
İmparator ve Bilge Adam 

Çin'de yirmi beş yüzyıl önce şöyle bir şey olmuştu:  

Lao Tzu çok ünlü, bilge bir adam haline gelmişti ve hiç şüphe yok ki gelmiş 

geçmiş en bilge olanlardan biriydi. Çin imparatoru ona gayet alçakgönüllü bir 

şekilde yüksek mahkemenin başkanı olmasını önerdi çünkü ülkenin 

kanunlarına onun yapabileceğinden daha iyi bir şekilde hiç kimse rehberlik 

edemezdi.  

İmparatoru, "Ben doğru kişi değilim" diye ikna etmeye çalıştı fakat 

imparator çok ısrarcıydı. 

Lao Tzu, "Eğer beni dinlemezseniz... sadece mahkemede bir gün yeter ve 

benim doğru insan olmadığıma ikna olacaksınız çünkü sistem yanlış. 

Alçakgönüllülük nedeni ile size hakikati söylemiyordum. Ya ben var 

olurum ya da sizin kanununuz ve sizin hükümdarlığınız ve sizin 

toplumunuz var olabilir. O nedenle... bunu bir deneyelim," dedi. 

İlk gün başkentin en zengin adamının neredeyse tüm hazinesinin yarısını 

çalmış olan bir adam getirildi.  

Lao Tzu olayı dinledi ve sonrasında hırsızın ve en zengin adamın her ikisinin 

de altı aylığına hapse gitmeleri gerektiğini söyledi. 

Zengin adam, "Siz ne diyorsunuz? Soyguna uğrayan, hırsızlık yapılan kişi 

benim; bu nasıl adalettir ki hırsızla aynı süreliğine beni hapse 

gönderiyorsunuz?" dedi.  

Lao Tzu, "Şurası kesin ki ben hırsıza haksızlık ediyorum. Senin hapiste 

olman gereken süre çok daha büyüktür çünkü sen çok fazla parayı 

kendin için topladın, pek çok insanı paradan mahrum ettin... binlerce 

insan haksızlığa uğramıştır ve sen para toplayıp, para toplayıp 



duruyordun. Ne için? Senin açgözlülüğünün kendisi bu hırsızları 

yaratıyor. Sorumlu sensin. İlk suç sana ait," dedi.  

Lao Tzu'nun mantığı tamamıyla nettir. Eğer çok fazla fakir insan ve sadece 

birkaç tane zengin insan olacaksa hırsızlığı durduramazsın, çalmayı 

durduramazsın. Bunu durdurmanın tek yolu herkesin ihtiyaçlarını 

giderebileceği kadar şeye sahip olması ve hiç kimsenin aç gözlülük yüzünden 

gereksiz birikimlere sahip olmamasıdır. 

Zengin adam, "Beni hapse göndermeden önce imparatoru görmek 

istiyorum çünkü bu anayasaya aykırıdır; bu ülkenin kanunlarına göre 

değildir," dedi. 

Lao T z u, "B u ülkenin kanunlarının ve bu ülkenin anayasasının 

yanlışıdır. Bunun sorumlusu ben değilim git ve imparatoru gör," dedi.  

Zengin adam imparatora dedi ki: "Dinleyin, bu adam hemen görevinden 

uzaklaştırılmalıdır; o tehlikeli. Bugün ben hapse gidiyorum, yarın siz 

hapiste olacaksınız. Eğer kendinizi kurtarmak istiyorsanız bu adam 

kovulmalı, o kesinlikle çok tehlikeli. Ve o çok mantıklı da. Söylediği 

şeyde haklı bunu anlayabiliyorum. Ama o bizi mahvedecek." 

İmparator bunu çok iyi anladı, "Eğer bu zengin adam bir suçlu ise o zaman 

ben ülkedeki en büyük suçlu oluyorum. Lao Tzu beni hapse 

göndermekten kaçınmayacaktır." 

 Lao Tzu görevinden alındı. "Size bunu daha önceden söylemeye çalıştım; 

gereksiz yere benim zamanımı harcıyorsunuz. Size doğru adam 

olmadığımı söylemiştim. Gerçek şu ki sizin toplumunuz, sizin yasanız ve 

sizin anayasanız doğru değildir. Bu tamamıyla yanlış sistemi yürütmek 

için yanlış insanlara ihtiyaç var," dedi.   

Alıntıdır   


