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Takdim

Z

engin milletlerle fakir milletler arasında
ki fark nedir? Başka bir deyişle, fakirler
niye fakir ve zenginler niye zengindir?
Zengin olan ülkelerin insanları, fakir ülkelerin
insanlarından genetik ve biyolojik olarak daha
mı üstündür? Yani, fakirlik ve zenginlik doğuş
tan, yaradılıştan belirlenen bir kader midir? Do
layısıyla, fakirlerin tek yapabileceği şey kader
lerine razı olmak veya bir yolunu bulup zengin
ülkelere göç etmek midir?
Bu sorular, aslında sadece fakir ülkelerin
vatandaşlarının değil, zengin ülkelerde yaşa
yan kimselerin de gündeminde ilk sıraları iş
gal etmektedir. Çünkü, fakirlerin sorunları ve
diğer ülkelerin zenginliğine ortak olma arayış
ları ister istemez zenginleri de etkilemektedir.
Dünyanın bir kısmı açlıktan kırılır veya sefalet
içinde yüzerken, diğer kısımlarının sanki hiçbir
şey olmuyormuş gibi hayatına devam etmesi
imkansızdır.
Öyleyse, zenginliğin nasıl ortaya çıktığının
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gerçekçi, ciddî ve inandırıcı bir şekilde açıklan
masına ve zenginliğe ulaşmanın mantıklı ve
realize edilebilir bir yolunun geliştirilmesine
ihtiyaç var. Sefaletten Zenginliğe, işte bunu yap
maktadır. Herkesin anlayabileceği bir yol ve üs
lupla, konuyu teknik ayrıntılara boğmadan, kısa
vadeli bakışların ve dogmatik yaklaşımların esi
ri olmadan, zenginliğin bir gen değil, bir siyasî
ve iktisadî kültür/ örgütlenme sorunu olduğunu
açıklamaktadır. Gerçekten, tarih göstermektedir
ki, açlık ve sefalet yanında despotizmden kurtul
manın yolu da özel mülkiyetten, serbest müba
deleden, parçalanmış ve sınırlanmış iktidardan,
anayasal yönetimden geçmektedir. Sefaletten
Zenginliğe, bu hakikatin kısa bir hikâyesidir.
Bu kitabı Türkçede yayınlama izni verdiği
için The Free Maket Foundation’a ve yazar Marc
Swanepoel’e Liberte Yayınları adına teşekkür
ediyoruz.
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BİRİNCİ BÖLÜM

İLKELERİN KEŞFİ

Başlangıçta

İ

nsanların
ayda yürüye
bildiği, dün
yanın etrafında
uçabildiği
ve
oturdukları yer
den dünyayı sey
redebildiği bir çağda yaşıyoruz.
Ayrıca, içinde bulunduğumuz çağ öyle bir
çağ ki, bu çağda milyonlarca insan hâlâ fakir bir
hâlde yaşıyor ve birbirlerini öldü
rüyor.
Çoğu insan -mevcut
durumun aksine- hiç
kimsenin aç kalmadığı;
bütün çocukların okula
gidebildiği, her yetiş
kinin iş ve ev sahibi
MARC SWANEPOEL
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olduğu, insanların dostluk ve arkadaşlık içinde
onurlu bir hayat yaşadığı daha farklı bir dünya
görmek istiyor.
Acaba bu mümkün müdür? Ben bunun
mümkün olabileceğine inanıyorum. Her top
lumun hür ve müreffeh olabileceği kanaatin
deyim. Bunun gerçekleşebilmesinin ise ancak
dünyanın gerçek özgürlüğün temelleri üzerinde
kurulması ile mümkün olduğuna kaniyim.
Bu temeller nelerdir ve ne işe yararlar? Bunu
daha iyi anlayabilmek için tarihe göz atarak fi
kir yolculuğumuza başlamak faydalı olacaktır:
Milyonlarca
yıl boyunca in
sanlar, 20 veya
30 kişilik küçük
gruplar içinde,
etrafları kendi
lerinden daha
büyük,
daha
hızlı ve daha
güçlü olan düşmanları (hayvanlar) tarafından
sarılmış vaziyette yaşamıştır.
Başlangıçta gelişmesi çok yavaş olan insan
lık, 20-30 bin yıl öncesinde, bugünün insanlarına,
yani bizlere çok benzer bir hale gelmişti. Bizimle
aynı zekâya sahip bu insanlar, bugün kullanılan
elbiseler içinde karşımıza çıksalardı, muhteme
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len, çok az kimsenin dikkatini çekerlerdi.
Öyleyse, gü
nümüzün
mo
dern
toplum
larının doğuşu
neden bu kadar
uzun zaman aldı?
İnsan toplulukla
rının modernleşememesinin asıl sebebi, yete
rince büyük bilgi stoğuna sahip olmayışlarıydı.
Bu insanlar avlanma veya nerede sığınak bu
lunabileceği hakkında çok şey bilmelerine rağ
men başka hususlarda çok az bilgiye sahiptiler.
Maalesef, bilginin, hava gibi teneffüs edilerek,
kendiliğinden elde edilmesi mümkün değildir.
Bilgi nereden gelir ve nasıl elde edilir? Sa
dece canlı olmaları, insanların bilgi elde etme
lerine yetmez.
Elini ateşe tutan bir çocuk, ateşin tehlikeli
olduğunu derhal “bilecektir”. Çünkü tehlikeyi
bilfiil yaşayacak öğrenecektir.
Bir maymun da bu bilgiyi aynı şekilde elde
edebilmektedir.
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Bu öğrenme şekli, çok yavaş ilerleyen bir
süreçtir ve esas itibariyle hayvanların öğrenme
yoludur. Bu yol, aynı zamanda, insanların uzun
süre hayvanlar gibi yaşamalarına sebep olmuş
tur. Bu durumdaki insanlar, daha iyi bir hayat
için yeni bilgiler elde etmenin ve bu bilgileri
hayatta denemenin daha iyi bir yolunu keşfet
mek mecburiyetindeydi.
Uzun zaman önce iklim, çok daha soğuk ve
rahatsız ediciydi. Bu şartlar altındaki insanlar,
sadece tabiatın izin verdiği şeyleri yapabilir ve
çoğu zaman hayatta kalmak için çetin bir müca
dele verirlerdi. Bir zamanlar insanlar kabileler
hâlinde yaşarlardı ve bu kabileler çok küçüktü;
çünkü, kabile üyesi olan insanların birçoğu ha
yatını sürdüremediğinden, nüfus artmazdı.
O zamanlar, silâh gibi şeyler bireye değil ka
bileye aitti. Fakat, sonraları, bazı insanlar, yal
nızca kendilerinin değil kabilelerinin de varlığı
nı sürdürmesine yardımcı olacak birtakım yeni
davranış tarzlarını tesadüfen keşfetti.

B

Mülkiyet Hakları

u yeni tarzı ilk başlatan kişi, ne yaptığının
farkında bile değildi. Belki de o, bir sabah,
kendi yaptığı silâhları artık hiç kimseyle
paylaşmamaya karar veren huysuz birisiydi.
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Bu
kişinin,
bu davranışı yü
zünden, grubun
diğer mensupları
tarafından pek se
vilmediğine emin
olabiliriz. Çünkü,
hayatın kabileler için
de yaşandığı ve her şeyin ortaklaşa olduğu
devirde paylaşmayı istemeyen birinin varlığı
tahayyül dahi edilemezdi.
Bununla birlikte, muhtemelen, bu kişi, ka
rarını uygulamayı başarmıştı; çünkü bedenen
kabilenin diğer üyelerinden çok daha güçlüydü.
Sonraki birkaç bin yıl boyunca, diğer insan
lar da bu yeni davranışı benimseme işaretleri
göstermiş, onlar da silâhları ve diğer eşyaları
ortak kullanmak yerine kendilerine mahsus ola
cak şekilde muhafaza etmişlerdi.
Mülkiyet sahipliğine veya mülkiyet hak
larına ulaşan bu kabileler, farkında olmadan
insanların
tabiatlarını
değiştirmişti.
Aynı zaman
da, yine ne
yaptıklarının
bilincinde ol
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madan, bireysel müşevviklerin, yani bireyleri
belirli şekillerde davranmaya teşvik eden un
surların ve kişisel çıkar fikrinin doğmasına da
sebep olmuşlardı.
Mülkiyet sahipliği, acaba kabilelerin hayat
mücadelesinde nasıl bir değişiklik meydana
getirdi? Mülkiyet fikri, insanlara, kendi karar
larını oluşturma gücünü ve özgürlüğünü verdi.
Bir baltaya veya mızrağa sahip olan kişi, artık
onu istediği gibi kullanma hürriyetine sahipti.
Silâhlar kendisinin olduğu için onlarla istediği
ve yeni, daha önce denenmemiş şeyleri yapa
bilirdi. Hiç kimsenin iznine ihtiyacı yoktu. Bu
sayede yeni bilgiler kazandı ve daha iyi bir avcı
oldu. Bunun neticesinde gıda arzı, kabilenin bü
tününün yararına olacak şekilde arttı.
Zenginliğe
giden
yolun
mülkiyet hak
larından geç
mesine rağmen,
insanlar, mülkiyet
haklarını hızlı bir şekilde genişletememiştir.
Yine de insanlar akılları ve bazı kişisel tesadüfler
sonucunda silâhları ve diğer nesneleri imal edip
kendi mülkiyetlerine aldıkları için yaşama şan
sını arttırmada ve refaha ulaşmada, haklı olarak,
meselâ hayvanlardan çok daha şanslıydılar.
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Uzun süre tehlikelerle iç içe yaşayan kabi
lelerin gelenekleri, kişisel mülkiyet haklarının
kullanımına çok az izin verdiğinden mülkiyet
hakları çok yavaş bir şekilde yaygınlaştı.

Bilgi Problemi

O

n bin yıl öncesinde, biz insanlar yeni bir
şans yakaladık. Daha evvelki yüzyıllarda
yaşanan buzul çağının ardın
dan, çok sıcak bir
iklim oluştu. Bunun
sonucunda da bazı
bölgelerde
çok
miktarda yabanî
tohum ve kimi
yenilebilir bitkiler
yetişmişti. Birçok kabi
le, bu yeni yiyeceklerin kaynağını keşfederek
ilâve gıda ürünleri elde etmeye başlamış ve bu
gelişmelerden sonra insanlar, toprağı ekip biçe
rek çiftçilikle tanışmışlardır.
İnsanların bu yeni hayat tarzı, avcılıkla uğ
raştıkları zamanki yaşama tarzından çok farklıy
dı. Bu yaşama tarzı, insanların, hem kendilerini
daha iyi koruyabilecekleri bir sığınak inşa edip
yerleşmelerine hem de daha fazla ürün elde et
melerine imkân sağlıyordu. Bu sayede bazı ka
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bileler, daha geniş alanlarda üretim yapmaya
başladı ve bu durum, yepyeni bir problem or
taya çıkardı.
Önceleri, kabileler küçük olduğundan, kabile
liderinin herkese ne yapacağını söylemesi müm
kündü. Çünkü lider, her bir üyenin yeteneklerini
bilirdi. Meselâ lider, görme ve algılaması kötü
bir kimseyi asla avlanmaya göndermez; aynı şe
kilde, çok güçsüz bir kişinin de muhtemel düş
manlara karşı kabileyi korumasını istemezdi.
Bir liderin sahip olduğu bu türden ortak hayat
la ilgili tam bir malûmat, sadece küçük kabile
ler için geçerliydi. Yüzlerce, binlerce insandan
oluşan daha büyük topluluklarda ise bunun
gerçekleşmesi mümkün değildi. Devletin veya
hükümetin bulunmadığı küçük topluluklarda,
orada yaşayan her bir kişi hakkında yeterli bil
giye sahip olunabilir ve bu sayede, kadın veya
erkek, kimin ne iş yapacağına/yapması gerekti
ğine karar verilebilirdi.
Ancak, insanların bilgilerinin sınırlılıkları
vardır. En akıllı insanın bile her şeyi bilemeye
ceği muhakkaktır. Meselâ, bir kişi bir pastanın
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