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Bir zamanlar küçük bir 
kral varmış. İsmi Jay 
Citizen I’miş. Jay C. I. 
tüm gün üzgün üzgün 
dolaşırmış.
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Bu küçük hikayemizi mümkün olduğunca daha çok dilde anlatabilmek için 
lütfen bize yardımcı olun. Sizden bu hikayeyi kendi yerel veya bölgesel dilinize 
çevirmenizi rica ediyoruz.
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Etrafa baktığında gördüğü tek şey 
egoistlikmiş. Hiç kimse ülkedeki 
vatandaşları umursamıyormuş. 
Küçük gri krallar yalnızca 
kendilerini düşünürmüş ve büyük 
gri kralların durumu onlardan daha 
kötüymüş. Hal böyleyken hiçbir 
kral mutlu değilmiş.

Ne kadar fena bir durum!

Jay C.I. bu durumu değiştirmek 
istiyordu. Vatandaşlarını 
önemsiyor, onlar için bir şeyler 
yapmak istiyordu: çocuklar için, 
iş dünyası için, eğitim için, yoksul 
insanlar ve bunların mahalleleri 
için daha fazla şey yapmak 
istiyordu.

Elbette gülmeyi 
de istiyordu. 
Hayatının daha 
neşeli olmasını, 
bir şeyler 
öğrenmeyi ve 
dünyanın harikalarını 
keşfetmeyi arzuluyordu.

Ancak küçük Kral tüm 
bunları tek başına nasıl 
yapacaktı?

Bunun hakkında düşünüp 
taşınırken birden aklına bir 
fikir geldi.



“Neden benim gibi değişim 
isteyen diğer krallarla 
konuşmuyorum?” diye 

kendi kendine sordu küçük 
Kral.

“Başkalarından bir şeyler 
öğrenmek başarının 

anahtarıdır” diye 
kendinden emin bir 
şekilde devam etti. 

Sonrasında, Jay C. I., 
diğer kralları ziyaret 
etmek üzere uzun bir 

seyahate çıktı.

Turkuaz renkli kraliçe: 

“Büyük insan, ülkesinin kendisi için 
neler yapabileceğini değil, kendisinin ülkesi için 
neler yapabileceğini düşünür. Gerçek kardeşlik 

budur. Bunu yaparsan mutlu olabilirsin”



Yolculuk çok iyi geçiyordu. Baharın envai çeşit 
güzelliğiyle yol almaya devam etti Jay C. I.. 

“Dağın yerini değiştiren 
adam işe öncelikle küçük taşları 

taşımakla başladı. Eğer ilk adımı atarsak, 
en büyük işleri bile başarabilir, Birleşmiş 

Milletler‘in hedeflerine ulaşabiliriz. 
Barış mümkündür.“ 

Yeşil kral ona şunları söyledi: 



Kırmızı kral‘ın tavsiyesi: 
“Ne kadar harika” diye düşündü küçük Kral, 
„başlamak, pozitif değişimin anahtarıdır“. 
Kral Jay C. I. yolculuğuna devam etti. 

“Pazarda balık yerine balık 
oltası satmalısınız. Balık tutmayı başaran 

insanlar, kendi sorunlarını çözmeyi 
öğrenirler. Kendi kendimize yetmek 

bizim sorumluluğumuzdur. Bu 
özgürlüktür. Adaleti özgür 

insanlar koruyabilir.”



Mor kraliçe dedi ki: 

“İnsanın en büyük hazinesi sahip 
olduğu dünyevi şeyler değildir. En 

büyük hazinesi sahip olduğu karakter ve 
kişiliğidir. Karakterini ne kadar eğitirsen, 
topluma o kadar iyi hizmet edebilirsin.“ 

“Çok iyi” diye düşündü Kral, “bu çok işime 
yarayacak”. Yüzündeki gülümsemeyle yolculuğuna 
devam etti küçük Kral Jay C. I. 



Mavi kralın yanına uğradı:

“Büyük liderler adil 
olmalı, önygılarla veya ayrımcılık yaparak 

hareket etmemelidir. Liderlik, kuralları herkese 
eşit şekilde uyguladığında değer görür. Bunu 

yaparken ilişkilerine ve arkadaşlıklarına 
değil, sadece yasalara dayanır.”

“Karakterimi, hayatım boyunca eğitmek. İyi bir 
fikir bu. Bu şekilde vatandaşlarımın karşılaştığı 
zorlukları daha iyi farkedebilirim” diye kendi 
kendine düşündü küçük Kral ve yolculuğu 
devam etti...



Sırada turuncu kral vardı:

“Her nereye gidersen git, 
tüm kalbinle yap bunu. Unutma, hiçbir 
şey kendiliğinden olmaz ve yaptığımız 
şeyler ancak gönüllü bir şekilde tüm 

kalbimizi ortaya koyduğumuzda 
değer kazanır.”

Ayrımcılık yapılmadığında birlikte yaşamak çok 
daha mutlu bir hal alır. Herkes için aynı kurallar 
geçerli olmalı. Bu iyi bir fikir. Bu düşüncelerle 
yolculuğuna devam etti küçük Kral Jay C. I. 



Kral Jay C. I., döner dönmez bu tavsiyeleri hayata 
geçirmek için hazırlıklara başladı.

 
Vatandaşlarını, kendisi gibi deneyimler kazanmaları için 

seyahatlere gönderdi. Onların iyi işler yapabilmelerini ve 
aynı zamanda mutlu olmalarını istiyordu. Kralın vatandaşları 

da kapılarını uzaktan gelen ziyaretçilere açık tutmaya 
başlamıştı. Ziyaretçilerin de uymaları gereken kurallar 

belirlediler. Her şey çok eğlenceliydi.

Yolculuğuna devam eden 
küçük Kral Jay C I, 
yolunun üzerinde duran 
uzaktaki kaleyi görünce 
gözlerine inanamadı. 
Artık eve mi dönmüştü 
yoksa?
Dünyayı dolaşırken çok 
mutlu olmuş ve yolculuğu 
rahat geçmişti. Diğer 
kral ve kraliçelerden 
aldığı tavsiyeler çok 
değerliydi.



Tüm kral ve kraliçeler bir gün tekrar buluştular. 
Bütün gün ve gece eğlenerek birbirlerinden daha çok 
şey öğrendiler ve birbirlerini daha iyi tanıyabildiler. 
Hatta kendilerine bir isim bile buldular. Küçük Kral 
Jay C. I.’den esinlenerek kendilerine Jaycees ismini 

verdiler

Diğer kral ve kraliçeler de küçük Kral Jay C. I.’ den çok 
şey öğrendiklerini farkettiler. Kral Jay C. I.‘ın bilgilerini 
saklamadan kendileriyle paylaşması onları da mutlu etmişti. 
Küçük kral, diğer kral ve kraliçelere çok değerli tavsiyeler 
vermişti. Her geçen gün dünyayı daha iyi bir yer haline 
getirdiler.



Toplantıları çok muhteşem geçtiği için, artık yılda 
en az iki konferans düzenlemeye başladılar. 
 
Dünya Kongresi’nde, bölgesel konferanslarda, 
ulusal konferanslarda ve hatta yerel düzeyde 
oluşturdukları platformlarda bir araya gelip fikir 
alışverişinde bulunmayı sürdürdüler.

Nihayet büyük ve kötü egoistler karşısında bir 
avantaj kazanmışlardı!
Jayceler çok mutluydu. Daha adil olmayı 
başarmışlardı. Ülkelerini daha renkli bir hale 
getirmiş ve birlikte gülmeye başlamışlardı.



İnanıyoruz ki! 

• Tanrıya inanç insan hayatına anlam ve amaç 
verir 

• İnsanlar arasındaki kardeşlik milletlerin 
hakimiyetlerini aşar 

• Ekonomik adalet, ancak hür kişilerin hür 
teşebbüsleri ile elde edilebilir 

• Hükümetler insanlardan ziyade yasalara 
dayanmalıdır 

• Dünyanın en büyük hazinesi insan kişiliğinde 
gizlidir ve  

• İnsanlığa hizmet yaşamın en güzel uğraşıdır. 

Böylece Bağlılık Etiği 
ortaya çıkmış oldu.

Tüm kral ve kraliçeler 
bunun altına kendi 
düşüncelerini yazdı 
ve birlikte şu ilkeleri 
belirlediler:

www.jci.cc



JCI’nin sahip olduğu gücü göstermek istiyoruz. 
Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan çeşitliliğe 
sahibiz. Her birimiz yalnızca ülkelerimizin resmi 

dilini değil, aynı zamanda ana dilimizi, baba 
dilimizi, bölgesel veya yerel bir dili konuşuyoruz.

Hadi bunu herkese gösterelim!

Bu küçük hikayemizi mümkün olduğunca daha 
çok dilde anlatabilmek için lütfen bize yardımcı 

olun. Sizden bu hikayeyi kendi yerel veya bölgesel 
dilinize çevirmenizi rica ediyoruz.

Çevirinizi şu adrese gönderebilirsiniz:
jcicreed@wachsonian.de

follow us at:
www.littlekingjci.com




