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Anne Vincent’a Mektup
 

 
 
 
 

 
«Yoksulları görmezden gelmek veya varlıklı insanların şansına
dair belli bir rasyonalizasyon geliştirmek için genel bir eğilim
vardır. »

John Kenneth Galbraith
 

 

 

Sevgili anne Vincent,
 
Sevgili anne Vincent, eğer bu mektubu şaşırtıcı buluyorsan, seninle

karşılaşmamızın o günden beri hayatımıza yaptığı derin etki hakkında hiçbir
fikrin yoktur. Küresel hastalığa bir suret bulmaya çalışmak, hem karımın
hem de benim dalgınlıktan kurtulup adamakıllı bir şuurla okyanusa
açılmamızı engelledi. Hayatınız boyu verdiğiniz kötü kararların tüm
sorumluluğunu aldığınız için sizi tebrik ederim ama hatalarınızın,
hikâyenizin tamamı olduğuna inanmam aptallık olur. Aslında, doğumunuzla
beraber zarlar çoktan size karşı tutulmuştu ve okuma yazma bilmeyen bekâr
anneler için dünyanın merhametsizliğinin ne noktada olduğunu biliyorum.
Eğer annemin kollarından inseydim Vincent kolaylıkla benim yerimde
olabilirdi.

Canım, güzel gülüşün ve eğlenceli kahkahanın altındaki tüyler ürperten
acıyı gördüm. Önümüzde hala bir hayat var. Büyük hayallerimiz ve
isteklerimizden şimdiden vazgeçmiş, kimliksiz bir kişilik olmak zorunda
değilsin. Ama işte, yanımızdan geçen güvenlik görevlilerinin bakışları
altında Vincent’ı kollarımda tutarak bir an için acınızı ve ümitsizliğinizi
paylaştım.

Oğlunuz Vincent’ı yaşama sebebiniz olarak tarif etme şeklinizi
dokunaklı buldum. Sizin yaşınızdaki gençlerin çoğu, ruh eşleri olduklarını
düşündükleri erkek veya kıza danışmak için bu tip dokunaklı ifadeler



kullanır ve bıktıkları için azıcık veya hiç vicdan azabı duymadan onları bir
kenara atarlar. Daha da kötüsü, yetişkinlerin hayatın anlamını geçici
duyguların geçişine indirgemelerini duymak onu kızdırır. Bununla beraber,
sizin Kenya’daki gerçekliğinizin benim şimdiki dünyamın insanlarından
çok farklı oluşunu görmezden gelemem.

Bazı anlarda, ümitsiz ve Nairobi şehrinin canlı sokaklarında sürünen,
yoksulluk yüzünden suç işlemeye karar vermiş bir parya gibi hissettiğinizi
itiraf etmiştiniz. Nairobi’nin, ahlâkı bozulmuş olanlara karşı gösterdiği sıfır
toleransın tüm Doğu Afrika bölgesindeki en büyük yoksullar kentini,
gecekondu bölgesi Kibera’yı yaratması bir sürpriz değil. Yine de başka
Kiberalar da olduğunu, daha da kötüsü bu boğucu mavi gezegende bizim
için artık bir teselli kalmadığını söylemek kalbimi kırıyor. Seyahatlerim
esnasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin her yanında ve Etiyopya’da
Addis Ababa’nın her köşesinde dilenci çocuklarıyla sayısız genç anne ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde şehirlerin sokaklarındaki harabelerde
solgun üniformalarıyla dilenen erkekler gördüm.

Tanrı’nın şehrinde yaşayan Brezilyalıların, Port-au-Prince’teki
Kıskançlık şehri sakinlerinin, Haiti’de yıkıcı depremden önce ve sonra,
Bulgaristan’da Blagoevgrad’daki Romenlerin ve Hindistan Mumbai’deki
yoksulların çektiği acıları ayrıntılı bir şekilde incelemek için bir araştırma
gezisi yaptım. Belçika’daki Scharbaeck, Fransa’daki Bobigny,
Amerika’daki Detroit ve Salvador’un başkenti San Salvador gibi suç ve
yoksulluktan etkilenmiş şehirlerin sakinlerinin direnci karşısında şaşırdım.
Ve şunu söylemek üzücü ki; dünyanın her yerinde hayatları yoksulluk,
açlık, barınaksızlık ve şiddet içinde geçen, büyük ihtimalle güvenlik
kuvvetlerinin kolları arasında yaşayacak sizin gibi milyarlarca insan var.

Eşim ve ben size verdiğimiz birkaç Kenya şilininin birkaç zayıf öğün ve
bir iki gün başınızı sokacak bir çatıdan fazlası anlamına gelmediğinin
farkındayız. Siz ve Vincent’ın yaşamak için muhtemelen yapmak zorunda
kaldıklarınızdan sonra, diğer şefkatli ruhlar sayesinde Nairobi’nin tehlikeli
sokaklarına geri döneceksiniz. Sizi bu kabustan kurtaramadığımız için derin
bir üzüntü duyuyoruz, sizi ve diğerlerini.

Yanlarından geçerken sefaletin kör edip boğduğu kişilere para verdikten
sonra tekrar tekrar birçok defa kendime ne yapabileceğimi sordum!
Eşitsizlik üzerine zaten çok şey yazılmıştı. Yine de, Vincent ve onun gibi
masum diğer çocuklara düzgün bir hayat yaşama fırsatı verebilecek yeni bir
yol üzerinde bir tartışma başlatmaya karar verdim.



Kafamda dönüp duran şey Vincent’ın yalnızca başını sokabileceği bir
çatıya değil bir eve, yalnızca suya değil düzgün içeceklere, yalnızca gıdaya
değil sağlıklı besinlere ve yalnızca okulda bir sınıfa değil kaliteli bir eğitime
sahip olması gerektiğiydi. Ve tüm bu etmenler onu yalnızca bir işe değil,
yetenek ve becerilerine karşılık genel hayatında en azından bir mükâfata
yöneltmeliydi. Daha azı insani bir başarısızlık ve sürüp giden bir trajedi
olarak görülür !!!

 
Saygılarımla,

 
Jo M. Sekimonyo

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
Maharishi’nin takipçileri kapitalizm, sosyalizm ve komünizmi

ekonomik düzenlemeler olarak tanımlamıştır. Ve bu görkemli şarlatanların
ekonomik, melodramatik ve bitirici baş başa konuşmaları ucuz şaraptan
daha fazla şey ifade etmiyor. Bu kitap bu üç sistemin gerçeğine dönüyor,
yani bunların değişmez bir sosyo-politik-ekonomik inancın cisimleşmiş
hali, İslam ülkelerindeki ekonomi gibi olduğuna.

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Teşekkürler
 

 
 
 
 

 
« Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız, kaleminizi alın ve
yazın. »

Martin Luther
 
 
Tara ve ben Florida’da Tampa ile karşılaştık; uzun saatlerini ayakta

geçirmesine neden olan ama ailesinin ve Haitili göçmenlerin hayalini
kurduğu ekonomik güvenliğini garanti eden büyük bir kariyeri üstlenmişti.
Buna karşılık ben arkadaşlarımın bile tuhaf bulduğu idealist, çılgın bir
hippiydim ve kendimi kaybetmemin gayet normal olduğunu
düşünüyordum. Bir şekilde onu istikrarlı ve aydınlık günlük hayatından
uzaklaştırıp karanlık tarafta bana katılması için ikna etmiştim. Ben ve
yüksek lisans çalışmaları üzerine bahse girmesi için kafasından gerçekten
ne geçiyordu? Şeytani spekülasyonların başarıya ulaşmasıyla Birleşik
Devletlerin Kuzeydoğu’suna taşındık; ne rahatlama.

Kar yağışını ilk görüşümüz benim için ilginç olmuştu,
söylenebileceğinden daha az. Bu Tara’nın bana elinde iyi bilenmiş bir
bıçağı tutup bir dakika boyunca hiçbir şey demeden durarak ilk « Dexter »
bakışını attığı zamandı. Uykumda bile bunu aklımdan çıkarmayarak, her
şeyin tadını çıkaran ve görünmez bir duvarın arkasındaki gölgede çürüyen
kişiler arasındaki farkı görerek öfke nöbetleri geçiriyordum. Cazibeli
karımın vaazlarımdan ve küresel sosyo-politik-ekonomik hastalıkla ilgili
şikâyetlerimden ve dahası en çok da dünyaya sunarak çare olacağına
inandığım planlarımdan bıktığının farkına varmıştım. Tabii ki büromuzun
döşemesinde ölü yapraklar gibi duran yüzlerce kâğıt parçasına notlar aldım
ama bir el yazısını bitirmek için gereken enerji ve disiplini toplayamadan.
Hatta bir aile dostu, müritlerimi bir araya getirebilmem için fikirlerimi bir
kitapta toplamamı önerdi, bir ayin? O dönem için gülünç bir fikir. Kabul
etmekte zorlanmama rağmen Tara haklıydı. Yıllar boyunca mızıldanmaktan
başka bir şey yapmamıştım, yazmaya başlamamın zamanı gelmişti.



Bu kitabın adı neden « Ekonominin Şeytan İncili » olmasındı ? Nassau
Senior ekonominin şeytan incilini yazmada beni alt etmişti. Cehennem
O’dur? Kim? Tembel zihniniz hemen şu anda belli bir sonuca varmak için
acele edebilir. Bu yolculuk esnasında yavaş Türk müziği ve eşsiz bir sabır
faydalı olabilir; bu kitap iki yüzyıl boyunca iktisatçı nesiller, uyuşuk
siyasetçiler ve bunların topluluklarının mahvettiği veya yanlış yöne sevk
ettiği uzun süreli meydan okumalarını bir çukura gömüyor. Bu ne gizli bir
parodi ne de acımasız bir yiğitlik gösterisi, sadece dünyamız ve
kapitalizmin gerçek ve kışkırtıcı bir açımlaması.

Öfke ve endişem dışında, sık ve yorucu yolculuklarım esnasında
otobüslerde yanımda oturan ve hayatım boyunca en çok aklımda kalacak
belli tartışmaları yaptığım insanlara teşekkür etmeliyim. Bunların arasında,
New York’lu orta sınıf Yahudi bir aileden gelip « bir pisliğe dönüşen »
(onun sözleriyle) Nobel ekonomi ödüllü Milton Friedman için çok ağır
sözler sarf eden bir üniversite dekanı da vardı. Özel içindekiler sosunda
ayrıca arkadaşlar ve fikirlerimin çılgınca olduğunu kanıtlamak için
doyumsuz bir iştahla harekete geçen düşmanlar da vardı; bana iddia ve
kanaatlerimi kuvvetlendirmemde yardım ettiniz, sizleri seviyorum hanımlar
ve beyler.

Özellikle de, bu kitabı yazmak gibi çetin bir göreve girişmeye beni
zorlamak adına kullandığı aşırı ama etkili taktikler için bu suçtaki ortağıma,
karıma çok daha fazla minnettarım.
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