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üretmenin hem de siyasi müca-
delenin ana noktasıyken, şimdi 
kredi ilişkisi bunun yerini almış-
tır - (en azından küresel Kuzey’in 
çoğunluğunda.)

Farklı Yorumlar

Marx hakkında, bir yazar 
olarak, düşünceleriniz nelerdir?

Hiç şüphesiz Marx bir üslup 
ustasıydı. Gerçekten de devrimci 
bir üslup olduğunu söyleyebildi-
ğimiz gibi, Manifesto’da Martin 
Puchner’ın işaret ettiği gibi Marx 
ve Engels’in de etkili bir şekilde 
yeni bir tür yarattığını, gerçek 
bir “devrimin şiiri” oluşturduğu-
nu söyleyebiliriz. Ama bu sadece 
Manifesto’da değil. Kapital de 
aynı ölçüde bir edebî şaheser-
dir. Tüm bunların Marx’ın mirası 
için önemine gelince, karmaşık-
tır... Bir yandan Marx’ın retorik 
güçleri, belirli bir devrim amacı 
için insanları harekete geçirme-
de açıkça rol oynadı. Öte yan-
dan, Marx çoğu zaman ironik bir 
ruh hâli ile yazdı, öyle ki anlamı 
bazen kayboldu. Bir şey kesin: 
Marx’ın yazıları zor, ancak sıkı 
okuyucusunu ödüllendiren ve 
birçok farklı yoruma izin veren 
şekillerde yazar.

G ünümüzde finans piyasalarının 
toplumları nasıl etkilediği da-

hası kapitalist üretim tarzının ka-
pitalist öngörü tarzına dönüşmesi 
ayrıntılarıyla ele alınması gereken 
meselelerden biri… Ekonomiye 
hükmeden zirvedekilerin üretim-
den öngörüye kaydıklarında yaşa-
nanlara bakmak bu bakımdan ol-
dukça ufuk açıcı olacaktır. Zira bir 
şeyler üretmenin veya doğrudan 
hizmet sağlamanın zorluklarıyla 
uğraşacaklarına, bunlarla uğraşan-
lar üzerinden bahis oynayıp puan-
lama yapmakla ilgileniyorlar. Ivan 
Ascher hayranlık uyandırıcı kitabı 
Portföy Toplumu’nda (Açılım Ki-
tap, 2018) finansal krizlerin yo-
ğunlaştığı günümüzün tarihini ya-
zıyor. Portföy toplumunun tuhaf 
gücü ve kırılganlığı hakkındaki 
sezgilerimizi derinleştiren Ascher, 
finans kapitalizmin çoğunlukla 
esrarengiz süreçlerinden bazıları-
nı açıklamakla kalmıyor. Aynı za-
manda bizleri sermayenin kendi 
geleceğiyle ilişkisinin finans piya-
saları tarafından yönlendirildiği o 
yerlerde kapitalizmin kendisine 
ne olacağını da düşünmeye da-
vet ediyor. Son tahlilde hâkimiyet 
ilişkileri sürüp gidiyor ve gizem-
li havalar yayılıyor, fakat şeytan 

ayrıntılarda gizlidir doğrusu ya-
zarın dikkatimizi çektiği yer de 
tam orasıdır. İnsanlar günümüzde 
risk toplumunun alt katmanları-
na iştirak etmek, riski ve disiplini 
aşağı doğru dağıtırken işleyişini 
gizleyen bir sistemi desteklemek 
zorunda bırakılıyorlar. İlgilendiği 
finans kapitalizmin hızını ve de-
rin karmaşıklığını ortaya koyan 
Portföy Toplumu hem finans piya-
salarının hem de onun büyüsüne 
kapılmış toplumların eleştirisidir. 
(Umran) 

Kapitalizmin aşırılıklarının 
bazı kişiler için yıkıma yol aç-
mayacağını öne sürüyorsunuz. 
Ayrıca, “Kapitalizm tarihinde 
kâr arayışı belirleyici bir sabite 
olsa da, ürettiği kesin olarak sö-
mürü biçimleri değildir” diyor-
sunuz. Bu noktayı biraz daha 
açar mısınız?

Demek istediğim, basitçe, 
bugünün finansallaşmış yeni ka-
pitalizmi eski sistemlerden ayırt 
etmemiz gerektiğidir. Kâr arayı-
şını kapitalizmde sabit olarak ele 
alırken, bu kârın takip edildiği 
terimlerin değişebileceğini düşü-
nüyorum. Özellikle, ücret(maaş) 
ilişkisinin bir zamanlar hem kar 
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En sevdiğiniz Marksist yazar 
kimdir?

Favorilerden hoşlanmıyo-
rum, ama Marx hakkında kendi 
düşüncemi şekillendiren kitap-
ları adlandırmak zorunda olsay-
dım, Louis Althusser’in Kapita-
li Okumak, Jacques Derrida’nın 
Marx’ın Hayaletleri ve Moishe 

Postone’un Zaman, Emek ve Sos-
yal Hâkimiyet kitaplarını söyler-
dim. Ancak bu, andığım yazarla-
rın ya da hayranlarının kendileri-
ni kendi kitabımda bulabilecek-
leri anlamına gelmez! Postone’a 
bölümlerimden birinin taslağını 
verdiğimde ve bana şöyle dedi: 
“Bu çok açık.” Beklediğim iltifat 
bu değildi, ama söyleyebileceği 
en iyi şey buydu, sorun yok.

Margin Call’i (Oyunun Sonu) 
finansal kriz döneminde çıkan en 
iyi film olarak anıyorsunuz - is-
ter roman ister gazetecilik olsun, 
başka türden böyle beğendikleri-
niz var mı?

Size bu soruya akıllıca cevap 
verebilecek kadar geniş bir şe-
kilde bilgi sahibi değilim, ancak 
daha okuryazar olan arkadaşla-
rımdan bazıları sizi doğru yön-
lendirebilir. Ben şahsen Annie 
McClanahan’ın son kitabı Ölü 
Vaatler: Borç, Kriz ve Yirmi Bi-
rinci Yüzyıl Kültürü’nden çok 
şey öğrendim. South Park’ın 
“Margaritaville” adlı bölümünün 
çok iyi olduğunu, kendimle ilgi-
li çok fazla bilgi verme pahasına 
belirtebilirim. 2008 hakkında 
hem mizahi hem pedagojik ve 
aynı zamanda teolojik olarak ze-
kice olan birçok şeye sahip.

Marx’tan başka, hakkında en 
çok yazdığınız iki figür Robinson 
Crusoe ve Fabrice Tourre. Onlar 
hakkında ne düşündüğünüzü kı-
saca anlatabilir misiniz?

Daha önce önerdiğim gibi, 
Marx’ın Kapital’deki analizinin 
içeriği ve biçimi neredeyse ayrıl-
maz. Bunu fark ettiğimde, ken-
di argümanımın edebi destekle-
re ihtiyacı olacağını da fark et-
tim. Fabrice Tourre, menkul kıy-
metler sahtekârlığıyla suçlanan 
eski bir Goldman Sachs çalışa-

nı ve özel yazışmaları ve kamu 
davası, benim argümanıma hiz-
met ediyor. Kabul etmekten nef-
ret ediyorum, ama yazı boyun-
ca çeşitli nedenleri onun haya-
tıyla özdeşleştirdim. Ayrıca bir 
zamanlar Chicago’da ona rastla-
dım ve neredeyse bir imza iste-
yecektim. Pembe ve düğmeli bir 
gömlek giyiyordu. Daha sonra, 
Marx’ın da kullandığı Robinson 
Crusoe var ve bana “tahmini ka-
pitalist tarzı” dediğim şeyin fark-
lı yönlerini tarihselleştirmem-
de yardımcı oluyor. Ama liste-
me ekleyebileceğim bir karakter 
daha var: Moneybags, para sahi-
bi. Marx’ın kitabında kurnaz bir 
işveren olarak görünür. Kitabım-
da para ödünç veren ya da bu-
nun gibi bir şey olarak ortaya çı-
kıyor. Muhtemelen bu kitabın en 
önemli kişiliklerinden birisi… 

Neoliberalizm Bahsi

Bu kitabınız neoliberalizmin 
sonuçlarını ele alıyor; neolibera-
lizmi nasıl tanımlarsınız?

Açıkçası, neoliberalizmin na-
sıl oluşturulduğuna dair kesin 
tartışmalardan uzak duruyorum. 
Neoliberalizmi ayrı bir sınıf pro-
jesi şeklinde ele almak için söyle-
necek çok şey varken bunu farklı 
bir rasyonellik biçimi olarak ta-
nımlamak için de pek çok ka-
nıt bulunuyor. Her ikisi de, çağ-
daş oluşumlarımız ile daha önce 
gelenler arasındaki süreklilik ve 
süreksizlikleri anlamamıza yar-
dım ettikleri sürece bence makul 
yaklaşımlardır. Herhâlde Wendy 
Brown’ın düşünce tarzına David 
Harvey’den daha yakınım ama 
sanırım birinin her zaman seçil-
mesi gerekmiyor. Benim kendi 
katkım, hikâyenin belirli bir yö-
nüne odaklanmaktır ki bu da fi-
nansallaşmadır.

Açıkçası, neoliberalizmin 
nasıl oluşturulduğuna 
dair kesin tartışmalar-
dan uzak duruyorum. 
Neoliberalizmi ayrı bir 
sınıf projesi şeklinde ele 
almak için söylenecek çok 
şey varken bunu farklı 
bir rasyonellik şekli ola-
rak tanımlamak için de 
pek çok kanıt bulunu-
yor. Her ikisi de, çağdaş 
oluşumlarımız ile daha 
önce gelenler arasındaki 
süreklilik ve süreksizlik-
leri anlamamıza yardım 
ettikleri sürece bence 
makul yaklaşımlardır.
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Portföy Toplumu’nun kapağı, 
bir at yarışı içeriyor ve daha son-
ra kitapta, dedenize eşlik ettiği-
niz bir hikâyeyi anlatıyorsunuz. 
Bu metaforun piyasalarla nasıl 
bağlantılı olduğunu kısaca anla-
tabilir misiniz?

Bu güzel kapağı ben yapabil-
seydim keşke. Bahsettiğin anıyla 
ilgili, bölge için güzel çalışma-
lar yapan Brooklyn’li bir sanatçı 
olan Julie Fry tarafından tasar-
landı. Bazı insanlar oraları de-
vasa casinolar olarak tanımlasa 
da yarış pistinin görüntüsünü 
beğeniyorum: bir ödül kazana-
bilecekleri umuduyla yarışan 
jokeyler var (daha çok satın alan 
borçlu gibi), ve büyükbabam 
gibi yarışın sonucu üzerine bah-
se girenler var. Her iki gruptaki 
insanlar resmen özgürdür, ancak 
yarışma ve bahis oynama aynı 
şey değildir. Ve her iki grubun 
birbirine ihtiyacı olsa da, onla-
rınki çok asimetrik bir ilişki ol-
maya devam ediyor. Bu, konu 
kumarhane üzerinden de bah-
sedebilirdi, tabii ki: evin kumar-
bazlara ihtiyacı var ve kumarbaz-
ların eve ihtiyacı var. Çoğumuz 
hâlâ ev olmayı tercih ederdi.

Analizinizin türetilebilir ol-
duğunu, ancak Marx’ın emek de-
ğer yorumlamasının değiştiğine 
değiniyorsunuz. Şu an ne üzerin-
de çalışıyorsunuz?

Analizim çok türevli ve 
Marx’tan oldukça fazla yararla-
nıyorum, borçluyum ona. An-
cak, finans teorisinde, ikincil 
ürün değeri üzerinde az duru-
luyor. Yani evet, üretimden tah-
min ve korumaya geçişin gerekli 
ve potansiyel bakımından önem-
li olduğunu düşünüyorum. İs-
ter analitik bir kategori ister-
se bir mücadele alanı olarak ol-
sun, üretimin devam eden öne-
mini gizlemek için böyle bir de-
ğişim istemem. Aslında, kitabın 
bir kısmı da bunun üzerine: üre-
tim anlayışımız ile çağdaş finans 
kategorileri arasındaki bağı yeni-
den kurmak, ondan arındırılmış 
gibi görünüyor. Benim şu anki 
araştırmalarımda olduğu gibi, 
Bayesyan olasılığının yükselişi ve 
onun finans, savaş, reklam vb. 
dünyasında hayatımızı yöneten 
çeşitli algoritmik süreçlerde öne 
çıkmasıyla daha fazla ilgisi var. 
“Öngörü Araçları”nı kontrol et-
menin önemi ile ilgili şeyler; ben 
bu konu üzerinde girişimde bu-
lundum.

Trump ve Spekülatif Finans 
Dünyası

Trump, modern finans çağı-
mız için uygun birisi mi? Tahmin 
edilemez bir şekilde hareket etti-
ğini belirten bir blog yazısı yaz-
dınız, pazarın onun siyaseti ne 

olursa olsun onunla devam ede-

ceğini düşünüyor musunuz?

Donald Trump’ın ABD baş-

kanlığına seçilmesinin bir fela-

keti olduğu göstermek için çok 

fazla seçenek var. Bunlardan biri, 

Trump’ın mizacının çeşitli yön-

leri -özelleştirme, eşitsizlik, çev-

resel tahribat- spekülatif finans 

dünyasına mükemmel bir şe-

kilde uymaktadır. Blog yazısına 

koyduğum gibi, bugünün finans 

piyasaları Breitbart’taki haberler-

den farklı değil: yani söylentiler-

le dolu. Yatırım fon yöneticisinin 

herhangi bir zamanda şirketin 

hisse fiyatını “doğru” bir şekil-

de yansıtıp yansıtmadığı önemli 

değildir. En son tweet’in de ger-

çekte mi yoksa tamamen fante-

ziye mi dayalı olduğu ve yahut 

dün tweet ettiği şeyle çelişiyor 

mu Trump için önemli görün-

memektedir. Piyasaların istikrar-

sızlıktan hoşlanmadığı söylen-

se de, finansal türevlerde ticaret 

yapabilenlerin öngörülemezliğin 

artışından iyi bir şekilde fayda-

lanmaları da mümkündür. Maa-

lesef bu böyle.

Kaynak:
https : / /mitpress .mit .edu/blog/ f ive-

minutes-ivan-ascher-part-1 
ht tps : / /mitpress .mit .edu/blog/ f ive-

minutes-ivan-ascher-part-2
Çeviren: İbrahim IŞIK

Favorilerden hoşlanmıyorum, ama Marx hakkında kendi 
düşüncemi şekillendiren kitapları adlandırmak zorunda olsay-
dım, Louis Althusser’in Kapitali Okumak, Jacques Derrida’nın 
Marx’ın Hayaletleri ve Moishe Postone’un Zaman, Emek ve 
Sosyal Hâkimiyet kitaplarını söylerdim. Ancak bu, andığım 
yazarların ya da hayranlarının kendilerini kendi kitabımda 
bulabilecekleri anlamına gelmez!


