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Tan›nmak nas›l bir fley..?
nsan davran›fllar›nda vazgeçilmez
arzular›n bafl›nda tan›nma
tutkusu yer al›r.
Sevgi eksikli¤inden flikayet eden
çocukta henüz yorum kaabiliyeti
geliflmedi¤inden, coflkular›n› tutamay›p yaramazl›k yapar ki, ilgi alaka
gösterilsin.. Bu tepki kabul
gördü¤ünde ise bu davran›fl al›flkanl›¤a
dönüflür ve yaramazl›k onun için bir
yaflam biçimidir ve o böyle tan›nm›fl,
böyle onay bulmufltur..
Tesadüflerin türetti¤i görgüsüz
zenginlerin tan›nm›fll›k ad›na
müracaat etti¤i en büyük zaaf ise
fludur:
Özel dernek ve vak›f gecelerinde
yüksek bedelli anlams›z ba¤›fllar›n sidik
yar›fllar›nda kendilerini bulurlar. E¤itim
erdem ve görgüyü ›skalad›klar›ndan
tek yol hava atmakt›r. Dikkat çekilecek donan›mlar›n içi y›llar geçmesine
ra¤men hala bofl kalm›flt›r.
Sebebi ise,
Boflluk, hava ile doludur; bir
insan haval› ise, o mutlaka
bofltur..

‹

fiimdi gelelim siyasetteki
tan›nma tutkusuna
Kal›c› siyasetçiler, hizmet ederek ya
da proje üretip uygulayarak tan›n›rlar.
Geçici siyasiler ise sansasyona ve kuru
kalabal›klara endekslidir. Masaya yumruk vurarak, muhalif olarak, elefltirildiklerinde de s›r›tmalar› ile tan›n›rlar.
Tan›mad›klar› cenazede çelenkleri,
ald›r›fl etmedikleri dü¤ün ve derneklerde de telgraflar› vard›r. Medyaya
poz vermek amac› ile öptü¤ü çocuklar› a¤lat›r, duyarl› yak›nlar›n› da
dar›lt›rlar. Rakiplerinin felaketi kendilerinin saadeti olur. Difllerini pek
f›rçalamaz; ama en ufak temel atma
törenlerinda bile özel baret giyerler.
Sanatç›lar› k›skan›r; ama yanlar›na
almay› da pek ihmal etmezler. Baflarabilecekleri mevkilere de¤il; en
yukar›daki makamlara göz dikerler.
Yani tan›nma arzular› baflar›l› ve faydal› olma arzular›n›n her zaman
önüne geçmifltir.

Medyatik tan›nma:
En y›prat›c› ve bitirici olan›d›r.
Tan›nman›n bafllang›c›n› basitlik
oluflturmuflsa daha fazla tan›nmak
ad›na her türlü çaps›zl›k ola¤an
karfl›lan›r. Kaliteli bir medya
çal›flan›n›n kendi kalitesi yükseldikçe
çaps›zlar aras›nda tutunamad›¤›ndan ifl
de¤ifltirmek zorunda kal›r ve çal›flt›¤›
kurumlar›n kalitesi düfler. Ama kendi
kalitesini düflürmeyi tercih ederse,
herkes onu konufltu¤undan
popülerli¤i, dolay›s› ile tan›nm›fll›¤›
artar. Yetenek ve becerileri
olmad›¤›ndan suni gündem bile
yaratamaz ve yok olur giderler. Eski
tan›nm›fll›¤›n› son bir gayretle hat›rlatmak ad›na intihar bile denenir; ama
pek de ciddiye al›nmazlar.
Sorun,
Önemli ya da de¤erli olmakt›r.
Evet..
Önemli; ama de¤ersiz biri mi
olmal›?
Yoksa..
Önemsiz gibi gözüken; ama de¤erli
biri mi olmal›?
Tan›nm›fll›¤›n önemi ve de¤eri
de bu ikilemde yaflamakta.
Gelelim iflin asl›na..!
Önemli ya da de¤erli insan olma
aray›fl›ndan daha çok
“Boflluklar› dolduran bir insan
de¤il,
Bofllu¤u doldurulamayan bir
insan› yaflatmakt›r..”

