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önsöz

Leblebicinin kalburu
Kafese koymuş nalburu
Bak şu yeşil başlıya
Bacakları yampuru.

Londra’ya işim düştü, yarım günü kendime ayırdım. “Birkaç sahaf dolaşıp 
kitap bakayım” dedim. Sahafların birinde elime bir kitap geçti. Adı, Cryes 
of London Town, Orlando Gibbons (1583-1625) yazmış, kitap 1968 baskısı. 
O dönemde (17. yy), Londra sokaklarını renklendiren sokak satıcılarının 
manileri notalarıyla birlikte yazılı bu kitapta. Yani, bizde bozacı bağırır ya, 
“Booooza” diye. Gibbons kitabında o bağırışı notaya dökmüş ve gelecek 
nesillere kalıcı bir doküman oluşturmuş.

Londra’da sokak satıcısı olarak 17. 
yüzyılın başlarında şu satıcılar varmış: 
Midyeci, balıkçı, biberiye ve defne yap-
rağı satıcısı, lahana, turp, ceviz ve fındık 
satıcıları, mürekkep satıcısı, fare yakalı-
yıcısı, sosisçi, sütçü, salatalıkçı, soğancı, 
tencere kevgir satıcısı, elmacı, kek ve 
pudding satıcıları, peynirci, kırmızı turp-
çu, portakalcı.

Bu yetmiyormuş gibi, Prof. Dr. Metin 
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And’dan Paris’te “Cris de Paris” yani “Paris Bağırtıları” diye bir iskambil 
destesi hazırlanmış olduğunu ve her oyun kâğıdının üzerine bir sokak satı-
cısının resminin ve nasıl bağırdığının yazılı olduğunu öğrendim.

Tek kelimeyle “kıskandım”. Kırk yıl düşünseydim aklıma gelmeyecek 
bir şeyi, İngiliz ve Fransızlar, kendi toplumlarının kaybolmaya yüz tutmuş 
bir özelliğini oturmuş, kayda geçirmişler. Bizde böyle bir kitaba rastlama-
dım. Kaynaklar var ama bölük pörçük.

Viyanalı ressam Andreas M. Hunglinger 1798-1799 yılları arasında 
İstanbul’daki sokak satıcılarının gravürlerini yapmış, ertesi yıl da Viyana’da 
yayımlamış. Tek komple kaynak bu.

Aslında İstanbul sokak satıcılarının gravürlerini daha birçok Batılı 
seyahatname yazarlarının kitaplarında bulabiliriz. Ama Hunglinger’in 
farkı her sokak satıcısının gravürünün altına nasıl bağırdıklarını Türkçe 
olarak kendi işittiği biçimde kaydetmiş olması.

Sonra aklıma 2003 yılında kaybettiğimiz Çelik Gülersoy ile 
Zekeriyaköy’deki evindeki konuşmalarımız geldi. Çelik Bey sokak satıcıla-
rı üzerine bir kitap hazırladığını söylemiş ve o kitabı süsleyeceği eski 
İstanbul sokak satıcılarını resmeden bir kartpostal koleksiyonunu gururla 
göstermişti bana. Yanlış hatırlamıyorsam kitabın adını bile oluşturmuştu. 
“Sokaktan Kaybolan Sesler”.

Sonra birkaç görüşme ve pazarlıklar sonucunda Zekeriyaköy’ün imarlaş-
masına duyduğu üzüntü yüzünden evini bize satıp Uskumru Köy’e yerleşti.

Ben, o kitabın basıldığını hiç duymadım.
İstanbul aşığı Çelik Gülersoy’un proje aşamasında kalmış rüyasını 

acaba ben gerçekleştirebilir miydim?
Benim çocuklarım mahalle seyyar satıcılarının zamanına yetişemedi. 

Yani, onları en son bizim nesil gördü. O zaman yaşadıklarımızı, gördükle-
rimizi gelecek nesillere kayıt olarak bırakmak görevi de bize düşüyor. 
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Hemen aklıma Aydın Boysan’ın Langa’nın iri hıyarlarını anlatışı geldi. 
Geçenlerde bir toplantıda ben de Çengelköy bademlerini anlattım. Bir de 
farkına vardım ki Langa hıyarları artık hiç yok. Hemen bir muziplik yapıp 
konuyu şöyle bağladım, “Aydın Ağabey Langa’nın kol kadar iri hıyarlarını 
anlata anlata bitirdi. Bana da kaldı Çengelköy bademleri. Artık ufak 
mufak ama idare edin!”

Evet, yarın bir de bakacaksınız Çengelköy bademleri de bitmiş.
İşte, o saat kafama koydum sokak satıcılarıyla ilgili bir kitap yazmayı.
Tabii böylesine ön araştırma gerektiren bir konu akşamdan sabaha 

yazılmıyor. Gerekli bilgilere ulaşıp arşivime almak beş yıl sürdü. Sonunda 
da bir kitap ortaya çıktı.

Ben, 1949 yılında Haliç kıyısı semti olan Hasköy’de doğdum. Bir süre 
Kalaycıbahçe, sonra da Arabacılar mahallelerinde oturduk. Sekiz yaşıma 
kadar orada İstanbul mahallesi hayatı yaşadım. Bu, Ermeni’siyle, Rum’uyla, 
Yahudi’siyle hep birlikte bir mahalle yaşamıydı. 6-7 Eylül olaylarını o 
mahalledeyken yaşadık. Yaşamaz olaydık.

Sabahları sürekli sis tutardı Haliç. Herhalde kuzeyde Okmeydanı pla-
tosu engelliyor hava sirkülasyonunu, evlerde de nem olur zaten. Yataklar, 
yorganlar sık sık havalandırılır bu yüzden, nem kokusu sinmesin diye.

Sonra, Okmeydanı’na taşındık. Oradaki mahallemizde (Kaptanpaşa) 
hiç Rum, Ermeni ve Yahudi yoktu.

Bu kitapta hem nostalji için geçmişteki sokak satıcılarını hem de gele-
ceğe hoş bir seda bırakmak için günümüzün sokak satıcılarını bulacaksınız. 
Ama yalnızca İstanbul’un sokak satıcılarını.

Erkan Adar 1942 yılında işkembecinin İzmir’de, “Mantoluklar, eşarp-
lıklaaar!” diye bağırdığını kaydeder. Hele domatesci, “Banaduraaa!” diye 
haykırır. Ama onların hiçbiri yok bu kitapta.

Gibbons’un kitabında olduğu gibi mânilerin melodisini de sizlere nota-
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önsöz

lı olarak vermeyi isterdi gönlüm ama araştırma bittiğinde gördüm ki bizim-
kiler mâni falan söylemeyip haykırıyorlarmış. Yalnızca Ramazan davulcu-
su, nane şekerciler ve keten helvacılar mâni söylerlermiş.

Diğerleriyse hep haykırmış. Zaten biliyorsunuz, zamanımızda yoğurtçu-
lar bile tek kelime, “Yooooort!” diye haykırmak yerine zil çalar oldu.

İşte benim sizlere mânileri notalarıyla birlikte aktarma niyetim güme 
gidince ben de tuttum bu sokak satıcılarının sattığı gıda maddelerinin 
tariflerini aktardım.

Belki, bir gün aşka gelip torununuza kendi zamanınızın sokak lezzetle-
rini tattırmak istediğinizde, sokak satıcısı kıtlığına kıran girmişse, kendiniz 
yaparsınız diye.

Evet, konumuz sokakta, açık havada yemek içmek. Türkçe’mizde bunu 
anlatabilecek tek bir sözcük yok. Batılılar alfresco diyorlar sokakta, açık 
havada yeme-içmeye.

Alfresco aslında “sokakta ayaküstü yemek”tir. Bir de “dükkânda ayaküs-
tü yemek” var, ona da fast-food deniyor. Bu kitapta “dükkânda ayaküstü 
yemek” yok.

Ancak, bu kitapta yer alan sokak satıcıları yalnızca hemen oracıkta 
yiyip-içip gidebileceğiniz tür gıda maddeleri satmakla kalmıyor, alıp eve 
götürüp evde de tüketebileceğiniz gıdaları satanları da kapsıyor.

Örneğin, okuldan çıkmış postaneye giderken sokağın köşesinde duran 
salepçi de var, mahallenizde kapınızda uzattığınız çanağa yoğurt koyan 
yoğurtçu da. Salebi hemen orada içip postaneye doğru yola koyulacaksınız 
ama yoğurdu alıp evde cacık yapacaksınız.

Bu kitabı yazarken yaşlandığımı hissettim. Neden mi? Çünkü, kitaba 
dökmek için anılarımı zorlayıp tozlu köşelerinden çıkarmak kolay değil. 
İşte, geçmişi bu denli kurcalayınca geleceği unuttum. Derler ya, “Gençler 
hayalleriyle; yaşlılar anılarıyla yaşar”. Ben de bu kitapla yatıp kalkınca, 
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“körle yatan şaşı kalkar” misali artık yaşlanmakta olduğumu zor da olsa 
kabul ettim.

Eşim, geçmişi bu denli kurcalamama bazen takılmadan edemiyor. Dün 
kahve içerken, “Eskiye rahmet olsa, bitpazarına nur yağardı” deyiverdi birden.

Bu arada az kalsın söylemeyi unutuyordum. Benim uzmanlık alanım 
yiyecek-içecekle sınırlı. Eskici, kalaycı, bohçacı, ayıcı, hallaç gibi el sür-
mediklerimi de uzmanına bırakmış oluyorum böylece.

Ender Ülgen’in “Özlenen İstanbul” adlı şiirinde dediği gibi:

Özlemini duyuyor, arıyorum İstanbul,
Huzur dolu o ilkel yaşamını İstanbul.
Bunca gelişmişlikte gözlerim hep eskide,
Bulmayı istiyorum, ne kalmışsa geride...

Surda birkaç ahşap ev, zorla ayakta duran,
Geçmişi görüyorum kırık dökük cumbadan,
Güneş aydınlatırken kararmış tahtaları...
Birer birer geçecek sokak satıcıları.

Abdullah Deniz Gürsoy
İstanbul, Nisan 2018
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giriş

Acem helvacı geliyor
Ketenhelva getiriyor
Herkesi memnun ediyor
Parayı cepten çekiyor

Nane suyu naneşeker
Benim canım seni çeker
Hem kırmızı hem de beyaz
Tel tel olmuş ketenhelvam

Kantocu Şamram’ın Hüzzam Ketenhelvacı kantosu

Ne denli farkında oluruz bilemiyorum ama İstanbul’un kendine özgü görün-
tüleri, silueti olduğu gibi sesleri de vardır. Bu sesler İstanbul’un kimliğinin 
bir parçasıdır. Seslerin çoğu da sokak satıcılarına aittir. Ben bu sesleri büyük 
bir zevkle dinlerim. Üstat Ahmet Rasim bu seslerden hiç 
hoşnut olmadığını, rahatsız edici bulduğunu birçok 
yazısında anlatmıştır. Tabii herkesin zevki ayrı. Ben, 
İstanbul’un görüntüleri ve siluetini ne kadar “taşı, 
toprağı” bulursam, sokakların seslerini de o kadar 
“şarkısı” bulurum.

Farzedin, şimdi Eminönü’nde, Yeni Camii’nin 
Mısır Çarşısı’nın kapısına bakan cephesi önündeyiz. 
Gözlerimi yumdum. Önce hayırsever vatandaşların 
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mısır ve arpaları her savuruşlarında havalanan güvercinlerin kanat sesleri 
geliyor kulağıma. Sonra arada bir vapur düdüğüyle şöyle bir irkiliyorum. 
Hemen ardından simitçinin bağırışı, “Taze simiiiit”. O sırada köprü tara-
fından kızarmış balık kokusu burnumu yalayıp geçiyor. Hamal yol istiyor, 
“Destuuur!” Şimdi de lahmacuncuyu işitiyorum.

Gözlerim hâlâ kapalı İstanbul’u dinlerim, tıpkı Orhan Veli’nin de-
diği gibi:

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı...

İşte o an işittiğim sokak satıcılarının seslerinin bu şehrin sesinin rengi 
olduğunu daha iyi kavrıyorum. Tıpkı vapurların ara sıra çalan düdükleri 
ve zaman zaman yükselen martı seslerinin de birer renk olduğu gibi.

Ve aklıma Behçet Kemal’in “Kalamış” adlı şiirinden Münir Nurettin’in 
bestelediği o şarkı geliyor: 

İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar...

Mırıldanırım o nağmeleri, İstanbul sokakları kazan, ben kepçe.
O İstanbul ki iki bin yıllık efsaneleri hâlâ kulaktan kulağa dolaşan, 

dünyanın iki büyük imparatorluğuna yaklaşık bin yıl başşehirlik yapmış ve 
yorgun. Onun da ötesinde ortaçağ boyunca tek kutuplu dünyanın başşeh-
ri olmuş. Bana göre bugün bile dünyanın bu bölgesinde Roma, Atina, 
Moskova, Dubai, Kahire gibi önemli sayılan şehirlerin yanında bile daha 
önemli bir yer işgal eder İstanbul. Evet, kim kıskanırsa kıskansın, yaklaşık 
bin beş yüz yıldır bulunduğumuz coğrafyada tahtından indirememişler 
İstanbul’u bir türlü ve bugün de böyle.

Yahya Kemal’in bir şiiri şu mısralarla başlar:



Üst yazı gelecek

19



evlerimizin bülbülleri seyyar satıcılarımız

20

Gelmek’çün ikinci bir hayâta,
Bir gün dönüş olsa âhiretten;

Evet, sizi bilmem ama yeniden hayat olsa, ben yine İstanbul’a gelmek 
isterdim.

İstanbul’un sokakta yeme-içme kültürü çok eskilere dayanır. Bizans 
zamanından başlayabiliriz örneğin.

İbn Battuta 1332 yılında geldiği İstanbul’da üstü açık çarşılarda esnafın 
çoğunluğunun kadın olduğunu tespit eder. Karamanlı Rum kadınlar olma-
lı bunlar. 1437 yılında İstanbul’u ziyaret etmiş İspanyol elçisiyse içinde 
dükkânlar olan büyük bir çarşıda hem yöneticilerin hem de sıradan insan-
ların herkesin içinde yemek yediği taş masalardan söz eder.

Andrew Dalby, Bizans’ın Damak Tadı adlı kitabında bir anektoda yer 
verir, bu sayede Bizans’ta İmparator’un bile ara sıra seyyar satıcılardan 
karnını doyurduğunu öğreniriz:

“Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos bir gün sarayına 
dönerken seyyar tezgâhında meze satan bir kadının yanından 
geçti. Ansızın sıcak çorbadan içip lahanadan da bir lokma 
yemeyi çekti canı. Hizmetkârlarından Anzas, açlıklarına gem 
vurmanın daha iyi olacağını söyledi: Saraya vardıklarında bol 
bol, doğru dürüst yiyecekleri olacaktı. Ona sert sert bakan 
Manuel, canı ne çekerse onu yapacağını söyledi. Dosdoğru 
satıcı kadının elindeki, sevdiği çorbayla dolu kâseye doğru 
ilerledi. Eğildi, çorbayı açgözlülükle içti, ayrıca bol bol da 
sebze yedi. Sonra cebinden bronz bir stater çıkardı ve adam-
larından birine uzattı. “Bunu bozdur” dedi. “Hanıma iki obo-
loi ver, diğer ikisini de bana iade etmeyi unutma!”
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giriş

Sula Bozis Bizanslı halk şairi Fakir Prodromos’un 
dizelerini nakleder ki o dizeler taa Bizans döne-
minin seyyar satıcılarının haykırışlarını zamanı-
mıza kadar getirir. Tabii ayranı da!..

Susam helvası, cevizli; haşhaşlı susamlı helva satsam
Turp, şalgam, ayran satıcısı olsam
Taşarken omuzumdan ayran güğümünün sırığı
Yolları aşarken haykırsam
- Kokonalar, işte cevizli, susamlı helvalar,
Köpüklü ayran alınız, hanımlar...

Hans Dernschwam ise 16. yüzyılda geldiği İstanbul’da ara sokaklarda pek 
çok küçük tahtadan yapılmış baraka olduğunu ve buralarda meşrubat 
satıldığını kaydeder. Ancak, bu şerbetler testilerde satılmaktadır ve kalay-
lı bakır maşrapalarda sunulmaktadır.

Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’sinde gezici esnafın ne kadar çok çeşitli 
olduğunu ortaya çıkarmak için 1638 yılındaki IV. Murad’ın Bağdat 
Seferi’nde esnaf alayında yer alanları şöyle sıralar:

Sebzeciler, ekmekçiler, Yeniçeri ekmekçileri, tuzcular, çörekçiler, 
börekçiler, gevrekçiler, kahiciler (üç köşeli kuru börek), kurabiye-
ciler, simitçiler, kadayıfçılar, lokmacılar, gözlemeciler, Yeniçeri 
sakaları, şehir sakaları, nişastacılar, güllaççılar, peksimetçiler, 
uncular, pirinççiler, mercimekçiler, şekerciler, kahveciler, kasap-
lar, sığır kasapları, Yahudi kasapları, sütçüler, peynirciler, kay-
makçılar, yoğurtçular, telemeciler (peynir), başçılar, pastırmacı-

a satsam

nı-
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lar, buğdaycılar, arpacılar, avcılar, kuşbazlar, tavukçular, boya-
cılar, sübyeciler (kavun çekirdeğinden içecek), balsucular (bal 
şerbeti), rakıcılar, müsellesçiler (koyulaştırılmış şarap).
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giriş

Evet, sokakta yemek taa o zamandan bu yana günlük yaşamın vazgeçilmez 
parçasıdır. İstanbul’da yüzyıllardır sokak satıcıları İstanbul kaldırımlarını 
kâh haykırarak, kâh tekerlemeler söyleyerek arşınlayıp durur.

Sokak satıcılarından yemeye bu kadar talep olmasının altında sokakta 
koşuşturanların ayaküstü atıştırıp yoluna devam etme arzularının yanı sıra 
bütçelerinin de dar olması yatıyor olabilir. Hatta bununla ilgili bir de fıkra var:

Filozof bir doktora sormuşlar:
“Ne vakit yemeli?”
Doktor cevap vermiş:
“Zenginler acıkınca, fakirler de bulunca!”

Bizim kültürümüzde günlük yaşam, sokak satıcılarıyla daha iç içe olmasına 
rağmen erken dönem kayıtlarına nadiren rastlanır. 

Musahipzade Celal, 1745 yılının Kâğıthane’sinde bir bahar günü şöyle 
anlatıyor:

İki ağaç arasına ipten bir salıncak kurmuş, vıyak vıyak ağlayan 
çocuğunu sallaya sallaya etrafını seyreden kadın ... Kuş lokumu-
nun ardından koşan dört beş yaşındaki çocuğuna sesleniyordu. 
Tepsi büyüklüğündeki kuş lokumlarını (bir santim kalınlığında 
tatlı fakat kuru bir kurabiyemsi yiyecek) tablasına dikine yerleştir-
miş; boş kalan kısmına revaniler, zülbiyeler, sütlü lokumlar, 
kekler, un kurabiyeleri doldurmuş olan satıcı -yaramazlık eden 
çocukları daha da kışkırtmak için- durup durup 

- Kuş lokumu, revaniyem... Ballı güllü züldiyem... diye bağı-
rarak ortalarda dolanıp duruyordu.
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Öte yanda, köprünün başında bir kebapçı, çadırını kurmuş şiş, 
döner, tandır kebaplarının iştah açıcı kokusunu çevrelere savura-
rak pişiriyor; kuşbaşı kıvırcık etinden kavurmalı, nohutlu, tere-
yağlı pilav kazanını kebap tandırının arasına yerleştirmiş, çırağı ile 
birlikte durmadan kesesi dar kimselere bir akçaya kebap ve yine bir 
akçaya koca bir tas pilav satıyordu.

Yanında helvacı, çadırın içinde sütlü, bademli irmik, nişasta, 
Amasya kırmasından un helvalarını büyük büyük sinilere tepeleme 
yığmış; samsa, sarığı burma, baklava, dilberdudağı, çeşitli kadayıf-
ları sıralamış, saç üzerinde pişirdiği ince yufkalara bal, kaymak, 
tereyağı sürerek yaptığı ballamaları ikişer pula, baklavanın okkasını 
beş akçeye, helvaları ve kadayıfları üçer akçeye satıyordu.

Karşıda Arnavut şerbetçi uzun saplı, topuzlu şişelere kırmızı 
şerbetler doldurmuş, çevresini saran incili takkeli, altın başlıklı 
erkek ve kız çocuklarına birer pula satıyordu. Çocuklar, zevkten 
gözlerini süze süze şişelerin topuzlarını havaya kaldırıp bunları 
içerlerken şerbetçi Arnavut da, satışın verdiği keyifle 

- Çalabori, çalabori
diye haykırıyordu.

Arabaların arasında geniş kollu gömlekli ve aba poturlu yaşlı 
Bulgar, siyah kalpağını yere vura vura tulum çalıp oynuyor, biraz 
ötede omuzundaki sırığın iki ucunda asılı beyaz sepetleri içinde 
Alibey Köyü’nun nefis yoğurtlarını satan dizlikli, başı ve ayağı 
çıplak bir köylü çocuğu, söğütlerin altında al ehramlara oturmuş 
kadınlara üzeri çöre otlu yoğurtlardan veriyordu...

Simitçiler, börekçiler, pideciler, çörekçiler, ayrancılar, şerbet-
çiler, ayıcılar, maymuncular kol kol ortalıkta dolaşıyorlar...
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Ünlü İtalyan yazarı Edmondo De Amicis, 1874 yılında geldiği İstanbul’u 
anlatan kitabına Biseo tarafından çizilmiş sokak satıcılarının resimlerini 
koymuş. İyi ki de koymuş. Bize o günkü sokak satıcıları hakkında çok 
yararlı bir kaynak olmuş. Zaten Osmanlı’ya batılı gezginler gelip de bu 
kaynak eserleri bırakmasalardı biz kendi tarihimizi nasıl öğrenecektik? 
Yabancı gözüyle de olsa o dönemin günlük yaşantısının nasıl olduğunu 
bugün çoğunlukla onların kitaplarını okuyarak öğrenebiliyoruz.

Hagop Mintzuri 20. yüzyılın hemen başında Beşiktaş’ta Sinan Paşa 
Camii’nin duvarının dibindeki seyyar satıcıyı bakın nasıl anlatıyor:

...Usta Rado, boş bir petrol sandığı üstünde otururdu. Kosova’lı 
bir Arnavuttu. Takkesi ve giysisiyle bizim tablakarı hatırlatırdı. 
Kocaman bir kafası, değirmi bir yüzü vardı. O kadar geniş bir yüz 
ki tuhafıma giderdi. O surattaki bıyıkları, ağzı, burnu artık siz 
tasavvur edin... 

Önünde üç ayak üstü tablası dururken, üzerinde ekmekler olur-
du. Bir teneke kapta da kızarmış ciğerler, kıyılmış soğanlar, mayda-
nozlar. Ayrıca bir Arnavut helvası vardı ki, Memiş Usta’nın, 
İmam’ın helvasından değildi. Büyükçe bir kapta, kırmızı pancar 
renginde kocaman bir top. Müşterileri Kürtler, odun depolarının 
işçileriydi. Yarım veya çeyrek ekmek alan, ekmeğinin içini açar, 
Usta Rado, ne kadar istenmişse, on paralık, yirmi paralık ciğer 
helva, o kadarlık helva ya da sade ciğer koyardı, biraz soğanla.

Uğurol Barlas, İstanbul’da Gaziantep usulü ilk lahmacunu Hacı Ökkeş 
Esinalp’in yaptığını öne sürer. Ökkeş Esinalp, 1925 yılında Beyrut yoluyla 
İstanbul’a gelir ve Kapalı Çarşı’da kebapçılığa başlar. Yaptığı lahmacunlar 
kısa sürede ünlenir. Bunun üzerine dükkânı kapatır ve evini lahmacun 



Şıracı
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imalathanesi yapar. Seyyar olarak günde beş yüz lahmacun satmaya başlar. 
Sonra Taşçızade Hüseyin Fazlı Bey’le ortaklık kurup Çakmakçılar Yokuşu 
başında dükkân açar. Hem orada satar hem de seyyar satıcılar tüm İstanbul 
sokaklarında onun lahmacununu satarlar.

İslam Çupi de esef eder gençliğindeki lezzetlerin uçup gitmesine:

İstanbul’la birlikte, eski İstanbul’lular da ölüyor, hatta benim de 
çocukluk ve ilk gençliğimin meslekleri de. Şimdi demirhindi fıçıla-
rına, çok zahmetli usta ellerini sokup, oradan bir mayi harikası 
çıkaran bir sabır uzmanı var mı? Şimdi damacanaya üzümü 
sokup, türlü çeşitli seanslardan sonra bardağa içeceklerin en güze-
li şırayı döken Arnavut emekçi kaldı mı?

O, ilkokulların uzun tatil zillerinde öğrencinin önüne gelen, kar 
elbiseli, kar önlüklü, önündeki sinisi ve keskisi ile şimdiki temizlik 
reklamlarının değişmez simgesi olabilecek, o renkli macunların kah-
ramanları hangi gıda müzelerinin balmumu heykelleri oldu acaba?

Kestaneci


