
Ülkenin birinde bir kral varmıĢ.  

Ülkesinde herkesin mutlu yaĢadığı bu bilge krala,  

bir gün kötü bir haber iletmiĢler.  

Krala düĢman olan bir büyücü, ülkenin bütün su kaynaklarına  

büyülü su katmıĢ. Sudan içen herkes bir bir delirmiĢ.  

Kısa sürede kral ve yöneticilerden baĢka ülkede dengeli tek bir kiĢi  

kalmamıĢ. Çok geçmeden deliren halk, kralın iyi yönetimine  

baĢ kaldırmıĢ. Bunu gören kral o büyülü sudan getirtmiĢ.  

Hem kendi içmiĢ hem de yöneticilere içirtmiĢ.  

Böylece o ülkede yönetenlerle yönetilenler arasındaki denge  

yeniden kurulmuĢ. 
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Berber, sokakta oynayan çocuklardan birini çağırdı ve o gelince cebinden biri 

beĢ milyonluk, öteki beĢ yüz binlik iki banknot çıkardı, çocuğa uzattı: 

Berber, saçlarını kestiği iĢ adamının kulağına eğilerek yavaĢ bir sesle, çocu-

ğun davranıĢını izlemesini söyledi. Sonra da çocuğa döndü ve "bu iki paradan 

hangisini istiyorsan alabilirsin, Ali" dedi. Çocuk, her iki banknota da dalgın dal-

gın baktıktan sonra beĢ yüz binlik banknotu aldı ve teĢekkür ederek, arkadaĢ-

larının yanına koĢtu. Berber, müĢterisi olan iĢ adamına döndü: 

"Daha önce de söylemiĢtim ya bu çocuğun ne kadar bilgisiz olduğunu" dedi. 

"ĠĢte Ģimdi de gözlerinizle gördünüz onun bilgisizliğini". Saçının kesilmesi bit-

tikten sonra iĢ adamı, berber dükkânından çıktı ve biraz ilerde arkadaĢlarıyla 

oynamakta olan Ali'nin yanına gitti. Ve ona neden beĢ milyonluk banknotu de-

ğil de, beĢ yüz binlik banknotu aldığını sordu. Çocuk akıllı bir ifadeyle iĢ ada-

mının yüzüne baktı ve hafifçe gülümsedi: "Bu oyunu ben de çok seviyorum" 

dedi. "BeĢ milyonluğu alırsam, oyun biter." 
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Bir yıl sonrasıysa düĢündüğün, tohum ek. 

Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. 

DüĢünüyorsan yüzyıl ötesini, halkı eğit o zaman. 

Bir kez tohum ekersin, bir kez ürün alırsın. 

Bir kez ağaç dikersin, on kez ürün alırsın. 

Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu. 

Birine bir balık verirsen, doyar bir defalık. 

Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca! 
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Mesleğini, bir ömür boyu tüm ilkelerine sadık kalarak  

uygulayan ak saçlı bir ustaya baĢarısının sırrını sormuĢlar:  

“Ġki sözcük” demiĢ ve eklemiĢ: 

“DOĞRU KARARLAR”.  

O kararları nasıl alabildiğinin sırrını sormuĢlar:  

“Tek sözcük” demiĢ ve eklemiĢ: 

“DENEYĠM”.  

Deneyimlerinin sırrını sormuĢlar:  

“Ġki sözcük” demiĢ ve eklemiĢ: 

“YANLIġ KARARLAR”. 
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Geleceğin suçlusunu yetiĢtirmenin en basit kuralları: 

1- Daha küçükken çocuğa istediği her Ģeyi vermeye baĢla! Bu Ģekilde herkesin onun 

geçimini sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır. 

2- Kötü sözler söylediği zaman, gül. Böylece kendisinin akıllı olduğuna inanacaktır. 

3- Ona düĢünmeyi ve beynini kullanmayı hiç öğretme, “büyüyünce kendisi karar ver-

sin” diye bekle. 

4- Yerde bıraktığı her Ģeyi kaldır, kitaplarını, ayakkabılarını, elbiselerini, onun için 

her Ģeyi sen yap ki o bütün sorumluluklarını baĢkalarına yüklemeye alıĢsın. 

5- Onun önünde sık sık kavga edin ki bu sayede aile bir gün parçalanırsa çocuğu-

nuz ĢaĢırmasın. 

6- Ona istediği kadar harçlık verin ki hiç bir zaman kendi parasını kazanmanın ne 

olduğunu öğrenmesin. 

7- Yiyecek, içecek ve konforla ilgili bütün arzularını yerine getir ki istediklerini her za-

man elde etmeye alıĢsın. 

8- KomĢulara, öğretmenlere, polislere karĢı, daima onun tarafını tutun ki onların 

hepsine karĢı peĢin hükümleri oluĢsun. Hep kendini haklı görsün. 

“Sevgi Emek Ġster. Her Ġstediğini Yaparak Çocuklarımıza Ġyilik EtmiĢ Sayılmayız.” 
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