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MODA’DA İTALYAN 
RÜZGÂRI

Kadıköy, birçok farklı konseptte mekâna ev sahipliği yapan 
bir ilçe. Bu ay inceleyeceğimiz mekân ise gerek hikâyesi 
gerek lezzetiyle fark yaratan işletmelerden biri. Bugünlerde 
Kadıköy’de bir İtalyan rüzgârı esiyor. Bu rüzgârı estiren ise 
enfes lazanyaları ile ünü Kadıköy’ü aşmış Paul’s Lasagna 
adlı işletme. Hakan Ersoy tarafından açılan, Türkiye’nin tek 
lazanyacısı olma unvanına sahip işletme 4 yıldır İtalyan 
lezzeti lazanyayı Kadıköylülerle buluşturuyor. 

İtalyan lezzeti lazanyayı Moda’daki dükkanıyla 
Kadıköy’e taşıyan Hakan Ersoy’dan Paul’s 
Lasagna’nın özel hikayesini dinledik.
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ANILARINI BU MEKÂNDA 
YAŞATIYOR
Paul’s Lasagna’nın çok özel bir kuruluş hikâ-
yesi var. Mekanın işletmecisi Hakan Ersoy’un 
rahmetli babası Paul da aynı oğlu gibi Alman-
ya’da bir mekanın işletmecisiymiş. Baba Paul 
tezgâhtan arta kalan malzemelerle lazanya 
pişirir ve oğlu Hakan Ersoy ile afiyetle yermiş. 
2004’te Türkiye’ye yapılan kesin dönüşten 8 
yıl sonra baba Paul hayata gözlerini yummuş. 
Ersoy ise babasının vefatının ardından anıla-
rını bu mekânda canlandırmak için Paul’s La-
sagna’yı kurmuş. Hiçbir ticari amacı olmayan, 
sadece iki çeşit lazanya ile başlayan işletme 
kısa süre içinde lazanya severlerin akınına 
uğramış ve Türkiye’nin ilk lazanya dükkânı 
böylelikle Moda’da faaliyete devam etmiş.

TAZE VE LEZİZ
Moda Lasagna adeta bir lazanya cenneti. Tam 
otuz adet lazanya çeşidiyle hizmet veren iş-
letmeye et severlerden, veganlara birçok kişi 

yoğun ilgi gösteriyor. İşletmede bütün malze-
meler günlük olarak ve üreticiden doğrudan 
temin edilerek yapılıyor. Mekânın en çok ter-
cih edilen lazanyası bir klasik olarak Bologna-
se Lazanya olsa da Bacon, Roastbeef ve Sicilia 
da işletmenin sevilen tatlarından.

KENDİ LAZANYANI KENDİN 
YARAT!
İşletmede müşteriler kendi lazanyasını da-
mak tadına göre kendi yaratabiliyor. Ispanak-
lı, fesleğenli veya yumurtalı olan hamur çeşit-
lerinden birini seçen müşteri ardından sos ve 
peynir tercihinde bulunuyor. Bunun yanında 
işletmede ev yapımı makarna, ravioli, gnocchi 
gibi çeşitler de mevcut.

RESTORAN DEĞİL LOKANTA
Ersoy’un aktardığına göre Türkiye’nin tek 
lazanyacısı Paul’s Lasagna’nın farkı restoran 
değil lokanta olmasıyla başlıyor. İşletmede 
m a -
s a y a 

oturur oturmaz suyunuz 
sürahiyle masaya servis edi-
liyor. İşletmeyi diğer İtalyan 
restoranlarından ayıran bir di-
ğer özellik ise İtalyan mutfağının 
en zahmetlisini yani makarnayı 
yapıyor olmaları. 

“KADIKÖY ÖZEL BİR 
YER”
Müşterilerin daha çok Kadıköy dışın-
dan olduğunu söyleyen Ersoy, bu rö-
portajla birlikte bunun değişmesini umarken 
Kadıköy’ün son zamanlarda artan popülari-
tesi hakkında şunları düşünüyor: “Kadıköy 
İstanbul’un her noktasından rahat ulaşılabi-
len bir yer. Tarihi geçmişi ve eserleri, sanat, 
entelektüel ve modern dünya insanlarından 
göç alması ve küçük butik işletmelerin açıl-
masıyla yerli ve yabancıların uğrak noktası 
haline geldi. 

paulslasagna
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“BENİM HAYATIM RESİM”
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“Kiraz Ağacında Yırtılan Gömleğin” 
Hikâyesi Kendine has bir üslubu olan ve 

müziğiyle milyonlarca kişiyi kendine 
hayran bırakan Ahmet Kaya, on 

yedi yıl önce aramızdan ayrıldı. 43 
yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı, 

arkasında onlarca albüm ve şarkı sözü 
bıraktı. Kaya’nın özel yaşamı hep 

konuşuldu, tartışıldı ama onun hem 
dostu hem de ağabeyi olan Mustafa 

Kaya’dan neredeyse hiç bahsedilmedi. 
Kaya, “Deli Gözbebekleri”, “Fikrimin 
İnce Gülü”, “Yıldızlar ve Çocuk” adlı 

üç albümün sahibi. Aynı zamanda 
ressam. Özel bir üniversitede resim 
dersleri veriyor. Kaya ile kardeşiyle 

geçen çocukluk yıllarını konuştuk. 

On yedi yıl önce 

sürgünde hayatını 

kaybeden Ahmet 

Kaya’yı ressam ve 

müzisyen ağabeyi 

Mustafa Kaya’dan 

dinledik.

Mustafa Kaya kimdir?
Ben ailenin en büyüğüyüm. Yoksul bir ailemiz 
vardı. Hem okudum hem de çalıştım. Hep gece 
okullarında okudum. Ankara Üniversitesi’nde 
İktisat Fakültesini bitirdim. Daha sonra da Mi-
mar Sinan Üniversitesi’nde resim okudum ama 
para kazanmak için resim yapmak yerine iktisat 
işleriyle uğraştım. 90’lı yılların başında üç tane 
müzik al bümü yaptım. Ne konser verdim ne de 
albüm yapmaya devam ettim. Benim dünyam 
resim çünkü. Bir oğlum ve kızım var. Oğlum si-
nemacı, kızım doktor. İki de torunum var. 
Albüm yapmaya neden bu kadar 
ara verdiniz?
Biz Ahmet’le birbirimizi çok seviyorduk. O bana 
abi sen resim yap ben şarkı söyleyeyim derdi. 
Öldükten sonra da albüm çıkarmak istemedim. 
Ölümünden hemen sonra albüm yapmak çok 
doğru değildi. Çoğu insanın Ahmet Kaya’nın 
abisinin olduğundan haberi bile yok. Yıllar önce 
Cüneyt Özdemir’le röportaj yapmıştık. O bile 
çok şaşırmıştı. Çünkü bunu hiç kullanmadım, ön 
plana çıkmak istemedim. Ben ressamım, resim-
le uğraştım, resim yapmaya devam ettim. Ahmet 
Kaya’nın rakibi yoktu. Onun rakibi ancak ben 
olabilirdim. Ben de bunu yapmadım. 
“ÖZGÜR BİR ÇOCUKLUĞUMUZ VARDI”

Ahmet Kaya’yla nasıl bir 
çocukluk geçirdiniz?
Çocukluğumuz çok özgür bir ortamda geçti. 
Benim babam eğitim almamış bir adamdı. Hiç 
kimse çocuğuna gitar ya da bağlama almazdı o 
dönem. Ama babam gitti bağlama aldı Ahmet’e. 
Aslında bizim aile anaerkil bir aileydi. Annemin 
sözü dinlenirdi. Babam 1981’de vefat etti. Ahmet 
askerden döndü ve ‘Ben sanatçı olacağım.’ dedi. 
Büyük olduğum için ailenin sorumluluğu hep 
bendeydi. Ahmet bizim en küçüğümüzdü, bize 
göre daha özgür bir ortamda büyüdü. Biraz da 

şımarıktı ama çok tatlıydı. Bir süre Almanya’da 
kaldı. Dayımın yanına gitti 12-13 yaşındaydı sa-
nırım. Ele avuca sığmaz bir çocuktu. Dayım is-
yan etti ve Türkiye’ye geri gönderdi. Çok küçük 
yaşlarda Antep’te, Maraş’ta Ahmet’i türkü söy-
lemek için götürürlerdi.
Birbirinize bağlı mıydınız?
77 1 Mayıs’ına beraber katıldık ama olaylar baş-
lamadan dönmüştük. Saat 11-12’ye kadar Ahmet 
dönmemişti. Çok merak etmiştik. Ben uyuyor-
dum gelip bana sarıldı, ‘Abi ayakkabımın tekini 
orada bıraktım’ dedi. Ahmet’le neden fotoğra-
fımızın olmadığını soruyorlar. Ben de diyorum 
ki ‘O zamanlar fotoğraf makinesi mi vardı?’. O 
dönemler özel bir şey yaptığınızda fotoğraf çek-
tirirdiniz, şimdiki gibi her dakika fotoğraf çekil-
mezdi. 
Ahmet Kaya’nın müzik hayatı 
nasıl başladı?
Ahmet, 1985 yılına kadar kendiyle hep bir mü-
cadele içindeydi. Biz de ona destek olduk her za-
man. Müzik yapmak istiyordu. Albüm yapmaya 
karar verdi. Annemin yardımıyla bir albüm çı-
kardık. Bu albümün adı da Ağlama Bebeğim’di. 
Sanırım o dönem 100 bin lira vermiştik albüm 
için. Hasan Hüseyin Demirel’le beraber çalıştı-
lar. İlk çıktığı zamanlar albümleri tabii o kadar 
satmıyordu. Ahmet sanatçı olmasaydı anormal 
bir durum olacaktı. 

“NORMAL BİR ÖLÜM OLAMAZDI”
Bu sürece nasıl gelindi?
Uğur Mumcu’nun, Ruhi Su’nun, Yılmaz Güney’in normal bir şe-
kilde ölmesini bekleyemeyeceğimiz gibi Ahmet Kaya’nın da nor-
mal bir şekilde ölmesi beklenemezdi. Amiyane tabirler su testisi 
su yolunda kırıldı. Ahmet’in süreci çok doğaldı. Bir yere kadar gel-
di, yüz binlerce insanı ha-
rekete geçirdi, yeni bir ekol 
yarattı. Okuduklarını içsel-
leştirdiği için bunu da ken-
di yaşamına uygulamak is-
tedi. Sonucu da böyle oldu. 

Peki o malum geceyi 
anlatır mısınız?
Bu ülkede Kürtçe konuş-
mak bir dönem yasaktı. 
Ahmet de bu ezilmişliği 
ve haksızlığı gördüğü için 
bir şeyleri değiştirmek 
için çabaladı. ‘Kürtçe şarkı 
yapacağım’ dedi. İbrahim 
Tatlıses de Kürtçe konu-
şuyor, Kürtçe şarkı söylü-
yordu ama o gece Ahmet’e 
sahip çıkmadılar. O gece 
ben Türkiye’nin bugü-
nünü gördüm. Yanlış bir 
şey yapmadı, nihayetinde 
nöbetçi hâkim de serbest 
bıraktı. Bence o gece bir 
zirveydi. Aksi olsaydı ben-
ce anormal olan bu olurdu. 

“EKMEK VE KİRAZ”

Sürgüne gitmeden önce 
kendisiyle neler konuştunuz?

‘Dişimizle tırnağımızla bir yere geldik. 
Ben en fazla altı ay ya da bir yıl son-
ra öleceğim. Çünkü ben oraya ölmeye 
gidiyorum.’ Açıkça bunu söylemişti. 
Tabii biz bunu şakaya vurduk. Ama 
hakikaten böyle oldu. Sanki olacakları 
görmüştü. ‘Ben oraya yaşamaya, keyif 
çatmaya gitmiyorum’ dediğini hatırlı-
yorum. ‘Adam gibi yaşadık, adam gibi 
öleceğiz’ demişti. Demek ki onun adam 
gibi ölmesi de böyle olacakmış.

Bir röportajınızda “Kiraz 
Ağacında Yırtılan Gömleğim” 
şarkısının hikayesiyle ilgili 
bir şeyler sölyemiştiniz.

Evimizin bahçesinde bir kiraz ağacı 
vardı. Ahmet, ağacın tepesine çıkıp sa-
bahları ekmek ve kiraz yerdi. Her se-
ferinde ya pantolonunu ya gömleğini 
yırtardı. Bu şarkıyı da çocukluk hikâye-
lerini hatırlayıp yazdı.



Y olu Kadıköy’e düşen ya da Kadı-
köy’ü bilenler semtin yeme-içme 
kültürünü de az çok bilirler. 2008 

yılından beri Kadıköy’de faaliyet göste-
ren Kimyon da sadece Kadıköy’ün değil 
tüm İstanbul’un lezzet duraklarından 
biri. Kimyon bundan 9 yıl önce Mustafa 
Demir tarafından kuruldu. Bu işletmede 
yaklaşık 35 kişi çalışıyor ve mutfağında 
çalışanların büyük çoğunluğu aile üyele-
rinden oluşuyor. 

Kadıköy’de son zamanlarda fast food 
yeme alışkanlığının yaygınlaştığını söyle-
yen Demir, “İnsanları biraz da ketçap ve 
mayonezden kurtarmak için bu işe girdik” 
diyor.”Yaptığımız işten keyif alıyoruz çok 
memnunuz” Demir, Kadıköy’de belirli bir 
müşteri kitlesinin oluştuğunu da ekliyor. 

Kimyon kebaplarıyla ünlü bir resto-
ran. Ünlü olmasının  birçok sebebi var an-
cak en önemli sebebi ise etlerinin özenle 
seçilmesi. Etler özel 
olarak Balıkesir’den 
geliyor. Günlük et 
tüketimlerinin 150-
200 kilogram civarın-
da olduğunu söyleyen 
Mustafa Demir, bu 
ihtiyacı İstanbul’daki 
market ya da kasaplar-

dan temin edemeyeceklerini de ekliyor. 

Meşhur Beyran Kimyon’da
Kimyon sadece kebaplarıyla değil çor-

balarıyla da Kadıköylülerin en çok tercih 
ettiği mekanlardan. Bunun en önemli ne-
deni ise mutfakta çalışanların hep aynı 
kişilerden oluşması. Kimyon’da en çok 
tercih edilen çorba meşhur Beyran çor-
bası. Yapımı oldukça zor olan Beyran, 
Kimyon’da 70-80 kilogram et ile pişirili-
yor. Tabii özel bir sos da kullanılıyor. Ge-

nelde evlerde yapılan bu çorbanın son za-
manlarda çok meşhur olduğunu söyleyen 
Demir, istanbul’da Beyran çorbasını hak-
kıyla yapan iki ya 
da üç işletmenin 
olduğunu, bun-
lardan birinin de 
Kimyon olduğu-
nu söylüyor.

Acılı kebap 
yediniz, özel sos-
lu Beyran’ı da 

içtiniz...Tatlı yememek olur mu?  Kim-
yon’daki katmer ve künefe de en az ke-
baplar ve çorbalar kadar özenle yapılı-
yor. Künefenin hamuru çok ince açılıyor. 
İçine kesinlikle marketten alınmayan ve 
taze olan peynir konuluyor. Künefede 
kullanılan yağın da çok önemli olduğunu 

söyleyen Demir, Tatlıları-
mız özel kılan  şey ; kullan-
dığımız, peynir, yağ, yoğurt 
ve hamurdur. Her şey kendi 
yerinden geliyor. Biz bu tür 
tereyağı, yoğurdu daha çok 
Tekirdağ’dan temin ediyo-
ruz. Baharatlarımız ise Ga-
ziantep’ten geliyor” diyor.  
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Kadıköy’ün tadı damağında mekanı:

KIMYON

Mustafa Demir’in işletmeciliğini yaptığı “Kimyon” 
uzun yıllardır Kadıköy’ün yöresel lezzet duraklarından 

Kebapçıda jazz 
dinlenir mi?

Kimyon sadece ürünleriyle 
değil, mekânsal içeriğiyle de fark-
lı bir işletme. Kimyon’da sadece 
yemeğinizi yiyip kalkmıyorsu-
nuz. Aynı zamanda dostlarınızla, 
ailenizle güzel vakit geçirebile-
ceğiniz bir mekan olarak tasar-
lanmış...Müşteriler yemeklerini 
yedikten sonra çay ve kahvele-

rini içiyorlar. Sürekli bir müzik çalıyor. 
Ama müzik listesinin başında blues ve 
jazz geliyor. Kimyon’da çalışan ekip de 
güler yüzlü ve çok samimi. 

Kimyon Anadolu yakasında hatta 
Avrupa yakasında ciddi anlamda mar-
kalaşan bir mekan. Kadıköy dışından da 
çok sayıda kişi buraya geliyor. Peki, kim-
yon pahalı mı? Aslında buradaki fiyatlar 
ortalamanın çok üstünde değil. Kaliteli 
ürünleri sundukları için belirli ürünle-
rin fiyatının yüksek olduğunu söyleyen 
Demir, iki kişinin 30 liraya karnını do-

yurabildiğini söylüyor.
Kimyon ünlülerin de uğrak noktası. 

Ama sadece Türkiye’den değil Hollywo-
od’dan bile misafiri var bu mekanın. 
Yüzüklerin Efendisi filminin başrol 
oyuncusu Elijah Wood yani Froda da 
Kimyon’da kebap yiyip çorba içmiş. 

Siz de kaliteli kelle paça, beyran iç-
mek, Gaziantep’in özel baharatlarıyla 
yoğrulan kebaplardan yemek ve tabii ki 
tamamen doğal ürünlerle yapılan kü-
nefe ve kadayıftan tatmak istiyorsanız 
mutlaka Kimyon’a uğramalısınız.








