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Abstract:
Currently, the most distinctive feature of the economic crisis, which started to show signals
since the late 1960s, is the extent of financialization. The growth rate of financial markets has
left the growth rate of world GDP far behind. According to some approaches, financialisation
is related to the extent and depth of the financial sector and its impact on other sectors; in some,
the new regime of accumulation specific to the neo-liberal era of capitalism; In other
approaches, it is discussed as a phenomenon experienced at a certain stage of the periodic crises
of capitalism, inherent to the crisis process, but also indicates the end of a certain period and
the beginning of another new period. Regardless of the approach, various derivative instruments
are created by financialising the financial assets themselves which is the main difference from
previous financialisation periods.
The point where financialisation has reached today is the financialisation of nature with a wide
variety of fictitious methods and tools. Moreover, the financialisation of nature is legitimized
in the name of protecting nature. The policies presented as solutions actually increase the multifaceted damage of nature and the society that is a part of it. Financialisation here represents the
transformation of nature into exchange values in a wide variety of ways, through a wide variety
of invented financial and derivative instruments. In other words, material assets and processes
have been transformed / reduced to fictitious values with fictitious tools. This fictitious nature
that has been created reinvents the real socio-ecological nature by reifying it and increases the
risk of it working against its original purpose.
In this study, it is claimed that new investment opportunities have been created by increasing
the fluidity of capital through financialisation of nature and thus trying to overcome the crisis.
In this way, forests, coasts, biodiversity, air, land, water are reified and commodified only to
turn them into profits. They form the physical basis for financial instruments that are invented
to be traded in spot and future markets. In other words, when everything that is real is
financialised, the fluidity of capital between geographies and times is increased and faster
accumulation channels are opened for capital with new profitable investment opportunities.
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Ekonominin Finansallaşmasından Doğanın Finansallaşmasına
Özet:
1960’ların sonlarından itibaren belirtiler vermeye başlayan ekonomik krizin günümüzde en öne
çıkan özelliği, finansallaşmanın vardığı boyuttur. Finansal piyasaların büyüme hızı dünya
GSYİH’sının büyüme hızını çok gerilerde bırakmıştır. Bazı yaklaşımlarda finansallaşma
finansal alanın genişliğinin, derinliğinin ve diğer sektörler üzerindeki etkisinin artması;
bazılarında kapitalizmin neo liberal dönemine özgü yeni birikim rejimi; başka yaklaşımlarda
kapitalizmin dönemsel krizlerinin belli bir aşamasında yaşanan, kriz sürecine içkin, aynı
zamanda belli bir dönemin bittiğine ve başka bir yeni dönemin başladığına işaret eden bir olgu
olarak tartışılmaktadır. Hangi yaklaşım açısından bakılırsa bakılsın, bugün önceki
finansallaşma dönemlerinden farklı olarak finansal varlıkların kendileri finansallaştırılarak çok
çeşitli türev araçlar yaratılmaktadır.
Finansallaşmanın günümüzde geldiği nokta, çok çeşitli kurgusal yöntem ve araçlarla doğanın
finansallaştırılmasıdır. Üstelik doğanın finansallaştırılması doğayı koruma adına
meşrulaştırılmaktadır. Çözüm olarak sunulan politikalar gerçekte doğanın ve onun bir parçası
olan toplumun çok yönlü tahribatını arttırmaktadır. Finansallaşma burada, doğanın icat edilen
çok çeşitli finansal ve türev araçlarla, çok çeşitli yollardan değişim değerlerine
dönüştürülmesini temsil etmektedir. Yani maddi varlık ve süreçler kurgusal araçlarla kurgusal
değerlere dönüştürülürler/indirgenirler. Yaratılan bu kurgusal doğa, gerçek sosyo-ekolojik
doğayı unutturarak şeyleştirir ve baştaki amacının tersine işlemesi riskini arttırır.
Bu çalışmada doğanın finansallaştırılması yoluyla sermayenin akışkanlığının arttırılarak ona
yeni yatırım fırsatları yaratıldığı ve bu yolla krizin aşılmaya çalışıldığı iddia edilmektedir. Bu
yolla ormanlar, kıyılar, biyoçeşitlilik, hava, toprak, su şeyleştirilerek kara çevrilmek üzere
metalaştırılır, spot ve gelecek piyasalarında işlem görecek biçimde icat edilecek finansal
araçların fiziki temelini oluştururlar. Yani gerçek olan her şey finansallaştırıldığında,
sermayenin coğrafyalar ve zamanlar arasında akışkanlığı arttırılarak, ona yeni karlı yatırım
fırsatlarıyla birlikte daha hızlı birikme kanalları açılır.
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