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Mart 2019 sonunda gazetede "Başkentte Arzum Onan'dan 'Kadın' Sergisi" başlıklı haberi okuyunca
bir tur önermiştim... Uzun süredir aklımda olan bu tur fırsatı kaçmak üzereyken hayata
geçirilmesi için öneri bu kez arkadaşlarımdan geldi; çok mutlu olarak, Kale bölgesinde kahvaltı ile
başlayacak turun planını büyük bir keyifle hazırladım






Cer Modern’e park edecek,
PirinçHan Kahvaltımızda buluşup sohbetli lezzetlerle doyacak,
Uzun kahvaltı sonrası Kale çevresindeki şirin han ve dükkanlarda gezip sohbet edecek,
Cer Modern’e geçip Güncel Sergileri ziyaretle kültür/sanata da dokunacaktık...

Çok güzel geçeceği başından belli oldu...
ERÇETİN’leri almaya gittiğimizde açılan kapıda güneş yüzlüm, Roma Hukukunu hatmedip beni
gelecek Roma ziyaretlerimde Kara Lale’si ile gezdirmeye hazırlanan CanKızım EgeNaz’ım karşıladı;
yetmedi bir de Cappuccino varmış kaderde o güzel ellerle servis edilen...
En son nişanlı iki genç iken, 1983 yazında Ankara’daki konuklarımızla
yaptığımız Anıt Kabir ziyareti dönüşünde oturmuştuk o heykelin
ortasında bulunduğu havuzun köşesine…
...o heykel ki,
 İtalya'dan 1920’li yılların ortalarında getirilerek Kızılay
Meydanı'na yerleştirildiğini,
 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası ilk konserlerini
çevresinde verdiğini,
 Kentleşme
sıkışması
ile
değişen
konumlarının
sonuncusunun Tandoğan Meydanı olduğunu,
 Sanırım AnkaRay yapımı sırasında söküldüğünü (şimdi
öğrendim ki, AKM alanına getirilmesi öngörülerek 1992 yılında sökülmüş),
hatırladığım o meşhur 'Su Perileri’ heykeli araımızı parkettiğimizde karşımızda duruyordu;
sevinçle fırlayıp yanında aldık ilk soluğu...

Bu başlangıç ile oluşan güzellik tüm gün sürecekti..
Kale yokuşunu çıkış sonrası ilk durak PirinçHan bahçesindeki bahçe büfe idi...

...ilk iş gözleme çeşitleri üzerinde genel değerlendirme oldu; ardından iştahımıza uygun
söğüş sebzeler edinmek üzere bir öncü kuvveti çevre bakkalarına çıkıldı. Temin edilen
domates, salatalık ve biberin görüntüsü uzun zamandır aldıklarımız içinde en iyilerinden
olduğunu zaten gösteriyordu; yiyince lezzeti ile de aynı övgüyü hakketiğini anladık.
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Sırada AFIT OğulCan’larımdan Kubilay’ımın NATO Karargâhı'nda Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR)
Kurmay Başkanı olarak tayininin çıktığı haberini almak varmış; mutluluktan ikinci uçuşumdu...
KOŞUCU Ailesi’ne Can-ı gönülden mutluluklar dilerim...
Bahçenin gerçek lezzeti, servis edilen çaylar ile ortaya çıktı; Gümüş’üm de katılınca...

CanKızlar EgeNaz’ım ve İpek’imin de etkisi olınca, daha da çok kızlarımızı söyleyip anarak yapılan
sohbetleri doğal olarak çevredeki dükkan ve Kan ziyaretleri izledi...

... papyon, mendil, kapı tokmağı ve çam süsleri de ihmal edilmedi. Hatta ısrar edilince,
Sevgil Said de anılarak,

taş sevgisi beslendi
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Artık sanata hazırdık...

Sergilenen eserlere...

...hariç değinmiyorum; onca emek vermiş sanatçı bi’zahmet ziyaret edilmeli...
Aracımızı tam karşısına parkedince 'Su Perileri’ heykelini aynı gün içinde ikinci kez görmek de
nasip oldu... Heykelin bunca konum değişmesi sebebi kendini farklı etkilerle daha güzel gösterme
çabası olabilir mi diye düşünerek ayrıldım mek’andan; en kısa sürede yeniden dönmek üzere...
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Böyle güzel eserleri düşünmek, yapmak, yapılanı yeniden işlevlendirip bizlere sunmak için zaman,
emek ve maddi kaynak harcayanları minnet, aramızdan ayrılmış olanları rahmetle andım...
...ve bu harika geziye katılan ve bugün her bir anımızın anılaşmasına katkı sağlayan güzel
insanlara teşekkür ettim; Can-ı gönülden.
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