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‘Körlerin Diyarı’ Kalkedon
Sarayburnu’na yerleşerek Bizans şehrinin
nüvesini atan Bizans, yörenin güzelliğine

hayran kalır ve bu güzel yer dururken
karşı tarafta (Kadıköy’de) yerleşen
insanları körlükle vasıflandırarak,

Kadıköy’ü ‘Körler Diyarı’ olarak adlandırır

‘Bakır Ülkesi’nden Kadıköy’e
İstanbul’un en eski ilçelerinden Kadıköy’ün tarihi 

çok eski yıllara dayanıyor. Çeşitli kaynaklarda milattan 
bin yıl kadar önce Fenikeliler tarafında Fikirtepe’de
Harhadon adıyla anılan bir ticaret kolonisi oluşturulur.
Fikirtepe’deki ilk yerleşmenin karşısında Moda Burnu
ile Yoğurtçu arasında Halkedon (Kalkedon-Bakır Ülkesi)
adıyla ikinci bir yerleşme daha oluşur. 

Apollon Tapınağı ile ün saldı
Kalkedon bu dönemde Apollon Tapınağı ile ün salar.

Haydarpaşa Çayırı ise Halkedonlular tarafından 
at yarışları için kullanılır. MÖ 658’de Sarayburnu’na
yerleşerek Bizans şehrinin nüvesini atan Bizans, yörenin
güzelliğine hayran kalır ve bu güzel yer dururken
Kadıköy’de yerleşen insanları körlükle vasıflandırarak,
Kadıköy’ü ‘Körler Diyarı’ olarak adlandırır. ● SAYFA 2’DE



İstanbul’un en eski ilçelerinden
Kadıköy’ün tarihi çok eski yıllara
dayanıyor. Çeşitli kaynaklarda
milattan bin yıl kadar Fenikeliler
tarafında Fikirtepe’de Harhadon
adıyla anılan bir ticaret kolonisi
oluşturulur. Fikirtepe’deki ilk
yerleşmenin karşısında Moda Burnu
ile Yoğurtçu arasında Halkedon
(Bakır Ülkesi) adıyla ikinci bir
yerleşme daha oluşur. Halkedon
(Kalkedon) bu dönemde Apollon
Tapınağı ile ün salar. Haydarpaşa
Çayırı ise Halkedonlular tarafından 
at yarışları için kullanılır. MÖ 658’de
Sarayburnu’na yerleşerek Bizans
şehrinin nüvesini atan Bizans,
yörenin güzelliğine hayran kalır 
ve bu güzel yer dururken  karşı
tarafta (Kadıköy’de) yerleşen insanları
körlükle vasıflandırarak, Kadıköy’ü
‘Körler Diyarı’ olarak adlandırır.
Kadıköy’e bazı kaynaklarda ‘Körler
Diyarı’ adıyla rastlanması da ondan...

Nasrettin Hoca’nın 
kadı torunu 

İstanbul’un fethi sonrası Fatih
Sultan Mehmet Halkedon’u,
meşhur Nasrettin Hoca’nın
kızının torunu olan ilk
İstanbul Kadısı Celalzade
Hızır Bey’e verir. Böylece
bölgenin adı da Kadıköy
olarak değişir. 18. yüzyıl,
özellikle Lale Devri boyunca
Kadıköy çevresinin mesire
yeri olarak öneminin attığı
bir dönem olur. Haydarpaşa,
Yoğurtçu, Moda ve Kuşdili
çayırları ile Uzun Çayır
halkın rağbet ettiği gezinti
alanlarıdır. 18. yüzyılda 
o zamana kadar Türklerin 
ve Rumların yaşadığı
Kadıköy’e Ermenilerin de

yerleşmeye başladığı görülür. Kadıköy
ve çevresi 19. yüzyılın ikinci
yarısında kararlı bir gelişme
göstermeye başlar. Selimiye Kışlası ve
Hardarpaşa Askeri Hastanesi gibi
önemli yapıların inşasıyla asıl
gelişmeler başlar. Bu gelişmeleri takip
eden diğer iki önemli olgu da şehir içi
vapur işletmeciliği ve Haydarpaşa-
İzmit demiryolunun açılması olur.

Levantenlerin köşkleri
19. yüzyılın sonlarına doğru 

Moda çevresinde gayrimüslim ve
Levantenlerin yerleşmeye başladıkları
gözlenirken, Göztepe, Erenköy,
Bostancı çevresinde de II.
Abdülhamid döneminin (1876-1909)
önde gelen devlet görevlilerinin geniş
araziler içinde köşkler yaptırdıkları
görülür. Fenerbahçe’ye doğru da
varlıklı Levanten ve gayrimüslimler
geniş araziler satın alarak sayfiye
amaçlı köşkler inşa ettirirler. 1892’de
Hasanpaşa Gazhanesi’nin
yapılmasıyla havagazına, 1894’te şehir
suyuna kavuşan Kadıköy’e 1928’de
elektrik gelir.

Kadıköy’de kurulan 
Onuncu Belediye 
Dairesi’nin ilk başkanı
Osman Hamdi Bey olur.

İstanbul’da 1860’lardaki ilk
imar operasyonlarından
herhangi bir pay elde
edemeyen Kadıköy, 1912-1914
arasında Cemil Topuzlu’nun
şehreminliği sırasındaki ikinci imar
operasyonları döneminde bazı önemli
imar operasyonlarına sahne olur.
Bazı yol yapımı ve altyapı
uygulamalarının yanı sıra Şehremini
Cemil Paşa’nın şehir ve semt
parkları oluşturma projesi
kapsamında Kadıköy’de Kuşdili
Deresi’nin kıyısında Yoğurtçu Parkı
yapılır. Ayrıca İskele Meydanı’nda
bulunan ve halen kullanılan belediye
binası da bu dönemde inşa edilir.

Üsküdar’a bağlıydı
Cumhuriyet arifesinde Kadıköy’ün

İstanbul’un en gelişmiş semtlerinden
biri olduğu söylenebilir. Kadıköy
Cumhuriyet’e kadar az çok devam

eden oldukça renkli bir nüfus
yapısına sahip olmuştur.
Kadıköy, 1869 yılında 
o zamanlar daha büyük 
ve önemli bir merkez olan
Üsküdar Sancağı’na
bağlanmıştır. Uzun süre
Üsküdar’a bağlı olan Kadıköy,
1 Eylül 1930’da ilçe olur. 
Bu tarihte Kadıköy’ün
Kızıltoprak ve Erenköy
olmak üzere iki bucağı vardı.

Küçük semtten
metropolitan

merkeze
1938-1949 arasında Vali ve

Belediye Başkanı Dr. Lütfi
Kırdar’ın giriştiği 

ve İstanbul’daki üçüncü imar
operasyonlarını oluşturan dönemde,
Kadıköy’de de projeler gerçekleştirilir.
Kadıköy-Üsküdar yolunun
Haydapaşa’da demiryoluna rastlayan
kesiminde bir köprü yapılması,
Bağdat Caddesi’nin Kartal’a kadar
asfaltlanması, Kadıköy Halkevi’nin
inşası bu dönemin Kadıköy’deki 
en önemli imar operasyonları olur.
Kozyatağı’nda bir su deposu inşa
edilir. Hasanpaşa’da yer alan Kadıköy
Gazhanesi’ni işletmekte olan Havagazı
Şirketi, 1945’te İETT bünyesine
katılırken, toplu ulaşım alanında
tramvayları desteklemek amacıyla
1947’den itibaren otobüs işletmesine
de başlanır. Yapımı 1953’te başlayan
Haydarpaşa Limanı ilave rıhtım 

ve depo inşaatları ile 1954’te başlayıp
1957-1958’de biten Haydarpaşa-Pendik
çift şeritli yolu (eski E-5, yeni D-100),
bu dönemde Kadıköy’de gerçekleşen
iki büyük ve önemli projedir.
Özellikle Bağdat Caddesi yerine
yerleşmenin kuzeyinde inşa edilen
yeni Ankara Yolu ile şehirler arası
trafik yerleşme içinden çıkarken, yeni
yol güzergahıyla da bir anlamda yeni
bir psikolojik sınır tanımlanmıştır. 

Bununla birlikte 1950’li yıllar
Kadıköy çevresinde az yoğun,
müstakil ve yer yer bahçeli yapılaşma

türünün halen devam ettiği bir
dönemdir. Kadıköy’ün özgün
karakterini oluşturan bu mekansal
yapının dönüşümü ağırlıklı olarak
1960’larda gerçekleşir. 1960’lar
sonrasında Kadıköy’de ticaret 
ve hizmet sektörlerinin yoğunlaşma
göstermesiyle, bu tarihlerden itibaren
Kadıköy, Sirkeci-Eminönü-Karaköy-
Beyoğlu gibi birinci kademe
merkezlerin ardından ikinci
kademedeki metropolitan alt merkeze
dönüşmüş ve eski semt merkezi
özelliklerini yitirmiştir.
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Sarayburnu’na
yerleşerek

Bizans 
şehrinin
nüvesini 

atan Bizans,
yörenin

güzelliğine
hayran kalır 
ve bu güzel 
yer dururken
karşı tarafta
(Kadıköy’de)

yerleşen
insanları
körlükle

vasıflandırarak,
Kadıköy’ü

‘Körler Diyarı’
olarak 

adlandırır

Körlerin diyarı 
Kalkedon

Tarihi belgelere göre Kadıköy’ün 
en eski fotoğraflarından biri olan

bu karede, yel değirmenleri 
ve at arabaları dikkat çekiyor.



Moda İskelesi
İstanbul’da denizin tadını en iyi

çıkarabileceğiniz yerlerden biri de Moda
İskelesi. Dönemin ünlü mimarlarından
Vedat Tek tarafından, 100 yıl önce inşa
edilen Moda İskelesi, 20’nci yüzyıl
başlarına ait Neo-Klasik üsluptaki iskele
binalarının en tanınmış örneklerinden biri.
Her köşesinde farklı bir manzara keyfi
sunan Moda İskelesi, her gün yüzlerce
ziyaretçiyi ağırlıyor. 

Haydarpaşa Garı
Kadıköy’e vapurla gelenleri görkemli ve

güzel mimarisiye Haydarpaşa Garı
karşılar. Sadece Kadıköy’ün değil,
İstanbul’un da simgelerinden biri olan Gar,
1908’de İstanbul Bağdat Demiryolu hattının
başlangıç istasyonu olarak inşa edilmiş.
Çizimlerini ve inşaatını Alman mimarlar

yapmış. Taş işlemelerini ise İtalyan ustalar.
Pek çok kez hasar gören yapı, özellikle 1980
ile 1990 yılları arasında neredeyse bütün
Yeşilçam filmlerinde Anadolu’dan gelen ve
Anadolu’ya gidecek olan ailelerin
İstanbul’a ilk ayak basma sahnelerinin
gerçekleştiği mekân olarak karşımıza
çıkıyordu.

Süreyya Operası
Anadolu Yakası’nın ilk opera

salonu olan Süreyya Operası, 1927 yılında
Süreyya ve Adalet İlmen tarafından
yaptırılmış. 2005’e kadar Süreyya Sineması
olarak bilinen yapı, 2007’de Kadıköy
Belediyesi ’nin desteği ile restore edildi ve
opera binası olarak kapılarını yeniden açtı.
Kadıköy’ün en güzel tarihi binalarından

biri olan
Süreyya
Binası, opera,
bale, oda
müziği
konserlerine

ev sahipliği
yapıyor. Yapı,
tavan freskleri,
kabartma
heykelleri ile
mimari açıdan da
göz kamaştırıyor.

Bahariye Caddesi
Sadece yayalara açık olması

ve caddeden geçen tramvay
nedeniyle Anadolu Yakası’nın
İstiklal’i diyebileceğimiz
Bahariye Caddesi, Altıyol ile
Moda arasında uzanıyor. Her
zaman kalabalık olan cadde
boyunca birçok kafe, restoran,
sinema, mağaza ve tarihi
mekan bulunuyor.  

Tarihi kiliseler
Kadıköy’de birçok tarihi

kilise de bulunuyor. 17’nci
yüzyılda inşa edilen Surp
Levon Ermeni Katolik Kilisesi
oval pencereleri ile farklı bir
mimariye sahip. Anadolu
Yakası’nda bazilika şeklinde
bulunan tek kilise. Hacı Şükrü
Sokak’taki Aya Triada Kilisesi
ise ismini “Kutsal Üçleme”den
alıyor. 1902 yılında yapılan
kilisenin en çok ilgi çeken
kısmı görkemli kubbesi.
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Kadıköy’de nereye gidilir?Kadıköy’de nereye gidilir?Kadıköy’de nereye gidilir?Kadıköy’de nereye gidilir?Kadıköy’de nereye gidilir?Kadıköy’de nereye gidilir?Kadıköy’de nereye gidilir?Kadıköy’de nereye gidilir?Kadıköy’de nereye gidilir?

Kadıköy deyince ilk akla ilk
gelen şeylerden biri de Boğa
Heykeli... Boğa’da buluşulur,
protestolar Boğa’da yapılır,
bazen üzerinde bir performans
sergilenir, Boğa merkeze alınıp
adres tarif edilir, yanında
fotoğraf çektirilir... Peki nedir
bu Boğa’nın hikayesi?

Boğa Heykeli’nin oldukça
dramatik bir öyküsü var.
Heykel kızgınlığı ve iriliğiyle
Fransızların gücünü
Almanlar’a göstermek
amacıyla 1864 yılında Paris’te
heykeltraş İzidor Bonhevr
tarafından yapılmış. Ama
Almanlar Fransızları yenince
bu güç simgesi de Almanya’ya

gitmiş. Osmanlı İmparatorluğu
Birinci Dünya Savaşı’na
Almanlar’ın yanında girince
Alman Kralı II. Wilhelm
dostlukları sebebiyle Enver
Paşa’ya hediye edildiğinde
tarihler 1917’yi gösteriyormuş.
Enver Paşa yurtdışına gidince
heykel bahçede 50 yıl boyunca
unutulmuş. Daha sonra
Boğa’nın İstanbul turu
başlamış. Farklı kaynaklara
göre heykel, Lütfi Kırdar Spor
Sarayı’nın önü, Taksim Gezi
Parkı, Beylerbeyi Sarayı,
Bilezikçi Çiftliği, Mermer Köşk
gibi yerlerde ikamet ettikten
sonra 1987 yılında Altıyol
Kavşağı’ndaki yerini almış. 

ALTIYOL’UN ‘GÜÇLÜ’ SİMGESİ

İstanbul’un son yıllardaki en popüler semti
haline gelen Kadıköy, alışveriş imkanları,

yeme-içme mekanları, kültürel aktiviteleri ve
tarihiyle turistleri kendine çekiyor. Kadıköy’ün

gezilmesi gereken yerlerini derledik

Moda İskelesi

Haydarpaşa Garı

Süreyya Operası

Bahariye Caddesi

Tarihi kiliseler
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Bahariye’de, Sanatkârlar Sokağı’na girdiğiniz zaman hemen 
ilk sola döndüğünüzde, eski ahşap bir konakla karşılaşırsınız.

Kadıköylülerin ve Kadıköy ziyaretçilerinin her gün önünde fotoğraf
çektirdiği bu ahşap evde neler oluyor dersiniz? 

Bir akşam Peyda Yurtsever’in
muhteşem sesini duyuyorsunuz,
Cumartesi günü çocukların şen
kahkahalarına tanık oluyorsunuz.
Türkülerimizin kaynağının anlatıldığı
bir söyleşiye kulak veriyorsunuz ya
da bağımsız bir tiyatro grubunun
oyununu izliyorsunuz. Hatta bağımsız
filmlerden birini izleme şansına sahip
oluyorsunuz. İşte bu birbirinden canlı
ve zihin açıcı organizasyonları
TiyatroEvi Kültür Merkezi
Kadıköy’deki bu ahşap binada
düzenliyor.

Aslında TiyatroEvi Kültür
Merkezi’nin geçmişi neredeyse 17 yıl
öncesine dayanıyor. Önceleri İzmir’de
faaliyet gösteren TiyatroEvi kültür
sanat oluşumu, son 5 aydır da
İstanbul’da faaliyetlerine devam
ediyor. Bünyesinde; merkezin
kurucusu oyuncu-yönetmen Hamit

Demir, yine merkezin
kurucularından 9 Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Sahne Sanatları
Bölümü Dekanı yazar-
yönetmen Prof. Dr. Semih
Çelenk, oyuncu-müzisyen
Fırat Tanış, oyuncu-
müzisyen Teoman
Kumbaracıbaşı ve editör-
yazar Ali Dündar gibi
isimler var. 

Akustik 
müzik keyfi

TiyatroEvi Kültür
Merkezi’nin 50 kişi kapasiteli
küçük sevimli bir salonu var. 
Bu salonda Çocuklar ve Yetişkinler
için Yaratıcı Drama, Oyunculuk,
Fiziksel Tiyatro, Erbane, Yazarlık gibi
atölyeler gerçekleştiriliyor. Aynı

zamanda
stand-up
gösterisi, tiyatro
oyunları, söyleşi, film gösterimi ve
akustik dinleti gibi etkinlikler de 
bu salonda yapılıyor. Özellikle 
akustik dinletilerde müzisyen ve
müzikseverlerin bir araya geldiği
TiyatroEvi salonu, samimi ve sıcak
bir ortama sahip. Bu salonda müzik
dinlemek gerçekten de bir ayrıcalık. 

Aslında Teoman Kumbaracıbaşı,
Turgay Yakut, Mertkan Yılmazer,
Cem Erdost İleri, Onur Olgun,
Fungİstanbul gibi kendi bestelerini
seslendiren, henüz marjinal kalmış
sanatçıların kendilerini ifade
edebilecekleri bir mekan yaratmayı,
dinleyicilere alternatif mekanlarda
alternatif dinletiler sunmayı
amaçlayan TiyatroEvi’nin Akustik
Dinletileri’ne ilgi gittikçe artıyor.
Ülkemizin bulunduğu kritik durumu
düşünürsek, sanat yapmanın, sanat

icra etmenin ne kadar zor
olduğunu biliyoruz. Bu nedenle,
TiyatroEvi yetkilileri; hâlâ bir
şeyler yapabiliyorken, etkinlik
gerçekleştirebiliyorken, bu faaliyetleri
sürdürebildikleri kadar sürdürmeyi
ve sanatçıları sanatseverlerle
buluşturarak birbirlerine destek
olmayı amaçladıklarını belirtiyorlar.

Bu yıl 3 oyun sergileniyor
TiyatroEvi sadece salon

etkinlikleriyle varlığını sürdürmüyor.
Asıl bombaları, hazırladıkları büyük
oyunlar. Bu sezon, İstanbul başta
olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında
sahneye koydukları 3 oyun da büyük
bir ilgiyle karşılanıyor. İspanyol yazar
Michel del Castillo‘nun Gitar adlı
hikayesinden Semih Çelenk’in
uyarladığı ve yönettiği, Hamit

Demir’in oynadığı ‘Çirkin’, tek kişilik
bir yalnızlık senfonisi. Behiç Ak’ın
yazıp Semih Çelenk’in yönettiği
Ayrılık adlı oyun ise bu yılki tiyatro
sezonunun en popüler oyunu
diyebiliriz. Kapalı gişe oynayan
Ayrılık’ta Fırat Tanış ve Sevinç
Erbulak müthiş bir ikili oluşturdular.
Fırat Tanış’ın sesiyle dolu dolu bir
performans sergilediği “Gelin Tanış
Olalım” ise türkülerin yollarından
geçerek halk ezgilerinin izini sürdüğü
tek kişilik çoğul bir seyirlik. Bitti mi
peki? Hayır. Tavşan Patos, Uzayda
Neler Oluyor, Nasreddin Hoca Gide
Gide, Oyun Panayırı ve Bir Orman
Gibi kendilerinin yazıp yönetti çocuk
oyunlarını da farklı sahnelerde
sergilemeyi sürdürüyorlar.

Tiyatroevi
Kadıköy’de yeni bir buluşma mekanı

● Oyunculuk Atölyesi
● Çocuklar İçin Yaratıcı
Drama Atölyesi
● Yetişkinler İçin Yaratıcı
Drama Atölyesi
● Yaratıcı Drama Eğitmenlik
Atölyesi
● Yazarlık Atölyesi
● Erbane Atölyesi
● Fiziksel Tiyatro Atölyesi
● Bağlama Atölyesi
● Şan Atölyesi
● Gitar Atölyesi

TİYATROEVİ
ATÖLYELERİ

TiyatroEvi’nin yaz programı da şimdiden
hazır: Öykü anlatma, oyun oynama, 
resim, müzik, Hacivat-Karagöz, oyuncak
yapımı vb. birçok atölyenin yürütüleceği
Çocuklar İçin Sanat Yaz Okulu.

TiyatroEvi, Kadıköy’de farklı bir anlayışla
kültür sanat misyonerliğini üstlenmiş
durumda. Belki Don Kişotvari bir çaba, 
belki Kafkaesk bir daralma, belki de
uçurtmaların göğe resimler çizdiği bir umut.
Ancak ne olursa olsun bu çabalarını takdir
etmenin ve bu tip oluşumları 
desteklemenin tam da zamanı şimdi. 

Yaz programı hazır





Yıllarca kutu
gibi bir dükkanda
takı tasarım işi
yapan Aygül
Günay, dükkanının
bulunduğu sokak
eğlence mekanına
dönüşünce küçük
dükkanı
cafe&pub’a çevirdi.
Adını da Kutu
koydu. Üç yıldır
müdavimlerine
hizmet veren bu
sıcak mekan, sıcak
aile ortamı ve eksik
olmayan güler
yüzlü hizmetiyle
Kadıköy’de
güvenilir ve kalıcı
bir yer 
edinmiş durumda.
Müzikleri 
ve geniş menüsüyle
de beğeni kazanan
mekan öğlen 
12:00 ile gece 
02:00 saatleri
arasında açık.
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Sağlıklı beslenmeye
özen gösteren, farklı
tatlar arayan genç yaşlı
herkesin buluştuğu Stuff,
damaklarınızı
şenlendiriyor. Anadolu
Yakası’nın ilk smoothie
barı olan Stuff’ta, 10
metrekarelik dükkanda
20 farklı doğal ve sağlıklı
karışımı bulmak
mümkün. Moda
Caferağa’da, Haziran
2015’ten beri hizmet
veren mekanda
tatlandırıcı ve şurup
içermeyen doğal
smoothie
karışımlar,
karışık bitki
çayları, kahve
ve hafif
atıştırmalıklar
yani rengarenk
ve sağlıklı
içecekler var.
Stuff’ta sebze ve
meyveler günlük
ve taze olarak
seçiliyor. Kendi
smoothie tariflerini hazırladığını
söyleyen mekan sahibi Rüya Deniz,
“Kimseyi rakip olarak görmüyorum
çünkü kimseyle yarışmıyorum” diyor. 

Yurtdışında duyup gelen var
Müşterilerinin çoğu Kadıköy’lü

olsa da Stuff’a İstanbul’un farklı
yerlerinden hatta farklı
ülkelerden duyup smoothieleri
deneyimlemeye gelenler oluyor.
Toplam 20 farklı smoothie var ve
bir kısmı süt ile hazırlanırken
geri kalanı su ile yapılıyor. Vegan

ve vejeteryanlar için soya, hindistan
cevizi sütü seçenekleri var. En çok tercih
edilen smoothieler Böğürtlen Şekeri,
Kırmızı Bahçe, Hulk ve Muz Sandalı. 
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Son günlerde her zamankinden daha gözde hale gelen Kadıköy’de
smoothie’den çikolataya, kelle çorbasından kahvecisine 7’den 70’e

her kesime, her damak tadına uygun mekan bulmak mümkün

Kadıköylüler’in ağız
tadında özel bir yere sahip
olan Kimyon, Yüzüklerin
Efendisi’nin Frodo’su
Elijah Wood’u kelle paça
çorbasının müdavimi
yaptı. Bir aile şirketi olan
Kimyon’un
kurucularından Mustafa
Demir, “Elijah Wood
Kimyon’un gediklilerinden,
en  az 4-5 kez gelmişliği var
buraya , en sevdiği çorba da
kelle paça... Her geldiğinde
muhakkak bize uğrar. Hatta bir
söyleşisinde Kimyon’dan ve
bizim kelle paçadan övgü ile
bahsetmiş” diyor.

2008
yılında aile
şirketi
olarak
Kimyon,
yöresel
Gaziantep
mutfağı üzerine günde 24 saat
hizmet veriyor. Abugannuş’tan
fırın beytiye, Kimyon spesyal
dürümden içli köfteye, mangalda
künefeden fırın katmere,
Antep’in lezzetlerinin bulunduğu
mekanın en sevilen lezzetleri ise
beyran ve kelle paça. 

Mehmet, Ahmet, İbrahim,
Nidail ve Mustafa Demir

kardeşlerin kurduğu Kimyon,
yemeklerinde kullandığı tüm
malzemeleri Gaziantep’ten,
künefe için peyniri Antakya’dan,
etlerini ise Balıkesir’den özel
olarak getirtiyor.  Sıradan
dürümcü konseptinin dışında bir
dekorasyon ve caz ağırlıklı
müzik tercihleri Kimyon’u
benzerlerinden ayırıyor. 

Frodo’ya kelle paçayı sevdirdi

Mutluluk kaynağı
çikolata aşıkları Moda’daki
dükkanın önünde kuyruk
oluşturyor. Butik çikolata
dükkanı Hane, gerçek
Belçika çikolatasıyla
hazırlanan özel lezzetlerine
mutluluk hormonlarının
isimlerini koymuş zaten:
Endorfin, adrenalin ,
serotonin, triptofan...
İnsanlara kendini evinde
hissettiren mekan, samimi
ortamı ve eşsiz lezzetleriyle

müdavimlerinin gözdesi.
Tüm ürünlerini gerçek
Belçika çikolatasıyla, kendi
atölyelerinde yapan Hane’de
farklı damaklara hitap eden
lezzetler var. Pamelolu, acı
kırmızı biberli, tahinli-
tarçınlı, sahlepli-tarçınlı,
fıstık ezmeli ve yer fıstıklı

çikoltaları üreten mekanın
işletmecileri Murat Canbaş ve
Elif Güvenç Canbaş, her
zaman “daha iyi ne
yapabilirim” diye
düşünüyorlar. Cup tatlılarda
kullanılan krema kaliteli
malzemeden günlük
yapılıyor. 
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Özkay Saygı tarafından kurulan ve
2013’e kadar kahve, bitki çayı, sıcak
çikolata ve milkshake, limonata gibi
ürünleri cafe ve restoranlar için
üreten İstisna Tatlar, Özkay Saygı’nın
yolu Erdem Uçaker ile kesişince
“neden bu güzel isimle küçük bir cafe
açmayalım” fikri düşmüş kafalarına.
Moda’da ilk mekanlarını açan ikili,
dünya kahve lezzetlerinin yanında
kendi üretimleri olna Türk kahvesi
çeşitleriyle de kahveseverlerin
gönlünde taht kurmuş durumda.
İstisna Tatlar’da benzerlerinden faklı
olarak kendi üretimleri olan 80 çeşit
ürün bulunuyor. 
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Semtin lezzet mekanları




