
“Hayatımızdan Çıkanlar ve Çıkma Yolculuğunda Olanlar: 
Ankara Üniversitesi Müzelerinden…” Fotoğraf Sergisi

Çalışma hayatında veya günlük özel hayatımızda kullandığımız nesneler, araçlar, malzemelerle aramızda bir bağ, çok özel 
bir ilişki, karşılıklı bir yansıma oluşabilir zamanla. Hepimizin yaşadığı çağ, hayat, işimiz, alışkanlıklarımız kadar kişisel 
kimliğimiz de bu ilişkinin bir parçasıdır. O nesneleri, araçları, malzemeleri iş yapmak, kullanmak için eline almış olan 
insanoğlu belki de farkına varmadan bir bağ kurar onlarla. 

“Zaman, insana verilmiş hem tatlı hem de acı bir armağandır. Hayat, var olmak için kendine koyduğu hedeflere uygun bir 
ruh geliştirmesi için insana tanınmış bir süreden başka bir şey değildir ve insan bu gelişimi gerçekleştirmek zorundadır” 
der, Rus film yönetmeni Andrey Tarkovski. 

Zamanın tatlı, acı armağanlarının hem eşyayı, hem varlıkları, hem de insanları değişime uğratma kapasitesi vardır. Zamanın 
değişim gücü, teknolojinin hızı ve karmaşası ile birleşince teknolojik ürünler de aynen sanat eserleri gibi, kendilerini icat 
eden, tasarlayan, işlevlerini belirleyen insanların, toplumların niyetlerinin, hedeflerinin, umutlarının veya korkularının 
biçimlenmiş yani ete kemiğe bürünmüş halini alıyor.

Teknolojinin bir araç olmaktan çıkarılıp, amaç haline gelmesi çılgın ve ürkütücü sonuçlar doğurabiliyor. Bu çağın tanığı 
ve öznesi olan bizler de geçiş dönemini yaşayan, arada kalmış bir neslin üyeleri olarak zamanın kadrine uğrayanlardanız. 
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımızdaki her şey çoğalıyor ancak zaman da, mekân da, duygularımız da sanki geçmişe göre 
daha hızlı akıp gidiyor.

Bugün, şöyle bir etrafımıza bakalım evimizde, işyerimizde hatta çantamızda, cebimizde ne kadar çok şeyimiz var. Ama 
onların hangisi ile duygusal bir bağ kurabiliyoruz ve gerçekten hangisi bizim? Kapsama alanı dışına çıktığında, işletim 
sistemi güncellenemediğinde veya şarjı bittiğinde çalışmayan akıllı telefonumuz mu? Elektrikler kesildiğinde açılmayan 
ve işlevsizleşen bilgisayarlarımız mı? Kullan at kalemler mi? Tabletten okuduğumuz kitaplar mı? Böyle binlerce şeyden 
bahsediyoruz. Alındıktan hemen sonra modeli ve işlevi eskimeye başlayan, kısa süre sonra kullanılmak istenmeyen, 
önemsizleşen, işlevsizleşen, çirkinleşen, belki nefret edilen binlerce şeyden.

Oysa tükettiklerimizin, hızlıca yok ettiklerimizin çokluğu değil, bizi eskilere götürüp yüreğimizi titreten, ruhumuzu özlemle 
dolduran, estetiğine ve kullanılabilirliğine, işlevselliğine hayran olduğumuz ve de tasarruf ederek kıymetini bildiklerimizin 
çokluğu bize insan olduğumuzu hatırlatmaz mı? 

Onlar bir zamanlar bizimle birlikteydi ve ne de çok işimize yaramışlardı. Uzun yıllar onlarla evde, işte vakit geçirmiş 
birçoğuyla duygusal bir bağ da kurmuştuk. Kaybolmasın diye silgilerimizi boynumuza asmış, ne kadar kısalırsa kısalsın 
kurşun kalemlerimizden vazgeçmemiş, birbirine bantlayarak iki uçlu olarak daha da işlevsel hale getirmiştik. Daktilo 
tıkırtısı bizi ne hayallere daldırmıştı. Yazılı kâğıtların arka boşlukları ne çok başka yazıya aracılık etmişti. Önemsiz olanları 
saman kâğıda yazıvermiştik. İki yazıyı tutturduğumuz toplu iğneler işi bitince ceketlerimizin yakalarının arkasına tekrar 
kullanılmak üzere iliştirivermiştik. 

Azlardı ama kullanılabilirlikleriyle bizi mutlu ediyorlardı. Azlardı, erişilmesi, bulunması, bittiğinde yerine konulması zordu, 
ama onlar gerçekten bize aitti.

Evet, her şey geçici, fani. Ama hayatımızdan her şeyi hızla çıkartarak ve çıkartmaya devam ederek dünyamızı iyice anlamsız 
hale getirmememiz de gerekiyor. Sempozyum Düzenleme Komitesi bu geçiciliğe bir durak noktası oluşturmak maksadıyla, 
hayatımızdan çıkanları, çıkmak üzere olanları bu koridor üzerinde, hiç olmazsa fotoğraflarla hatırlamak, hatırlatmak istedi. 
Yazısını yazmak da bana düştü. Sohbetlerinizde hoş bir seda bırakması ve anılara rehberlik etmesi dileğiyle…

(Metin Yazarı: Mehmet Torunlar-10.10.2019, Ankara)
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