ADALETSİZLİĞİN BAŞLANGICI
Nixivan arkadaşlarını yemeğe davet etmişti, leziz bir rosto hazırlamaktaydı. Birden,
evde hiç tuz kalmadığını fark etmişti.
Oğluna seslendi:
- Haydi kasabaya kadar git tuz al, ama dikkat et aldığının tam karşılığını öde: Ne
daha az ver ne de daha fazla.
Çocuk şaşırmıştı:
- Daha
fazla
ödenmeyeceğini
anlıyorum baba. Ama
azıcık pazarlık etsem
bundan ne çıkar ki,
biraz para arttırmış
olurum?
- Haklısın, büyük bir
şehirde
otursaydık
eğer, bu bizim için iyi
olurdu. Ama bizimki
gibi
küçük
bir
kasabada,
pazarlık
başlarsa herkes iflas
eder, kasaba batar.
Konuşmayı
izleyen
davetliler tuz alırken neden daha ucuza almaktan kaçınmak gerektiğini sorduklarında
Nixivan açıkladı:
- Tuzu gerçek fiatından daha da ucuza satmak zorunda kalan kişi böyle
davranmaktadır çünkü belli ki bu paraya fena halde ihtiyacı vardır . Hiç yoktansa
daha az kazanmayı göze alır. Onun bu durumundan faydalanmaya kalkışan kişi ise
belli ki, üreten bir insanın alın terine hiç de saygı duymamaktadır.
- Ama bunlar kasabanın batmasına yetmez ki.
- Dünyanın başlangıcında, çok az adaletsizlik vardı. Sonra, zaman geçtikçe herkes
bu adaletsizliğe, kendi çapında küçük bir şey ilave etti, bunun çok da önemli
sayılmayacağını düşündü kendince, bakın bakalım şimdi ne halde dünya.
Paulo COELHO
Öykü ile ilgili sorular:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Parçayı okuduktan sonra anlayıp anlamadığınızı tespit etmek için yanınızdaki
arkadaşınıza yarısını anlatın. O da geri kalanını tamamlasın. (Diğer
arkadaşlarınızı rahatsız etmemek için biraz alçak sesle konuşun)
Sizce neden “pazarlık” yapılıyor? (Alışveriş yaparken pazarlık eden annenize
veya babanıza da bunun nedenini sorun.)
Satıcının, hak edeceği parayı kazanması, büyük şehirde ya da küçük yörelerde
değişir mi?
Satıcının hakkından kısıtlama yapmanız sizi zengin eder mi?
Ufak tefek haksızlıkların bir önemi olmadığı doğru mu? Sizin de zaman zaman
bu şakilde davrandığınız oluyor mu? Samimi olarak, örnek vererek anlatınız?
Küçük haksızlıkların zamanla büyük adaletsizliklere yol açacağına gerçekten
inanıyor musunuz? (Yanıtınız evet ise 5. soruya tekrar göz atın! )
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