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Ticarette “müflteri her zaman hakl›d›r” diye bir söz vard›r.
Tam anlam›yla okundu¤unda bunun saçmasapan bir söz oldu¤u belli. Bu kadar
saçmasapan bir sözün bu kadar s›k kullan›lmas›, ancak bir baflka gerçe¤i iflaret etti¤i anlam›na gelebilir...
O kadar zor de¤il metin çözümlemesi: De¤il mi ki ticarete soyunmuflsun, müflteri çekmek, mal satmak, müflteriyi memnun etmek, onun flikayetlerini dinlemek ve
tekrar gelmesini sa¤lamak zorundas›n. Müflterinin haks›z olabilece¤i akl›na gelmesin bile! Müflteri haks›z da olsa hakl›d›r. Daha tart›flman›n bafl›ndan müflterinin
hakl› olaca¤› varsay›m›n› yap... Ya bu ilkeyi kabul et ya da ticarete at›lma! Baflka ifl
mi yok yeryüzünde! Güzelim k›rm›z› ipe¤e yeflil basma m› diyor müflteri? O zaman
lam› cimi yok, satmaya çal›flt›¤›n o k›rm›z› ipek yeflil basmad›r!
E¤itimciler de benzer ilkeyi ö¤rencilerine uygulamal›lar: Gençler her zaman
hakl›d›r. Çocuklar daha da hakl›d›r! Hatta ne kadar haks›zlarsa o kadar hakl›d›rlar. Çünkü ne kadar haks›zlarsa o kadar yard›ma ihtiyaçlar› var demektir.
Ö¤renci ö¤retmeni mi dövdü? Hakl›d›r! Banka m› soydu? Hakl›d›r! E¤er böyle
düflünmüyorsan, böyle düflünemiyorsan, gencin yan›nda yer alam›yorsan, e¤itimci
olma! Baflka ifl mi yok yeryüzünde?
Geçenlerde 24 liseli genç okuldan kaç›p Tekel iflçilerine deste¤e gittiler diye
okullar›ndan at›ld›. Kafalar›n› koparsalard› bari! Bu ne hiddet, bu ne celal, bu ne
fliddet ve bu ne nefret! Sanki karfl›s›nda düflman var!
Diyelim ö¤renciler yanl›fl yapt›. Diyelim haks›zlar, hatta bir de¤il bin haks›zlar.
Ama ne demifltik yaz›n›n bafl›nda? Bir genç ne kadar haks›zsa o kadar hakl›d›r.
Bundan ne sonu›ç ç›kar? Demek ki gençlerin s›n›f ve dersane d›fl›nda baflka ihtiyaçlar› var. Bunu görmek, görebilmek çok mu zor? Bu gençlerin bu ihtiyaçlar›n›
bir biçimde karfl›layacaks›n. Senin iflin bu çünkü. Sen bu ifl için oradas›n.
Bir e¤itmen bu durumda ne yapmal›? fiöyle bir söylev etkili olur sanki:
! Arkadafllar, çok do¤ru bir fley yapm›fls›n›z. Kendi küçük dünyan›zla s›n›rl› kalmay›p baflkalar›n›n derdini kendinize dert edinmiflsiniz. Ne güzel! Bravo! Kutlar›m
sizi... Keflke ders d›fl›nda olsayd›... Ama neyse olmufl bir kere. Bugünden tezi yok
okulumuzda sosyal dayan›flma kulübü kuruyoruz. Bak›n civarda bir sürü yoksul insan var. Çocuklar› çöpler aras›nda, mikrop yuvas›nda bafl›bofl oynuyorlar. Sizin gibi gençler var d›flarda okuyamayan. Yafll›lar, hastalar, sakatlar, iflsizler, dayak yiyen
kad›nlar var... Hemen bir tüzük haz›rlay›n. [Elebafllar›n› gösterip] Sen de baflkan ol!
Haftasonlar›, okuldan sonra toplumun ma¤durlar›na el at›n. Beni de her zaman yan›n›zda bilin. Sizinle gurur duyuyorum, göreyim sizi... Falan filan...
O haks›z ve ac›mas›z cezay› veren müdür de asl›nda hakl›d›r ama ancak milli
e¤itim bakan›n›n gözünde... Bakan da flöyle düflünmeli: “Biz bu ö¤retmenleri nas›l yetifltiriyoruz ki ö¤rencinin yan›nda yer alam›yorlar,
onlar› yönlendiremiyorlar?.. Biz nerede yanl›fl yap›yoruz?”
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