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Abstract:
Definitions made on capitalism may differ depending on the person and his ideology. When it
comes to periodizing capitalism, these differences become more pronounced and complex.
However, there is a consensus among almost all social scientists about characterizing the
process that has been going on since the 1970s as "neoliberalism". The most important concept
that characterizes the neoliberal period is "financialization". Although the concept of
financialization is frequently used, there are important differences of opinion among social
scientists about its definition and what it is. Although the definitions differ, it is emphasized
that financialization has increased the weight of the financial sector and the actors in the
financial sector in the economy and the dominant role played by finance in the economic
processes by going beyond the traditional roles and borders of finance. For this reason, more
than just the financialization of the economy, analyzes have been made regarding the
financialization of the state, nature, health and similar issues in recent years.
In this paper, it is argued that finance not only financializes the state, nature, health and similar
fields, but also goes beyond and surpasses them, financializing the society and the people who
make it up. In other words, financialization has penetrated into the cells of society and created
a "financial culture" that includes almost all social structures. The idea of financialization goes
beyond the economy and all other elements with financial measures, processes, narratives and
the values it creates, and transforms all areas of society and individuals. We live in an age where
student loans, mortgage loans, consumer loans, credit cards, and retirement concerns occupy
everyone's daily lives and shape economic, social and human realities like never before. The
thoughts and lives of people living with these concerns are determined by finance. In this age,
financial culture has dominated all capitalist countries and economies and has taken over not
only the economy and institutions, but also the thought and control of people. It is thought that
instead of the financialization of the state, which is in control of society and people and has the
authority to use force; it is better to describe the process as "becoming of the finance as state".
Therefore, with reference to Foucault's concept of biopower, it is thought that the process
experienced in recent years can be described as "biofinance".
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Biyofinans: Toplumun Finansallaşması
Özet:
Kapitalizm üzerine yapılan tanımlar kişiye ve ideolojisine bağlı olarak farklılık
gösterebilmektedir. Kapitalizmi dönemselleştirme söz konusu olduğunda bu farklılıklar daha
belirgin ve karmaşık hale gelmektedir. Ancak, 1970’lerden beri yaşanan süreci “neoliberalizm”
olarak nitelendirmek konusunda neredeyse bütün sosyal bilimciler arasında görüş birliği söz
konusudur. Neoliberal dönemi niteleyen en önemli kavram ise “finansallaşma”dır.
Finansallaşma kavramı sık kullanılmakla birlikte tanımı ve ne olduğu konusunda sosyal
bilimciler arasında önemli görüş ayrılıkları vardır. Tanımlar arasında farklılık olmakla birlikte
finansallaşmanın ekonomide finans sektörünün ve finans sektöründeki aktörlerin ağırlığının
arttığı ve finansın geleneksel rol ve sınırlarının ötesine geçerek iktisadi süreçlerdeki oynadığı
baskın rol vurgulanmaktadır. Bu nedenle de, son yıllarda ekonominin finansallaşmasından öte
devletin, doğanın, sağlığın ve benzeri yapıların da finansallaşmasına ilişkin analizler
yapılmaktadır.
Bu bildiri, finansın yalnızca devlet, doğa, sağlık ve benzeri unsurları finansallaştırmakla
kalmayıp onların da ötesine geçip ve aşarak toplumu ve onu oluşturan insanları
finansallaştırdığı ileri sürülmektedir. Bir başka deyişle, finansallaşma toplumun hücrelerine
kadar işlemiş ve neredeyse tüm toplumsal yapıları içerecek bir biçimde “finansal kültür”
oluşturmuştur. Finansallaşma fikri finansal ölçümler, süreçler anlatılar ve oluşturduğu
değerlerle ekonominin ve diğer tüm unsurların ötesine geçerek toplumun tüm alanlarını ve
bireyleri dönüştürmektedir. Öğrenci kredilerinin, ipotekli konut kredilerinin, tüketici
kredilerinin, kredi kartlarının ve emekliliğe ilişkin endişelerin herkesin gündelik hayatını
meşgul ettiği ve ekonomik, toplumsal ve insani gerçekleri hiç olmadığı kadar şekillendirdiği
bir çağda yaşıyoruz. Bu endişelerle yaşayan insanların düşünceleri ve hayatları finans
tarafından belirlenmektedir. Bu çağda, finansal kültür tüm kapitalist ülke ve ekonomilere hakim
olmuş ve yalnızca ekonomiyi ve kurumları değil insanların düşünce dünyalarını ve kontrolünü
de ele geçirmiştir. Toplum ve insanların kontrolünü elinde tutan ve güç kullanma yetkisine
sahip olan devletin finansallaşması yerine “finansın devletleşmesi” sürecinin içinden geçildiği
düşünülmektedir. Bu nedenle Foucault’nun biyoiktidar kavramına referansla son yıllarda
yaşanan sürecin “biyofinans” olarak nitelendirilebileceği düşünülmektedir.
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