KISSADAN HİSSE

Japonya’da b�r çocuk 10 yaşlarındayken b�r traf�k kazası geç�rm�ş ve sol kolunu kaybetm�ş. Oysa çocuğun büyük
b�r �deal� varmış. Büyüyünce �y� b�r judo ustası olmak �st�yormuş. Sol kolunu kaybetmekle b�rl�kte, bu hayal� de
yıkılan çocuğunun büyük b�r depresyona g�rd�ğ�n� gören babası, Japonya’nın ünlü b�r Judo ustasına g�d�p yapılacak b�r şey�n olup olmadığını sormuş…

Hoca, “Get�r çocuğu b�r bakalım” dem�ş.
Ertes� gün baba-oğul varmışlar Hocanın yanına… Hoca çocuğu süzmüş ve “Tamam, yarın eşyalarını get�r çalışmalara başlıyoruz” dem�ş.
Ertes� gün çocuk geld�ğ�nde hocası ona b�r hareket gösterm�ş ve bu hareket� çalış dem�ş. Çocuk b�r hafta aynı
hareket� çalışmış… Sonra hocasının yanına g�tm�ş. “Bu hareket� öğrend�m başka hareket göstermeyecek
m�s�n�z?” d�ye sormuş.
Hocanın cevabı: “Çalışmaya devam et” olmuş… 2 ay, 3 ay, 6 ay derken çocuk okuldak� b�r yılını doldurmuş…
Çocuk bu b�r yıl boyunca hep o aynı hareket� tekrarlamış. Hocanın yanına tekrar g�tm�ş:
“Hocam b�r yıldır ayn� hareket� yapıyorum bana başka hareket göstermeyecek m�s�n�z?”
“Sen aynı hareket� çalış oğlum. Zamanı gel�nce yen� harekete geçer�z” dem�ş bu sefer de. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl derken
çocuk judodak� 10.yılını doldurmuş. B�r gün hocası yanına gel�p, “Hazır ol!” dem�ş… “Sen� büyük turnuvaya
yazdırdım. Yarın maça çıkacaksın!” Del�kanlı şok olmuş… Hem sol kolu yok hem de judo da b�ld�ğ� tek hareket
var.
Ünlü judocuların katıldığı turnuvada h�çb�r şansının olmayacağını düşünmüş; ama hocasına saygısından ses
çıkarmamış… Turnuvanın �lk günü del�kanlı �lk müsabakasına çıkmış. Rak�b�ne b�ld�ğ� tek hareket� yapmış ve
kazanmış. Derken 2., 3. Maç, çeyrek, yarı f�nal ve f�nal… F�nalde del�kanlının karşısına ülken�n son 10 yılın yen�lmeyen şamp�yonu çıkmış. Tam b�r üstat del�kanlı dayanamayıp hocasının yanına koşmuş…
“Hocam hasbelkader buraya kadar geld�k ama rak�b�me b�r bakın hele… Bende �se b�r kol eks�k ve b�ld�ğ�m tek
b�r hareket var, bu kadar bana yeter, bar� çıkıp da rez�l olmayayım �z�n ver�n turnuvadan çek�ley�m.”
“Olmaz” dem�ş hocası. “Kend�ne güven, çık dövüş. Yen�l�rsen de namusunla yen�l.”
Çares�z çıkmış müsabakaya. Maç başlamış. Del�kanlı y�ne b�ld�ğ� o tek hareket� yapmış ve tak!
Yenm�ş rak�b�n� şamp�yon olmuş. Kupayı aldıktan sonra hocasının yanına koşmuş:
“Hocam nasıl oldu bu �ş? Ben�m b�r kolum yok ve b�ld�ğ�m tek b�r hareket var. Nasıl oldu da ben kazandım?”
“Bak oğlum 10 yıldır o hareket� çalışıyordun. O kadar çok çalıştın k�, artık yeryüzünde o hareket� senden daha
�y� yapan h�ç k�mse yok. Bu 1, �k�nc�s� de o hareket�n tek b�r karşı hareket� vardır. Onun �ç�n de rak�b�n�n sen�n sol
kolundan tutması gerek�r.”
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