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Birinci Bölüm

İktisadi Kalkınma Mücadelesi

Dünyaca ünlü Kenyalı roman yazarı Ngugi Wa Thiong’o, 
22 yıllık sürgün hayatının ardından 2004 yazında ülkesine 
döndü. Son romanını yazmasının üzerinden 10 yıldan fazla 
zaman geçmiş olan yazar, Nairobi’ye yeni romanı Wizard of 
the Crow’u kaleme almak için gelmişti. Kenya’nın 1963’te 
bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından yayınlamaya 
başladığı bir düzine kadar roman ve öykü sayesinde ünü 
Kenya’nın dışına taşarak dünyanın dört bir yanına yayılmış-
tı. Ngugi, gerek özenle işlediği karakterleriyle, gerekse ka-
yıpları ve acıları dile getiren, insanın içini acıtacak kadar 
tanıdık gelen olay örgüleriyle Avrupa sömürgeciliğinin arka-
sında bıraktığı şaşırtıcı çelişkileri iyi yakalıyordu.

Ngugi bu çelişkileri bizzat yaşamış ve Kenyalı yurttaşla-
rın birçoğuyla paylaştığı deneyimlerden esinlenmişti. Ngugi, 
Kenya’nın Britanyalı sömürgecilere karşı Mau Mau ayaklan-
masıyla sarsıldığı 1950’li yıllarda yetişkinliğe adım atıyordu. 
Britanya’ya karşı çıkan diğer binlerce Kenyalı ile birlikte 
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yaşamını kaybeden erkek kardeşinin öldürülmesine tanık 
olmuştu. 1963’te emperyalist Britanya, ülkeden ayrılırken 
Kenya ulusunun doğuşunu hemşerileriyle birlikte kutlu-
yordu. Ancak ikinci özgür Kenya hükümeti döneminde de 
büyük sıkıntılar yaşadı; ülkenin kendi kendini yönetmeye 
başlamasına ve parlak bir gelecek inancının hissedilmesi-
ne karşın, bağımsızlık sonrası kurulan rejime yönelttiği sert 
eleştiriler yüzünden yıllarca takibata uğrayıp hapis yatması-
nın ardından 1980’lerde Kenya’dan ayrılmak zorunda kaldı.

Jomo Kenyatta’nın bağımsız Kenya’nın ilk devlet baş-
kanı olmasından yalnızca dört yıl sonra 1967’de yayınlanan 
A Grain of Wheat gibi romanlar, Batı imparatorluklarının 
parçalanmasıyla yeşeren umutlar karşısında yaşanan hayal 
kırıklıklarına (ekonomik zenginlik hayalleri karşısında yeni 
hükümetin tohumlarını ektiği yolsuzluk öykülerine) açı-
lan bir penceredir. Özgür Kenya’nın çalkantılarla geçen ilk 
yıllarını anlatan bir masal olan A Grain of Wheat, Britanya 
döneminden miras kalan yolsuzluk ile şiddetin yol açabile-
ceği şeylerden duyulan korkuya eşlik eden parlak bir gelecek 
umudunu gayet iyi kavrar. “Bağımsızlık, toprağı Afrikalıla-
rın eline mi verecek? Köyde yaşayan küçük adam için bir 
fark yaratacak mı?” sorusu, Ngugi’nin başkahramanı Gikon-
yo’nun dilinden roman boyunca düşmez.1

1950’li ve 1960’lı yıllarda, Kenya’dan Sierra Leone’ye, 
Hindistan’a, Pakistan’a kadar bağımsızlıklarını yeni kazanan 
ülkelerin yurttaşlarının zihinlerinde hep aynı soru yankıla-
nıyordu. Gelecek ne getirecekti? Özgürlük, iş, barış ve refah 
mı? Bu kaygıları besleyen duygular, Ngugi’nin romanlarının 
uluslararası çapta ilgi görmesine yardımcı oldu; 30’dan fazla 
dile çevrilen romanları bugün Afrika edebiyatının klasikleri 
arasında sayılıyor. Ngugi açısından bakıldığında, bağımsız-
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lıktan sonra sürgünde geçen yıllar, övgüyle karşılanan bir 
yazar olarak rahat yaşamasını sağladı. New York Üniversi-
tesi’nde erich Maria remarque dil Profesörü olarak dersler 
verdi; halen Yazı ve Çeviri Merkezini yönettiği california 
Üniversitesi’nde (ırvine) hocalık yapıyor. 2004’te, geçmi-
şe duyduğu öfkeyle değil, iyimserlik bir gelecek umuduyla 
Kenya’ya geri döndü. “Aklım, kalbim ve kollarım açık ola-
rak geri dönüyorum. Sizlerle konuşmaya geldim. Öğrenme-
ye geldim”, diye sesleniyordu Nairobi’ye indiğinde kendisini 
karşılamaya gelen kalabalığa.2

Ancak, Kenya’yı uzun yıllar boyunca yöneten ve epey-
ce bir zamandır yazarın peşini bırakmayan diktatör daniel 
arap Moi’nin demokratik seçimlerle iş başına gelecek bir 
hükümete yol vermek üzere görevinden ayrılmasından kısa 
bir süre sonra Ngugi’nin yurda dönmesinin doğurduğu coş-
kuya, umuda ve sevince rağmen, yazar Nairobi’de kiraladığı 
apartman dairesinde vahşice saldırıya uğradı, dövüldü, yü-
zünde sigara söndürüldü; eşi Njeeri tecavüze uğradı. Birçok 
kişi saldırıyı, eski rejimin, Ngugi’nin Kenyalı siyasetçilere ve 
ülke siyasetine yönelttiği açık eleştirilerin intikamını alması 
olarak yorumladı; aynı zamanda, Kenya halkının çaresizli-
ğini ve gerçekleşmemiş özlemlerini hatırlatan bir olaydı bu. 
2008’in başında Kenya’da yaşanan yaygın siyasi şiddet, para-
lellikleri daha da yakıcı hâle getirdi.3

Böyle olmaması gerekiyordu.



Geçtiğimiz 40 yıllık dönemde insanlık tarihinin en büyük 
ekonomik mucizelerinden bazılarına tanık olduk. 1963’te, 
Güney Kore’de veya Kenya’da yaşayan sıradan bir insan yıl-
da yalnızca birkaç yüz dolar kazanıyordu. Pek çok kişi köy-
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lerde çiftçi olarak çalışıyor, kıt kanaat geçiniyordu. O za-
manlar, bin yılın sonuna gelindiğinde hangi ülkenin zengin 
olacağı üzerine bahse girecek olsanız, paranızı hangi ülke-
ye yatırmanızın daha akıllıca olacağını kestirmeniz pek de 
mümkün değildi. Her iki ülke de sömürgelikten kurtulma 
sürecine eşlik eden yıkıcı silahlı çatışmaların ardından to-
parlanmaya çalışıyordu. Güney Kore 1960’ların başlarında 
okur–yazarlık oranlarını yükseltmişti, ancak Kenya’nın, ara-
larında kahve, pamuk ve çay üretimine uygun, dünyanın en 
verimli topraklarının da bulunduğu çok daha zengin doğal 
kaynakları vardı.

Tekstil ürünleriyle başlayan, çelik üretimiyle devam 
eden ve en sonunda da piyasanın üst kesimine hitap eden 
tüketici malları ile ileri teknolojinin kullanıldığı elektronik 
ürünlerini üreten Güney Kore, bugün dünyanın zengin ül-
keleri arasında yer almasını sağlayan büyük bir ekonomik 
sıçrama gerçekleştirmiştir. Güney Kore yurttaşları, hem eski 
sömürgecileri olan Japonya ile, hem de Avrupa uluslarının 
çoğuyla boy ölçüşen bir yaşam standardına sahipler. Ancak, 
ortalama bir Kenyalının durumu günümüzde 1963’te oldu-
ğundan daha iyi değil.

Yolunda gitmeyen neydi? Tarihin son 40 yıllık dönemine 
baktığımızda, Güney Kore’nin (Malezya, Tayland ve şimdi 
de Çin’in) Avrupa ve Kuzey Amerika ile gelir uçurumunu 
kapatırken, Bangladeş, Pakistan, Orta Amerika ile Sahraaltı 
Afrika’nın büyük bir kısmının aşırı yoksulluğa saplanıp kal-
masından ne gibi dersler çıkarabiliriz?

Her ikimizin de her sabah yataktan kalkıp işe gelmemizi 
sağlayan işte bu muamma; bu muammanın çözülmesi, sizler-
le paylaşacağımız araştırmamızın nihai amacını oluşturuyor. 
Bu kitap, yoksul ülkelerin neden yoksul oldukları konu-



iKTiSAdi KALKıNMA MÜcAdeLeSi

5

sunda tekil bir açıklama yapmaya çalışmıyor. Size büyük ve 
her şeyi kapsayan bir yoksulluk (veya başka bir şey) teorisi 
satmaya çalışanlara temkinli yaklaşmanız sizin için iyi olur. 
insan toplumları buna izin vermeyecek kadar karmaşıktır.

Ancak, bu kadar can sıkıcı bir sorun konusunda hiç kim-
senin ilerleme kaydedemeyeceği görüşünü de paylaşmıyoruz. 
1963’ten bugüne gelinceye değin çok sayıda zorlu ders öğ-
rendik. Bağımsızlıklarını yeni kazanan Kenyalıların dene-
yimleri (yani alın terlerinin meyvelerinin yolsuzluklar yü-
zünden heba olması ya da şiddet sonucunda tahrip olması), 
Kenya’nın modern ekonomi deneyiminde fazlasıyla merkezi 
bir yer işgal ettiği kadar bu deneyimden ayrı tutulması da im-
kânsız olan yolsuzluk ve şiddet belalarının habercisidir. Gö-
receğimiz üzere Kenya’nın hikâyesi benzersiz değildir: endo-
nezya’nın sömürgecilik sonrası dönemde yağmalanmasından 
Orta Amerika ile Afrika’nın kanlı iç savaşlarına varıncaya 
kadar yolsuzlukla şiddetin yıkıcı gücü herkesin görebileceği 
kadar belirgindir.

Ekonomi Haydutlarının Dönemi ve Yaşamları

Al capone bir haydut, zalim ve merhametsiz bir katil olarak 
hatırlanır. capone’un, chicago’nun Kuzey Yakası çetesine 
katılıp nihayetinde de çetenin lideri olmadan önce Balti-
more’da muhasebecilik yaptığı pek bilinmez.4 Görece alçak-
gönüllü ve belki de monoton bir iş olarak görülen muha-
sebeciliği capone gibi bir hayduta yakıştırmayız genellikle. 
Yaralı Yüz ya da Baba filmlerinde Al Pacino’nun hesapları 
denkleştirmekle uğraştığı ya da mali bilançolara gömülüp 
kaldığı sahneler yoktur. Ancak, capone’un muhasebeci 
olarak aldığı eğitim, suça dayalı devasa iş imparatorluğunu 
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yönetmesine yardımcı olmuştur. Buradaki önemli kelime iş-
tir, ancak kaderin cilvesine bakın ki capone’un işi fuhuş, 
kumar, haraç kesme ve (yasak olduğu dönemde) içki satma 
gibi anlaşmazlıkların avukatlarla değil de makineli tüfeklerle 
çözümlendiği yasa dışı ticaret dalları olmuştur.

Biyografi yazarı robert Schoenberg’e göre capone “ey-
lemlerinin gerisinde belirli, akılcı ve anlaşılabilir nedenler 
olan, suç oluşturan şeylerle uğraşan bir iş adamı” idi.5 O tam 
bir ekonomi haydududur: 1920’lerin chicago’sunu kasıp 
kavuran acımasız ve kanun tanımaz bir suçlu, ancak işini 
oldukça akılcı ve hesaplı bir şekilde yapan bir adam.6 evet 
merhametsiz bir katil, ancak capone için şiddet, paranın 
dönmesini sağlayan basit bir araçtı.

capone gibi haydutların patolojik acımasızlıkları onları 
özellikle itici yapar (onlarınki asla tutku suçları değildir, he-
saplı şekilde işlenmiş suçlardır), ancak aynı zamanda büyük 
bir cazibe kaynağıdırlar. Bununla birlikte para ve gücün yön-
lendirdiği dar çıkarcılıkları, iktisatçıların onları anlamasını 
kolaylaştırır. Biz iktisatçılar, davranışların yönetilmesinde 
duyguların ne kadar önemli olabileceğinin elbette farkında-
yız (ne de olsa biz de insanız). Ancak, iktisatçıların incele-
meyi seçtikleri insan davranışları, Homo economicus [iktisadi 
insan] türünde somutluk kazanıyor: eylemleri ve seçimleri 
anlık dürtülere değil de mantıklı kararlara dayanan, akılcı 
ve kendi çıkarına göre hareket eden insan. eğer capone gibi 
suç işlemeye eğilimli tipler modellerimizdeki kendi çıkarına 
göre hareket eden ideal tipe oldukça yakınsa, o zaman ikti-
sadi analiz, yolsuzlukla ve diğer kanuna karşı gelme biçim-
leriyle nasıl mücadele edeceğimizi bulmakta faydalı bir araç 
olabilir.
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Sahraaltı Afrika’nın zorba savaş ağalarından Güney Çin 
denizi’nin kaçakçılarına kadar bu kitapta yer alan karakter-
lerin iktisadın mantıksal yasalarına gerçekten de riayet et-
tiklerine inanmak için iyi bir nedenimiz var. Bunu anlamak 
için vergilerinizi öderken ufak tefek hilelere başvurmanıza 
ya da hesabı ödemeden lokantadan sıvışmanıza neyin engel 
olduğunu düşünmeniz faydalı olacaktır. Yakalandığınız tak-
dirde maruz kalacağınız hukuki sonuçların doğurduğu korku 
bunun bir nedenidir. Ancak, vergi hileleri nadiren cezalan-
dırılır ve cezalar genellikle hafiftir; öte yandan, herhangi bir 
hukuki ceza riskiyle karşı karşıya kalmadan garsona bahşiş 
vermeyebilirsiniz (elbette aynı lokantaya bir daha giderseniz 
pek hoş karşılanmayabilirsiniz). Oysa çoğu insan genellik-
le doğru şeyi yapar. Bizi yasaları çiğnemekten alıkoyan şey, 
para cezaları ya da hapis cezasından ziyade yapılan şeyin 
doğru olmadığı gerçeğidir. Vicdanımız bizi sınırlamaktadır.

Ancak, capone gibi anti–sosyal kişilikler, bu gibi sorum-
luluklardan görece daha az nasiplenmişlerdir. dolayısıyla, 
eğer birisi aynen onlar gibi dar kişisel çıkarlarla hareket ede-
cek olursa (vergiler ya da lokanta hesapları konusunda hile 
yaparak, hatta birkaç dolar fazla kazanmak için iş dünya-
sındaki rakiplerini öldürerek), bu kişinin vicdani kaygılarla 
sınırlanmayan, suça eğilimli bir karakter olmasını bekleriz: 
işte bu gibilerine “ekonomi haydutları” diyoruz. Göreceği-
miz üzere hepimizin içinde biraz ekonomi haydudu vardır. 
Çaresiz durumda kalan herkes mantıksal olan hayatta kal-
ma hesabına göre hareket eder, vicdan vazgeçilen bir lüks 
hâline gelir.

Bu kitabın ve kitaba dayanan araştırmanın hedefi, eko-
nomi haydutlarının yol açtıkları yolsuzlukla şiddetin yarattığı 
tahribatı anlamak ve iktisadi kalkınma üzerindeki etkilerini 
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tespit etmektir. (Sorunun önemini kavrayabilmek için chi-
cago belediye başkanı capone’un ya da devlet başkanı ca-
pone’un yönetimi altında yaşamanın nasıl bir şey olacağını 
hayal etmeye çalışın. Ne yazık ki, cani haydutlar tarafından 
yönetilmenin ne anlama geldiğini kavramak için gelişmekte 
olan ülkelerde yaşayan insanların çoğunun hayal güçlerini 
kullanmalarına zaten ihtiyacı yok).

Şüphesiz cevapların hepsine sahip olmasak da, geçtiğimiz 
on yıl boyunca yolsuzluğa ve şiddete anlam vermeyi amaçla-
yan araştırma maceramızda bazı çarpıcı gerçekleri (ve şaşır-
tıcı çözümleri) ortaya çıkardık.

Amerikan akademik kurumlarında (ray columbia iş-
letme Okulu’nda ve Ted california Üniversitesi’nde) kal-
kınma iktisadı alanında araştırmalar yapıyor ve dersler 
veriyoruz. Ancak araştırmamız bizi fildişi kulelerden çıkıp 
gerçek dünyaya daha yakından bakmaya zorladı. ekonomik 
detektiflik çalışmamız, küresel yoksulluğun kaynaklarını 
yeni bakış açılarıyla inceleme çabamızda bizi ücra Kenya 
köylerinden tutun da endonezya borsasına kadar götürdü. 
en olmadık yerlerde yolsuzluk ve şiddetle ilgili beklenme-
dik cevaplar bulduk: Ülkeye kaçak giren Çin tavuklarında, 
Manhattan’da diplomatlara kesilen park cezalarında, hatta 
Tanzanya’nın cadı avları hakkındaki hikâyelerde.

Gelişmekte olan dünyanın göz alıcı gökdelenleri ile kırsal 
bölgelerinin kıvrılıp giden yolları arasında yaptığımız keşif 
gezilerinden edindiğimiz içgörüleri iktisadi analizle harman-
lamanın bize öğrettiği dersleri bu kitapta bir araya getiriyo-
ruz. Bu derslerin, Kenyalıların ve gelişmekte olan dünyanın 
geri kalanında yaşayanların, kendileri ile çocukları için bes-
ledikleri ekonomik özlemleri eninde sonunda gerçekleştir-
melerine bir nebze de olsa yardım edeceğini umuyoruz.


