İSTANBUL'A GELEN HER TURİSTİN UĞRADIĞI İLK YER

GALATA l U ü t
seyrediyor, hem ağız tadı ile yemek yiyor, hem de
program izleyerek saatlerce eğleniyorsunuz
D O Ğ A N ATILG AN

Vakit, gecenin yarısına yaklaşıyordu.Masalardan birindeki i talyan turist,sağ elinin beş parmağını birden dudaklarına götür mUş,öpücüğe benzer sesler çıkarmıştı.Sonra,yanındaki genç ka
dına doğru eğildi,önemli bir sır veriyormuş gibi mırıldandı :
- Geçen yıl Türkiye'ye gelen bir arkadaşım,İstanbul'u sa h i
den görmek,emsalsiz güzelliği konusunda da fikir edinmek isti yorsan bir gece Galata Kulesi'ne çık demişti.Yalnız elektrikcereyanının kesilmediği bir gece olsun diye de uyarıda bulunmuştu.
Haklıym ış.. . Bu ne manzara böyle?.. .Cennetten bir köşe mi? . . .
Rüya mı? . . .Efsane m i?. . .
İtalyan turist,yerdengöğe haklıydı kuşkusuz. Fakat ,
Galata Knlesi'nin
özelliği
bundan ibaret değildi. Çün kü Kule, İstanbul 'daki eğlen ce yerlerinin en dikkate de
ğerlerinden biriydi aynı za manda. Yurdumuzu karakte rize eden zengin programı
lezzetli yem ekleri, kusursuz
servisi güleryüzlü garsonları
ve beş yüz y ılı aşkın geçm i

şi ile gerçekten benzersiz bir
yer.

KULEDE NELER VAR?
Galata Kulesi çok yön
lü b ir lokal. Şark
kahvesi
Ceneviz Meyhanesi, lokantası
bir de gece klubü ile
gece
gündüz açık. Kapıdan
girer
girm ez 5 lira ayakbastı pa rası ödüyorsunuz. Bundan son
ra kalbine ve nefes gücüne gü
venenler merdivenleri
tır-

Kuledeki turist müşterilerin en beğendikleri «inatçılar oldu,Nadya ile Ömer çifti. Eski Türk giysileri içerisinde yaptıkları oryan tal folk ile haklı olarak çok alkışlandılar. Tekrar sahneye davet
edildiklerinde yüzlerindeki mutluluk açıkça belli oluyordu..

mamnağa başlayabilir.
GUvenemeyenler durmaksızın inip çıkan iki asansörden b i
rine binebilir. Lokanta seki zinci,gece klubü dokuzuncu ,
katta. Yemek akşam saat se kizde başlıyor. Arzuya göre
fiks menü de var, alakart da.
Fiks menil, İşletme vergisi ha
riç 70 lira. Yarım şişe rakı
içinde ayrıca 25 lira ödüyor
sunuz.
Fiks menü deyince aklı
nıza sakın bazı lokallerin uy
guladığı usul gelmesin. Bura
da, müşteriye seçme hakkı
da tanınmış. Başlangıç olarak
üç çeşitten birini tercih edebilirsiniz:K arışık dolma ta
bağı , deniz mahsulleri kok teyli ya da günün çorbası. İkinci servis karışık mevsim
salatası. Arkasından yine Uç
çeşitten hangisini canınız çe
kiyorsa: Sos tartarlı levrek
tava, böf strogonof veya pi
liç kızartması.
Yemek sırasında .gözle
rinizin önünde şahane
bir
manzara s iz i bir rüya âlem i
ne sürüklerken, Güven Aydın
Orkestrasının hafif müziği
de tatlı nağmelerle kulakla
rınızda yankılanacaktır.
Vaktin nasıl geçtiğinden ,
tamamiyle habersiz durum dayken bir de kolunuza göz atıyor sunuz... Vay vay v a y ...
Saat 22. 20 olmuş. Diğer bir
deyimle programın başlama
. saati. Sahneye ilk olarak or
yantal dansöz Sema Semir çı
kıyor. Yabancı turistler
de
göbek nasıl atılır.kalça na sil k ıvrılırm ış görüyorlar onun sayesinde. Takdimci A car Beştaş da poliglotun biri
mübarek.. . G österileri Türk
çe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere dört dil
de birden anons ediyor.
İkinci bölümde bir
folk _
grubu çıkıyor sahneye. Yap tıkları kazak dansları her ba
kımdan ilginç. Bunların arka
sından Yavuz Ö zışık'ı görü yorsunuz projektörlerin altın
da. Kendisi hem şarkıcı hem
harika bir piyanist... Çalıyor
söylüyor, m illeti coşturuyor.
Hele en sevilen Fransızca

parçalardan sunduğu demet
çok başarılı. Alkıştan inliyor
bütün kule...
Derken Nadya ve Ömer
çifti beliriyor birdenbire sah
nede. İkili oryantal folk dans
la rı ile turistleri kendilerin
den geçiriyorlar âdeta.
Gecenin ikinci göbek dan
sözü Sedef İn ci... B ir
âlem
bu genç kadın. Yabancalır da
yanamıyorlar. Fırlıyorlar pis
te. . Hep beraber çalkala ba
bam çalkala..
Bu arada fiks menünün son
bölümü de masanızı süsle yecektir. Yine üç çeşitten bi
rini tercihte serbestsiniz.Ka
rı şık Türk tatlısı, karışık don
durma veya meyva salatası.
Program ın son bölümün de de ünlü bir şantözü iz li yorsunuz tatlılarını yerken ..
Ayten Alpman. Parçadan par
çaya atlayarak unutulmaz bir
geceye unutulmaz anılar ka tıyor. Böylece de program ka
panmış oluyor. Fakat müşte
rile r saat 00. 2'ye kadar or kestra eşliğinde dans etmek- te serbest.

Ayten Alpman Galata Kulesindeki programın son sanatçısı olarak
sahneye çıkmaktadır. Siyah tuvaleti içerisinde çok za rif olan s» natçı,San Reme UçUncüsU Milva'nın eserini "Tek Başına" olarak
okudu Büyük sükse yapan Ayten Alpman tekrar eski günleri ya şıyor

Piyanist Yavuz Ö zışık,lo kald e bulunan müşterilerin ö zellikle rine göre repertuvarını bir anda hazırlamaktadır. O gecede turist
.fa zla lığ ı karşısında programına günün sevilen Fransızca eserleri ile başladı,tek söylediği Türkçe eser ise,"Dünya Dönüyor" idi .

Bîr ara dansöz Sedef İnci parmaklarındaki zille ri de.turist müşteriye takıp ,karşılıklı göbek danslarına
-yerlerde birlikte devam ediyorlarve turistmüşteri pesedinceye kadar bu dans böyle devam ediyor ,

Kulenin baş oryantal dansözü Sedef İnci,soluk kesici
danslar
ite en ciddi müşterileri bile coşturuyor,piste fırlayan bir Tu •
nuslu turistle birlikte ka rşılıklı şakır şakır göbek atıyordu.

Kafkas folk grubu sanatçılarının yaptıkları kazak dansları ve gös
terileri bilhassa turistler tarafından ilg i ile izlenmektedir. Bil hassa k ılıç la ka rşılıklı yaptıkları gösteriler sonucunda devamlı
alkış yağmuruna tutuldular,herkese neşeli dakikalar y a şa ttıla r..

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi
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