bir süreç işletmeye çalışıyor aslında. Rastlantısallıklardan 

arındırılmış bir tarihsel hikaye anlatmaya çalışıyor ve bunun kurucu uğraklarının kendi çelişkileri nasıl 

dönüştüğünü değiştiğini de göstermeye çalışıyor. Dolayısıyla bir yandan mantıksal süreçler var öte 

yandan da tarihsel bir hikâye var. Marx’ın yöntemine dair bir şeyler söylemeye çalışırken bu ikisini bir 

arada düşünmek gerekiyor. Mantıksal ve tarihsellik dediğimizde de işi sonlandırmıyoruz.  

Politik sorun 

Artı değer ve sermaye birikimini en başta siyasi bir problem olarak görmek gerek. Emek gücünün 

değer biçimini neden alıyor, neden değer kendisini sürekli üreten bir şeymiş gibi gözümüze 

görünmeye başlıyor? Esasında uğraştığımız sorun bu. Burada iki önemli noktaya varıyoruz. Bu nesnel 

bir şey mi? Nesnel bir şekilde değeri ölçebilir, tarif edebilir miyiz yoksa değer öznel bir şey mi? En 

başına dönersek yani metanın kullanım değeri ve değişim değeri taşıyan iki karakterine dönersek 

‘’Değişim değerleri, kullanım değerleri üzerine galebe çalmaktadır ve değişim değerleri etrafında 

dönen bir dünyada hapsolmaktayız.’’ diyerek işin içinden çıkmaya çalıştığımızda şunu atlıyoruz; o 

metanın hala bir kullanım değeri var ve bu kullanım değeri olmak zorunda. Dolayısıyla kullanım değeri 

dediğimiz şey de halen öznellik barındıran ve işin içine öznelliğin dahil edilmesi gerekilen bir şey. Bir 

metanın bizim için taşıdığı kullanım değerini anlamak zorundayız. Metanın ikili karakterinden kaynaklı 

olarak içinde debelendiğimiz bir düzlem var. Kapital’e bakanlarda ayrışma: Marx’ın  Kapital’inin 

1.cildine ve 3.cildine bakanlar arasında dahi ayrışma olduğu söylenir. 3. Cilt daha mekanik ve  şematik 

olarak değerlerin fiyatlara dönüşüm sorununa odaklanır. Başka yerlerde başka alanlara açılabilecek 

teknik iktisattan oraya gelmeden başka şeylere bakabileceğimiz bir potansiyel de vardır. Değer 

sorununun, modern kapitalizmin oluşmasından itibaren bir sorun olarak ele alındığını da görmeliyiz. 

Shakespeare’in Kral Lear adlı eserinde muazzam muhasebe göndermeleri hesap atıfları ve değer 

üzerine metaforlar vardır. Esasında o zamanlardan bu yana uğraştığımız bir mesela etrafında 

döndüğümüzü vurguluyorum. Biz metanın ikili karakterini anlamaya çalışırken, emek gücünün değer 

biçimini almasını anlamaya çalışırken en başından itibaren politik bir sorunla da uğraşmaktayız. 

Değerin nasıl muhasebeleştirdiği bir sorun. Bizzat değerin çekip çıkartılması da politik ve sosyal bir 

sorun. Üretim sürecinde en fazla değerin emekçiden çıkarılması gerekiyor fakat bunun nasıl 

kaydedildiği ve nasıl aktarıldığı da politik bir sorun. Her daim bir siyasal müdahalenin orda olduğunu 

görmek lazım. Dolayısıyla Marx’ın yapıp ettiklerine ve yazdıklarına son derece teknik bir kılıf geçirerek 

dar anlamda bir iktisat yapan marksistlerden kaçmak gerekiyor.  Marx’ın kendisinin değer konusunda 

önemli vurguları ve zengin metaforları var; kapitalistler parayı yeni bir ürünün malzemesi ya da emek 



 

sürecinin bir unsuru olarak iş gören metalara dönüştürürken ölü emeği sermayeye, canlı bir canavara 

dönüştürmüş olur. “ölü emek” harcanmış ve maddeleşmiş emek. Bunu fiyatla ölçmek bir sorun.  

Transformasyon sorunu 

Marksist eleştiri harcanmış, maddeleşmiş ölü emeğinin ölçümünü, kimin hangi koşullar altında 

yaptığını incelemeyi gündemine getirmek durumundadır. Dolayısıyla muhasebe, finans bizim işimiz. O 

değer nasıl kendi kendisini nasıl çoğaltıyor tartışmak eleştirmek bizim işimiz. Bunları yaparken temel 

felsefi sorunlara, temel tartışmalara bağlı kalarak bir sosyal bilimsel bir çaba için de bunları yapmamız 

gerekmekte. Çünkü aynı sorun ‘’Bir ürünün değerinin başka bir ürünü cinsinden ifadesi nasıl 

gerçekleşir?’’ sorusu aynı zamanda Aristo’nun da sorusudur? Aristo’nun paradan para yapmayı 

eleştirirken aklındaki soru budur. Bu soru aynı zamanda İbn Rüşd’ün de sorusudur. Adalet nasıl 

sağlanır? Adalet ancak bir ürünün değerinin başka bir ürünün değeri cinsinden ifadesi adil oluyorsa 

sağlanır. Adalet ancak pazarda, piyasada ürünler adil bir şekilde değiştirilebiliyorsa ve devlet bunu 

sağlayabilecek şekilde müdahale ediyorsa sağlanır. Dolayısıyla bu en başından politik bir mesele. Bu 

mesele aynı zamanda adalete uzanan, toplumun örgütlenmesine uzanan, üretimin, bölüşümün, 

dağıtımın nasıl gerçekleşeceğine uzanan bir mesele. Dolayısıyla meseleyi teknikleştirmenin bir anlamı 

yok. Teknikleştirme yaptığımız zaman en başta sorulara zarar verir hale geliyoruz. Marksist eleştiri 

dediğimiz şey sömürülüyoruz diyerek bitecek bir şey değil.  

Öz budur diyerek işin içinden çıkmamıza lüzum yok. Özün o biçimi (biçim çözümlenmesi) nasıl aldığını 

anlamak gerekir.  

Para-meta-para döngüsü 

Değer kendisini yeniden üreten bir şeymiş gibi görünüyor. Sermayenin aslında bir canavar gibi canlı 

emeği emerek varlığını sürdürdüğünü ve kendisini çoğalttığını görüyoruz. 

Değerin realizasyonu 

Marx şunu anlatmaya çalışıyor; metanın kendisine odaklandığımızda, kapitalist üretim tarzını 

incelemeye kalktığımızda bu metanın üretim süreci sonrasında ortaya çıkmış bir meta olduğunu 

görüyoruz. Emek gücünün, hammaddelerin ve farklı metaların işe koşulduğunu ve yeni bir metanın 

ortaya çıktığı görüyoruz Eğer değer realize olmayacaksa kapitalist üretim sonlanır. Metaya akıtılan 

değer her koşulda realize edilmelidir.  

Marx buradan hareketle meta nedir sorusunu sorar ve siyasal iktisat eleştirisinde bunu gösterir. 

Aslında bir yandan da siyasal ve tarihsel anlamda parayı türetir. Sonrasında da kapitalist toplumda 

sermaye ilişkisinin nasıl bir ilişki olduğunu tartışmaya başlar. Son olarak bizi şu noktaya getirir 

‘’Sürekli olarak artan ve çoğalan bir şey nasıl yeniden artmakta ve çoğalmaktadır? Madem metalar 

piyasada kendi değerleriyle takas ediliyor o zaman bir değer nasıl oluyor da üretim süreci sonunda 

çoğalmış bir değer olarak karşımıza çıkıyor?’’ Bizi bu soruyu sormaya iter ve bizi getirdiği nokta şudur; 

sadece dolaşım sürecine bakarak anlayamayız aynı zamanda üretim sürecine de bakarsak emek 

gücünün nasıl sömürüldüğünü ve emek gücünden değerin nasıl çıkarıldığını anlamamız gerekir. 

Kredi para 



 

Modern krizleri anlamak için bu uyarıyı gördükten sonra durmamız anlamlı değil. Modern bir 

bankacılık sistemini ve modern bir finansal sitemi anlamak için bazı kavramlara ihtiyacımız var. 

Marx’’ın getirdiği bazı kavramlar var. Ekonomi politiğin en temel kavramlarından biri: biz modern 

kredi sistemlerinin biriken parayı para sermayeye dönüştürdüğünü, bazı alanlara kredi vermekte 

olduğunu görmekteyiz. Kredi siteminde yaratılan ve sisteme sokulan para aynı zamanda faiz taşıyan 

para. Klasik anlamda kredi ilişkisi çok eskiden beri kullanılan bir sistem. Kredi sistemin işleyebilmesi 

için faiz ön koşuldur zaten.  

Hayali sermaye 

Marx, Hayali sermaye ile gelirin para biçimi arasında bir ayrım yapıyor. Bu ayrım modern finansal 

işlemlerin, üretim alanıyla arasına nasıl mesafe koyabildiğini anlamak için çok önemli. Gelirin para 

biçimi, faiz aracılığıyla yaratılan gelirin bir kısmına el konulmasını ifade ederken hayali sermaye ise 

değer üzerinde bir hak iddiasında bulunulmasını ifade ediyor. Marx bu tartışmanın kendisini kapital’in 

3. Cildinde yapıyor. Sermayenin harekete geçilmesi. Hayali sermayenin önemi şu: Kredi para 

yaratıldıktan sonra el değiştirebilir hale gelmezse kredi ilişkisi bir süre sonra sonlanır. Kredi çeken bir 

vatandaşı düşünelim.  Bu vatandaşın ev almak için 10 yıllık tüketici kredisi çektiğini varsayalım. Kredi 

çeken vatandaş çektiği krediyi faizi ile birlikte ödediğinde bankayla arasındaki kredi ilişkisi sonlanır. 

Peki ya banka bu 10 yıllık süre zarfında vatandaşın ödeyeceği parayı piyasada el değiştirebilen bir 

değere dönüştürse hayali sermayenin bir biçimi ortaya çıkar. Ben burada görüldüğü üzere hayali 

sermayeyi tarif ederken ev kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi örneğini veriyorum ama Marx bu 

örneği 19. Yy. sonunda daha da belirginleşen anonim şirketler üzerinden veriyor. Anonim şirketlerin 

hisseleri borsada ve finansal piyasalarda el değiştirilebilir şeyler haline gelmiştir. Anonim şirketlerden 

bahsederken çok sayıda insanın pir payına sahip olduğu bir şirketten bahsediyoruz.  Hisse senedi o 

şirketin ileride elde edeceği artı değer üzerinde hak iddiası ve finansal piyasada el değiştirilebilecek 

bir varlıktır. Hayali sermayenin şöyle bir önemi de var, her şeyin sermayeleştiği ve her şeyin 

sermayenin bir ürünü gibi göründüğü ortamın niteleyici unsurlarından biridir. Biz parayı, bir gelir 

akımını hangi üretim süreçleri sonucunda o gelir elde edildi o değer realize edildi diye anlamayız. Ne 

miktarda yatırım sonucu olarak o gelir ortaya çıktı ona bakarız. Bu düşünme tarzımızı teşvik eden, bu 

düşünme tarzını yerleştiren hayali sermaye oluşumu mekanizmasıdır. Hayali sermaye oluşumu 

mekanizması, modern kapitalist kredi sisteminin işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdır. Parayı 

sermayeleştirmek ya da sermayeyi harekete geçirmek kolay değildir, hayali sermayenin yaratacağı 

kayıtsızlık görünümüne ihtiyaç duyulur. 

Biz bugün insanın aklının almayacağı çılgın türevler, sentetik türevler ve finansal araçlar üzerine 

konuşmak durumunda hissediyoruz kendimizi çünkü bunlar hayatımızı biçimlendiriyor. Tüm bunlar 

bir çöküşe yol açabildiği gibi çöküş sonrası merkez bankalarının verdiği tepkiye göre Türkiye’ye belirli 

bir miktar sermaye girmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla Türkiye’deki kriz dinamiklerinin seyrini etkilen 

bir durum söz konusu. Bu durum kapitalizmin tamamen yeni bir evresindeymişiz gibimi bir tartışmaya 

yol açıyor. Hayali sermaye oluşumu mekanizması ile uğraşıyoruz aslında. Modern kapitalizmin işleyişi 

ve modern finansal işlemin işleyişi anlamında temel kavramları kaybetmemekte de fayda var. Hayali 

sermayenin oluşumu 19. Yüzyılda da vardı. Bunları gördüğümüz zaman, modern krizleri, modern 

finansal sistemin sorunlarını daha iyi tartışabiliriz, aynı zamanda nerede müdahale edebiliriz sorusunu 

da daha iyi tartışabiliriz ve bu bizi verimli bir kriz tarifine de götürür. 

Krize uzanmak kolay 



 

Kriz dediğimiz şey olası emek sömürüsü ile ekonomik canlılığı sürdürmek için gerekli genişleme 

olanağı arasındaki uçurumdur. Bir noktada sermaye ilişkisi vaat ettiği kadar değeri çekip 

çıkaramayacağını ya da o değeri realize edemeyeceğini göstermeye başlıyor. Bu uçurum kredi 

sisteminin işleyememesine yol açıyor ve biz semptomları görüyoruz. Elde edilecek değere dair bir hak 

iddiası var elimizde. Elimizde bir hisse senedi ya da menkul kıymetleştirilmiş bir yatırım aracı var ve 

birden ifade ettiği değeri kaybetmeye başlıyor. En fazla likitideye ihtiyaç duyulduğu anda likitide 

ortadan kaldırılıyor. Kriz derken aslında bunun semptomunu görüyoruz. Ülkede artık yeterince artı 

değer üretilemeyeceği görülüğü için ülkenin tahvilleri uluslar arası piyasalarda değer kaybetmeye 

başlıyor. Biz bu semptomları görüyor ve bunun üzerinden bir kriz tartışmasına gidiyoruz. Her kriz aynı 

değil ama mekanizma aynı.  

Bugünün üretimi ile gelecekte elde edilecek değer arasındaki bağlantıyı kuran kredi sistemi çok büyük 

bir önem arz ediyor. Biz bu kredi sisteminin işlemediği anlarda finansal krizlerden söz etmeye 

başlıyoruz. Kapitalizm kriz yaratır ama kapitalizm kriz yaratır diyerek işin içinden çıkma lüksüne sahip 

değiliz. Esasında bunu söylediğimiz zaman hiçbir şey söylememiş oluyoruz. Meselemiz ‘’sadece’’ 

emek gücünün nasıl değer biçimini aldığı meselesi değil. İçerik o biçimi nasıl ediniyor? Bu 

mekanizmaları en ince ayrıntısına kadar incelemekte aynı zamanda bizim meselemiz. Eğer biz 

Marksist bir siyasal iktisat eleştirisi üzerinden sosyal bilimsel bir bilgi üretmek, mantıksal, tarihsel 

çıkarımlar yapmak istiyorsak, ne oldu da yükümlülükler yerine getirilememeye başlandı demeli ve 

bunu sıradan bir işçinin günlük yaşamıyla ilişkilendirebilecek kavramsal aletlerle kendimizi donatmış 

olmalıyız. Dolayısıyla temel sorularımız şunlar: Kriz nasıl ortaya çıkıyor, nasıl yönetiliyor? Emek 

gücünün disipline edilmesi nasıl gerçekleşiyor? Emek gücünün disipline edilmesi aynı zamanda krize 

nasıl yön veriyor?  

 Marx’ın zengin metaforları önemli ve bunları kullanmakta, bunlardan beslenmekte fayda var.  

Marx’ın kafasında sürekli bir vampir, canavar benzetmesi olduğunu görüyoruz. Bir canavarla 

uğraşıyoruz, kendi kendisini sürekli artıran çoğaltan ilişkilerle uğraşıyoruz. Sermayenin etkili bir tanımı 

bu anlamda canlı emeği emerek hayatta kalan ve ne kadar fazla canlı emek emerse o kadar fazla 

yaşayan ölü emektir. Biz dilsiz bırakılıyoruz. Modern finansal sistemin işleyişi modern iktisat kuralları 

hakkında dilsiz bırakılıyoruz. Nasıl oluyor nasıl yapılıyor? ‘’Önce bir üniversitede iktisat yüksek lisansını 

tamamla. Sonra 3 yıl yatırım bankacılığında staj yap. Daha sonra bir kurumda 4 yıl boyunca iktisadi 

danışman olarak görev yap.’’ Tüm bunları tamamladıktan sonra iktisat alanında konuşabilir vaziyete 

gelebilirsi gibi bir algı oluşuyor. Hayır, bu doğru değil, bizim yaşamımızı biçimlendiren ilişkiler üzerine 

bizim de söz söyleme hakkımız olmalı. Nasıl harcama yapıldığını, sistemin nasıl işlediğini söylememiz 

ve sen konuşamazsın diyenlere ısrarla hayır ben konuşabilirim dememiz gerekiyor. 

Finansallaşma 

Finansallaşma konusunda da cesur ve cüretkâr olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dünya tarihinde 

hiçbir zaman bu kadar çok insanın banka hesabı olmadı, dünya tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok 

insan bazı kamusal hizmetlerden yararlanmak için bazı finansal kurumlarla ilişkiye girmek durumunda 

bırakılmadı. Dolayısıyla 21. Yüzyılda bir özgünlük var. Kredi ilişkisine bu kadar fazla mahkûm 

edilmemiz bu sorunları geleceğe ertelemeye izin veriyor ve bizi bu durumun aktif özneleri haline 

getiriyor. Bu kredi ilişkisinin kendisi dünya tarihinde daha önce görülmemiş krizlerin de yolunu 

döşüyor. Aynı zamanda kredi ilişkisi hanelerin borcunu gözleyen, buna dair siyaset üretmek zorunda 

kalan, kredi ilişkisine garanti vermek zorunda kalan bir devlet yapılanması ortaya çıkarıyor. Neoliberal 



 

devletin en önemli özelliklerinden birisi hanelerle finansal kuruluşlar arasındaki ilişkiyi gözleyen bir 

devlet olmasıdır.  Gerilimlerin yönetilebilmesi, zamana yayılabilmesi için devletin müdahale etmesi 

gerekiyor. Burada olan biten şey proaktif bir müdahaledir aynı zamanda. Devletler borcun bir kısmını 

yapılandırmak, finansal kuruluşların üzerine yıkmak zorundalar. Fakat borç ilişkisinin kendisini de 

sürekli kılmak zorundalar.  Bu tarz ortaya çıkan değişimler dönüşümler odağında finansallaşma 

kavramı çok tartışır ve konuşur hale geldik.  

Standart bir tanım daha sonrasında karşımıza çıktı, finansallaşma, finansal piyasaların artan ağırlığıdır.  

Sorun ne: burada biz fetiş kavramlar üzerine tamamen gündelik yaşamdan, üretim alanında kopmuş 

bazı finansal araçlar üzerine bazı tespitler geliştirmeye başlıyor ve bunun üzerinden bir kavram 

tartışmaya başlıyoruz. Dolayısıyla tanıma müdahale etmek gerekti. Marksist, siyasal iktisat eleştirisi 

yapanlar, günümüzdeki Marksist çeşitli akademisyenler bu müdahaleyi gerçekleştirdiler. Fakat bu 

müdahale yine yıllar sonra yapıldı. Dolayısıyla emek-sermaye ve sermaye-sermaye arasındaki 

ilişkilerin, faiz getiren işlemler içine yerleştirilmesi şeklinde daha eleştirel bir tanıma kavuştuk. 

Finansallaşmaya ancak, emek-sermaye, sermaye-sermaye arasındaki ilişkilerin faiz getiren işlemler 

içine ve hayali sermaye oluşumu içerisine yerleştirilmesi gözü ile bakarsak emeği daha fazla göz 

önünde bulunduran ve emeği daha fazla tartışma içine çeken bir tanım çabası gütmeye başlarız. Aynı 

zamanda bu tarz tanımın, yeni kapitalizmler uydurmaya gerek olmaması sebebiyle de önemli 

olduğunu düşünüyorum.  

Toparlayacak olursak; tepkileri vermekte zaman kaybediyor olabiliriz ama 21. yüzyıl kapitalizmine dair 

bir tartışma yapılmaya başlandığında ya da post-keynesyen diyebileceğimiz bir siyasal hat kendini 

göstermeye başladığında bir müdahale geldi. Bunu yapan siyasetçiler, akademisyenler Marksist 

siyasal iktisat eleştirisi yapıyorlardı. Yöntemi tekrarlamaya çalışıyorlardı. Bir yöntem kitabı 

yazmıyorlardı. Buradan şuraya gidiyoruz derken mantıksal ve tarihsel bir seyir oluştururken o önemli 

uğrakları göstermeye çalışıyorlardı. Aynı zamanda finansal piyasaların nasıl çelişkileri örttüğünü ama 

2008-2009 uluslararası finansal krizi gibi daha büyük çelişkilere ve krizlere yol açtığını tartışmaya 

başlıyorlardı. Dolayısıyla biraz gecikmiş de olsak Marksist iktisatçılar ya da Marksist siyasal iktisat 

eleştirisi yapanlar bunları yapıyorlar. Bunları yaptıkları için post-keynesyenlerle, yeni sol iktisat 

diyebileceğimiz hatla akademi koridorlarına sıkışmış olsa dahi bir göğüs göğse bir çarpışma 

sergileyebiliyorlar. Bugün İngiliz işçi partisinin merkezinde sınıfsal argümanların bu kadar ağırlıklı 

olarak dillendirilmeye başlanması, kabaca 10 yıldır post-keynesyenlerle Marksistler arasındaki 

gerilimin ürünüdür. ABD siyasetinde Yeşil yeni anlaşma 2008 yılında Obama’nın son derece reformist 

ve hiçbir şekilde sınıf siyasetiyle alakası olmayan bir şekilde öne sürülmesi ardından günümüzde ana 

siyasi unsurlardan birisine dönüşmesinin arkasında post-keynesyenlerin başarısı var ama aynı 

zamanda tartışmadan imtina etmeyen Marksistlerin de ufacık da olsa bir payı var.  

Kendimizi güncel tartışmadan güncel çelişkilerden uzaklaştırmanın, Marx’ın satırları arasına 

gömülmenin bir anlamı yok. Marksist ekonomi politik ya da Marksist siyasal iktisat eleştirisi bence bu 

şekilde yapılmaz. Bizim kredi sisteminin nasıl işlediğini, finansal sistemin nasıl işlediğini, nasıl krizlere 

yol açtığını, nasıl çelişkiler yarattığını ve bizim hayatlarımızı nasıl tarumar ettiğini göstermemiz lazım. 

Görevimiz budur. Bunu yapamazsak Kapital’i bilmemizin bir anlamı yok. Dolayısıyla bizim Akademik 

marksizm’den kaçmamız lazım. Bizim maalesef akademik Marksizm diye bir sorunumuz var. Aynı 

zamanda karikatür Marksizm diye bir sorunumuz da var. Marksizm dendiğinde altyapı, üstyapı işte 

diyenler var.  Bunları diyen insanların hâlihazırda Türk sol siyasetinde söz sahibi olmaları yenilir 



 

yutulur bir şey değil. Dolayısıyla karikatür marksizminden de bucak bucak kaçmamız gerekiyor. Neden 

be nasıl sorusuna net cevap vermediğimiz ve süreçleri takip etmediğimiz bir Marksist eleştiri uygun 

bir eleştiri değil. Marksoloji yapmayalım. Marksist siyasal iktisat eleştirisindeki yöntemi 

“Benimseyerek uygulayalım”. Söylediğimiz şeyler yanlışlansın, başkaları bizi eleştirsin ama kendimizi 

güncel tartışmadan soyutlamayalım, uzaklaşmayalım. Marksisterin satırları arasına gömülmeyelim.  

Finanstan gölge olguymuş gibi, parazitmiş gibi bahsetmekten vazgeçelim. Finansal sistem ve kredi 

sistemi günümüz kapitalizminin biçimlendirici bir öğesi. Finansal kesimden bahsetmeyelim 

demiyorum. Fakat gölge olgu yahut parazit diyerek geçecek lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. 

Son olarak siyasal projeler, siyasal sistemin müdahale projeleri, kredi sistemini biçimlendirme 

projeleri anlamında bir mihenk taşımız var. Bu soruları sormaktan vazgeçmezsek eğer bence bir 

siyasal projenin ne kadar faydalı olduğunu daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. 

Kendi kendini çoğaltan bir değer olan sermayeye, herkesten kopmuş ama herkesin üstünde 

egemenlik kurmuş sermaye canavarına nasıl müdahale ediyor? 

Bu müdahaleyi yaparken nasıl çelişkiler yaratıyor? 

Aynı zamanda insanlık onuruna yarışır bir hayat kurmamız için ne kadar fayda sağlıyor? 

 


