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GİRİŞ 

“Kazandığınız Paranın Bir 
Kısmını Biriktirin.”

“Kazandığınız paranın bir kısmını bi-
riktirin.” Bu, George S. Clason’ın, 
Mezopotamya İmparatorluğu’ndan 

bir dizi hikâye sunduğu Babil’in En Zengin Adamı 
isimli eserinin zenginlikle ilgili verdiği en önem-
li tavsiyedir. Clason artık standart bir ilke hâline 
gelen bu sözüyle, “Kazancınızın en az yüzde onu-
nu öncelikli olarak tasarruf etmeli, geri kalanını 
borçlarınızı ödemek, ev ya da diğer yatırımlarını-
zı yapmak, sigorta yaptırmak, ailenizin bakımını 
üstlenmek gibi alanlarda kullanmalısınız. Tüm 
bunları yaptıktan sonra kendinizi hayatın zevkle-
rine adamalısınız.” demek istemektedir. 

Bu yaklaşım, tasarrufu teşvik eden bir düşünce-
yi temsil eder. Antik çağlarda bir düşünür, “Birik-
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tirdiğiniz her altın parçası sizin için çalışacak bir 
köledir.” demiştir. Bu yaklaşım, kişisel keyiflerden 
arınmayı vurgulamıyor. Aslında vurgulanmak is-
tenen şey -refahı önceliğe alarak yaptıklarınızın, 
bütün çabalara değeceğini bilerek- varlık yöneti-
mine eğlenceli ve maceracı bir ruhla yaklaşılması 
gerektiğidir. Bu tavsiyelerin amacı; kişisel tedbiri 
temel alan güvenli yatırımlar yapabilmenizdir. 
Yazar kendisini bu görüşlere adayarak büyük bir 
zenginliğe ulaşmıştır. 

Yirminci yüzyılın başlarında Clason, Den-
ver’da faaliyet gösteren bir harita yayıncısıydı. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın ilk yol 
güzergâhlarının olduğu haritayı yayınladı. Daha 
sonra kendi mali durumunu dönüştüren ve son 
yüzyılın en popüler gelişim yazarlarından biri ola-
rak adını tüm dünyaya yayan bir fikir ortaya attı. 
Clason, bankaların, sigorta şirketlerinin ve aracı 
kurumların toplu olarak satın aldığı ve müşteri-
lerine ücretsiz olarak sunduğu kişisel finans yöne-
timi konusunda kitaplar yazmaya başladı. Harita 
yayıncısının broşürleri o kadar popüler bir hâle 
geldi ki 1930 yılında hepsini, tek cilt halindeki 
bir kitapta birleştirdi.

Clason Yayıncılık, Büyük Buhran’da ayakta 
kalmayı başaramasa da Babil’in En Zengin Ada-
mı büyük bir başarıya imza attı ve sonraki yıllar-
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da popüler finansal literatürün dayanak noktası 
oldu.

Clason’ın bakış açısı son derece iş dostuydu. Si-
gorta satan, konut kredisi veren veya tasarruf hesa-
bı tutan şirketler onun bakış açısına değer verdiler. 
Clason, modern finansal ürünleri, eğlenceli ve er-
demli bir iş ahlakıyla destekledi. Clason’ın kitabı 
kurumsal ortaklıklar açısından da sağlam ve ilkeli 
tavsiyeler içeriyordu. Kitabın içerisinde tutarsız ya 
da gerçekçi olmayan hiçbir ifade yoktur.

Benim için kitabın en etkileyici bölümü, borç-
larını ödeyen bireye karşı artan saygınlık durumu-
hakkında yazılan ‘Babil’in Deve Tüccarı’ başlıklı 
yedinci bölümdür. Bu ilke, gençken Talmud’dan 
okuduğum bir hikâyeyi bana anımsatır. Bir ha-
ham öğrencilerine, “Şeytan kim?” diye sorar. Öğ-
renciler uzun uzadıya düşünür ve cevap verirler: 
“Ödünç alan ve geri ödemeyendir.” Bu ifade pek 
çok farklı perspektiften anlaşılabilir. 

Borçların sadece parayla ilgili olmadığını, aynı 
zamanda hayatın herhangi bir alanında verdiğiniz 
sözleri ve taahhütleri yerine getirmeniz gerektiğini 
de unutmayın. Görünüşte küçük bir ev işi ya da 
belli bir zamanda bir yerde olmak gibi bir görevi 
yerine getirmeye söz verdiyseniz, o zaman bunu 
yapın. Aileniz de dahil olmak üzere insanların bu 
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tür şeyleri ne kadar dikkatli bir şekilde kayıt et-
tiklerine şaşıracaksınız. Kendinizi nasıl görürseniz 
görün, ahlakınız ve sözlerinizle değerlendirilir ve 
tanımlanırsınız. Farkında olsanız da olmasanız 
da içsel olarak kendinize saygı ve güven duymaya 
başlarsınız. Utanç ve öfke gibi duygular haysiyet 
ve doğruluk duygularını destekleyebilir. Sözleri-
nizi tutmakta çok zorlandığınız anlarda kendinizi 
makul düzeyde mazur görmeniz doğaldır. Öngö-
rülemeyen durumlar için istisnalar elbette vardır. 
Ancak bu tür durumlarda disiplinli ve kendinize 
karşı dürüst olmalısınız. Bir arkadaşımın bir kere-
sinde söylediği gibi: “Tek gerçek acil durum sağ-
lıkla ilgilidir.” Bir borcu, taahhüdü, projeyi veya 
sözü ertelemeden önce bunu mutlaka göz önünde 
bulundurun. 

Clason benim için başka bir ilkeyi daha açık-
lığa kavuşturdu. Borçlarınıza tasarruflarınızdan 
iki kat daha fazla para ayırmalısınız. “Gelirinizin 
yüzde onunu biriktirin ancak yüzde yirmisini de 
taahhütlerinize ayırın. Borç, hem faiz hem de iti-
bar açısından özünde mali bir yüktür.” diye ifade 
etmiştir.

Babil’in En Zengin Adamı ilk olarak kişisel ki-
tapçıklar şeklinde yayımlandığından, sonrasında 
bazı eklemeler yapmıştır. Kitaba eklenen hikaye-
ler anlatılmak istenenleri çok daha etkili bir hâle 



11

getirdi. Bu nedenle yapılan sadeleştirilme kitabın 
etkisini kaybetmemesi için özenle hazırlandı. Bu 
çalışmada orijinal eserin tüm öğretileri yer alır-
ken, gereksiz tekrarlara yer verilmedi.

Clason’ın derslerinin orijinal faydalarını ve et-
kilerini koruduğunu göreceksiniz. Bu kitabı yeni-
den keşfetmek güçlü bir finansal temele ulaşmak 
için aydınlatıcıydı. Umarım sizde de aynı etkiyi 
bırakır. 

-Mitch Horowitz
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ÖNSÖZ 

Kollektif olarak maddi refahımız, her biri-
mizin bireysel maddi refahına bağlıdır. 

Bu kitap, bireysel refahı ve başarıyı ele 
alır. Başarı, kendi çaba ve yeteneklerimiz sonucu 
kazandıklarımızı ifade eder. Düzgün bir ön ha-
zırlık, başarının anahtar unsurudur. Anlayışımı-
zın akılcılığı düşüncelerimize ve düşüncelerimizin 
akılcılığı da eylemlerimize yansır. 

Zayıf cüzdanlara yönelik çarelerin olduğu bu 
kitap, finansal anlayış açısından bir rehber olma 
görevini üstlenmiştir. Kitabın asıl amacı, parasal 
başarıya ulaşmayı isteyenlere; para kazanma, pa-
rasına sahip çıkma ve paradan para kazanma yön-
temlerini göstermektir. 

Devam eden sayfalarda dünyanın benimseyip 
kullandığı temel finansal prensipler içinde büyük 
bir öneme sahip olan Babil’e gidiyoruz. 





Bir insanın içinde bir kölenin ruhu varsa, nasıl doğmuş 
olursa olsun sonunda tıpkı suyun yolunu bulması gibi bir 
köle olmaz mı? Ya da bir insanın içinde özgür birinin 
ruhu varsa bütün şanssızlıklara rağmen, kendi şehrinde 
namuslu ve saygı duyulan biri konumuna gelmez mi?

Bu kitap, her birimizin bireysel başarısını ele alır. 
Başarı, kendi çaba ve yeteneklerimiz sonucu kazandık-
larımızı ifade eder. Düzgün bir hazırlık, başarının kilit 
noktasıdır. Eylemlerimiz düşüncelerimizden daha akılcı 
olamaz. Düşüncemiz, anlayışımızdan daha akılcı 
olamaz.

PEN ödüllü yazar Mitch Horowitz’in editörlüğünü ve 
özetleme görevini üstlendiği Kısaltılmış Klasikler Serisi, 
çağımıza damgasını vuran ve milyonları etkileyen çok 
değerli kitapların öz hâle getirilmiş versiyonlarından 
oluşmaktadır. Bilginin büyük bir hızla yayıldığı modern 
çağda, vakti sınırlı olmasına rağmen kendini geliştirmek 
isteyen okurlar düşünülerek hazırlanmıştır.
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