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ŞÜKRANLAR

Elinizdeki bu çalışma kitap haline getirilmeden önce Bo ğaz-
içi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne “Masculinities at Night 
in the Provinces” başlığıyla yüksek lisans tezi olarak sunul-
du. Tahmin ettiğimden daha uzun bir zaman alan tezin ya-
zılması, sunulması ve bu tezden yola çıkarak çalışmanın ki-
tap haline getirilmesi sürecinde pek çok insanın bu çalışma-
ya katkısı oldu.

En baştan başlarsak, bu konuyu bana öneren ve yazmaya 
cesaretlendiren kişi sevgili hocam Nazan Üstündağ idi. Bir-
likte başladık ama onun sağlık sorunları birlikte tamamla-
mamıza müsaade etmedi. Kendisinin bu çalışmaya emeği ve 
katkısı büyüktür. Kaldığımız yerden Zafer Yenal ile devam 
ettik. Büyük bir sabırla benim yazdıklarımı okudu, eksik-
lerimi gösterdi, defalarca belki de aynı yanlışlıkları düzeltti 
ama güleç yüzünü benden hiçbir zaman esirgemedi, kendi-
si olmadan herhalde bu çalışmayı tamamlamak mümkün ol-
mazdı. Bütün üniversite hayatım boyunca teorik maceramı 
en fazla etkileyen kişi herhalde Nükhet Sirman’dır, bu çalış-
manın tez jürisine katılıp olumlu eleştirileriyle beni onur-
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landırdı, kendisine müteşekkirim. Gene jürimin diğer hoca-
ları Aybil Göker ve Cenk Özbay, eleştirileri ve düzeltmeleri 
ile bu tezin gelişmesine büyük destek sağladılar.

Bu çalışma belirli bir sürede yazılmış olsa da bu tezin ya-
zılmasını sağlayan teorik birikim çok daha uzun yıllara da-
yanmaktadır. Üniversite hayatım boyunca kendilerinden 
çok şeyler öğrendiğim sevgili dostlarım Zeynel, Süleyman, 
Çınar, Fırat, Deniz, Sidar, Fati, Orko, Bilgesu, Can, Mustafa 
Emin, Genco, Ozan, Özge, Ezgi, Naz, Ersan ve Sarp’ın müş-
fik dostlukları bana bu süreçte de büyük güç verdi.

Saha çalışmam sırasında, en fazla Arap, Köroğlu, Bayburt-
lu ve Kopil bana destek oldular. Gece hayatını teorik olarak 
anlatıp, pratik olarak da gösterdiler. Gece hayatının asıl ak-
törleri olan konsomatrisler ve kabadayılar önceleri soğuk 
davransalar da niyetimi anladıktan sonra, benden sıcak soh-
betlerini esirgemediler. Japon, Zalina, Gönül, Maka’ya mü-
teşekkirim. Adil Abi’ye, İmpala Cihan’a, Süslü Şeref’e, Dim-
bil Ahmet’e, Bayırlı Şeref Enişte’ye, Ali Abi’ye ve artık ara-
mızda olmayan gece hayatının kabadayıları, amcam İsmail 
Özarslan (Magirus), Deli Çoban (İbrahim Yaşin) ve Ali Al-
tunoğlu (Sezon), Tanıl Bora ve İletişim emekçilerine teşek-
kür ediyorum.

Türlü dedikodular içerisinde böylesi bir çalışmayı sürdür-
mek kolay değildi, benim bütün arızalarımı olduğu gibi bu-
nu da sineye çeken, anneme, babama, ağabeyime ve bilhassa 
eşim Seyhan’a müteşekkirim.
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BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

Çavdır, Burdur’a bağlı bir ilçe. Coğrafi olarak güneybatı Ak-
deniz’e, kültürel olarak Teke denilen yöreye bağlı. 1960’lar-
da kasaba ve belediyelik olan Çavdır, 90’ların başına kadar 
2000 civarında nüfusu barındırdı; 1990 senesinde, Turgut 
Özal ilçe vasıflarına çok da uymayan bu kasabayı, birtakım 
siyasi kaygılarla ilçe yaptı; bu tarihten sonra, ticaretin hac-
mi ve nüfus biraz büyüse de Çavdır ilçesinin genel çerçeve-
si değişmedi. Şu anda ilçenin nüfusu 4.000’e ulaştı, yaklaşık 
500 civarında memur, 250 civarında küçük esnaf, kalan nü-
fusun bir kısmı çiftçilik, bir kısmı da tarıma dayalı işçilik/iş-
sizlik üzerinden geçimini sağlamaya çalışıyor.

Zaman zaman kimi sebeplerden dolayı, yaşadığım 3-4 bin 
nüfuslu taşra ilçesini terk etsem de dönüp dolaşıp doğdu-
ğum bu yere geldim. Ömrümün büyük bir kısmı burada geç-
ti ve daha da geçecek gibi görünüyor. Bu çalışmanın en bü-
yük avantajı hatta belki de sebebi, benim taşralı kimliğimin 
yanı sıra ailemin yapmış olduğu işlerin gece hayatıyla yakın-
dan temasıdır. Zira, ben doğduğum sırada, babam kamyon-
culuktan iflas etmiş bir nakliyeci olarak taşrada bir meyhane 
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işletmeye çalışmaktaydı. Çok küçük yaşlardan itibaren, ya-
şımın ve fiziki durumumun el verdiği ölçülerde meyhanede 
babama yardım ettim ve gece hayatına ilişkin ilk gözlemleri-
mi bu sırada edindim.

Alevi-Türkmen kültürünün karakteristik özelliklerini ta-
şıyan Teke yöresinin kültürel iklimi; alkol tüketimi, hovar-
dalık ve kumar gibi işleri erkeğin elinin kiri olarak hoş gö-
rür(dü). Bu iklimin sağladığı “hoşgörü” ortamında, Çavdır 
ve civarındaki meyhanelerde işler, 80’ler boyunca ve 90’la-
rın ortalarına kadar mevsimlere ve hasada bağlı olarak yazın 
hareketli; kışın “olanına bereket” kabilinden sürdü gitti. Ne 
var ki, 90’lardan itibaren taşrada alkollü lokantalar iş yap-
mamaya başladı. Çünkü kimi meyhaneler, müşterilerin ya-
nına müşteri kılığında konsomatris kadınlar oturtmaya baş-
lamışlardı. Daha çok tercih edilen bu yeni “meyhaneler” yü-
zünden, bizimkine benzer işletmeler birer ikişer kapanıyor-
du, ki 92 senesi itibariyle biz de meyhaneyi kapatıp Antal-
ya’ya taşındık. Aslında o dönemde ailemizin yaptığı işi de-
ğiştirmek zorunda bırakan değişiklikler, özellikle taşra ha-
yatında ve eğlencesinde kimi ciddi değişikliklere ve dönü-
şümlere işaret etmekteydi.

İlk köklü değişim, mekânın işletme mantığında ortaya 
çıktı. Eskiden meyhanelerde, bira ya da rakı eşliğinde içki-
ye uygun mezeler tüketilir, fonda hafif bir müzik çalar ve 
“memleketin nasıl kurtulacağı, evdekilerin dırdırı, çocukla-
rın dersleri, hanenin borçları” vb. hakkında uzun uzun soh-
bet edilirdi. Bu akşamcılık kültüründe asıl önemli olan şey, 
muhabbet etmekti. Bu muhabbet erkekler arasında olur; za-
ten işletmeci, çalışanlar ve müşteriler arasında çok istisnai 
durumlar hariç kadın bulunmazdı. Denilebilir ki, meyhane-
ler erkeklerin mahrem kamusal alanlarıydı.

Ne var ki, meyhanelerden gazinolara dönüşen işletmeler-
de, ortama gürültülü bir müzik eşlik ediyor; kimse kimsenin 
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ne dediğini anlamıyor, hatta belki anlamak istemiyor; erkek-
ler, bütün dikkatini masaya oturtulan konsomatris kadına 
veriyor, kadının masada oturmaya devam etmesi için yük-
sek miktarda paralar harcıyor ve bu esnada da konsomatris 
kadınları ayartmaya çalışıyorlardı.

Bu konunun benim için bir çocukluk hatırası değil aka-
demik bir merak haline gelmesi; taşrada yaşanan değişiklik-
ler, Antalya’ya göç etmek zorunda kalışımız ve gece hayatı 
çalışanlarının, özellikle kadınların, taşranın kamusal alanın-
da sıklıkla ve daha çok sayıda görünmeye başlamaları üzeri-
ne işte tüm bunları birbirine bağlayan tarihsel kırılma anları 
hakkında düşünmeye başlamamın sonucudur.

2000’lerden sonra, önce internet kafelerde, arkasından 
kuaförlerde, arkasından kendi kullandıkları ve çoğunlukla 
neredeyse hurdaya dönmüş otomobillerinde ve son olarak 
da akşama müşteri ayartmak için çıktıkları taşra kahvehane-
lerinde okey masasının köşesinde otururken görmeye başla-
dık konsomatrisleri.

Geçmişte Alevi-Türkmen kültürünün etkileriyle sol ha-
reketin kurtarılmış bölgelerinden birisi olarak bilinen ama 
90’lardan itibaren dinî cemaatlerin, 2000’lerden sonra da 
Gülen Hareketi ve AKP’nin yoğun müdahaleleriyle artık 
muhafazakâr olarak bilinen bir taşra bölgesi için aykırı sayı-
labilecek bu görünüşler, benim meseleye biraz daha dikkat 
vermeme neden oldu. Kadınların, onların peşinde memleket 
gezen erkeklerin ve gazinolarda servet tüketen müşterilerin 
hikâyelerini biriktirmeye başladım.

Bu meseleye dikkat kesildikçe ve hikâyeleri toparladıkça, 
kadınların aslında bu taşra kamusal alanındaki aykırı görü-
nürlüğünün taşra hayatında, gece hayatının kadın ve erkek 
aktörleri arasında ve gece hayatının eğlence anlayışındaki 
ciddi değişimlerin bir sonucu olduğunu fark ettim. Meyha-
nelerden gazinolara doğru gerçekleşen dönüşümle birlikte, 
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eğlencenin yapısı, işletmenin yapısı, çalışanların profili ve 
hepsinden önemlisi gece hayatının müdavimi olan erkekle-
rin âlemciliğe yükledikleri anlam ve birbirleriyle ilişkisellik-
leri köklü bir değişime uğramış gibi görünüyordu.

Akademik çalışmamı taşra ve gece hayatının yapısı, özne-
leri (kadınlar, müşteriler, çalışanlar, işletmeciler) ve bu öz-
nelerin birbirleriyle ilişkisellikleri üzerine yapmaya karar 
verdim. Başka bir deyişle bu çalışmayı, taşranın gece hayatı 
ve bu hayatın aktörlerinin ilişkisellikleri, bu ilişkiselliklerin 
baş aktörleri (gibi görünen) erkekler ve onların kendi arala-
rındaki ilişkiler ve bu ilişkisellikleri yöneten, çekip çeviren 
kadınlar ve tüm bu aktörlerin Türkiye’nin bir taşrasında ve 
Türkiye tarihinin biranında ortaya çıkış biçimleri üzerinden 
yürütmeye çalıştım.

Teorik satıh

İlk olarak tüm bu ilişkisellikleri karşılaştıran, kuşatan, üre-
ten ve kısıtlayıp genişleterek şeklini veren taşra mekânının, 
yakın Türkiye tarihinin bu döneminde hangi anlama gelebi-
leceği üzerine düşünmeye çalıştım. Taşra tarihsel olarak pek 
çok biçimde üretilmişti (sürgün yeri, memleket, geri kalmış-
lık, yobazlık vb.), ama bilhassa bu çalışmanın mülakatların-
da en fazla karşılaşıldığı biçimiyle, taşra kırsalla ilişkili bir 
coğrafya parçası olmanın ötesinde sıkıntı duygusu ile ilişki-
li (burada ne yapılır ki, burası çok sıkıcı) bir hissiyat biçimi-
ne işaret ediyor gibiydi. Dolayısıyla bir hissiyat olarak taşra, 
yalnızca taşranın merkeze ulaşamayan kırsalını değil, kent-
lerin metruk ve klostrofobik alanlarını da kapsamaktaydı.

Taşranın klostrofobik bir sıkıcılık üzerinden ele alınması, 
akademik olarak çok yapılmış bir şey olmasa da sinema ve 
edebiyat bu alanda da akademinin önüne geçmiş ve metruk 
alanlarda yaşanan çıkışsızlık duygusu, Zeki Demirkubuz’un 
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(1997, 2001, 2006) ve Nuri Bilge Ceylan’ın (2002, 2006) 
kimi filmlerinde, Ahmet Hamdi Tanpınar (2001) ve Yu-
suf Atılgan’ın (2007) kimi eserlerinde ve Nurdan Gürbilek 
(2010) ve Asuman Suner’in (2006), taşra imgesini sinema 
ve edebiyatta takip eden kimi denemelerinde ele alınmıştı.

Taşrayı ve onun gece hayatı üzerinden şekillenen ilişkile-
rini sıkıntı üzerinden ele almaya karar verdikten sonra, gel-
diğim noktada başka bir problemle yüzleşmem gerekti. Taş-
ra sıkıntı demekse, sıkıntı n’olaydı?

Şimdilerde insanın kendisini eğlendirecek bir şey bula-
madığı zamanları anlatmaya yarayan sıkıntı durumu, geç-
mişte ve modern zamanların başlangıcında başka anlamlara 
da gelmişti. Örneğin, kimi düşünürlere göre, sıkıntı geçmiş-
te insanın kendisini tekâmül ettirebilmesi için bir imkân-
dır (Nietzsche, 1996; Benjamin, 2002) ve bu bakımdan sı-
kıntı özellikle Ortaçağ’da ruhbanların ve aristokratların bir 
ayrıcalığıdır (Svendsen, 2005). Sıkıntının taşraya ihraç edil-
mesi ise David Harvey’e (2003) göre endüstriyel kapitalizm 
sonrası, modern şehirlerde, bilhassa Paris’te yaşanan kent-
lilik ve kentli eğlencesi deneyimlerinin ardından gerçekleş-
miştir. Modern hayatın eğlence teknolojileri ve piyasalaştı-
rılmış endüstriyel eğlenceler, taşra hayatını sıkıcılığa tahvil 
ederek, orayı zaten ahlâki açmazlarından ve ruhani sıkıntı-
larından dolayı intihar edecek olan Madam Bovary’lere terk 
etmişlerdir (Harvey, 2003). Böylelikle eğlence, zamanı me-
talaştırabilen eğlenceler ile eşitlenirken, sıkıntı da bütün ke-
maliyet (münzevilik, inziva vb.) imkânlarından arındırıla-
rak som buhran anları olarak yeniden üretilmiştir.

Her ne kadar taşra ile sıkıntının eşitlenmiş olması özellik-
le Türkiye için yakın zamanın bir üretimi gibi görünse de sı-
kıntı ve taşra arasındaki ilişki kapitalist modern eğlence pi-
yasasının ortaya çıkışıyla akrandır. Bu eşitlenme iki biçim-
de gerçekleştirilmiş gibi görünmektedir: Ya taşranın eğlen-
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ce piyasasına meta olması mümkün görünmeyen geleneksel 
eğlenceleri tarihin dışına itilmiş, kalanlar da modern eğlen-
ce biçimlerine uyarlanarak piyasaya devşirilmiş ya da sıkın-
tı bütün felsefi-sosyolojik varoluş bağlamlarından ve imkân-
larından kopartılarak eğlencesizlikle eşitlenmiştir. Böylelik-
le, taşra-sıkıntı eşitlenmesini anlaşılır kılmak için, taşrayı 
kuran sıkıntıyı ve sıkıntıyı olumsuz bir durağanlıkla eşitle-
yip taşraya ihraç eden tarihsel dönüşüm noktalarını, bilhas-
sa kapitalist modernliğin eğlence teknolojileri ve piyasaları 
üzerinden ele almak gerekmektedir.

Bir duygu olarak taşranın ve bir coğrafya parçası olarak 
sıkıntının, erkeklik ile yakından alakası var. Öncelikle Yıl-
dırım Türker’in (2004) dediği gibi sıkıntı erkekliğin kro-
nik rahatsızlıklarından birisi. Zira, erkeklik bir kimlik ola-
rak diğer kimliklerden daha fazla kamusal alana ve bu ala-
nın performatif kullanılışına ihtiyaç duyuyor (Butler, 1993). 
Modern eğlence piyasasının tanımlı kamusallığının dışın-
da kalan taşralı erkekler haliyle sıkılıyorlar ve sıkıntıların-
dan kurtulmak için onlara bir modernlik deneyimi ve sıkın-
tıyı askıya alma imkânı vaat eden (taşra) gece hayatına de-
vam ediyorlar.

Ne var ki gazino-gece hayatındaki erkeklik performansı; 
Mustafa Kemal’in Çankaya’daki efsane rakı sofralarının ar-
ketipinden üretilmiş olan, erkekler arası mahremiyet, mu-
habbet, sekülerleşme, kamusallaşma, siyasallaşma demek 
olan meyhane akşamcılığına ait bütün adabımuaşereti, kül-
türü ve ritüelleri derin bir erozyona tabi tutmuş gibi görünü-
yor. Akşamcılığın temelinde yatan muhabbet-dertleşme-si-
yasallaşma seansları, gazino hayatının gürültülü müziğinin 
altında kalmışa benziyor; bir tür yoldaşlık demek olan, pek 
çok aşkın anlamlar yüklenen1 akşamcı dostluğu yerini, er-

1 Atatürk bile Cumhuriyet’i Çankaya’da rakı, leblebi ve çakırkeyf dostlar ile kur-
madı mı?
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kekler arasında kadını avlamak için sürdürülen bir rekabete 
bırakmış... Dolayısıyla taşra gece hayatının erkeklerini artık 
akşamcılık, âlemcilik başlıkları altında ele almak imkânsız 
gibi görünüyor; bu yüzden takip eden sayfalarda, taşra gece 
hayatının erkekleri paralı, belalı ve yakışıklı tipolojileri üze-
rinden ele alındı. Her tipoloji, gece hayatının bir açmazına 
işaret eden bir semptom etrafında şekillendirildi.

Simmel’in yaptığı kategorizasyondan esinlenerek oluştur-
maya çalıştığım bu tipolojiler (2009) bir yandan taşra gece 
hayatının semptomları, diğer taraftan da konsomatrislerin 
merkezinde durduğu gece hayatı ilişkiselliklerinde erkekle-
rin kadınlara karşı belirli bir pozisyonda ve birbirlerine kar-
şı da belirli bir mesafeyi sürekli teyakkuz halinde korumaya 
çalışarak inşa etmeye çalıştıkları erkeklik rolleri.2

İlk tipoloji olan paralı, gece hayatı terminolojisinde zen-
ginden ziyade, para harcamayı bilen cömert kişi manasın-
da kullanılıyor. Bu tipoloji gece hayatının finansörü olsa da 
çoğunlukla, uğrunda bütün servetini tükettiği, borç batağı-
na sürüklendiği, rezil ve zelil olduğu kadınla birlikte bir ge-
ce geçirmek bir kenara, bir öpüşüne bile mazhar olma bahti-
yarlığını yaşayamadan iflas edip gece hayatının dışına düşer.

Ben paralı tipolojisini, erkekliğin en önemli nosyonların-
dan olan, harcama ve harcamayı statüye dönüştürmeye ça-
lışan erkekler arası mücadele yarışı üzerinden ele almayı 
denedim. Bu statü mücadelesini, George Bataille’ın (1989) 

2 Bu ilişkileri ve erkeklikleri belirli başlıklar altında tasnif etmeye çalışırken, pi-
yango satıcılığı yapan ve haliyle geceleri gazino ve meyhaneleri de gezen ve ça-
lıştığım teze karşı her daim meraklı olan dayım Naci Eryılmaz’ın bu ilişkisel 
tasnif konusunda bana büyük yardımı oldu. Gene mekânlara devam eden er-
kekler hakkında konuştuğumuz bir akşam bana şöyle dedi, “Bir kadının haya-
tında üç erkek bulunur: Kadın birincisinin parasını yer, yani kadın bunu siker 
buna paralı denir, ikincisi kadının parasını yer yani bu kadını siker ona yakı-
şıklı denir, üçüncüsü ise kadının peşinde memleket gezer, kadın kendisini bu-
na korutturur, o kadının her türlü derdini belasını çözer, gerektiğinde ölür, öl-
dürür; ona da belalı denir.”
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harcama (“expenditure”), Marcell Mauss’un (1967) hediye 
ve potlaç çözümlemesi ve Baudrillard’ın erotizm analizi ile 
daha anlaşılır kılmaya çalıştım.

Belalı denilen tipoloji ise müşteri değil, daha ziyade bir 
konsomatrisin peşinde ömrünü tüketen, yerine göre garson-
luk, yerine göre fedailik yapan erkektir. Bu erkeklerin hikâ-
yelerini, genel baskın erkeklik (“hegemonic masculinity”) 
teorisinin en önemli alt başlıklarından birisi olan çilekeş-
lik yoluyla erginleşmenin bir biçimi olarak değerlendirme-
ye çalıştım.

Benim yakışıklı dediğim tipoloji ise gece hayatının ilişki-
selliklerinin ortaya çıkardığı bir yan etki. Aslında gece haya-
tının bir aktörü olmayan ama gazinolara periferi işletmeler-
de çalışan (otel resepsiyonu, lokanta garsonu, taksici, gazi-
no bulaşıkçısı vb.) silik sıradan insanlar kendilerinin dışın-
da gelişen kimi iktidar mücadelelerinin sonucu olarak oyu-
na dahil ediliyorlar. Onların sıradanlıkları, ne paralı ne de 
kabadayı oluşları, yani diğer erkeklere göre eksik oluşları as-
lında onların fazlalıkları. Bu sıradan insanları gece hayatı-
nın oyunlarına dahil edenler gece hayatında boğulmuş, aşı-
rı erkeklik performanslarından bıkmış kadınlar, bu sıradan 
erkeklerin eksikliklerindeki boşlukta kendileri için bir ne-
feslenme ve intikam alanı yaratmaya çalışıyorlar. Yakışıklı-
nın bu silikliği, sıradanlığı, iddiasızlığı, konsomatris kadının 
yaşanmamışlıklarını, istediği gibi şekillendirebileceği dene-
yimsiz bir sübyanda deneyimlemek için büyük bir keyif ala-
nı açıyor. Ta ki yakışıklı da konsomatris kadından “erkek” 
olmayı öğrenene değin.

Taşranın eğlence hayatında gözlemlenen kültürel ve de-
mografik değişimler aslında, neoliberal dönüşümün tetikle-
diği büyük kırılmanın yarattığı lokal bir yan etkiden başka 
bir şey değil. Bu değişim, Türkiye versiyonunun sarstığı ge-
leneksel aile ve kırsal toplumun çözülmesiyle yakından ala-
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kalı gibi. Geleneksel kırsal ailenin çözülmesi, yoksullaşma, 
borçluluk ve enformelleşme gibi neoliberal dönüşümün yı-
kıcı etkileri, Türkiye’de yaşanan dönüşümün dolaysız so-
nuçlarını oluşturmaktadır. Tüm bu süreçler sonucunda, ge-
ce hayatı hiç olmadığı kadar çok sayıda yoksul kadını gay-
ri meşru bir şekilde istihdam edebildi. Dolayısıyla, son bö-
lümde, konsomatrisliği, öncelikle yoksulluğa çare kabilin-
den bir meslek, ardından da sınırları olan bir öznellik olarak 
değerlendirmeye çalıştım.

Saha

Saha çalışmasını yürütürken görüştüğüm kişileri, gece ha-
yatının asıl özneleri olan müdavimler, işletmeciler, konso-
matrisler, gazino fedaileri, garsonlar ve işletmeciler arasın-
dan seçtim.

Çalışmayı küçük bir taşra ilçesinin gece hayatı özneleri 
üzerine sürdürüyor olmam zaten benim de kullanmayı çok 
sevmediğim niceliksel çalışma koşullarını ortadan kaldırı-
yordu. Bir de niyet olarak ben zaten yaptığım çalışma bo-
yunca sayısal ve istatistiki birtakım sonuçlara ulaşmak ye-
rine, gündüzden bakınca oldukça anlamsızmış gibi görü-
nen gece hayatının ritüellerine, öznelerinin mental dünyala-
rına ve ilişkiselliklerine temas etmek istiyordum. Bu bakım-
dan niyet, saha çalışmamın sınırları ile tevafuk etti ve çalış-
mayı sürdürürken temelde niteliksel çalışma yönteminin te-
mel prensiplerine sadık kaldım.

Bununla birlikte, niteliksel çalışma yöntemini kullanmış 
olsam da ulaşmaya çalıştığım insanlara ulaşmam hiç de ko-
lay olmadı. Kendi hemşerilerim olan gazino müdavimi er-
kekleri, çocukluk arkadaşlarım olan âlemcileri ve akrabadan 
gençleri müstesna tutarsak, özellikle işletmeciler, gazino fe-
daileri ve konsomatrislerle konuşmak hiç de kolay olmadı. 


