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Rafet Abimizin sitemizde yayýmlanmak üzere bana yolladýðý öyküyü uzun zaman geçmiþ olmasýna raðmen yayýmlayamadýðým
kendisine özür dileyerek beðeninize sunuyorum. Ayrýca kendisi bir de kitap yazarak yayýmlamýþtýr. Kendisini kutluyoruz.
Aðabeyimiz Seçkin geçtiðimiz ay Lüleburgaz'da gerçekleþen kitap fuarýnda okuyucularýyla buluþarak kitabýný imzalamýþtýr.

ERENKÖY LALEZAR GAZÝNOSU

Taksim&rsquo;deki Lalezar Gazinosu deðil.

Erenköy Lalezar

Fotoðrafçýlýk yapan Þinasi Eniþte ve üç arkadaþý, Suadiye&rsquo;de, Erenköy Lalezar Gazinosu&rsquo;nu açmýþlardý.

Bu yazlýk mekân, hem plaj ve kafeterya, hem de gazino olarak çalýþacaktý.

Bu iþ yerinde hem Müdür, hem de Memur olarak çalýþacak birine ihtiyaç vardý. O kiþi neden ben olmayayým?

Eþimin küçük halasý olan Mihriban Hala&rsquo;nýn eþi Þinasi Eniþte&rsquo;nin teklifini kaçýramazdým.

1971-72 Ders Yýlý sona ermiþ, Ýstanbul&rsquo;a gelmiþtik. Geçen yaz yaþadýðým &ldquo;PAVYONLAR&rdquo; fotoðrafçýlýðý,
sorunlarýma çare olmuþtu, ama önemli sorunlar da yaþatmýþtý. Yeni iþ teklifini Mehmet Eniþte&rsquo;ye söylediðimde, benim ad
da sevindi. Baþka bir fotoðrafçý bulmak, onun için sorun deðildi. Buna da ben sevindim ve kendisine teþekkür ettim.

Þinasi Eniþte, Mihriban Hala, Eþim Ümran ve ben, Mayýs sonlarýnda bir Pazar günü Erenköy&rsquo;deydik.

Baðdat Caddesinin saðýnda bulunan Galip Paþa Camii&rsquo;nden iki sokak sonra, Abdülkadir Noyan Sokak gelir. Bu sokaða
girip denize doðru yürüdüðünüzde, sokaðýn sonunda solda, Erenköy Lalezar Gazinosu&hellip;

Denize sýfýr olan Lalezar Gazino&rsquo;sunun küçük bir iskelesi, plaj kabinleri ve duþlarý ile bir kademe yukarýda küçük bir kafe
vardý. Geri plândaki alan &ldquo;gazino&rdquo; olarak düzenlenmiþ, en arka plâna da, yönetim odasý, sanatçýlar için soyunma
odalarý ve mutfak eklenmiþti. Giþe ve gazinonun giriþ kapýsý da bu taraftaydý.

Plaj, üyelik esasýna göre çalýþacak, duruma göre, kafeteryaya gelecek olanlarla, sanatçýlar ve konuklar da plajdan
yararlanabileceklerdi.

Gazinoya giriþ biletli olacak, müþteri, yediklerinin ve içtiklerinin bedelini ayrýca ödeyecekti.
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Ben, gündüzleri plajla ilgilenecek, geceleri giþede duracaktým. Sanatçýlara yapýlacak ödemelerle ilgili hesaplarý da ben tutacakt

Plaj için üyelik kartlarý bastýrarak iþe baþladým. Ýlk üyeler, yakýn çevrenin hanýmlarý ve kýzlarýydý. Daha sonra öðrendim ki, bu
yýllarda da plaj olarak kullanýlmýþtý. Bu nedenle de gelen hanýmlar, evlerindeymiþ gibi davranýyorlar, o yýllarýn tertemiz denizin
günlerini gün ediyorlardý.

Ben de gündüzleri, mayo ve üzerimde bir gömlekle dolaþýyor, fýrsat buldukça denize giriyordum.

Ýlk günler sakin geçti. Ama gazinonun açýlýþý yaklaþtýkça hareket giderek yoðunlaþtý.

Kadýköy Belediyesi&rsquo;ne baþvuruda bulunarak, bilet koçanlarýný aldým. Bu iþlemi daha sonra da, haftada en az iki kez
yineleyecektim.

Garsonlar, komiler, aþçýlar, temizlikçiler ve as solistin altýndaki sanatçýlar birer ikiþer geliyorlar; Sanatçýlar, sahnede provalar
yapýyorlardý.

Ben, her sabah saat 7&rsquo;de Zeytinburnu&rsquo;ndan yola çýkýyor, saat 9&rsquo;dan önce iþ yerinde oluyordum. Sonraki
günlerde bana, kayýnbabam da eþlik etmeye baþladý. O, gazinonun mutfak gereksinimlerini karþýlamakla görevlendirilmiþti. Alýþ
halden yapýyor, aldýklarýný bir kamyonete yükleyerek gazinoya getiriyordu. Dönüþümüz, gecenin geç saatlerinde oluyor, bazý g
yazýhanede yatýyorduk.

Ancak, bu yolculuklar uzun sürmedi. Þinasi Eniþte, Kýzýltoprak&rsquo;ta bir daire kiraladý. Mihriban Hala ile birlikte eþim de
gelince, dünyalar bizim oldu. Yolculuklar devreden çýkýnca, iþlerimiz kolaylaþmýþtý. Özellikle hanýmlarýmýz için, renkli geceler b
Sahneye en yakýn yerde kurulan masada yemeler, içmeler ve de Türkiye&rsquo;nin en gözde sanatçýlarýný çok yakýndan
izlemeler&hellip;

Açýlýþ günü, giderek yaklaþýyordu. Kokteyl için davetiyeler bastýrýlmýþ, daðýtým baþlamýþtý.

O yýllarda Ýstanbul&rsquo;da yaþamakta olan arkadaþlarýma ve tanýdýklarýma ulaþtým ve Açýlýþ Kokteyline, arkadaþlarým Ka
köylümüz Necati Aðabey katýldýlar.

Kokteylden sonra &rdquo;Gazino Programý &ldquo; baþlayacaktý.

Afiþler bastýrýlarak, baþta Kadýköy olmak üzere, Ýstanbul&rsquo;un dört bir yanýna daðýtýlmýþ,

Gazetelere tam sayfa ilânlar verilmiþti.

&ldquo;ERENKÖY LALEZAR GAZÝNOSU ÝFTÝHARLA SUNAR:

GÖNÜL YAZAR&hellip;&rdquo;

Evet&hellip; Gönül Yazar&rsquo;ýn TAÞ BEBEK olduðu yýllar&hellip;
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Sahnede bülbüller gibi þakýyan, kahkahalarý ile gönülleri titreten bir taþ bebek&hellip;

O&rsquo;nun altýnda Göksel ARSOY&hellip; Beyaz perdenin unutulmaz yakýþýklýsý&hellip; Bestekâr Yesari Asým
ARSOY&rsquo;un genlerini taþýyan; Sâdettin Kaynak&rsquo;ýn &ldquo;Enginde Yavaþ Yavaþ&rdquo; adlý þarkýsýyla sahneye
kadife sesli sanatçý&hellip; Bir baþka deyiþle Altýn Çocuk&hellip;

Ýlerleyen günlerde, soyunma odalarý sanatçýlara yetmeyince, gazino&rsquo;nun giriþine bir karavan koymuþ, burayý yazýhane
olarak kullanmaya baþlamýþtýk. Hafta sonlarýnda yapýlan Kadýnlar Matinesi için gelen Göksel Arsoy, zaman zaman yanýma
geliyor, kendisiyle sohbet ediyorduk.

Aradan 40 yýl geçtikten sonra, Sayýn Göksel Arsoy&rsquo;u, internet ortamýnda aradým ve buldum. Gönderdiðim iletinin yanýtý
þöyleydi:

&ldquo;Rafet Bey, selâmlar! Seni çok iyi hatýrlýyorum. Çok sempatik bir insansýn. Dediðin gibi Lalezar&rsquo;da sohbetlerimiz
olmuþtu.

Kadýnlar matinesinde bana yapýlan çýlgýnlýklarý unutmam mümkün deðil. Sahneden indikten sonra, soyunma odama bile hücum
etmeleri, beni zor durumlarda býrakýyordu.

Güzel günlerdi! Hatýrlattýðýn için teþekkürler!

Sevgiler!&rdquo;

Ve Orhan BORAN&hellip; Özellikle o yýllarda, Gönül Yazar&rsquo;ýn peþinden ayrýlmayan; yarattýðý &ldquo;YUKÝ&rdquo; ile
radyolarýmýzý þenlendiren; fýkralarýyla bizleri kahkahalara boðan sanatçý&hellip; Her gece bir þiþe viski ile gelip, yarýsýný prog
önce, kalanýný program aralarýnda ve sonunda yudumlayan adam&hellip;

Ve de yeni yeni parlamakta olan sanatçýlar: Söylediði &ldquo;Yaðmur&rdquo; þarkýsýyla ünlenen, en iyi kadýn
&ldquo;arabeskçi&rdquo; Mine Koþan; Türk rock müziðinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkýn; Ve adlarýný anýmsayamadýðým
sanatçýlar&hellip;

Kadýnlar Matinesi&rsquo;nin bambaþka bir havasý vardý. Börekleri, çörekleri, kurabiyeleri ve çay termoslarýyla gelen kadýnlar,
gönüllerince eðleniyorlar, özellikle Göksel Arsoy sahneye çýktýðýnda kendilerinden geçiyor, ona dokunmaya çalýþýyor ve onu çý
alkýþlýyorlardý.

***

Erenköy sahilinde yalnýz deðildik. Bir de rakibimiz vardý.
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Bizde, Gönül Yazar sahne aldýðýnda, Caddebostan&rsquo;da Behiye Aksoy programý baþlamýþtý.

Gazinomuz, her gece son masasýna kadar doluyor, Gönül Yazar farký apaçýk ortaya çýkýyordu.

Yine de, rakibimizin durumunu merak ediyor, her gece Caddebostan&rsquo;a gözlemci gönderiyorduk.

Bir gece, bu görevi yapmak bana düþtü. Denize paralel olarak uzanan Hamiyet Yüceses Sokak ve devamýndaki Yener Sokak ile
Baðdat Caddesi&rsquo;nden denize doðru inen Zincirli Köþk Sokak&rsquo;ýn kesiþtiði yerde, Gazinomuzun ortaklarýndan Rafet
Bey&rsquo;in mekâný var. Kulüp 33&hellip; Burada biraz oyalanýyorum ve birkaç sokak ileride, Baðdat Caddesi&rsquo;nden
denize doðru inen Barlar Sokaðý&rsquo;na geldiðimde, denize doðru yöneliyorum. Ýþte Caddebostan Gazinosu&rsquo;ndayým.
Gezer gibi yaparak, dolu masalarý sayýyorum.

&ldquo;Ýyi akþamlar Hocam! Nasýl, kaç masamýz var?&rdquo; diyor ve hemen ekliyor, &rdquo;Hocam, sizin gazinoda
arkadaþlarým var. Bu nedenle sizi tanýyorum. Ancak baþkalarý tanýmadan giderseniz, iyi olur.&rdquo;

Teþekkür ediyorum ve oradan hemen ayrýlýyorum.

***

Giþedeki görevim, Assolistin sahneye çýkacaðý saatlere kadar sürüyordu. Bu saatten sonra kimse gelmediði için, giþeyi kapattýk
sonra, hesap durumunu gözden geçiriyor ve Assolisti izlemek üzere, kafeterya bölümüne geçiyordum.

Bir gece, Gönül Yazar þarkýlarýný sýralarken, elektrikler kesildi.

Bir ses sanatçýsý, açýk hava

Adý &ldquo;Gönül Yazar&rdquo; ise söyler.

Hava rüzgârsýz&hellip; Mehtap var&hellip; Ve mikrofonsuz þarký söyleyen Gönül Yazar&hellip;
ayakta alkýþlýyor&hellip; Hem de çýlgýncasýna&hellip;

Her þarkýnýn sonun

Elektrikler biraz sonra geldi ve program ayný coþkuyla sürdü&hellip;

1972 Temmuzunda, tam otuz gece, Gönül Yazar&rsquo;ý dinledim. Hiç býkmadan ve de zevkle&hellip;

***

Gönül Yazar&rsquo;dan sonra, nasýl bir program izleyecektik? Fýsýltý gazeteleri çalýþýyor, yeni sanatçý sýr gibi saklanýyordu.

Ýþte bu günlerde, basýnda bir bomba patladý:

&ldquo;ZEKÝ MÜREN Kaçýrýldý&hellip;&rdquo;

Ankara Göl Gazinosu&rsquo;nda sahne almakta olan Zeki MÜREN, programý bittiði gece kaçýrýlarak, Ýstanbul&rsquo;a,
bilinmeyen bir yere götürülmüþtü.
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Ve afiþler, gazetelerde boy boy fotoðraflar:

&ldquo;KARÞI YAKADA ÝLK DEFA!

ZEKÝ MÜREN!&rdquo;
gerekeni yapmýþlar, Zeki Müren&rsquo;i kapmýþlardý.

Yýllardýr bu iþlerin içinde piþen, E

Erenköy Lalezar Gazinosu&rsquo;nda bayram havasý esiyor, herkes çevresine gülücükler saçýyordu.

Zeki Müren demek, para demekti. Hem patronlar, hem de tüm çalýþanlar için&hellip;

21 harika gece&hellip; Giþedeki iþlerimi bitirir bitirmez kafeteryaya koþuyor, Zeki Müren&rsquo;in þarkýlarýný iliklerime kadar
duyumsayarak dinliyordum. Tüm seyirciler gibi&hellip;

Zeki Müren sahneye çýkmadan önce tüm servisler duruyor, çatal býçak sesleri kesiliyor, seyirciler nefes bile almýyorlardý.

Zeki Müren sahneye çýkýnca, kimin ne yapacaðýný O belirliyordu.

&ldquo;Zahidem&rdquo; okunduðunda, sinek uçsa duyulmayacak bir sessizlik yaþanýyor;

&ldquo;Sevgimizin, Aþkýmýzýn Üstünden&rdquo; þarkýsý ile &ldquo;seyirciler korosu&rdquo; programýna baþlýyor;
&ldquo;Halime&rdquo; ile birlikte herkes kalkýp oynuyor, Kadýköy sahilleri tümüyle þenleniyordu.

&rdquo;Canlarým benim!&rdquo; dediðinde, çýðlýklar ve alkýþlar tüm sahili çýnlatýyor; Bu coþkuya, denizdeki motorlara doluþm
beleþçilerle, komþu evlerdeki müzikseverler de katýlýyorlardý.

Evet&hellip; 21 harika gece&hellip;

Zeki Müren&rsquo;in saz heyetinde, o yýllarda henüz isim yapmamýþ olan Coþkun Sabah da vardý. Asu Maralman, Ateþ Böcekl
Yalçýn ve Ercan ile adlarýný þu anda anýmsayamadýðým çok sayýda sanatçý, Zeki Müren&rsquo;in alt kadrosunda yer almýþlar

Bu arada, Caddebostan Gazinosu da boþ durmamýþ, Zeki Müren&rsquo;in karþýsýna, Emel SAYIN&rsquo;ý çýkarmýþtý. O yýlla
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Sayýn&rsquo;ýn zirveye týrmandýðý yýllardý, ama SANAT GÜNEÞÝ ile yarýþýlmazdý.

***

Her iþin, bir görünür yüzü, bir de mutfaðý vardýr.

Yukarýda anlattýklarým, Erenköy Lalezar Gazinosu&rsquo;nun görünür yüzüydü. Özellikle bu tür iþlerde, ortaklýklarý yürütmek k
Bu iþin kurdu olan Behlül Bey ile Metin Bey için, bütün yollar Kadýköy iskelesine çýkýyordu. Bunu, &rdquo;Kulüp 33&rdquo;ün sa
Rafet Bey için de söylemek olasý. Ancak, Þinasi Bey&rsquo;in asýl mesleði fotoðrafçýlýktý ve bu iþlere yeni giriyordu.

Sonradan öðrendim ki, giþe ve mutfak iþleriyle Þinasi Bey; müþteri masalarýyla Behlül Bey ve Metin Bey; plaj ve kafeterya iþleriy
Rafet Bey ilgileniyordu. Ancak taraflar, olabildiðince birbirlerini denetliyorlardý.

Biletlerin yetmeyebileceði düþüncesiyle bazý akþamlar, giþeden verdiðim biletlerin bir kýsmý, giriþte yýrtýlmayýp, Metin Bey&rsq
adamý tarafýndan sayýlarak bana teslim ediliyordu. Ben de bu biletleri tekrar satýyordum.

Bir gece, hesaplar kesildikten sonra, bende bir miktar para kaldý. Ertesi gün bunu Þinasi Bey&rsquo;e söylediðimde, &rdquo;Boþ
ver, at cebe.&rdquo;dedi. &rdquo;Onlarýn, masalardan neler vurduklarý hiç belli deðil.&rdquo;

Ertesi yýl tekrar buluþmak üzere ayrýlmýþtýk. Ama &rdquo;öküz öldü, ortaklýk bozuldu&rdquo; ve &ldquo;rüya gibi bir yaz&rdquo
yinelenmedi.

LALEZAR, en azýndan benim belleðimde, tatlý bir aný olarak kaldý.

05.09.2011

GÖKÇETEPE

NOT: Bugün ART&rsquo;de, Zeki Müren ile Belgin Doruk&rsquo;un baþrollerini oynadýðý &ldquo;KIRIK PLAK&rdquo; adlý filmi
izledim.
1961 ya da 1962 yýlýnda, Kýrklareli Saray Sine
alarak, devamýndaki matinede de ayný duygularý yaþamýþtým.

rafetseckin39@hotmail.com
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