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Gönül ne kahve iste
r ne kahvehane

Gönül muhabbet  ist
er  kahve bahane.. 



Çocukluğumuzda evlerimizin vitrinlerinde, kitaplıklarında dizi dizi Ana Britannica’lar, 
Meydan Larousse’lar vardı. Hiç karıştırmadığınızı söyleyebilir misiniz? Her sayfası büyü-
lü ve kendine has bir kokusu vardı sanki eski çağ Google’larının. Bir dergi oluşturma fik-
ri aklımıza düştüğü ilk günden beri rol modelimiz ansiklopediler oldu. Bir ansiklopediyi 
elimize alıp, araştırdığımız konuyla ilgili nasıl her şeyi derinlemesine öğrenebiliyorsak O 
ŞEY DERGİ’de o ayın konusuyla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi bulabileceksiniz. Bu 
ay ki ‘O ŞEY NEDİR?’ dediğimiz konu ise sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip 
edenlerin bildiği üzere KAHVE! Kahvenin tarihçesi, yetiştirilme koşulları, ülkelerin 
kahve kültürleri, kahve türleri gibi her türlü bilgiye çok rahat ulaşabileceksiniz. Aynı 
zamanda sürekli güncellenen websitemizde de o ayın konusun ile ilgili film, kitap, müzik 
gibi çeşitli bilgileri bulabileceksiniz.  Dergiyle beraber aldığınız o ayın konusuyla ilgili 
kartpostalınızı da isterseniz o ayın temasına uygun olarak birine gönderebilir, isterseniz 
koleksiyonunu yapabilirsiniz. 
Mesela bu ayın konusu KAHVE olduğu için, bizim nacizane önerimiz; hediyemiz olan 
kahveyi kiminle içmek isterseniz ona gönderin. Ama öyle elle falan değil postaya ile 
gönderin sevdiklerinize. 
Ayrıca dergimizin sonundaki testi çözüp, cevaplarını bize göndererek, sürprizlerimizden 
kazanabilirsiniz. 
En merak eden sorulardan birini de yanıtlayıp dergiyi sizinle buluşturalım istiyoruz. 
NEDEN O ŞEY? Çünkü hepimiz bir şeyi tanımlarken önce ‘Immhh o şey….’ deriz. 
Bu ilk sayımız. Daha nice sayılarda size burdan seslenmek isteriz.
Sevgiyle ve bilgiyle kalın Sevgili Merak Edenler.. 
  
                 O ŞEY DERGİ EKİBİ

Gönül ne kahve iste
r ne kahvehane

Gönül muhabbet  ist
er  kahve bahane.. 
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@meluqkocabay

Bu gün siz de uçabilirsiniz!Hava durumunu aktarıyorum bugünkü 
rüzgar müsvedde kağıtlarınızı bir uçağa 
dönüştürebilir.

04 KAHVE
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Hem Bir Ağaç
Hem Bir Meyve 

Hem de Meyve Tohumundan 
Yapılmış Bir İçecek

Kahve, keyif almak için 
içtiğimiz, istediğimizde hoş bir 

sohbete ortak ettiğimiz veya 
sadece kendimizi uyandırmak 

için içtiğimiz içecek.

Sadece içmekle kalmayıp, tat-
lısını yaptığımız hatta fincanı 
ters çevirip üzerine bir de fal 

baktığımız kutsal içecek.

Demlenmeyi, kaynamayı 
beklerken bile ilgili isteyen 

nazlı bir içecek velhasıl 
kahve. 

Kahveyle ne yapsak 
kötü durmaz sanki. 

Kahveyi nerede içsek 
bulunduğu ortama 
uyum sağlar gibi.

Ne içileceği bilinmeyen ortamların 
kurtarıcısı bir bakıma. Hani çay 

istesen olmaz ama kahve istersen 
ortam değişir bir anda. Kimine göre 
entel içeceği, kimine göre alışkanlık. 
Hangimizin yok ki kahveyle ilgili bir 

anısı.
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14. yüzyıla kadar hak-
kında kesin bir bilgi yok. 
Adının nasıl bulunduğuyla 
da nereden geldiğiyle de il-
gili olarak çeşitli efsanelerin 
konusu aslında. Çünkü ya-
zılmış birkaç eserde kahve 
esinlenmeleri bulunurken, 
Yemen’de yapılan bazı ka-
zılarda M.S. 5-6. yüzyıl 
olarak tarihlendirilebilecek 
birkaç kömürleşmiş kah-
ve çekirdeği bulunsa da bu 
varlığını kesinleştirmiyor.
Mesela kesin olmamak-
la birlikte eski Habeşistan 
bölgesinde yani şu an Eti-
yopya olarak bilinen böl-
gedeki yerli halk, kahve 
bitkisinin tanelerini taşla 
öğüterek un haline geti-
rip yörelerine özgü bir ek-
mek yapıyorlardı. Kabi-
le hayatının temel besin 
maddelerinden biri ola-
rak görülürken bu ekmek,

uzun seyahat dönemlerin-
den halka zindelik ve en-
erji vermesinden dolayı 
oldukça önemliydi. Eti-
yopya’daki Kaffa ve Oro-
mo bölgelerinde saf yağ 
ile karıştırılan öğütülmüş 
çekirdeklerden lezzetli bir 
yiyecek elde ediliyordu ve 
bu aynı ekmek gibi önemli 
besin maddelerinden biri-
ydi. Günümüzde bu lezze-
tin yapımına Kaffa ve Sid-
amo bölgelerinde devam 
edilmekte. Bir diğer yan-
dan da Etiyopya’daki Galla 
Kabilesi’nde öğütülen kahve 
çekirdekleri tereyağı ve sü-
tle karıştırılıp ezme haline 
getiriliyordu ve bu besin 
savaşa giden askerlere güç 
versin diye yediriliyordu. 
Kısacası kahve, içecek 
olarak kullanılmadan ve 
keşfedilmeden önce Eti-
yopya’daki insanlar için 
bir besin kaynağıydı. 
Kahvenin asıl keşfi ve 
dünyaya yayılmasının 
başlangıcı 800-850 yılları-
na dayanır. Keşfiyle ilgili 
en bilinen efsane ise kah-
veyi keçilerin keşfettiğidir.
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Kahvenin anavatanı olarak 
bilinen eski Habeşistan, 
günümüzün Etiyopya’sın-
da Kaldi adından bir keçi 
çobanı, keçilerini otlatma-
ya her zamankinden farklı 
bir yere götürür. Kaldi, 
keçilerin otladıktan bir 
süre sonra farklı bir şekil-
de melediğini fark eder 
fakat umursamaz. Aynı 
günün akşamına keçiler 
bir türlü uyumak bilmez ve 
bu durum Kaldi’yi merak-
landırır. Ertesi gün keçileri 
yine aynı bölgeye götürür 
ve otlanmalarını bekler. 
Keçiler otladıkça melem-
eleri değişir ve gece yine 
uyumak bilmezler. Birkaç 
gün gözlem yapan Kaldi, 
en sonunda merakına ye-
nik düşer ve keçilerin ot-
ladığı yere gidip otladıkları, 
ufak kırmızı meyvele-
rden birkaçını yer. Yedikçe 
içinde bir enerji hisseder. 

Akşam evine gidince 
uyuyamaz ve durumu 
eşine anlatır. Sabah kalkar 
kalmaz keçileri yine otla-
maya götürür ve ceplerini 
bu kırmızı meyveler ile 
doldurup eşinin tavsiyesine 
uyarak, soluğu 
Mavi Nil Nehri’nin 
kaynağı olan Tana 
Gölü yakınlarındaki 
manastırdaki baş 
keşişin yanında alır. Baş 
keşişe meyveleri takdim 
ederken, yaşadıklarını
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ve gözlemlerini anlatır. Baş 
keşiş önce ‘Şeytanın İşi’ 
deyip meyveleri yanan ate-
şe atar ve karşı çıkar. Ama 
meyvelerin yanmasıyla be-
raber içindeki çekirdekler-
den, günümüzde oldukça 
sevdiğimiz ve aşina oldu-
ğumuz bir koku yükselir 
ve manastırın içinde koku 
yayılmaya başlar. Koku, baş 
keşiş ile manastırda bulu-
nan diğer keşişlerin de il-
gisini çeker ve çekirdekleri 
tırmıkla ateşten çıkarırlar. 
Kavrulmuş olan 
çekirdekleri ezerler 
ve baş keşişin de 
isteğiyle sıcak suda 
bekletirler. Demlenmeye 
bırakılan çekirdeklerden 
içen keşişler, o 
akşam 
ibadetlerini 
rahat ve dinç 
bir şekilde 
gerçekleştirirler ve baş ke-
şişe durumu anlatıp, ondan 
onay isterler. Bundan sonra 
keşişlerin ibadet ederken 
içtikleri içecek kulaktan 
kulağa yayılmaya başlar. 
Fakat kahvenin Yemen’e 
ulaşmasının ve bize ‘kahve 
Yemen’den gelir’ dedirtebil-
mesinin kimin ya da neyin 
sayesinde olduğuyla ilgili 
net bir bilgi bulunmamakla 
beraber rivayetler vardır. 
Bu rivayetlerden biri, Su-
danlı ve Etiyopyalı tüccar-
ların Yemen’e gittiklerinde 
kahveden bahsetmesi veya 
gidenlerin yanlarında gö-
türmesidir.

Bir diğer rivayete göre ise 
kahveyi Yemen’e götüren 
kişi Şâzilî tarikatının ku-
rucusu ile karıştırılan Şeyh 
Ali bin Ömer el-Şâzilî’dir. 
Kahveyi Habeşistan’da 
görüp, bir süre hüküm-
darın himayesinde tu-
tulduktan sonra hüküm-
darın kız kardeşine verilir. 
Böylece bu içecek Yemen’e 
yayılır. Yemen’den Muhâ’ya 
geçen Şeyh Şâzilî’nin tedavi 
maksatlı yanında 
bulunan 

    

           Yemen Hüküm-
darı’nın kızına karşı yaptığı 
düşünülen uygunsuz tavır-
lardan dolayı Usâb dağları-
na sürüldüğü ve orada 
kahve meyvesi ile beslenip, 
suyunu içtiği Kâtip Çele-
bi’nin Cihannümâ eserinde 
anlatılır. . Anlatılana göre 
Şeyh ve yanındakiler 
bir salgın hastalıktan bu 
meyve ve içeceği sayesinde 
kurtulur.

Bu nedenle de bugün 
Cezayir’de kahveye Şazeliye 
denir ve kahveciler Şeyh 
Şâzilî’yi pir olarak kabul 
eder. Başka bir rivayet ise 
Arap tüccarların Yemen’e 
köle getirmesi ve kölelerin 
yanlarında gelirken getir-
dikleri kahve fidanlarının 
sayesinde kahvenin ünlen-
mesidir. Çünkü kahvenin 
şöhretli yolculuğu Yemen’e 
gelmesiyle başlar ve bu
          yüzden kahvenin 
         Yemen’den geldiği 
             düşünülür.  
            Kahve içme 
                 alışkanlığının da 
                ilk kez Yemen’ de       
              ortaya çıktığı, 
                 Yemenli sûfîlerin 
              yaygınlık kazan-
                   dırdığı
            hatta sûfîler tarafın-
                        dan şaraba 
                             özel bir 
                         anlam 
           yüklendiğinden 
      dolayı bu yeni 
   içeceğe de kahve ismiyle 
hitap ettikleri de rivayetler 
arasındadır. Çünkü ‘kahva’ 
kelimesi Arapça şiirlerde 
şarap anlamında kullanıl-
maktaydı. Aynı zamanda 
kahve, sûfî dervişlerin dinç 
kalmalarını sağlamakla kal-
mayıp, kahve çekirdekler-
inin kavrulurken geçirdiği 
değişim, tasavvufta insan 
ruhunun aşk ateşiyle 
kavrularak olgunlaşması 
yani ruhsal olgunlaşmaya 
benzettiklerinden dolayı 
simya ilmini çağrıştırır. 
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ve çekirdeklerini kavurup, 
öğüterek suda kaynatır. 
Böylece ilk kahveyi, bilin-
en en eski kahve pişirme 
yöntemi olan Türk kah-
vesi şekliyle yapmış olur. 
Hastalara dağıtarak, tedavi 
amaçlı kullanır.
Kahvenin Yemen’e gelme-
si ve sûfî dervişlerin dini 
ayinlerini kolaylıkla yap-
maları insanlar arasında 
kahvenin yaygınlaşmasını 
sağlar. Kahveye olan rağbet 
ile sufilerden duyulanlar, 
kahve içmeyi dini bir tören 
haline getirir. Sufiler kahve 
içmeye başlamadan önce 
116 defa yâ kavî derler.  
Bu da ses benzerliğinden 
dolayı Esma-i Hüsnâ’ daki 
el-kavî ile karıştırılması 
ve

kahvenin ebced hesabında-
ki değerinin 116 olması, in-
sanların kahve içmeyi dini 
tören haline getirmelerini 
ve dini anlamda kutsal say-
malarına sebep olur. Hatta 
bir rivayete göre Şeyh Ali 
bin Ömer el-Şâzilî kahveyi 
zemzem ile kıyaslar ve 
hangi niyet için içilirse o 
niyete iyi gelir der. Kahve 
artık Yemen ve çevresinde 
o kadar yaygın hale gelir ki 
insanlar taşla öğütmekten 
yorulup, 1428’li yıllarda 
dört ayak üzerinde sabit 
duran baharat öğütücüler-
ini kahve öğütmek için 
kullanmaya başlar. 1453 
yılında Mekke Müftüsü Eti-
yopya’ya bir gezi düzenler 
ve orada ilk defa kahveyi 
deneme fırsatı bulur. 
        Acımtırak tattaki bu 
          içecekten etkilenir ve
          kahvenin Mekke ile 
          Suudi Arabistan’ a  
                 girmesine vesile 
                                 olur.

Kahve, Arap Yarımadası’na yayılma-
ya başlarken sosyal hayatta da tercih 
edilmeye, insanların toplumsal ilişkil-
erini şekillendirmelerine de yardımcı 
olmaya başlar.

900’lü yıllarda İranlı Dok-
tor Râzî, yazdığı bir yazıda 
Bun diye adlandırdığı bir 
ilaçtan bahseder. Zinde-
lik verdiğini anlatır. Bun 
kelimesinin Habeşistan’da 
kahveyi ifade etmek için 
kullanıldığı bilindiğinden 
dolayı kahveyi anlattığı 
düşünülür. Aynı şekilde 
980 yılında doğan İbn-i 
Sina’nın da yazılarında 
kahveden enerji ve mutlu-
luk veren olarak bahsettiği 
bilinmektedir. 
1450 yılında bir Osmanlı 
kumandanı olan Öz-
demir Paşa tarafından 
Habeşistan’dan Yemen’e 
götürülen kahve’nin 
yazılan bazı eserlere göre 
şifa amaçlı Hz. Süleyman 
tarafından keşfedildiği 
söylenir. Hz. Süleyman, 
çıktığı bir yolculukta 
kasabanın birine uğrar 
ve oradaki bütün halkın 
hastalığa yakalandığını 
görür. Kendisine 
Cebrâil tarafından 
verilen emirle kahve 
meyvelerini toplar  
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Böylece Mekke’de ilk 
kahvehaneler kurulmaya 
başlar. Kaveh kanes olarak 
bilinen bu kahvehaneler, ilk 
etapta dini buluşma yerleri 
iken sonraları dedikodu 
yapılan, şarkı söylenilen, 
hikâye anlatılan yerler 
haline gelir. Bu durumda 
bazı din adamları arasında 
çeşitli tartışmalara sebep 
olur.
16. yüzyıl kahvenin bütün 
Osmanlı coğrafyasında ve 
hatta İran’da yayılmasıyla 
Orta Doğu’da en popüler 
içeceği haline gelir. Kahve 
için kullanılan Kahwah 
(Qahwah) sözcüğünün 
aynı zamanda şarap için 
kullanılması ve Kuran’da 
şarap gibi alkollü içece-
klerin yasaklanmış olması 
Müslümanlar arasında 
gruplaşmalara neden olur. 
Bu gruplaşmalar ve kah-
vehanelerin durumuyla 
beraber Mekke Valisi Hayr 
– Beg’in camide ibadet 
hazırlığı yapılırken kahve 
içip, konuşan insanları 
görmesi tartışmalara 
son noktayı koyar.  
Hayr- Beg insanları 
camiden kovar ve kahve-
hanelerin kapatılmasını 
emreder. Bu yasak sadece, 
bir yıl sürer. Yasak devam 
ederken İranlı 
iki doktor kardeş, 
Hakimane kardeşler, 
halk arasında 
kahveyi kötülemeye 
başlar.

Bunu yapmalarının sebebi 
ise, kahveyi depresyon ve 
halsizlik gibi hastalıklara 
tedavi amaçlı kullanırlar 
ve bunun halk arasında 
keşfedilmesi onların işine 
gelmez. Mekke Müftüsü ile 
Kahire Sultanı’nın olaya el 
atması ile yasak kaldırılır. 
Ama bu olay kahveyle 
ilgili süren tartışmalara 
noktayı koymaz. Dini ve 
Arap liderler, kınamayı 
ve tartışmalarına devam 
etmeyi sürdürürken, halk 
içmeye ve kahveyi sevm-
eye devam eder. Mesela 
İstanbul Başveziri Köprülü 
bir savaş sırasında isyan 
çıkmasından korkar ve şe-
hirdeki tüm kahvehaneleri 
kapattırır. Kahve içerken 
yakalanan kişiler dövülür, 
aynı kişi ikinci kez yaka-
lanırsa eğer deri 
           çantalara konup 
          boğaza atılır.  Fakat  
      ölüm düşüncesi bile 
   insanların kahve içmesini 
        durduramaz, gizli gizli 
      içmeye devam
              ederler. 

İnatları yasakların kaldırıl-
masını sağlar. 
1512 yılında ise kahveyi 
yasaklayan ilk kişi Mekke 
Valisi Hayr-Beg zimmetine 
para geçirmekten suçlanır 
ve ölümle cezalandırılır.  
Yasak kalktıktan sonra 
Arap kahvehaneler, Avru-
pa’daki kafe topluluklarının 
ve ünlü Londra Kulüpleri 
haline Londra Kahveha-
nelerinin öncüsü haline 
gelir. Haberlerin ve dediko-
duların yerini, entelektüel 
kişiler için buluşma yerle-
rine ve geleneksel hikaye 
anlatıcıları tarafından 
düzenlenen eğlencelere 
bırakır. Bu durum bir ba-
kıma meddahların ve gölge 
oyunlarının doğmasına da 
sebep olur.  
Kahve, 1517 yılında bir 
Osmanlı şehri haline gelen 
Kahire’den sonra, Şam ve 
Halep’e ulaşır ve oradan da 
Kanuni Sultan Süleyman 
dönemin İstanbul’a gelir. 
İlk   kez 1543 yılında 
        kahvenin İstanbul’a 
     gelişi ile ilgili olarak 
iki farklı rivayet bulunur.  
Cihannuma eserine göre 
Habeşistan Valisi Özdemir 
Paşa’nın çok beğenip, 
  Padişah’a getirdiği 
     anlatılırken; bir diğer 
   rivayete göre 1554 yılında  
          İstanbul’un ilk 
         kahvehanesini açan 
           Halepli Hakem ve 
           Şamlı Şems adında 
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Arap kökenli iki tüc-

carın Tahtakale’de ilk 

kahvehaneyi 

açmasıyla geldiğidir.

Kiva Han isimli kahvehanenin 
Tahtakale’ de tercih edilmesinin sebebi 
ise 16. yüzyılda İstanbul’un en önemli 

ticaret noktasıdır. 
Eminönü, Haliç İskeleleri, ve Mısır 
Çarşısı gibi oldukça kalabalık bir 

bölge tarafında olması; kahvenin kısa 
zamanda popüler bir içecek haline 

gelmesini sağlar.

Kahvenin o 
zaman Arapça adı olan 

‘kahwa’ ya da Moka 
olarak bilindiği anlatılır çoğu  

kaynakta. 
Moka ismi ise, 

kahve ticareti  Yemen’in Moka 
Liman şehrinden 

      yapılmasından gelir.

Kiva Han’ın 
öncü olmasından 

sonra kısa zamanda 
kahvehaneler, şehrin 

etrafında yaygın 
hale gelir.

Kahve 
içmek, sohbet etmek için topla-

nan çeşitli gruplar ve farklı kültürlerdeki insan-
lar için sosyalleşme mekanı ve siyasi iktidar karşısında 

seslerini duyurabildikleri bir kamusal alan olarak kullanılan 
kahvehaneler ‘Mektep-i İrfan’ ya da ‘Aydınlar Okulu’ olarak ad-

landırılır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 50 tane kahvehane 
olduğunu bilinirken bu sayı her geçen gün artar. 18. Yüzyılda yeniçeri 
ayaklanmaları döneminde, bazı yeniçeriler çeteler kurarlar ve kahve-

haneler satın alarak; kahvehaneleri ‘çete mekanı’ olarak kullanır-
lar. Bu kahvehanelerden bazıları oldukça lüks yerlerken, 

para kaynakları yapılan yasa dışı işlerdir. 
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Dönemin zorbalıkla elde edilmiş kahvehaneleri ve sahipleri; Kahvecioğlu Burunsuz 
Mustafa, Kuledibi Kahvehanesi’nin, Darıcalı İbrahim Çavuş, Hendek 
Kahvehanesi’nin, Galatalı Hüseyin Ağa, Çardak İskele Kahvehanesi’nin, 
Tiflisli Ali, Toygar Tepesi Kahvehanesi’nin sahibidir. 

Kahveli Vaftiz
Avrupalı gezginler ve tüccarlar İstanbul’a geldiklerinde kahveden
etkilenirler ve ülkelerine döndüklerinde çevrelerine anlatmakla 
kalmayıp, birçok yazı da kaleme alırlar. Kahvenin ünü Avrupa’da yayıldıkça,
insanlar daha çok merak edip, İstanbul’a gelmeye başlarlar. 1570’li 
yıllarda kahve ilk defasınırlı oranda ve Türklerin kontrolü altında 
Venedik Limanı’ndan Avrupa’ya giriş yapar. Kahvenin şaraba olan 
benzerliğinden dolayı yasaklanması gibi Venedik’e gelmesi de çeşitli tartışmalara konu 
olur. Kimi ‘şeytanın acı buluşu’ der damakta bıraktığı acımtırak tattan dolayı, kimi 
oldukça sever. Tatrışmalar o kadar büyür ki birçok yerde yasaklanmaya başlar ve Papa 
Clement VIII olaya el koyması istenir. Papa kahveyi dener ve etkilerini gözlemler. Bu 
içeceğin yasaklanamayacağını, hatta vaftiz törenlerinde bile kullanalım şeklindeki söyle-
miyle kahvenin Avrupa’da rahatça tüketilmesine olanak sunar.
Kanuni Sultan Süleyman ve IV. Murat döneminde birkaç kez yasaklanmasına rağmen 
insanlar arasında kültürün bir parçası haline gelir. Sefere gidildiğinde bile askerlerin 
erzaklarında bulunur, Cenk Meydanı’na çıkmadan önce askerlerin güçlerini toplamaları 
için hazırlanır. 
1536 yılında Osmanlı’nın Yemen’i işgal etmesiyle, kahve en önemli ticaret ürünü haline 
gelir. Osmanlı, bu ihracat ürününü kaybetmemek için özenle yetiştirilen kahve çekird-
eklerin kavrulmadan ya da demlenmeden ülkeden çıkarılmasını yasaklar. 
16. yüzyıl, kahve ile ilgili yazılı metinlere ulaşılabildiği bir yüzyıl olur. Paludanus tarafın-
dan yazılan Linschoten’s Travels (Linschoten’in Seyahatleri) adlı kitaptaki kahveyle ilgili 
notlar; kitabın İngilizce ilk kaynak olarak kabul edilmesini sağlar. Kitap aslında Flemen-
kçe yazılmasına rağmen İngilizce’ye tercüme edilir ve Londra’da basılır. Kahve tüketimi 
hakkında Venedik’e bilgi getirilmesi de konuyla ilgili bir yazı yazan Sir Anthony Sherley 
sayesinde olur. 
17. yüzyıl itibariyle kahve yavaş yavaş Osmanlı Devleti’nin kontrolünden çıkar ama 
bununla ilgili 3 farklı görüş vardır, mesela; Baba Budan adındaki bir Müslüman hacının 
7 kahve çekirdeğini beline bağlayarak Yemen’den çıkıp Hindistan’ın Mysore dağlarına ek-
mesi ve yetiştiriciliğe başladığı söylenir. Günümüzde hala bu bölgede kahve yetiştiriciliği 
yapılır. Bir diğer görüş ise Osmanlı Devleti II. Viyana Kuşatması’nda yenilgiye uğraması 
sonucu, yanlarında bulundurdukları çuvallarca kahveyi orada bırakmaları, kahvenin 
yayılmasına sebep olur. Daha önce Osmanlı’da yaşayan Polonyalı komutan Franz Georg 
Kolschitzky, Türklerin kahve stoklarını onun için bıraktıklarını söyleyerek, çuvalları alır 
ve Viyana’da ilk kafeyi 1683’te açar. Daha sonra kahve tortusunu filtreleyerek elde ettiği 
kahveye süt katar ve ‘Viyana Kahvesi’ni elde eder. Bir de Hollandalı tüccarların kahve 
fidanlarını Yemen’den çıkarmayı başardıkları söylenir ama bu epey uğraştırıcı olur zira, 
Hollandalı tüccar Peter Van Dan Broeck, Yemen’den çıkarken gizlice yanına aldığı kahve 
fidanı soğuk havadan donar ve Hollanda’ya varamadan solar.
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Bir diğer deneme ise deniz ticaretine hakim Hollandalılar, deniz yoluyla bir kahve 
fidanını ülkeden dışarıya çıkarmaya çalışırlar, fakat hassas bir bitki olmasından dolayı bu 
girişim de başarısızlıkla sonuçlanır. Bu yöntemlerden hangisiyle kahve, Osmanlı Devleti 
kontrolünden çıktığı bilinmez ama Avrupa’ya ve sonra da dünyaya 17.yüzyılda yayılmaya 
başlar. 

Kahvenin içimini kolaylaştırmak için insanlar yeni aletler üretmeye başlarlar, 17. 
Yüzyılın sonlarına doğru. Havanlar ve tokmakları kahve çekirdeklerini öğütmek için 
kullanırken, demir, bronz, pirinç gibi maddelerden yeni havanlar ve tokmaklar üretirler. 
Kahveyi ateşin üzerinde durmasını sağlayan dört ayaklı saçların üzerinde kavururlar. 
Pişirmek içinde kurşun kalay karışımı cezveler üreterek yeni pişirme yolları 
ararlar. 

Yunan asıllı Nathaniel Conopios Oxford Üniversitesi’nde 
Yunanistan’dan getirdiği kahveyi demleyerek İngiltere’de ilk 
kahvenin demlenmesini sağlar ve açılacak kahvehanelerin, 
kurulacak kulüplerin öncüsü olur. 1650’de Oxford 
Üniversitesi’nin yakınlarında İngiltere’nin ilk 
kafesi Jacob adında bir adam 
tarafından açılır. Öğrenciler birkaç
 yıl sonra Oxford Coffee Club 
adında bir kulüp kurarlar. Kahve içilen, 
öğrencilerin sosyalleştikleri, siyasi ve sosyal olayları 
konuştukları bir yer olan bu kulüp, daha sonraları adını 
Royal Society Club olarak değiştirerek, bilimle ilgilenen 
bir kulüp haline gelir. Günümüzde The Grand Cafe olarak 
bilinmesine rağmen Cocktail Bar olarak açıktır. 

1952’de Londra’da ilk kafesi Michael’s Alley’de Osmanlı 
konsepti baz alınarak açılır. Bu kafelerde, kahve 1 kuruş gibi 
bir fiyata satılır ve insanlar felsefe, sosyoloji, siyasi gibi konuları 
konuştukları için Penny Universities olarak adlandırılır. Aynı 
zamanda kahvenin yanı sıra çay ve çikolata satışı da yapılır. 

İbrahim Peçevi, 1520-1640 yılları arasındaki Osmanlı tarihine ışık tutan 
Tarih-i Peçevi kitabında ilk defa kahveden bahsedilir. Osmanlı’ya ışık 
tutmasının yanı sıra kahvehane kültürüne de detaylı olarak yer verilir. 

Sigorta dünyasındaki en ünlü isimlerden biri olan Lloyds of London, Tower Streets’de 
bir kahvehane açan Edward Lloyd, 1688’de sigortacılığa başlar. Tower Streets, denizciler, 
tüccarlar ve gemi sahipleri için popüler bir bölge olmasından dolayı, deniz sigortası için 
idealdir. Kahve o dönem hem gemilerle taşınması, hem de sigorta işinin yapılması için 
bir kafe açılması kahvenin yayılmasında büyük bir rol oynar.
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Paris, kahveyle Osmanlı Elçisi Süleyman Ağa sayesinde tanışır. Elçilik yaparken yanında 
kahveyi götürmesi ve içerken Fransızlara ikram etmesi, Fransa’nın kahveyle tanışmasına 
ve çok sevmelerine sebep olur. Bu sevgiyi fark eden Ermeni asıllı Pascal isimli bir adam 
Paris sokaklarında ilk kahveyi satmaya başlar. Paris’in ilk kafesi ise Floransa’dan gelen 
Sicilyalı Francesco Procopio de Coltelli tarafından Café Procope ismiyle açılır.

Kahvenin var olması ve insanlar tarafından çok sevilmesi, kahvehane gibi ortamlarda 
insanların bir araya gelmesine vesile olması hep bir korku sebebi olur. 1675’te İngiltere 
Kral II. Charles insanların kafelerde toplanıp, siyaset konuşmalarından ve kendisine 
                       karşı ayaklanacaklarından korkmasından dolayı kahvehaneleri yasaklar. 
                              Fakat bu yasak sadece 11 gün sürer. Çünkü insanların ayaklanmak 
                                     ve toplanmak için kahvehaneye değil, aynı fikirlere sahip olmaları 
                                              gerekir. İlk garson çalıştırma fikri de İngiltere kahvehanele-
                                               rinde ortaya çıkar. Garsonlarla beraber de günümüzde TIPS 
                                                     (To Insure Prompt Service) yani bahşiş olarak bildiğimiz 
                                                     teneke kutulara para atma olayı başlar ve insanlar aldıkları
                                                          hizmetten memnun kaldıklarını gösterirler.

                                                            Kahvenin yayılma çılgınlığı son hızla devam ederken, 
                                                                insanlar kahve içmeyi kolaylaştırmanın yollarını 
                                                                 ararlar. 1687’de ilk ev için el değirmeni yapılır. Bu 
                                                              zamana kadar dövülerek toz haline getirilen kahve 
                                                                 artık değirmenle öğütülür.

                                                             Hollandalılar, bir türlü başarıya ulaşamadıkları kahve 
                                                                 fidanını alma girişimlerini, Mocha Limanı’ndan 
                                                            aldıkları bir kahve fidanıyla başarıyla ulaştırırlar ve 
                                                               bu fidanı önce Sri Lanka’daki Seylan bölgesine daha 
                                                              sonra da Doğu Hindistan kolonileri olan Java ve 
                                                       Sumatra’ya yerleştirirler. Böylece Amsterdam’da da kahve
                                                      ticareti merkezi olur. 18. Yüzyıl başlarında büyük miktar-    
                                                       larda kahve yetiştirebilen Hollanda, Avrupa’nın ileri 
                                             gelenlerine kahve ağaçları hediye eder. Fransa Kralı XIV. Louis
                                       kendisine gelen bu fidanı sarayının bahçesine diktirir. Paris’e 
                                 gelen bir deniz subayı Gabriel Mathieu de Clieu, bu ağacı görür ve bir
                            dal kopararak, yol boyunca hırpalanmasına, kuraklıkla karşılaşmasına
                   rağmen canlılığı koruyan fidanı, Karayipler’in Martinik adasına diker. Bugün 
           Orta ve Latin Amerika’daki yetişen Arabika kahvelerinin atasının bu fidan olduğu-
na inanılır. Bu kahve plantasyonlarının hasadı, bakımı gibi işleri yapmak için sömürge-
lerden daha çok köle getirilir. Fransa, böylece Avrupa’nın en büyük kahve tüccarı haline 
gelir. Martinik Adası’ ndaki ilk hasattan 50 yıl sonra adadaki kahve ağacı sayısı yaklaşık 
19 milyondur. 
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1775 
yılında Büyük 

Frederick, sözleriyle 
kahve ithalatını yasakla-

maya, bira içmeye 
yönlendirmeye 

çalışır. 

Fransa, kahveyi ele geçir-
dikten sonra aynı Osmanlı 
Devleti taktiğini uygular ve 
başka topraklarda yetiştir-
ilmemesi için çiftliklerini 
sıkı koruma altına alır. 
Ama Portekizli Yarbay 
Francisco de Melo Palhe-
ta, Güney Amerika’daki 
Guyana’da bulunan Fransız 
ve Hollanda sömürgeleri 
arasında çıkan anlaşma-
zlığa arabuluculuk yap-
mak için görevlendirilir. 
Tarafları uzlaştırırken, bir 
yandan da Fransız valisinin 
karısı ile ilişki yaşamaya 
başlar. Ayrılırken Fransız 
valisinden bir tane kahve 
fidanı ister ama vali inatla 
vermez, çünkü kahvenin 
sıkı sıkıya korunması 
ve çoğalmaması gerekir. 
Bunun üzerine eşi, Palhe-
ta’ya bir demet çiçek verir. 
Ama bu çiçek sıradan bir 
çiçek değildir, içerisinde 
çimlenebilecek kahve 
çekirdekleri bulunan bir 
çiçek buketidir. 

Böylece şu an Brezilya’da 
yetişen kahvelerin atası 
böyle bir buket içerisinde 
Brezilya’ya taşınır. Kah-
venin Brezilya’ya taşınması 
ve daha kolay yetiştir-
ilmesi, kahveyi lüks bir 
içecek olmaktan çıkarıp, 
daha ulaşılabilir hale 
getirir. Kahve artık ‘halkın 
içeceği’dir. 

1720 yılında İtalya’da ilk 
kafe Cafe Florian ismiyle 
Piazza San Marco’da yani 
Venedik’te açılır. Çapkın 
olarak bildiğimiz ünlü 
yazar Giacomo Giralomo 
Casanova bu kafenin daimi 
müşterilerinden olup, 
kafeyle ilgili kahvelerinin 
gizli bir tarifi olduğuna 
dair efsaneler yayılmaya 
başlar. Günümüzde hala 
ilk açıldığı yerde varlığını 
koruyan kafe, savaşlar-
da bile kapanmamış ol-
masının yanı sıra Antonio 
Vivaldi’nin de bestelerini 
çaldığı bir yerdir. Kahve-
siyle bilinmesine rağmen 

sıcak 
çikolata ve 
tiramisuda oldukça başarılı 
olduğu da söylenir.

Kahveye sahip olabilmek 
için ülkeler, insanlar bir-
birleriyle kıran kırana bir 
mücadele halindedir. Sir 
Nicholas Laws Jamaika’da 
belediye başkanlığı yaptığı 
bir dönem, yakaladığı 
korsanlardan aldığı kahve 
fidanıyla Jamaika’da bir 
kahve plantasyonu kurar. 
Blue Mountain kahvesi 
günümüzün en saygın kah-
velerinden biridir.

Bu mücadelede tabii eski 
Prusya, şimdiki Almanya, 
kahveye mesafeli kalamaz 
ve 1675’te tanışır. İlk kafel-
er, kahvehaneler; Hamburg, 
Bremen ve Hanover’da 
1679-1680 yıllarında 
açılırken Berlin’de 1721 
yılında açılır. Başlarda kah-
vehaneler, kahvenin soylu 
      içeceği olmasından 
        dolayı erkeklere özgü 
      bir alanken, herkesin 
ulaşabildiği bir içeceğe 
dönüşmesiyle kadınlar 
da kendi kahvehaneler-
ini açarlar. 1775 yılında 
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Büyük Frederick ‘Benim halkım 
tarafından tüketilen kahve miktarındaki
 artışı ve bunun için yurtdışına giden paranın 
miktarını görmek berbat. Herkes kahve tüketiyor. 
Bunun engellenmesi gerek. Majesteleri de onun her iki atası ve çalışanları da bira ile 
yaşadı; birçok savaş birayla beslenen askerler tarafından kazanıldı ve Kral kahve içen 
askerlerin başka bir savaş halinde zorluklara göğüs gerebileceğine inanmıyor’ sözleriyle 
kahve ithalatını yasaklamaya, kahvenin iğrenç bir içecek olduğunu söyleyerek kötüleme-
ye ve bira içmeye yönlendirmeye çalışır.

Fransa sadece kahve ticaretine sahip olmaya çalışmakla yetinmeyip, yeni demleme yol-
ları da bulmaya çalışır. Filtre tarzındaki poşetlere kahve koyup yeni bir demleme tekniği 
geliştirir. Şu anki filtre kahvenin öncüsü olur.

Kahve Avrupa’ya ve dünyaya yayılmasını sürdürürken Osmanlı Devleti’nde çeşitli yasak-
lamalar olmaya devam eder. II. Selim döneminde Şeyhülislam Ebusuud Efendi, ‘Kömür 
derecesinde kavrulmuş maddelerin içilmesi haramdır’ diyen bir fetva verir. Bununla 
beraber bir yasaklama gelir. Bu Osmanlı Devleti’nin ne ilk yasaklaması olur ne de son. 
Yasaklamalar hep dini gerekçelere dayandırılır. Halka yasaklanan kahve, saray içinde 
önemli bir konumda olup, hiyerarşik düzende değişimlere sebep olur. Padişaha kahve 
pişirmek için ‘Kahvecibaşı’ rütbesi eklenir ve Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa gibi kahveci-
başı görevinden sadrazamlığa yükselenler de olur. Kahvehaneler yasaklara rağmen gizli 
gizli açılmayı sürdürür ve sonunda devlet, yasakla önüne geçilemeyeceğini fark eder. 
Böylece bir gözetim ve denetleme sistemi kurulur. Çünkü kahve ticareti önemli bir geçim 
kaynağı olmasının yanı sıra hazineye vergi anlamında düzenli bir gelir sağlar. 17. Yüzyı-
lın sonlarına doğru kahveyi kavuran, öğüten ve depolayan kişilere Tahmisçi denilmeye 
başlanır. Bu işi yapanlar Yeniçeriler arasından seçilir. 18. Yüzyılda ise kahveye nohut ve 
fındık atılmasıyla ilgili şikayetler gelmeye başlar. Uzun yıllar süren savaşlar sonucunda 
deniz ticaretinin tehlikeli olması ve vergi oranlarının artmasıyla kahve ticareti zor yapılır, 
fiyat arttığından dolayı da satın alımı az olur. Artan vergiler sonucunda halk çareyi vergi 
kaçırmakta bulur ama III. Selim tahmis sistemini kaldırarak ‘kefil zinciri’ adı verilen bir 
yöntem geliştirir. Bu sistemle kahve tüccarları, birbirinin yaptıklarından sorumlu olacak, 
birbirlerini denetleyeceklerdir. Ancak başarılı bir sistem olmadığı için çok dikkate alın-
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Kahvenin sevilmesi birçok esere de konu olur. 
Alman besteci Johann Sebastian Bach
 ‘Coffee Cantata’ adında bir eser besteler. Bestenin 
yapıldığı dönemlerde kahvenin kısırlığa yol açabileceği 
iddialarıyla kadınların içmesi yasaklanmaya çalışılır. 
Bach’ın devamlı çalıştığı Almanya’daki Zimmerman kafesinde 
Bach’ın Cemiyeti (Bach’s Collegium) tarafından sergilenen eser 
oldukça mizahi olup, Bach kendi kızlarından esinlenir. Coffee 
Cantata, karakterlerden Schlendrian’ın ‘Seni hınzır çocuk, seni laftan 
anlamaz kız! Sana dediğimi ne zaman yaptırabileceğim? Bırak artık 
kahveyi!’ sözleriyle başlar. Bach bu eseri yazarken amacı hem yasaklamayı 
protesto etmek hem de sadece üst sınıfın kahveye içmeye çalışmasını ve alt 
sınıfa kahve içmemeleri için yapılan baskıyı eleştirmektir.

San Domingo adıyla bilinen Haiti’de kahve tarımı 1734 yılında başlar ve 50 yıl son-
ra bölgenin kahve ihtiyacının yarısından sorumlu hale gelir. Ancak kahve tarımı için 
çalıştırılan Afrikalı kölelerin yaşadığı korkunç koşullar Fransız kolonilerine karşı dire-
nişe yol açar ve bu durum ülkenin kahve endüstrisini bir süre sekteye uğratarak Haiti 
Devrimi ile sonuçlanır.

1737’de New York’un ilk kafesi Broad Street’te Exchange Coffee House (Exchange Kahve 
Evi) ismiyle açılır ve insanlara hem açık artırmayla alışveriş yapma imkanı sunarken 
hem de kahve içmelerine olanak sağlar. 1750’de adı ‘Gentlemen’s Coffee House and 
Tavern’ olarak değiştirilir ve erkeklere özel bir kafe ve kalacak yer kiralayan bir taverna 
haline gelir. Ama başka kaynaklara göre Amerika’nın ilk kafesi Green Dragon Coffee 
House ismi ile Boston’a açılır. O sıralarda İngiliz sömürgesinde bulunan Boston’da ilk 
ayaklanmaların olması ve İngilizlerin milli içeceği olan çayı içmeyerek kahveye yönelm-
eleri direnişlerin temelini atar. 1757 yılında The British East India Trading Company 
kahve üretmekten vazgeçince, kahve ticareti Hollanda ve Fransa’ya kalırken İngiltere şu 
an hepimizin bildiği ‘Beş Çayı’ sözünü hayatımıza katarak, çay ile yola devam ederler. 
Amerika’da yaşayan kolonistler, Boston Tea Party (Boston Çay Partisi) ile çay partileri 
düzenleyen İngilizleri ve Büyük Britanya’dan gelen yüksek vergili çayı protesto etmek 
için 16 Aralık 1773’te Boston The Green Dragon Coffee House’da toplanıp, plan yaparlar. 
Bu planla Boston Limanı’na gelen tonlarca çayı Kızılderili kılığına girerek denize dökerl-
er ve bu olayla Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın adımlarından biri olur.

Merchants Coffee House’da 1737 yılında Wall Street’te Denizci Daniel Bloom tarafın-
dan açılır. İngilizlerin işgali sırasında bu kahve evi, faaliyet merkezi haline gelir ve aynı 
zamanda ele geçirilen gemilerin satışları yapılır. Merchants, locaların, derneklerin 
toplantılarının yapıldığı bir yer olarak Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında ‘erdemli 
ve cesur bir birliğin’ öngörüldüğü ve ev sahipliği yapmasından ötürü 23 Nisan 1789’da 
George Washington hem vali hem de ülkenin yöneticisi statüsüyle kahve evini tebrik 
eder. Ancak 1804’de çıkan bir yangında Merchants Coffee House yanarak kül olur.
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1750’de 
Roma’da kahve 
furyasından 
uzak kalamaz ve 
Avrupa’nın ilk 
kafelerinden biri 
sayılabilecek Caffe Greco 
açılır. Goethe, 1786’da 
gerçekleştirdiği İtalya gezisinde                                                                                      İspanyol 
Merdivenleri’ne yakın bir konumda                                                                         olan kafede 
kahvesini içtiği ve Mendelssohn, Stendhal,                                                         Wagner gibi 
isimlerin burayı sık sık ziyarete geldiği bilinir.

New York Borsası’nın temeli de Wall Street’te                                  Tontine Coffee 
House’un ikinci katında yani bir kafede atılır. 17                         Mayıs 1792’de 24 işadamı 
Buttonwood adlı bir ağacın altında Buttonwood Anlaşması’nı imzalarlar ve ticaret için 
kendilerince kurallar koyarlar. Uzun yıllar burası sigortacılar, tüccarlar ve politikacılar 
tarafından ziyaret edilir. 1817’ye kadar devam eden ticaret, New York Menkul Kıymetler 
Borsası’na öncülük ederek, yönetim kurulunun oluşmasını sağlar. 
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Tavernaya sonra da otele 
dönüşen bina daha sonra 
yıkıldı ama hala bölgede 
aynı isimle bulunan çok 
katlı bir yapı var.

Kahve insanlar arasında 
vazgeçilmez hale geldikçe 
sömürgecilik ve köle satışı 
da artış gösterir. Ülkeler 
kahve tarımında birbiri-
yle yarışır ve bu durumda 
sömürgelerinde bulun-
dukları halkı zor durumda 
bırakırken, bir yandan 
her bölge kendi kahve 
kültürünü oluşturmaya 
çalışır. Kahve kültüründe 
de farklılıklara gitmek için 
yeni icatlar birbirini takip 
eder. Paris’te yaşayan İranlı 
demirci Laurens ilk filtreli 
espresso cezvesi olan kahve 
perkülatörünü icat eder. 
Kahve demlemeye farklı bir 
yöntem katmış olur.

1817’de Rio de Jenerio’dan 
getirilen kahve fidanı ile 
Hawaii bölgesi de bir kahve 
yetiştirilen bölge haline 
gelir yani ‘Coffea Belt’ olur.

1822’de ise Fransız Lou-
ise Bernard Babaut buhar 
basıncı ile kahve dem-
leme yöntemini bulur. Bu 
teknik aynı zamanda şu an 
kullanılan espresso mak-
inelerinin atası olarak da 
sayılır. Sıcak suyu buhar 
yardımı ile özel bir filtre 
içerisindeki öğütülmüş 
kahveden geçmesini sağla-
yarak, espressoyu yapar. 

Yalnız bu makinelerin tek 
sorunu, fazla ısınması ve 
ısınırken kahveyi yak-
masıdır. Edward Loysel 
de Santais 1843’te bu 
makinenin ticaretinin 
yapmaya başlar. Paris’teki 
bir fuara götürerek saatte 
1,000 bardak kahve yapa-
bildiğini insanlara gösterir 
ve ama makinenin ısınma 
sorunundan dolayı patlay-
abilme ihtimali de vardır. 
Espresso kelimesi her ne 
kadar İtalyan kökenli olsa 
da şu an kullandığımız 
makineler Fransızlar 
tarafından geliştirilir. Fakat 
1901 yılında İtalyan bir 
işadamı olan Luigi Bezzera, 
ilk ticari espresso makine-
sini icat eder. Yapmasının 
tek sebebi ise işçilerinin 
mola saatlerini 
kısaltmaltır. Çünkü 
işçilerin kahve 
yaparken ve içerken
 çok vakit 
kaybettiklerini 
düşünür. ‘Ekspres’ 
kahve anlamına gelen 
espresso adının da 
buradan geldiği varsayılır.

1822’de Portekiz’e karşı 
bağımsızlığı ilan eden 
Brezilya’da Rio ve Sao 
Paulo’daki yağmur orman-
larının büyük bir kısmı 
kesilip, kahve tarımına 
ayrılır. Bu tarım bölge-
lerinde Afrikalı köleler 
çalıştırılır. Köleliğin yay-
gınlaşmasında bir nebze de 
olsa kahve tarımının katkısı 

katkısı vardır. Ama aynı 
zamanda Brezilya’dan ge-
tirilen kahve bitkileri diğer 
ülkelere yayılır ve Brezilya 
kahve ihracatında zirveye 
doğru emin 

adımlarla 
yükselir. 
İngiliz bir 
ziraatçi olan John Wilkin-
son tarafından Brezilya’dan 
gelen kahve bitkileri, Ha-
waii’nin Oahu adasına ek-
ilir. Bir Arabika kahve türü 
olan Kona kahvesi de Oahu 
adasına ekilen bitkilerden 
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üretilerek elde edilir. Bu 
kahveye Hawaii kahvesi ya 
da Kanaka Koppe de denir.

1830 yılında dünyanın 
kahve üretimi yıllık 2,5 
milyona çuvala ulaşır. 
Bunun 

yıllık                  600,000 
çuvalı                Brezilya’ya 
aitken,              hemen 
arkasında hemen hemen 
aynı miktarlarla Küba takip 
eder.

375,000 çuvalla Haiti ve 
Java da 3. ve 4. Sırada gelir. 
Brezilya ve Haiti de kahve 
üretiminin artmasıyla 
kahve fiyatları düşer ve 
bu kahvenin ulaşılabilir 
olmasına zemin hazırlar. 
         Böylece Meksika, El 
              Salvador,  
                Guatemala ve 
                 Kolombiya gibi 
                    ülkelerde kahve 
                   üretimi teşvik 
                             edilir.

Ama 
kahvenin 
ilk yerleşim 
yerlerinden biri olan Sey-
lan yani Sri Lanka’da baş 
gösteren kahve hastalığı 
olarak bilinen ve ağaçlara 
mantar bulaştıran bir 
bakteri sonucu 10 yıl 
içinde Hindistan, Seylan ve 
Asya’nın birçok bölgesinde-
ki kahve üretimini bitirir. 
Bu yüzden bu bölgeler 
de daha çok çaya yönelir. 
Seylan çayının, Asya’daki 
çay kültürünün bu kadar 

bu kadar yaygınlaşması bu 
hastalık sayesinde olur. 

Kahve, sudan sonra en 
çok tüketilen içecek ol-
maya doğru emin adım-
larla giderken, saç tepsiler 
üzerinde ya da tavalarda 
kavrulup, ateşin üzerin-
den alınarak soğumaya 
bırakılır. Bu uğraştırıcı 
süreç 1864 yılında Ameri-
ka’da Jabez Burns şirketi ilk 
kahve kavurma makinesini 
icat edip, 
             patentini alır. 
                     Bu  kavurma 
                       makineleri 
                           

                                    
                      günümüzdeki 
                         maki-
           nelerin ilk halidir. 
       Aynı şekilde 1841’de  
       Elizabeth Dakin isimli 
      bir kadın günümüzdeki 
Frenchpress’in ilkel hali-
ni icat eder. O zamanlar 
kullanılan kahve potları 
metalden yapılır ve bir süre 
sonra kahveye tadını verir 
ki bu da sağlık açısından da 
zararlıdır. Elizabeth önce 
bu durumu engelleyerek, 
gümüş ya da altın maddel-
erini kullanır. Suyun içinde 
uzun süre kalan kahve 
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acılaşır, bunu önlemek amacıyla da süzgeç kullanarak kahvenin tortularının dipte kalma-
sını ve suyla temas etmemesini sağlar. James H. Nason isimli bir adam da 1865’te Ameri-
ka’da ilk filtre kahve makinesinin patentini alır.

Bunlar olurken bir yandan da kafeler açılmaya devam eder. Günümüzde hala yerini 
koruyan Kafe Slavia Prag’da, Kahve Merkezi isimli mekanda Viyana’da açılır. Kafe Sla-
via tarihi dokusunu ve Milli Tiyatro karşısındaki yerini hala korurken, Kahve Merkezi 
1986’da yeni dekore edilir. Aynı zamanda Kahve Merkezi, sıklıkla satranç oynandığından 
dolayı Satranç Okulu olarak da bilinir ve Rus Devrimci Leo Trotzky’de satranç müdavim-
lerinden biri olarak söylenir.

Kahve tarımı ve ticareti o                                       dönemlerin en önemli geçim kaynağıdır 
ve insanlar kahveyi                                              kullanarak kazanabilmenin yolunu ararlar. 
John Arbuckle ve            Asistanı,                 çekilmiş kahvenin tartılıp, kağıt paketlerle 
paketlenip,                                                          etiketlenerek hazır hale gelmesini sağlayan 
bir makine icat                                                     ederler. New York’taki fabrikada üretilen 
bu makine ile                                                         Arbuckle Ariosa kahvesini pazarlarlar. Bu 
kahve ülke                                                            çapında satılan, paketli ilk kahve ürünüdür. 
Bu olay                                                                 kavrulmuş kahvelerin toplu satışlarının da 
önünü açar.                                                        1872’de James Folger, kavrulmuş çekirdek-
leri,                                                                  manavlara çuvallarca satarak ortakları olan 
Pioneer                                                              Steam Coffee ve Spice Mills  adlı şirketlerin 
hisselerini                                                               alarak J.A. Folger Coffee and Company 
isimli bir                                                                  şirket kurar. Bu şirket büyümeye devam 
eder                                                         ve 1963’te Procter & Gamble şirketi tarafından satın          
alınarak                                                      günümüzde de varlığını sürdürür. 

Kahve                                                             büyümedeki hızını koruru ve 1882 yılında New 
York’ta                                                        Kahve, Şeker ve Kakao Borsası açılır. Brezilya’ dan                                                                   
gelen                                                                kahvenin fiyatının artması ve pazarın 
                                                                      kalabalıklaşması ithalatçıları zor durumda bıra-
kır.                                                                Borsanın açılmasıyla bu tarz durumların denge-
de                                                                  kalması sağlanır.

İnsanlar                                       her daim yeni şeyler denemeyi sever. Eski bir manav olan 
Joel Cheek, Nashville Tennessee’de ünlü olan bir otelin adı olan Maxwell House ismiyle 
ilk kahve harmanını (melanjını) pazara sunar. Bugün hala sektörde yerini ‘son damlaya 
kadar iyilik’ sloganıyla korur.

Budapeşte, kahve ile 1894’te tanışır. İlk kafesi olan Cafe New York daha sonra açıla-
cak 500’e yakın kafenin öncüsü olsa da II. Dünya Savaşı’nda yıkılır. 2006 yılında eski 
ihtişamına sahip olabilmesi adına verilen çabalarla tavandaki freskleri, top lambalarıyla 
yeniden dekore edilir. 
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Şu an kullandığımız vakumlu kahve paketleri de 1900 yılında Hills Brothers kardeşler 
üretirler. Vakumlu tenekelerde paketlenen kavrulmuş ve öğütülmüş kahve, yerel kavuru-
cuların ve öğütücülerin yavaş yavaş sona ermesine sebep olur.

Satori Kato isimli bir Japon bilim adamı, Chicago’da ilk çözünebilir kahveyi üretir. Ol-
dukça tatsız olmasından dolayı çok fazla talep görmez. Ama daha sonra George Was-
hington isimli mucit, cezvenin ucunda kalan pudradan esinlenerek çözünebilir kahveyi 
ticari üretim alanına taşır. Reklamlarında şekerle karışmış kahvenin kullanılması, şu an 
çok rahat ulaşabildiğimiz ‘3 ü 1 arada’ kahvelerin öncüsüdür. Çözünebilir kahveye aynı 
zamanda Instant Kahve de denir. İlk hazır kahve satışı ise 1938 senesinde 7 yıl araştırıl-
ması sonucu İsviçre markası olan Nestle’nin üretmesiyle piyasaya sürülen Nescafe’dir. 
Brezilya Hükümeti’nin stoklarında kahve fazlalığından şikayet etmesi üzerine hazırlanır.

Kahve ithalatçısı olan Ludwig Roseluis ve Asistanı Karl Wimmer 1903’de, nakliye sıra-
sında ıslanan bir miktar Nikaragua kahve çekirdeklerinin, kafein içeriklerinin büyük bir 
kısmını kaybetmelerine rağmen tatlarının aynı kaldığını keşfetmeleri üzerine kahveyi 
kafeinden arındırma yöntemini bulurlar. Buhar ve kimyasal çözücüler kullanarak yapılan 
bu işlem ilk kafeinsiz kahvenin üretilmesine sebep olur. Şimdilerde sadece suyla yapılan 
bu işlemin geliştirilmesi de bu iki ithalatçı tarafından yapılır. Fransızcada kafeinsiz anla-
mına gelen Saka ismiyle pazara tanıtılır.

Alman bir evhanımı olan Melitta Bentz, fazla demlenmiş kahvenin acımtırak tadından 
kurtulmak ister ve çocuğunun oyun kağıtlarından birini alarak filtre kağıdı olarak kulla-
nır. Sıcak suyu öğütülmüş kahvenin  üzerinde bir filtreden geçirerek filtre kağıdını bulur. 
Kocasıyla beraber kendi ismiyle bir şirket kurarak, Leipziger Fuarı’nda 12,000 adet filtre 
kağıdı satarlar.
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Büyük Hawaii Adası’nda yetişen Kona Kahvesi’nin hasat işlemlerinden dolayı bölgede 
yaşayan çocukların okullarının programları Ağustos’tan Kasım ayına kadar değişmes-
ine sebep olur. Bu aylar, diğer tatillere göre farklı olmasından dolayı Kona Kahve Tatili 
olarak adlandırılır ve okulların programlarının aksaması yaklaşık 40 sene sürer. 

II. Dünya Savaşı kahve açısından da epey sıkıntılı geçer. Savaş bir sürü kafeyi darma 
duman ederken, Amerika askerilerinin erzaklarına ek olarak Maxwell House kahvel-
eri vermeleri ve yüksek miktarda kahve talebi olmasından dolayı kahve kıtlığı yaşanır. 
Amerika bu durumun önüne geçebilmek için halkına kahveyi karne ile dağıtmaya 
başlar. Savaştan önce Amerika dünya kahve üretiminin %70ini ithal eder konumdadır.
 
İtalyan Achilles Gaggia, yeni bir ticari espresso makinesi geliştirir. Yüksek basınç 
üretmek için bir piston sistemi kullanılan makinede, kaynatıcı haznenin basıncından 
farklı olarak su sıcaklığı da kaynama sıcaklığından bağımsız olacak şekilde tasarlanan 
yaylı bir kol aracılığıyla kahvenin daha hızlı ve güçlü bir filtreye maruz kalması sağlanır. 
Bu yöntem espressonun üzerinde ince bir tabaka halinde krema oluşturur. Daha önce 
içilen espressoların siyah olmasından dolayı bu kremayı garipseyen halka özel bir taktik 
geliştiren Gaggia, kremaya ekstra bir değer biçer ve kremalı kahve olarak Gaggia’s Cafe 
Bar adlı mekanında satmaya başlar. Bazı kaynaklara göre kremalı kahve, Cappucci-
nodur ve krema rengini Capuchin isimli rahiplerin kıyafetlerinin renginden aldığı 
söylenir. 

Günümüzün bilinen kahve zincirlerinden Tchibo 1949’da Almanya’da kurulur. Onu 
Starbucks ve Cafe Nero takip eder. Bugün Türkiye’de 56 şubesi olan Tchibo, ‘her hafta 
yeni bir dünya’ sloganıyla alışveriş imkanı da sunarak diğer rakiplerinden ayrılır. 
1966’da Hollandalı bir kahve kavurucusunun oğlu olan Alfred Peet, Amerika’ya özel 
kahve kavurma anlayışını getiren kişi olarak bilinmesine rağmen Starbucks’ın kurul-
masında ilham kaynağıdır. Peet’s Coffee and Tea isimli bir kafe açan Peet, burada kahve 
kavurur ve kahvenin inceliklerinden bahseder. Peet’ten öğrendikleriyle Jerry Baldwin, 
Zev Siegel ve Gordon Bowker isimli 3 arkadaş                 1971’de Seattle’daki 
Pike Place Market’ta ilk yerlerini açarlar. 

Kahve artık o kadar popüler bir 
içecek haline gelir ki Apollo 11’in 
LEM Eagle’ı 20 Haziran 1969’da
 Johnson Uzay Merkezi’ne bir 
mesaj geçer; 
“Şimdi müsadenizle bir dakikanızı 
istiyorum, bir bardak kahve 
alacağım”
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1972 yılında Ohiolu giri-
şimci Vincent Marotta ta-
rafından Mr. Coffee otoma-
tik filtre kahve makinesinin 
tanıtımı yapılır. Bu ürün, 
evsel kullanım için gelişti-
rilen ilk filtre kahve 
makinesidir. Makine, 
öğütülmüş kahvenin 
içinden suyu 
geleneksel filtrelerde 
olduğu gibi doğrudan 
geçirmek yerine, 
yaklaşık 93 santigrat 
derece sıcaklıkta süzdüre-
rek geçirir. Beysbol yıldızı 
Joe DiMaggio, yeni kahve 
makinesini televizyonda 
tanıtır. 1970’lerin sonunda 
bu makineden günde yak-
laşık 40,000 adet satılacak 
hale gelir.  

1974 senesindede Specialty 
Coffee / Nitelikli Kahve 
terimi Erna Knutsen tara-
fından Tea & Coffee Trade 
Journal isimli bir derginin 
bir sayısında kullanılır. 
Knutsen, özel mikro iklim-
lerde üretilen en iyi lezzete 
sahip Kahveyi tanımlamak 
için bu terimi kullanır. 
Günümüzde ise Nitelikli 
Kahve terimi; kahve tadı-
mında 80 ile 100 arasında 
puan alan  yüksek kaliteli 
kahveyi tanımlamak için 
kullanılır. 

1982 yılı itibariyle 
Starbucks atağa geçer ve 
espresso bazlı ilk Cafe Latte 
başta olmak üzere çeşitli 
içecekleri üretmeye başlar. 

Aynı zamanda espresso 
barlara ve ünlü restoranlara 
kahve 

tedariğinde 
bulunur. 1985 yılında ise 
kendi kahve çekirdeklerini 
ve espresso içeceklerinin 
kullanıldığı, demlenmiş 
kahve bulunan II Giorna-
le ismiyle şu anki kahve 
zincirinin temeli atılır. 
1987 yılında hisseleri satın 
alınarak Starbucks ismine 
dönüşür ve dünyayı etkisi 
altına almaya başlar. 10 
yıl sonra CEO’su Howard 
Schultz, “Eski, yorgun ve 
yaygın bir şeyi ele alacak-
tık –yani kahveyi- ve onun 
etrafında romantizm ve 
birlik duyguları yaratacak-
tık. Yüzyıllardan bu yana 
kahvenin etrafında dönen 
esrarlı havanın ve sıcaklı-
ğın yeniden keşfini gerçek-
leştirecektik.” sözleriyle ne 
yaptıklarını açıklar. 

Ve günümüze doğru yakla-
şırken 2005 yılında Aerobie 
şirketinin sahibi Alan 

Adler, kısa zamanda bir 
fincan kahve demlemek is-
teyenler için basit ve pratik 
bir mekanizma olan   
      Aeropress’i icat eder. 
         İnce öğütülmüş kah-
            veye su ekleyerek, 
                suyun öğütülmüş 
               kahveye doğru 
               bastırılmasıyla 
                     kahvenin 
               demlenmesi insan-
               lar için oldukça 
             pratik olur. 

2015’te İtalyan Astronot 
Samantha Cristoforetti, 4 
Mayıs günü uzayda espres-
so demleyerek tarihe geçer.

Günümüzde ise şeffaf kah-
ve konuşulmaya hatta üre-
tilmeye, satılmaya başlar.  
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Kahvenin 
       Yetiştirilmesi 

Kahve sadece kavrulmuş bir çekirdek değil, gerçek bir bitkidir. Kahvenin yetiştirilme 
süreci, kahvenin kalitesini, aromasını belirleyen en önemli süreçtir ve doğanın etkenleri 
yani ısının derecesi,  toprağın türü, yüksekliğin boyutu gibi etkenlerle sorunsuz yetişen 
kahve çekirdeğinin aromasında bir sorun olması insan faktörüne bağlıdır. 

Kahve ağaçları, hasadı kolaylaştırmak için kısa budanırlar ama buna rağmen 9 metreden 
fazla uzayabilirler. Her ağaç yeşil ve çift halinde sıralı yapraklarla kaplıdır. Kahve meyvesi 
ya da kirazı dallarda yalnız büyür, çünkü sürekli bir döngü halinde olurlar; aynı anda 
ağaçlarda hem olgun meyve hem yeşil meyve hem de çiçek görmek mümkündür.  İlk 
çiçek açmasından meyve olmasına kadar yaklaşık  bir yıl geçer ve ağaçların tamamen 
meyve vermesi yaklaşık 5 yıl sürer. 100 yıl yaşayabilen ağaçların en üretken oldukları 
yaşları 7 - 20 yaşa arasıdır. Uygun bakım ile ürün çeşitlilik artar. Bir kahve ağacı yılda 
ortalama 10 kilo kahve çekirdeği ile 2 kilo yeşil çekirdek üretir. 

Kahve bitkisine ‘Coffea’ denilmesine rağmen uzmanlar 25 ile 100 arasında farklı kahve 
ağacı olduğunu tahmin ederler. İsveçli bir botanikçi olan Carolus Linneaus tarafından 
1753 yılında Coffea Arabica türü, kendi botanik bahçesinde keşfedilir.
Kahve ağaçları küçük çalı da uzun ağaç da olabilir. 2 - 3 santimetreden, 40 santimetreye 
kadar değişebileceği gibi mor, yeşil ya da sarı gibi farklı renklerde olması mümkündür. 
Dünyada kahve yetiştirilen bölgelere ticari olarak The Coffea Belt denir.Kahve ağaçları 
en zengin topraklarda, ılıman iklimlerde, sık yağmurlu ve az güneşli bölgeleri ideal böl-
gelerdir. 

Nasıl şarabın lezzetli olması için toprağın tadılabilmesi gerekiyorsa, kahve içinde öyledir. 
Çünkü toprak kahvenin asiditesini belirleyen önemli bir etkendir. Kahvenin yetişmesi 
için  en ideal toprağın kırmızı killi veya volkanik toprak olması ve suyu ileten özelliğie 
sahip olması gerekir. Kırmızı killi toprak genelde Orta Amerika’da bulunurken, Latin 
Amerika bölgesinde ve Afrika’da volkanik toprak türü bulunur. Volkanik topraklar daha 
düşük bir asit oranıyla beraber fındıksı bir aromaya sahiptir. Kırmızı killi toprakta ise 
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 En Yüksek   Meyveli, çiçeksi, baharatlı, şarap 

 Yüksek                  Vanilya, çikolata, fındık

Orta Yükseklik    Tatlı ve düşük asidite

       Düşük Yükseklik       Yavan ve topraksı

Kahvenin tadını, sertliğini ve hatta aromasını belirleyen önemli etkendir, yükseklik. 
Özellikle sertliğe olan etkisinden dolayı kahve paketlerinin üzerinde bilgisinin yer alması 
gerekir.  Kahvenin yetiştiği alan deniz seviyesinden ne kadar yüksek olursa çekirdek o 
kadar yoğun ve sert olur.  Yüksekte yetişen ve sert olan bu kahvelere terminolojide Hard 
Bean denir. Yüksek bölgelerde yetişmesi kahve çekirdeğinin daha yavaş olgunlaşmasını 
sağlar ki bu da kahvenin daha yoğunlaşmış olmasını sebep olur. Yoğunlaşan çekirdek 
daha farklı tatlar içerir. Alçak seviyede yetişen çekirdeklere oranla daha çok tercih edilir. 
Sert yetişme koşulları çekirdeğin olgunlaşma sürecini yavaşlatması, içeriğindeki şekerin 
karmaşık şekerler haline gelmesi için gerekli zamanı sağlarken, dağdan aşağıya hızla inen 
inen suyu, kahve ağaçların çekmesi zor olmasından dolayı kahve meyvesinin yağ oranın-
da değişikliğe neden olur. Ayrıca yükseklik hastalıkların diğer ağaçlara bulaşmasını da 
engeller. 

Genel oalrak 1200 metre ve yukarısı rakım istenilen çekirdeğin yetişmesi için gerek-
li olanakları sağlar bu yüzden de Yüksek olarak adlandırılır. Bölgelere göre yükseklik 
değiştiğinden ötürü  farklı şekillerde adlandırılabilir. Mesela Orta Amerika’da 900 metre 
ve üstüne Hard Bean denirken, 1400 metre üstüne Strictly Hard Bean denir. Meksika’ da
Altura, Papua Yeni Gine’de Mile High yüksekte yetişen kahveler için kullanılır.

Alçaklarda yetişen kahveler de çeşitli koşullardan dolayı yavaş olgunlaşabilir. En iyi 
örneklerinden biri 2000 feet altında gölgede yetişen, Shade-Grown olarak da adladırılan, 
Hawaiian Kona Kahvesi, Hawaii Ekvator’un kuzeyinde olmasına rağmen yetişen kahve, 
en saygın kahvelerdendir. Bu kahvenin düşük rakımlara rağmen yavaş yetişmesinin 
sebebi gölgede yetişiyor olmasıdır. Çünkü kahve ağaçları alçaklarda genellikle muz ve 
kakao ağaçları altında yetiştirilir. Ağaçlar güneş ışınlarını engellemesinden dolayı, kahve 
ağaçları güneş ışınlarını direk görmediğinden meyvesi daha yavaş olgunlaşır.

Kahve Ağacının Bulunduğu Yüksekliğe Göre Çekirdeğin Aroma Profili
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Fazla ısıyı sevmeyen kahve 
ağaçları için ideal sıcaklık 
18-24° C arasında olma-
lıdır.  Ayrıca don olayının 
görülmediği, Ekvator’un 
25o Kuzey’i ile 30o Güney’i 
olan bölge kahve tarımı 
için uygun bir alandır. 
Soğukta ölür, ani ısı deği-
şimlerinde zarar görürler. 
Nemli ortam en sevdikleri 
ortamdır. 

Kahve meyvesi Coffee 
cherry denilmesinin sebebi 
ise kırmızı ve kiraza benzi-
yor olmasından dolayıdır. 

Dünyadaki kahve meyvele-
rinin hemen hemen %5’in 
sadece tek çekirdek bulu-
nur. Bir mutasyon sonucu 
oluşan bu çekirdeğe 
Peaberry ya da Caracoil 
(veya İspanyolca Snail) de-
nir. Bazı insanlar peaberry 
çekirdeğinin daha tatlı 
ve daha lezzetli olduğuna 
inanır diğer çekirdeklere 
oranla. Bu yüzden de satış 
için özel olarak toplanırlar. 
Standart kahve çekirde-
ğine göre daha pahalıdır.  
Özellikle Japonya’da ekilen 
peaberry çekirdeklerinin 
sadece beş çekirdekten biri 
filizlenir. 

Kahve çekirdeğinin boyutu, 
yetiştiği bölgeye ve türüne 
bağlıdır. Genellikle kiraz 
büyüklüğünde iken yeşil 
renkte oluşmaya başlar ve 
yavaş yavaş kızarır. En ol-
gun olduğu zamanda koyu 

Kahve meyvesinin anatomisi;
  1-Çekirdek Merkez Kesimi (Center Cut)
  2- Çekirdek (Bean / Endosperm)
  3-Saydam Kabuk (Silver Skin / Epidermis)
  4- Parşömen (Parchment Coat / Endocarp)
  5- Pektin Katmanı (Pectin Layer)
  6- Kahve Meyvesi Eti (Pulp / Mesocarp)
  7- Dış Kabuk (Outer Skin)

olduğu andır. 

Kahve çekirdeği aynı zamanda kahve ağacının tohu-
mudur. Tohum olarak genellikle Peaberry çekirdeği 
tercih edilir. 
Kahve ağaçlarının Nursery denilen fidanlıkları bu-
lunur. Bu fidanlıklar genellikle mineral açısından 
zengin topraklara ve gölgeliklere sahiptir. Ekildikten 
3 ay sonra ana kökü toprağın altında kalacak şekil-
de çekirdeğin kabuğu fidanın üst kısmına yerleşir. 
Böylece büyümeye devam eder. Bu fidanlara Solidier 
adı verilir.
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Fidanlar yaklaşık 4 ay sonra yaprak vermeye ve yaprakları karşılık olarak sıralanmaya 
başlar.  9 ay sonra fidanlar, doğa şatlarına hazır hale gelir ve yetişeceği çiftliğe gönderilir. 
Ekildikten sonra en az 1 ile 3 sene içerisinde hasat vermeye başlarlar. 

Arabica türü hariç diğer tüm kahve ağaçlarının çiçekleri böcekler yardımıyla döllenir. 
Arabica kendi kendini dölleyebilir. Bol yağışın ardından kahve ağacı yılda iki kez çiçek 
açar. Çiçeklerinin görünüşü portakal çiçeğine benzese de kokusu kimi zaman yasemin 
çiçeği gibidir. Dallarında bir yılda toplamda 20 bin ya da 30 bin çiçek taşırlar ve çiçek 
açtıktan birkaç saat sonra solmaya başlarlar. Bu meyveye oluşumuna bir adımdır.

Kahve meyvesi, çiçeklerin açmasından yaklaşık 9 ay sonra meyve vermeye başlar. Fakat 
tüm meyveler aynı anda olgunlaşmaz. Bu da hasat işlemini zorlaştırır bu yüzden de 
genellikle yılda bir kez hasat işlemi yapılır. Kahve çekirdeklerinin kaliteli olabilmesi için 
sadece olgun çekirdekler toplanırken, 14 gün içinde toplanmayan çekirdekler çürmeye 
başlar. 
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Kahve        Hasadı
Kahvenin ekilip, olgunlaşmasından sonraki tüm sürecin hatasız ilerlemesi; kalitesi ve 
lezzeti için oldukça önemlidir. 
Kahve kirazının olgunlaşması, en yüksek kaliteye ulaştığının bir kanıtıdır adeta. 

Kahvenin hasadı çoğunlukla yılda bir kez yapılır. Bir kahve meyvesinin olgunlaşması 
Arabica türünde 6-8 ay, Robusta türünde 9-11 ay kadar sürer. Liberica ve Excelsa  gibi 
çeşitlerin olgunlaşma süresi 14 aya kadar çıkabilir bu yüzden bu türlerin yetiştirilme 
oranı oldukça düşüktür. Bazı bölgelerde kahve ağacı yılda iki kez çiçek açar. Kolombiya 
ve Kenya’da mümkün olan iki kez çiçek açma dönemi bir ana hasat bir de yan hasat elde 
edilmesini sağlar. Kahvenin hasat zamanı, bölgenin enlem derecesine ve kahve çiftliğinin 
denizden yüksekliğine bağlıdır. Hasat işlemi; Ekvator’un kuzeyinde Eylül, Aralık ayları 
arasında, güneyinde ise Nisan, Ağustos ayları arasında gerçekleşir. Ekvator üzerinde 
teorik olarak bütün sene mümkün olsa da burada bir ana bir de yan sezon bulunur. Ana 
sezonda kahve meyvelerini toplama işlemi 6-8 hafta kadar sürse de bu işlem tüm meyve-
lerin aynı anda olgunlaşmaması sebebiyle 10-12 hafta kadar da sürebilir. Picking denilen 
seçici toplama işleminde 7-10 gün aralıklarla elle toplama işlemi yapılır. Her kahve ağacı-
na toplamda 3-4 kere gidilir. Bu metotta işçilik maliyetleri çok yüksektir ve hasat mali-
yetlerini 3 katına kadar çıkar ama aynı oranda da hasat edilen kahvenin kalitesi fazladır.

Zaman kazanmak ve maliyetleri düşürmek için bütün meyveleri tek seferde de topla-
nabilir. Kahve meyvelerinin büyük oranı olgunluğa ulaştıktan sonra bir kahve toplayı-
cı 20-30 dakikada bir ağaçtaki meyveleri toplaması mümkündür. Bir kahve ağacında 
toplama işlemi tamamlandığında 5-8 kg. arası kahve meyvesi toplanır. Kahve meyveleri, 
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işlendikten, kurutulduktan, kavrulduktan sonra geriye ise 1-2 kg. arası kavrulmuş kahve 
çekirdeği kalır. Stripping yönteminde; çok olgun, olgun ve olgunlaşmamış kahve mey-
veleri bir arada toplanıp sonradan olgunluk derecesine göre sınıflandırılır. Brezilya gibi 
bazı ülkeler kahve hasadında makinelerden yararlanır ki bu makinelerde benzer metotta 
çalışır. Ancak bu makineler çok pahalıdır ve yalnız düz arazilerde kullanılabilir. Dünya’da 
hasat ortalaması hektar başına yaklaşık 600 kg. kahve meyvesidir, rakam ekim bölgesine, 
ekim metoduna ve ekimi yapılan kahve ağacının cinsine göre değişir. Örnek; Angola’da 
hektar başına 100 kg. toplanabilirken Meksika’da bu rakam 5 katına çıkar. En başarılı 
ülkeler ise Vietnam ve Kosta Rika’dır. Buralardaki bazı çiftlikler hektar başına yaklaşık 
1600 kg. kahve meyvesi toplayabilir.

En kaliteli kahve çiftliği dahi yere düşen çekirdekleri toplar. Hem eğer kullanılabilecek 
çekirdek varsa kullanabilmek hem de çürüyen meyvelerin böcekleri çekmemesi  için 
ağaçları korurlar.  Halk elle meyve toplamak istemediği için işi yapacak işçi bulmak zor

olur bu yüzden bir dönem Kosta Rika’da hapishanede yatan mahkumlar, bu iş için kul-
lanılır. 

Toplama işlemi bitince sınıflandırma işlemine başlanır. Olgunlaşmamış, çürümüş ya da 
hasarlı olan meyveler ayıklanır. Bölgeden bölgeye yapılışı da farklılık gösterir. Gelişmiş 
ülkelerde bu işlem makinelerle yapılır. 
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Kahvenin İşlenmesi
Kahve meyveleri sadece çok kısa bir süre depolanır bu yüzden de hasat işleminden 
hemen sonra işlenmesi gerekir. Kahve meyvesi işlenirken farklı 
metotlar kullanılabilir ama uygulanan metotla birlikte kahvenin
 tatsal karakterinde de değişiklikler oluşur.
 Temel ayrımlar; kuru işleme                                                                          
 (natural yada dry process), ıslak işleme 
(washed yada wet process),
 yarı ıslak (semi washed). 
Eğer meyveler 

bütünüyle 
kurutulursa kuru
 işleme, yani pulped 
naturals da yapılır. 
Olgunlaşan meyvelerin etli
 küspe kısmı ayıklanarak çekirdekler
 ayrılır. Üzerinde meyve zamkı denilen 
0,5-2 mm kalınlıktaki çekirdek zarı bulunuyorken 
kurutulmasına semi-washed denir. 
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Kahve çekirdeklerinin kalitesini korumak için hasat yapıldıktan sonra ilk 18 saat içerisinde 
kahve işlenir. Bu işlem genelde akşamları ve geceleri yapılır. Çünkü gündüzleri hasat de-
vam eder. Bu işleme sürecinin kahvenin aroma ve tat profilini belirlemesinde etkisi büyük-
tür. Bunların en iyi metodu yoktur, bu elde etmek istediğimiz kahveye göre değişir, tabi ki  
                     ülkenin ve bölgenin su sorunu olup olmaması da buna etkendir. Kahve işlenip 
                                          çuvallara girmeden hangi metot olursa olsun sonuçta kurumaya 
                                                              bırakılır, çuvallara koyulmadan kahvenin nem oranı 
                                                                               %12 den az olmalıdır.

             Doğal / Kuru İşleme 
             (Natural / Dry Processing) 
                                                                                                                olarak da bilinir ve bilinen 
                                                                                                                              en eski metottur. 
                                                                            Meyveler hasat 
              edildikten 
           sonra, 

             
             
             
                               ince bir          
                                        tabaka 
                        oluşacak şekilde 
            meyveler güneş altına 
       kuruması için serilir. Kimileri özel 
                   kurutma masalarında yaparken 
                       kimileri ise beton üzerinde yapar bu 
               işlemi. Tabi ki kurutma masaları hava 
                                                                  akımını kolaylaştırdığından meyvenin bozulmasını 
                                                                yani Defect olmasını engeller. Bu doğal işleme süreci 
                             kahveye çeşitli aromalar verir. Bazen pozitif ama çoğunlukla 
da hoş olmayan aroma. Bu işlem genelde su sorunu yaşayan ülkelerde mecburen yapılır, 
mesela Etiyopya ve Brezilya’nın bazı bölgelerinde. Maliyeti az olduğu için diğer ülkelerde 
kalitesi düşük kahvelerin üretiminde tercih edilir. Üreticiler bu tür işlemede daha çok 
emek olduğundan dolayı kahve içinde daha fazla değer biçerler. Bu işleme kahveye meyve 
aromaları verir özellikle de yabanmersini, çilek ve tropikal meyve aromaları gibi.
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İşlemin hatalı yapılmasından dolayı ise negatif aromalar da alabilir mesela yabani, ahır, 
gübreli gibi aromalar. Değeri alıcıya göre değişebildiği gibi tüketicinin damak tadına göre 
de değişebilir. 
 
Kurutma işlemi sırasındaki süre bazı araştırmalara göre ne kadar uzun olursa aroma o 
kadar kalıcı olur ve bu da kahve tüketicileri için ayrıca haz verebilir. Kalitesine de ayrı bir 
artısı olabilir. Depolama durumu ve nem oranı da oldukça önemli rol oynar. 
 
Bu kahve işleme metodu Etiyopya’da,  suyun           kısıtlı olması neden  ile 
                    

 alternatif bir yöntem
 arayışı sonucu 
oluşmuştur.        
 Kurutma yataklarında            
veya beton üzerinde           
yayılmış kahve 
meyveleri, güneş altında 
10-14 gün boyunca 
kurutulmaya bırakılır. Gün 
içerisinde bir kaç defa alt üst 
edilip kahvenin küflenmesi 
engellenir. Yeni hasat edilmiş kahve 
meyveleri %60-65 sudan oluşur,                                                                    kurutulmaya 
koyulan kahve meyvelerinin su oranı  %11-12’ye düşürülmeye çalışılır. Kurutulan kahve 
meyvelerinin rengi koyu kiraz rengine dönüşür. Bu Kuru İşleme nem oranı düşük, az 
yağmur alan bölgelerde uygulanır ve kahve meyvelerinin güneş altında kurutulmaya ko-
yulması ile tatlı olan meyve etinin kahve çekirdeklerine işlenir ve bu yüzden de meyveli, 
tatlı bir aroma oluşur. Kuru işleme yöntemi genellikle düşük kaliteli kahveye yol açtığı 
düşünülür, çünkü çiftçiler kurumaya bıraktıktan sonra çok fazla ilgi göstermezler. Kuru 
İşleme ’de kahvenin kalitesinin düşme olanağı diğer metotlara göre daha yüksektir, en 
ufak hata kahvenin küflenmesine neden olabilir.

Kuru işleme, flotasyon, kuruma, dinlendirme, kabuğunu ayıklama, sınıflandırma ve  
ticarete hazırlama gibi aşamalardan geçer. Flantasyon aşamasından havuzuna konana 
kahve meyvelerinden olgunlaşanları suyun üzerinde kalırken oldunlaşmamış olan suyun 
dibine çöker. Suyun üzerindekiler toplanır. Toplanan kahve meyveleri güneşin altına 
serilerek, belli zamanlarda altüst edilerek sirkülasyon yapılır. Dinlendirme aşamasında 
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kuruyan meyvelerin 30 ile 60 gün arası özel tank ya da fıçılarda dinlendirilir. Buna 
Aging işlemi de denir ve bu olay kahve çekirdeğinin aromasının daha yoğun olmasını 
sağlar. Kabuk ayıklama kısmı ise kahve meyvesinin silver skin denilen tabakasının ayrıl-
ma işlemidir. Elle ya da makine ile yapılabilir. Çuvallara konulmadan önce, boyutuna ve 
rengine sınıflandırılan çekirdekler 60 - 69 kilogramlık çuvallara konularak ticarete hazır 
hale getirilir. Çuvalların üzerine kahvenin nereden geldiği, yetişme şekli, hasat zamanla-
rı gibi bilgileryer alır. 

Islak İşleme (Wet Process) kahve meyvesinin eti kurumadan en kısa zamanda yapışkan 
eti çekirdeğinden ayrıştırmaktır. Doğal işleme sürecindeki tehlikelerden korunmuş olu-
ruz ama maliyeti de yükselir. Kahve meyvesi hasat edildikten sonra Depulper denilen 
bir makineden geçirilerek et ezilir. Buradan başka bir tanka aktarılarak fermantasyon 
ile çekirdek etinden ayrıştırılır. Yapışkan bir ete sahip olan meyve burada suyun etkisi 
ile tamamen giderilir. Kullanılan su oranı sıcaklığa göre değişir. Yapılan hatalar kah-
venin oksitlenmesine neden olur. Oksitle beraber de toksin zehriortaya çıkar. Sıcaklık 
bu fermantasyon işleminin süresini belirler. Isı ne kadar artar ise süre o kadar kısalır. 
Çekirdek etinden tamamen ayrıldıktan sonra kurutma işlemine geçilir. Genelde güneş 
altında kurutulur. Bazı çiftliklerde ise özel kurutma makineleri bulunur. Sıcaklığa bağlı 
olarak bu süreçte eşit şekilde kurutmak da önemlidir. Doğal işlemeye göre ıslak işleme-
den geçen kahvenin asit oranı daha yüksektir. Sert veya yakıcı olabilir tadı, bu yapılana 
hatalara bağlı olarak oluşan negatif aromadır. Tadım kalitesi yüksek kahvelerde genelde 
bu ıslak işleme süreci tercih edilir.
 
Bu işleme yöntemi hasattan sonra 18 saat içerisinde, kahvenin suda işlenerek çekirdek-
lerin, kabuk ve meyve etinden ayrıştırılması sağlanır. İlk önce fermantasyona alınan 
kahve meyveleri kurutulur. Fermantasyon süresi uzun tutulursa over fermentation 
sonucu kahveye hatalı tatlar ve aromaların oluşması neden olabilir. Örnek olarak çürük 
meyve; şarabımsı, sirkemsi tatlar katar. Ortalama 7-8 saat (bölgedeki nem oranına göre 
değişebilir) sonra, kahve                             meyveleri suda yıkanabilir. Bu esnada olgun 
kahve meyveleri                                                   suyun dibine çökerken, olgunlaşmamış 
meyve ve                                  yapraklar suyun üstünde kalır. Makine 
ile kaliteli ve       olgun kahve meyvelerini seçeme-
diğinden                     dolayı, genelde makineli 
hasat        yapılan yerlerde bu metot ile kahve 
işlenir.                               Daha sonra kahve meyveleri kurut-
ma         yataklarında kurutulmaya serilir ve 
meyvedeki          su oranı %12 ye düşürülür.  
       Kuru işlemeden farklı olarak, 
         pulping denilen meyvenin 
       ezilmesi ile çekirdeklerin fermante 
          olmasını sağlayan fermantasyon süreci 
      ve fermente olan çekirdeklerin yıkanması 
     ile kuruma gibi Kuru işlemedeki süreçlerle ticarete 
hazır hale getirilir.
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Bir de  bölgeden bölgeye değişen işleme yöntemleri vardır.  Hybrid Process; ıslak ve kuru 
işlemin bir kombinasyonudur. Kahve meyvelerinin ezilerek çekirdeği çıkarılır ve güneş 
altında kurumaya bırakılır. İşleme sonucunda tatlı ve fresh bir aroma oluşır.

Brezilya’da kullanılan Pulped Natural Process;  Depulper makinesinden geçer geçmez 
kurutma masalarına serilir. Eti ezilmiş kahve, doğal bir şekilde kurutulmak için güneş 
altına serilir. Ezilmiş meyvedeki etlerde bulunan şeker çekirdeğe bir tatlılık verir.

The Honey (Miel) Process de Pulped Natural işleme sürecine benzer. Genelde  Kosta 
Rika ve El Salvador gibi Merkez Amerika ülkelerinde kullanılır. Burada Depulper ma-
kinesinden geçerken daha az su kullanarak etin ezilip büyük bir kısmının çekirdekten 
ayrıştırılmamasına özen gösterilir ki ne kadar çok et kalırsa o kadar şeker oranı artar 
ve daha tatlımsı bir tat verir. Fermantasyon sırasında daha çok risk taşır ve defect olma 
ihtimali kurutulurken yükselir.
 
Semi Washed/ Islak Kabuksuz İşleme ise Endonezya’da (Giling Basah) tercih edilen bir 
süreçtir. Depulper’da kahve meyvesi eti, ezildikten sonra az kurutulup süzgeçten geçirilip 
tekrar kurutulmaya serilir.  Bu sayede çekirdekler tam kurumadan hava ile teması sağla-
nır. Semi Washed kahvelerin asit oranı daha düşüktür. İşleme süreci  odunsu, topraksı, 
baharatlı ve tütünsü aromalar verir. Bu aromalar kimilerine göre kahvenin tadını daha 
dominantlaştırdığı için sevilirken kimileri ise tercih etmez.  

Monsooning, günümüzde kontrollü bir kahve işlemi haline gelen, ama zamanında bir 
tesadüf sonucu oluşan bir işleme yöntemidir. İngiliz sömürgeciliği altında Hindistan’dan 
Avrupa’ya tahta kutularda ihraç edilen kahve, nemli ve ıslak muson aylarında yapılır. 
Yeşil kahve çekirdeği, tahta kutular içinde neme maruz kalır ve bunun fincandaki kah-
veye tatsal olarak büyük etkisi olur.Zamanla gelişen bu nakliyat ile Monsooning işlemi 
batı kıyılarında, fabrikalarda yapılmaya başlanır. Bu işlem sadece doğal işleme kahveler 
üzerinde uygulanır. Monsooning sonucu hassas ve kırılgan hale gelen yeşil çekirdekleri, 
nakliyat sonucu hasar görüp, kırılmaları ile oluşan farklı boyutlarından dolayı, eşit bir 
şekilde kavurmak zordur. Bu yüzden, kavrulmadan önce hasarlı kahve çekirdekler ayık-
lanır, ama satın alınan miktarda yaşanan kayıptan dolayı maliyetin yükselmesine neden 
olur. Monsooning sonucu kahve çekirdeği asiditesini kaybeder ve tadı keskinleşir. Kahve 
sektöründe kimi zengin ve yoğun kahveyi severken, kimi ise bu tatların leziz olmadığını 
ve yanlış işlemeden dolayı ortaya çıktığını savunur.
 
Giling Basah, Endonezya’ya ait geleneksel bir kahve işleme yöntemidir. Melez bir işleme 
tekniği olarak da bilinir. Doğal ve Islak işleme kahve işleme tekniklerinden bölümler 
taşır. Bu teknik kahvenin asiditesini yükseltirken, ağızdaki tatsal hacmi artar ve daha yu-
muşak, daha yuvarlak, ağır bir tat verir. Aynı zamanda bitkisel (vegetal/ herbal), odunsu, 
küflü veya toprağımsı bir tat da katar.
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Kahvenin 
  Sınıflandırılması
Kahvenin üretim mikarından, uzmanlardan aldığı puanlara kadar birçok değerlendir-
me aşamasından sonra da fiyatlandırılarak bir ülkenin gelir kaynağı olurken, bir başka 
ülkenin ise keyfi gideri gideri haline gelir. Uzmanlar, bu ticari ve keyfi ilişkinin standart-
laşmasında önemli bir yer tuar. Specialty Coffee Association olarak adlandırılan kahveyle 
igili oluşumlardan SCAA (Specialty Coffee Association of America)‘ya ait sınıflandırma 
aşağıdaki gibidir. 

              Ülkelere göre sınıflandırılan kahve 
              çekirdekleri kıyaslamasında ebatları 
              dikkate alınır. Genelde Arabica çekir-     
                                   dekler çift rakamlar ile ebatları ta-
             nımlanır (mesela 14,16,18) Robusta 
                içinse tek rakamlar geçerlidir. Tek 
              farklılık peaberry (bütün, ikiye ayrıl-
             mamış çekirdek) de olur. Bu tür çekir-
               dekler, üreyen çekirdekler olduğu 
              için genelde tohum olarak kullanılır 
               ama bu tür çekirdeklerin çok özel bir 
              aroması olduğu varsayılıp kavrulup 
               kahve harmanında da kullanılır.

            
  

Kolombiya (Genelde kalitesine göre sınıflandırılır)
Excelso; 14-16
Supremo; 16-18 ve yukarısı
 
Merkez Amerika
Excelso; 14-16
Supremo; 16-18 ve yukarısı
Caracol Peaberry  
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Afrika (Kenya bölgesinin kalitesine göre sınıflandırılır)
A     Ufak
AB  Orta
AA  Büyük

Brezilya’da kahve, genelde kahve türüne ve ihracat yapıldığı limana göre sınıflan-
dırılırken, bunun yanı sıra yeşil çekirdeğin renk yoğunluğu, kalitesi, ebadı, formu, 
lot-numarası, işlenme tekniğine göre de sınıflandırılabilir. 

İhraç edilen bütün kahvelerde Kenya bölgesinin sınıflandırma sistemi kullanılır. Bu 
sisteme göre kahvenin boyutu sınıflandırılırken, boyuta bağlı olarak kalitesi de tanım-
lanır. 
 
E: Elephant Bean olarak bilinir. Kenya’da yetişen en büyük boyut kahveleri sınıflandır-
mak için kullanılır. Yetişen kahveler arasında en az paya sahip kahve türüdür.
AA: Superior kahveleri tanımlar. Boyut 18 inch veya 7,22 mm.kahve çekirdekleri için 
kullanılır ve en yüksek fiyattan satılır.
AB: Kenya kahve sınıflandırma sisteminde A sınıf (16 inch veya 6,80mm.) ve B sınıf (15 
inch veya 6,20mm.) kahve karışımıdır. AB Kenya kahve ihracatının %30’una tekabül 
eder.
PB: Bu sınıflandırma Peaberry’ler için kullanılan bir sınıftır.
C: Bu sınıf AB sınıfın altında bir sınıftır. Yüksek kaliteli kahvelerde bu sınıfa rastlamak 
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mümkün değildir.
TT: Kahveler ebatlarına göre ayrılırken AA, AB ve E dereceli kahvelerden ayrılan daha 
ufak boyutlu kahve çekirdeği sınıfıdır.
T: En küçük boyuta sahip Kenya Kahvesi.
MH/ ML: Bu kısaltmalar Mbuni Heavy ve Mbuni Light, Doğal İşleme ile düşük kalite 
kahve çekirdekleri için kullanılan terimlerin kısaltmalarıdır.
 
Hindistan kahvelerinde 2 farklı sınıflandırma bulunur. Birincisi Hindistan’a özel bir 
sınıflandırma olup Islak ve Doğal İşleme olarak kahveyi ayırır; Islak: Plantasyon Kahvesi, 
Doğal: Kahve Kirazı ve Robusta; Parşömen Kahvedir. 

Diğer sınıflandırma sistemi ise; 
AAA: En büyük ebattaki çekirdekler
AA: Orta ebat
A: En ufak ebat
PB: Peaberry

Endonezya kahvelerinde sınıflandırma işlemi iki farklı şekilde yapılır. Öncelikle aşağıda-
ki gibi türüne ve işlenme tekniğine göre ayrılırken, diğer sınıflandırma da ise 1 en yüksek 
kalite ve 6 en düşük kalite olmak üzere 1 ile 6 arasında değer verilir.

R: Robusta
A: Arabica
WP: Washed/ Islak İşleme Kahve
DP: Natural/ Kuru İşleme Kahve
AP: After Polished    
L: Large (Ebadına göre)
M: Medium (Ebadına göre)
S: Small (Ebadına göre)

Örneğin; R/
DP grade 2: Ro-

busta, Dry Processed 
kalite 2 anlamına 

gelir.
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El Salvador günümüzde ürettiği kahveleri hala yetiştiği rakımlara göre sınıflandırır ve 
herhangi bir  şekilde kaliteyle veya izlenebilirlikle alakası yoktur.
Strictly High Grown (SHG): 1200m. üstü
High Grown (HG): 900m. üstü
Central Standart: 600m. üstü
 
Birçok Orta Amerika ülkelerinde olduğu gibi Guatemala’da,                                
kahvelerin yetiştiği rakıma göre kahveleri sınıflandırır.
Strictly Hard Bean (SHB): 1300m. ve üstü   
Hard Bean (HB): 1220-1300m.
Semi Hard Bean: 1050-1220m.
Extra Prime: 900-1050m.
Prime: 750-900m.
 
Bu sınıflandırmalar dışında farklı 
sınıflandırmalarda vardır;
Good Washed 
Extra Good Washed
Prime Washed
Extra Prime Washed
 
Kona kahvelerinde 
kendine ait, 
çekirdeğin 
ebadına üzerine 
kurulmuş bir 
sınıflandırma 
sistemi 
bulunur. Bu 
sistem aynı zamanda 
Type1 ve Type2 olmak 
üzere ikiye ayrılır. 
Type1 kahve 
meyvesinde iki 
yarın çekirdek bulunan kahve 
çekirdekleri, Type2 ise Peaberry kahve 
çekirdekleridir.
 
Type1: (büyükten küçüğe doğru)
Kona Extra Fancy
Kona Fancy
Kona Number 1
Kona Select
Kona Pirme
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Type2: (büyükten küçüğe doğru)
Kona Number 1 Peaberry
Kona Peaberry Prime

Kosta Rika’da ise doğu yakasında rakıma göre sınıflandırma yapılırken, batı yakasında 
kahve çekirdeğinin sertliğine göre sınıflandırılır. Rakım ve sertlik artıkça fiyatta artar.
Kosta Rika’nın doğu yakasında:
LGA: Low Grown Atlantic
MGA: Medium Grown Atlantic
HGA: High Grown Atlantic
Kosta Rika’nın batı yakasında:
HB: Hard Bean
MHB: Medium Hard Bean
GHB: Good Hard Bean
SHB: Stricly Hard Bean

Nikaragua kahverinde ise Kalite ve yüksek rakıma göre sınıflandırılır.
Central Bueno Lavado: Orta yüksek rakımlarda yetişen kahve.
Central Altura: Yüksek rakımlarda yetişen kahve.
Central Estrictamente: Çok yüksek rakımlarda yetişen kahve.
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Coffea ağaçları ilk bakışta 
aynı görünse de aralarında 
bir sürü fark vardır. Bazı 
türler meyvelerini dal-
larının ucunda taşırken 
bazıları ise gövdesinde 
taşır, meyvelerinin renkle-
ri, boyutu gibi farklılıklar 
gösterir. En önemlisi ise, 
kahve demlendikten sonra 
ortaya çıkan lezzet, aroma 
ve tat farklılıklarıdır.
 
İlk keşfedilen ve yetiştirilen 
kahve çeşidi TYPICA’ dır 
ve hala günümüzde geniş 
bir coğrafyada yetiştirilir. 
Aynı zamanda TYPICA, 
Coffea Arabica’nın bir 
türüdür. Bu türler ya doğal 
bir mutasyon ya da çapraz 
üremenin sonucu ortaya 
olarak ortaya çıkar. Bazı 
çeşitler kendilerine haz 
aromaya sahip iken diğer-
leri üretildiği yere göre, 
geçirdiği işleme süreci ve 
kavrulma tarzına, derecesi-
ne göre aromasını alır.

Kahve ticareti orjinine göre 
yani yetiştiği bölgeye göre 
yapılır. Bu ticaret sırasın-
da hangi yöreden olduğu, 
çiftliğin adı, falan genelde 
unutulur, önemsenmez 
kaybolup, gider. Ama iyi 
bir kahve için bu bilgilerin 
bilinmesi gerekir. 

Coffea Arabica, Etiyopya’da 
keşfedilen orjinal kahve 
ağaçları soyundan gelir. 
Bu ağaçlar kaliteli, hafif ve 
aromatik kahveyi üretir. 

Yaklaşık olarak dünyanın %70 
oranında  kahve ihtiyacını 
karşılar. Çekirdekleri düz, 
uzun ve kafein oranı 
düşüktür. Dünya 
pazarında Arabica 
kahveleri en yüksek 
fiyatlardan satılır. 
Daha iyi Arabica 
kahveleri deniz 
seviyesinden 610 
ile 1830 metre 
yükseklikte 
yetiştirilme-
ye uygun
haldedir.

Yetişmesi
için en
önemli 
etkenlerden 
biri ise ısıdır.
İdeal  ılıman ısı 
dereceleri 15 - 24
 derece arasıdır. 
Yaşanabilecek bir 
don olayı ağaçlara 
zarar verir. Dik eğilim-
li araziler yetişmesi için
 idealken Arabica yetiştir-
mek zor ve masraflıdır.
İlgi istemesinden dolayı 
Nazlı Arabica olarak da anılır.

Kahve        Türleri
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       Çok nazik olmaısndan 
         dolayı genelde muz ve    
             kakao ağaçlarının
                gölgesinde yetişir 
                  ve 4 kilo kahve 
                     meyvesinde 1 
                       kilo çekirdek 
                   verir. 

    
 

8-12 mm’lik çekirdek boyu 
vardır ve 6 ile 9 ay arasında 
olgunlaşır. 

Bourbon, Typica, Caturra, 
Mundo Nova, Tico, San 
Roman, Jamaican Blue 
Mountain gibi türleri 
vardır. 

Coffea Canephora yani 
Robusta olarak bildiğimiz 
kahve türüdür. Batı Afrika, 
Asya, Endonezya, Vietnam 
ve Brezilya gibi bölgelerde 
yetişir. Dünya pazarının 
sadece %30’una sahip 
olmasına rağmen, gitgide 
bu oran artar. Özellikle 
harmanlarda kullanılan 
Robusta çekirdeği Arabica  
      çekirdeğinden daha 
       yuvarlak ve küçüktür.  
      Parazitlere ve 
hastalıklara karşı dirençli 
ve daha sağlıklı ağaçlar 
olmalarından dolayı, 
yetiştirmesi ucuz ve Arabi-
ca’ya oranla daha kolaydır. 
Aynı zamanda sıcak iklim-
lere dayanabilmesi 24 - 29 
derece arası sabit sıcak-
lıkları tercih etmesinden 
dolayı çok daha düşük 
yüksekliklerde yetişebilir. 
Donmaya dayanıklı ol-
madığı gibi Arabica gibi 
nemli ve sık yağışlı ortam-
ları da sever. 
Robusta çekirdeği daha 
belirgin bir tada sahip ol-
masının yanı sıra %50 - 60 
daha kafeinlidir Arabica’ya 
oranla. 

Kahve        Türleri
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Robusta 19. yüzyılda Belçika Kongosu, günümüzün Demokratik Kongo Cumhuriye-
ti’nde keşfedilir. İlgi istemeden yetişmesinden dolayı da kolayca çoğalır. 

İtalyan kahvesinin standartında ise ucuz ve kafein oranın fazla olmasından dolayı Ro-
busta ile lezzetli olmasından dolayı da Arabica karışımı bulunur. 

Agaro, Alge, Arusha, Bergendal Sidikalang, Barbuk Sudan , Dalle, Diega,  Dilla, S288, S4, 
S12, USDA ,Brutte, Bugishu, Castillo, Catimore, Catuai, Charrieriana, Djember, Ethio-
pian Harar,  Ethiopian Sidamo, Ethiopian Yirgacheffe, French Mission, Gesha / Geisha 
T.2722, Guadeloupe Bonifieur, Hawaiian Kona, Hybrido de Timor, Jackson,  Java (Cul-
tivar), K7,  Maragogype, Mayagüez, Mibrizi, Mocha, Mundo Novo, Orange, Yellow, Red 
Bourbon, Pacamara, Pacas, Pache Colis, Pache Comum, Ruiru 11, S795, S288, Santos, 
Sarchimor, SL28, SL34, Sulawesi Toraja Kalossi, Sumatra Mandheling ve SumatraLin-
tong, Timor, Arabusta ve Typica gibi türlerinin yanı sıra Liberca ve Excelso olarak az 
bilinen ve yayılan türleri de vardır. 

Liberca kahve çekirdeği türü, batı Afrika’da bulunan Liberya kentinde keşfedilir. Yüksek-
liği 9 m olan bu bitkinin mahsulü, Arabica’dan daha büyüktür. Liberica, pas hastalığın-
dan dolayı yok olan Arabica yerine, Endoezya’ya 19. yüzyılın sonunda getirilir. Lezzet 
açısından Robusta’ya benzer ve günümüzde Orta ve Doğu Java bölgelerinde bulunur.
Ormanda yetiştiği için, badem şeklinde olan bu çekirdekler, olağanüstü çiçek ve meyve 
aromalara sahip, tadı da dolgun ve dumanlıdır. Herhangi bir kahveye Coffea Liberica’dan 
sadece %10 kadar miktarda katarak, bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. 
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Kahve ağacının türü gibi yetiştiği bölge de lezzeti ve kalitesi açısından büyük önem taşır. 
25. Kuzey Paraleli ile 30. Güney Paraleli arasında kalan bölge kahve yetiştirilmesi açısın-
dan en uygun bölgedir ve ticari olarak şeklinden ötürü Coffee Belt yani Kahve Kemeri 
olarak adlandırılır.

Afrika, kahvenin anavatanı olan Etiyopya’dan dolayı en önemli kahve üretim yeri konu-
mundadır. Specialty Coffee yani Nitelikli Kahve üreten ülkeler arasındaki en önemli ülke 
olan Ruanda da Afrika kıtasında bulunur.

Asya kıtasında da asit oranı düşük, fındık aromalı kahveler yetişir. Endonezya ve 
Hindistan en önemli kahve üretici ülke konumundadır. Sumatra, Java, Bali, Flores, İran, 
Java ve Sulawesi Endonezya’nın en tanınmış kahve yetiştiren bölgeleridir. Yıllar önce 
Endonezya’da oluşan hastalıktan dolayı birçok Arabica türü yok olur ve bunun yerine 
hasalıklara ve iklim şartlarına daha dayanıklı Robusta ekilir. 

Güney Amerika’da ikliminden dolayı Arabica’nın birçok çeşidi yetiştirilse de Robusta 
ekimi de yapılır. Dünyanın kahve ticaretinde birinci ülke olan Brezilya’nın olmasından 
dolayı en bilinen kahve orijinlerinden biridir.

Orta Amerika; Guatemala, Meksika ve Kosta Rika gibi önemli üreticilere sahiptir.
Çeşitliliği ve yüksek kalitesi ile kahve cenneti olarak tanımlanır. Meksika kahvesi ise 
düşük asiditise ile birçok kahve melanjı için temel kahve olarak kullanılabilir. Kosta Rika 
kahvesi olağan üstü karaktere sahip olmasa da, orta kalitede kahve yetişir. 
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Kahvenin Kavrulma 
Süreci

 

Kahve bitkisi yetiştirilir, hasat toplanır ve sonra da ‘kavrulma’ işlemi için hazırlanır. Çiğ 
kahve çekirdeğinden kahve demleyenler, kavrulma işleminin gereksiz olduğunu savu-
nurlar. Çünkü yeşil çekirdekten demlenen kahve spesifik bir tada ve çok yüksek 
asiditeye sahiptir ki, kavrulma ile asit oranı azalır. Bu işlem çok basit gibi görünse de 
aslında öyle değildir. Kahve çekirdeği kavrulurken aroma ağızda bıraktığı lezzet 
ve asidite gibi özellikler ortaya çıkar, dengelenir, yok edilir ya da geliştirilir. 
Çekirdekler farklı sıcaklıklarda kavrulur, çeşitli kimyasal işlemlerden geçer 
ve farklı kavurma oranlarına sahiptir.

Kahve çekirdeklerinin kavurulması sırasında kullanılan iki 
önemli  kriter var; sesli ve görsel. Sesli kriter, kavrulma 
kalitesi, farklı sıcaklık seviyelerinde oluşan çıtlama sayısı ile 
belirlenir. Görsel kriter de, ise belli bir sıcaklıkta 
çekirdeğin      ne kadar kavrulduğunu 
gösterir.           Her iki kriter de kahve 
kavurma    türünü belirtir.

Kavrulma süresi ve nihai renk kahveye son aromasını, tadını belirleyen diğer bir etken-
dir. Yavaş kavurma işlemi 14-20 dakika arasında sürerken, hızlı kavurma 90 saniye kadar 
kısa bir sürede yapılabilir. Kısık ısıda, yavaş kavurma ile yüksek ısıda kavurma sonucu 
elde edilen kahvenin rengi aynı olsa bile, ortaya çıkan tat farklıdır. Ne kadar uzun süre 
kavrulursa o kadar daha az asit oranına rastlanır. 

Kavurma aşamaları 4 ana ve 16 alt gruptan oluşur; 
Light Roast; Light City, Half City, Cinnamon, New England
Medium Roast; City, American, Breakfast
Medium - Dark Roast; City+, Full City, Full City+
Dark Roast; High, Continental, New Orleans, European, Espresso, Viennese, Italian
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Bu 16 alt grubu sürecinden hızından ötürü birebir göremeyiz ama 8 tanesini fark edebi-
liriz. 
1. Aşama, Green Bean (Süre 00:00 ortalama 24 °C)
2. Aşama, Starting Pale (Süre 04:00 ortalama 132 °C); bulundurduğu suyu kayıp eder ve 
kurumaya başlar. Rengi değiştiği gibi kokusu da değişir. Süreç ilk bir kaç dakika içinde 
tamamlanır.
3. Aşama, Early Yellowing (Süre 06:00 ortalama 163 °C); kahve hala buhar şeklinde su 
kaybeder ve çekirdekte fiziksel genişleme başlar. Kahve bu noktada nemli saman kokusu-
na sahiptir ve ilk sesli kızartma reaksiyonu duyulmaya başlar.
4. Aşama, Yellow Tan Stage (Süre 06:30 ortalama 174 °C); açık kahverengisi bir renk 
   oluşmaya başlar. Çekirdeğin ebatında bir değişiklik olmaz. Kızarmış
         ekmek veya tahıl kokusu verir. Kahve çekirdeğindeki nem / su oranı 
          azalır. Parlak ve daha belirgin bir sararma görülür.
  5. Aşama, Light Brown Stage (Süre 08:00 ortalama 188 °C); çekirdekte  
         merkez kısmından hafif bir genişleme görülür. Silver Skin ve ince kabuklar çekir-
        dekten ayrılmaya başlar.
.  6. Aşama, Brown Stage (Süre 09:00 ortalama 200 °C); çekirdeğin rengi 
      kahverengini    almış durumdadır. Bunun nedeni çekirdek-
     teki şeker oranından    dolayı olur.
       7. Aşama, First Crack Begins (Süre 
         09:20 ortalama 205 °C); ilk çatla-
            ma sesleri duyulmaya başlar. Ama 
       sesler daha tam olarak yüzeysel 
      değildir.
     8. Aşama, First Crack Underway (Süre 10:00 
                   ortalama 213 °C); çekirdeğin rengi dengesiz ve benekli-
   dir. Ebat değişmeye devam ederken  gözle görünen çatlaklar 
           gözlemlenir. Bu aşamada                yeterli ısı verilmezse çekirdek-
         ler kavrulma yerine              pişmeye başlar. 

    
   9. Aşama, First Crack Finished (Süre 10:40 ortalama 218 °C); bu 
   aşama City Roast olarak bilinir. First Crack Süreci biter ve kavur-
   ma işlemi durdurulur. Koyu renkler görünmekte olup, çekirdeğin 
           yüzeyi pürüzsüzdür. Çekirdek bu aşamada karbon dioksit gazı salgı-
                  lamaya başlar.
10. Aşama, City + Roast (Süre 11:05 ortalama 224 °C); 9. aşama ile bu aşama arasında 
çok az fark vardır. Çekirdeğin kenarları daha yumuşaktır. Çekirdek ısınmaya devam eder 
odunsu benekler oluşur ve ikinci çatlamalar başlar. 
11. Aşama, Full City Roast (Süre 10:40 ortalama 228 °C); bu aşama ikinci çatlama eşlinde 
seyreder. Çekirdeğin yüzeyi hafif yağlı ve bundan dolayı hafif parlaktır. İkinci çatlama 
fiziksel olarak selüloz matrisinin çatlamasıdır.
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12.  Aşama, Full City + (Süre 11:20 ortalama 234 °C); ikinci çatlama sesleri duyulmaya 
başlar. Full City’e göre daha koyu bir renk görülür. Full City Roast için bu aşamada durup 
soğutulmaya alınır. İkinci çatlama soğutulma esnasında devam edebilir.
13. Aşama, Vianna, Light French Roast (Süre 12:15 ortalama 240 °C); bu aşamada kah-
venin yetiştirilirken ortaya çıkan aromaları ile kavrulma işlemi sırasındaki aromaları 
birbirne karışır. Bazı kahveler için bu aşama en iyisiyken, bazıları için kahvenin kalitesini 
düşüren aşamadır. 
14. Aşama, Full French Roast (Süre 12:40 ortalama 245 °C); çekirdekteki şekerler büyük 
oranda karamelleşir. Odunsu yapısı karbonize olur ve çağ genişlerken kitlesi düşmeye 
başlar. Yağların yanmaya başlaması ile fincanda daha zayıf aroma verir. Çekirdeklerden 
duman çıkmaya başlar. 
15. Aşama, Fully Carbonized (Süre 13:00 ortalama 252 °C); bu aşamada çekirdekler %25 
yanık halde olup, kömür haline gelmeye başlar.
16. Aşama, Imminent Fire (Süre 13:30 ortalama 258 °C); çekirdekler ateşle tutuşmaya 
başlar. Yangın çıkma olasılığı yüksektir. Kahve artık kömür haline gelir.

Kahve kavrulurken bir yandan da Kavrulma Çizelgesi ya da Tablosu adı verilen Roast-
ing Chart’a çekirdeğin geçtiği aşamalar not edilir ki bir hata olursa eğer nerede yapıldığı 
kolaylıkla öğrenilir.   

Kahvenin bulunmasıyla beraber insanlar hep daha iyi kahveyi arar hale gelir ve çeşitli 
icatlarla da arayışlarının sonuçlarını görmek isterler. Kavrulma makineleri de bu sayede 
gelişir.

Drum Roasting: 20. yüzyılda icat edilen bir kavurma yöntemidir. Yavaş bir şekilde dön-
mesi ile daha etkilidir. Ateş üzerinde olduğu gibi, sıcak hava üfüren veya elektrikli versi-
yonları da vardır. 500 kilograma kadar kapasitesi olur. Kazan döndükçe kahve kavrulur. 
Dijital olanları da kavrulma işlemini kolaylaştırır.

Fluid-Bed Roasting: Michael Sivetz tarafından 1970’lerde icat edilir. Sıcak hava hazneye 
üflenerek kavrulma işlemi gerçekleşir. Verdiği yüksek ısıdan dolayı Drum Roasting’e 
oranla daha hızlı bir kavrulma olur.

Tangential Roasting: Probat adında bir şirketin icadı olan bu makine, prensipte Drum 
roastinge benzer. Makine içindeki kürekler daha etkili bir kavurma işlemine yardımcı 
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Centrifugal Roasting: Devasal oranlarda kavurma işlemi gerçekleştiren endüstriyel 
makinelerdir. Kahve yuvarlak bir kazana yerleştirilir ve kazandaki kürekler sayesinde 
döndükçe kahveyi karıştırır. Hızlı kavurma sayesinde kahvenin ağırlığını kaybetmesi 
engellenir ve genellikle instant coffee yapımında kullanılır.

Micro Roasting: Çok yeni bir akım olan micro roasting, kafelerde kendilerine yetecek 
belki de birkaç kilo ekstradan kavurabilecek oranda kahve kavurma çeşididir. Şu sıralar 
Batı Avrupa ve Pasifik Amerika da çok tercih edilen bir trenddir. Müşterilerin isteğine 
göre kişisel kavurma yapılabilir olması büyük bir avantajdır.

Kahvenin yetiştirilmesi, toplanması, işlenmesi ve kavrulması gibi süreçlerde yapılan bir 
hata kahvenin aromasını değiştirir ama peki nedir bu aromalar? 

Animal-like; kokuyu tanımlayan bu terim, güzel bir koku olmadığını daha çok, hayvan-
sal bir koku olduğunu belirtir ve negatif bir terim olmamakla beraber daha çok güçlü 
tonları belirlemek için kullanılır.
 
Ashy; yoğun duman kokusunu tanımlayan bir terim olmasına rağmen, negatif değildir, 
genelde tadımcılarkavurma derecesini tarif etmek için kullanırlar.
 
Burnt/Smokey; yanmış yemekte bulunan kokuya benzerliğini tarif etmek için kullanılır.
Tadımcılar burada Dark Roast veya Oven Roasted kahveninkavurma derecesini tarif 
eder.
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Chemical/Medicinal; bu terim kimyasal veya ilaç, hastane kokusunu tanımlar. Keskin 
aromatik ve uçucu bir aromaya sahip bir kahveyi tanımlamak için kullanılır. 

Chocolate-like; bitter veya sütlü çikolatayı anımsattığını tanımlamak için kullanılan bir 
terimdir.  Genelde tatlı acımsı bir tadı tarif eder.
 
Caramel; şekerin karemelizasyon sürecinde, şekerin yanma derecesine gelmeden önceki 
seviyede oluşan kokuyu tanımlar.
 
Cereal/Malty/Toast-like; kavrulmuş tahıl, yeni pişmiş ekmek, tost ekmeği, lezzetini ve 
kokusunu içerdiği anlamına gelir.
 
Earthy; taze toprak ve ıslak toprağın karakteristik kokusudur. Bazen mayalarla birlik-
te oluşan ve çiğ patates lezzetini hatırlatan, kahvede algılandığı zaman arzu edilmeyen 
lezzet olarak tanımlanır.

Floral; taze koparılmış çim, çimen ya da bitki, yeşil ağaç yaprağı ile birlikte oluşan koku-
ları tanımlar.
 
Fruity/Citrus; meyvenin tat ve kokusuna benzetilir. Doğal dut aroması, bu özellik 
bakımından en iyi örneklerindendir. Bazı kahvelerde yüksek asiditeliğin algılanışı, na-
renciye karakteristiği ile ilgilidir. 

Nutty; bu aroma, taze kabuklu kuruyemiş kokusuna ve lezzetine benzer.  

Rancid/Rotten; yağ oksidasyonunun belirtilerinde bulunan kokuşma, temelde bozulmuş 
sebzeler gibi veya yağsız ürünlerin belirtileri olarak ise nemlenme, küflenme, bayatla-
mayı tanımlar. Tatlarda bu tanımlayıcıların kullanılmamasına dikkat edilmelidir, çünkü 
bunlar güçlü kokular olmasına rağmen rahatsız etmez.

Spicy; karanfil, tarçın gibi, bütün tatlı baharatların tipik kokusunu tanımlar. Tat tanım-
lamada kullanılmamasına dikkat edilmelidir, çünkü aynı zamanda bu terim kekik, kara-
biber, mercanköşk gibi aromaları da tanımlar.
 
Tobacco; tütün kokusu ve tadına benzetilir.

Winey; bu terim şarap içme deneyimindeki koku, tat ve ağız hissine benzetilir. Genellikle 
güçlü asidite veya meyvemsi tatları işaret etmek için kullanılır.
 
Woody; yanmış odun, meşe ağacı odunu, kesilmiş odun ya da karton kağıdı kokusuna 
benzer.
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Kahve Aroma Tekerleği



54 KAHVE

Kahvede aroma dediğimiz koku ve ilk içtiğimizde aldığımız tat vardır, bir de içtikten 
sonra ağzımızda bıraktığı tat vardır. İkisi birbirinden oldukça farklıdır. 

Acidity (Asidite); organik asitlerin çözeltilerindeki, temel tat karakteristiğidir. Eğer 
kahvedeki asiditelik haz verici değilse Sour (ekşi) olarak tanımlanır. Asitlik ne kadar haz 
verici olursa kahveye crispness (canlılık) ve juiciness (sululuk, lezizlik)olarak tanımlanır. 
Genelde yoğun kahvenin asiditesi daha yüksektir. Bazı tadımcılar asidite oranını fruit 
tones / meyve tonlarına benzetir. 
 
Bitterness (Keskinlik / Acılık); kafein, kinin ve bazı alkoloidlerin çözeltilerinde birincil 
tat karakteristiğidir. Kavrulmada veya fermentasyonda derecesini etkilenir.
 
Sweetness (Tatlılık); bu temel tat tanımlayıcısı, sakaroz ya da glikoz çözeltileri karakteris-
tiktir ki bu tat yaygın olarak meyve, çikolata ve karamel gibi tatlı aroma tanımlayıcıları 
ile ilişkilidir.
 
Saltiness (Tuzluluk); sodyum klorür ve diğer tuz çözeltilerinin birincil karakteristiğidir.
 
Sourness (Ekşilik); bu temel tat tanımlayıcısı, aşırı keskin, acı ve tatsız lezzet olarak ta-
nımlanır. Aşırı fermente kahvenin aroması ile ilişkilidir.
 
Mouthfeel (Ağız Hissi); bazı kalitesiz kahveler heavy (ağır) ve low acidity (düşük asidite)
olmasına rağmen her zaman hoş bir içimi sağlamaz.
 
Body; Bu nitelik tanımlayıcısı, içeceklerdeki fiziksel özelliklerin tanımlanmasında kulla-
nılır. Ağızdaki hacmi tanımlar.
 
Astringency; Bu özellikler, ağızda kuruluk hissiyle aynı olan sonradan algılanan tat ka-
rakteristiktir, kahvede istenmez.

Kahvede genelde istenilen tatlar; asiditesi canlı veya orta, acımsı (bitter), tatlı (sweet), 
zengin (rich) ve yumuşak (mellow), düzgün (smooth) ve kadifemsi (velvet), şarabımsı 
(winey), baharatlı (spicy) veya nötral olabilir.

Tercih edilmeyen tatlar ise; asiditesi düz (flat) veya cansız (dull), vahşi (wild), otsu 
(grassy), çamurumsu (muddy), sert (harsh), ekşi (sour), ilacımsı iyotlu (Rioy) tatlı ola-
bilir. Bunlar kahvenin cinsi, yanlış toplanması, işlenmesi, saklanması, kavrulması veya 
pişirilmesi ile oluşur.
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Kahve Tadımı (Cupping) 
bir kahveyi analiz edip 
tanımlamaktır. İşlem 
oldukça basittir. Bu sadece 
profesyonellerin yapabi-
leceği bir işlem değil, iste-
nildiğinde kendiniz evde 
de yapabilirsiniz. Cupping 
yaparken kahvenin aro-
ması, tadı ve kavrulma 
derecesi belirlenir. Tabi bu 
işlem biraz bilgi ve tecrübe 
ister. Kahve tadımı aynı 
şarap tadımı gibi koklanır, 
tadılır ve tükürülür.
Cupping işleminde kahve 
demleme tekniği en nötr 
teknik olmalıdır. 

Çünkü, kahve demleme yöntemleri kahvenin tadını etkiler. Kahve tadımında kul-
lanılan demleme yönteminde filtre ya da süzgeç kullanılmaz. Kahvenin en doğal tadının 
alınabilmesi için kahve sadece sıcak suyla demlenir.  

Kahve tadımının yapılacağı ortam aydınlık olmalıdır ki kahvenin rengi açıkça görüle-
bilsin. Bulunulan ortam kokuyu etkileyebilecek farklı kokular ve tadı etkileyecek yiyece-
kler bulundurulmamalıdır. En iyisi, sabahları dişler daha fırçalamadan Cupping yap-
maktır. Bu işlem 11 adımdan oluşur;
   1. Kahvenin rengine bakılarak kavrulma derecesi belirlenir ve not alınır.
   2. Hassas tartı kullanılarak 11 gr kahve çekirdeği ayarlanır ve öğütülür.
   3. Öğütülen kahvenin aromasını belirlemek amacıyla arka arkaya iki defa 
koklanır.
   4. Öğütülmüş kahve fincana aktarılır ve sıcak su (150 ml) ilave edilerek 3 - 5 da-
kika demlenir (5 dakikadan fazla bekletilmemelidir).
   5. Kahve tekrar koklanır ve aroması değerlendirilir.
   6. Kahvenin üstünde oluşan tortuyu kırmak için kaşık ile 3 kez karıştırılır.
   7. Tekrar aromayı değerlendirmek için kahve koklanır.
   8. Kahve köpüğü geri itilir, kaşık kullanıp höpürterek bir yudum alınır ve tat 
değerlendirilmesi yapılır. (Kahve sıcaklığı 71° C olmalı)
   9. Bir kez daha kaşık yardımı ile höpürterek kahveden bir yudum alınır. Bu sefer 
kahvenin balansı, asiditesi ve ağızdaki hacmi değerlendirilir. (Kahve sıcaklığı 51°C ol-
malı)
   10. Üçüncü ve son kez kahve kaşıkla yudumlanır. Kahvenin şeffalığı, tekdüzeliği 
ve tatlılığı değerlendirilir. (Kahve sıcaklığı 31°C olmalı)
   11. Her aşamada alınan notlar genel olarak değerlendirilip kahvenin kalitesi be-
lirlenir.
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Kahve
Kahve demlemek, kah-
venin yolculuğunu fin-
canda sonlandırmaktır. 
Kahvenin her adımında 
olduğu gibi demlemenin 
de çok farklı yolları olup, 
her demlemede farklı tatlar 
elde edilir. 

Kahve demlemede, lezzeti 
belirleyen en önemli etmen 
suyun kalitesidir. Suyun 
ısısı, sertliği, suyun tadı, 
kondisyonu ve benzeri gibi 
özellikleri, kahvenin tadını 
belirlemede etkilidir. Kahve 
demlerken suyun, kireçli 
olmaması ve pH değeri-
nin 7 ve 7’ye yakın olması 
gerekir.

Ayrıca bir kahve değirme-
ni kullanmak, kahvenin 
eşit şekilde öğütülmesini 
sağlayacağından, demle-
mede aktif bir rol oynar. 
Kahve değirmenleri,; elek-
trikli ve el değirmeni diye 
ayrılırken, kendi içerisinde 
de bıçaklı, dereceli veya 
kahve hazneli olarak ayrılır. 
En ucuz kahve değirmen-
leri bıçaklı değirmenlerdir.
Blender’a benzeyen bu 
değirmenler çekirdekleri 
eşit parçalar halinde öğüt-
mediği için sağlıklı bir araç 
değildir.
Yassı Diskli değirmenlerde 
ise öğütme derecesi ayarla-
nabilir. İnce öğütme işle-

minde diskler birbirine çok 
yaklaştığı için ısınmaya 
neden olur ve kahvenin 
tadı bozulur. Aynı zamanda
bu değirmenin kahve 
çekirdeklerinde çikolata 
ve karamel tadı ortaya
çıkardığı öngörülür.

Daha uzun ömür-
lü fakat daha 
pahalı olan
Koni diskli
değirmen
ler, öğüt
me konu
sunda
oldukça
başarılı
ve uzun
ömürlü
dür. 
Kahve
çekir-
değinden
meyve ve
narenciye ton
ları çıkardığı 
öngörülür. 

Nitelikli kahve işletme
lerinde kullanılan Porta 
filtreye öğüten model, kah-
veyi taze olarak öğütür. 

En pratik öğütücü, el değir-
menidir. Hem taşınabilir 
olması, hem de eşit şekilde 
öğütmesi oldukça kullanışlı 
hale getirir. 

Kahve öğütüldükten 15 
dakika içerisinde kendine 
has aromasını n %60’ını 
kaybedeceğinden kahvenin 
hemen demlenmesi gerekir.

Kahve demlemede uzman 
kişilere Barista denir. Ülke-
mizde yeni yeni bir meslek 
olarak görülse de Avrupa, 
Amerika ve Avustralya’da 
oldukça saygın bir meslek-
tir. Baristalar, kahveyele il-
gili her şeyi a’dan z’ye bilen 
kişidir aynı zamanda. 
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Demleme
olmasına rağmen, Koyoto 
Dripper, Brew Rail, Kone, 
Automatic Drip, Neapoli-
tan Drip, Vietnamese Filter, 
Drip Pot, Percolator olarak 
ayrılır. 

  Steeper/ Vacuum,
      yönteminde ise 
                      damıtma yolu  
  kullanır. 

         Aero-
           press,  
           Moka 
                         Pot, ve 
           Espres-
   so 
                        maki-  
                          nele-
r          inin de
                                 araların-      
                               da bulun- 
     duğu Pres-
       sure / Vacu-
                           um yönte-
                     mi ise baskıla-
     yarak kahve    
                          demler. 

      French Press’i kullanımı 
kolay bir kahve demleme 
tekniğidir. Evde mükem-
mel bir kahve yapmak için 
çok uygundur. İyi bir sonuç 
almak için püf noktaları; 
taze öğütülmüş kahve, 
temiz ekipman, doğru 
demleme ve filtrelenmiş su.
Sıcak su ile Fench Press’i 

durulayıp suyu döktükten 
sonra, kahveyi French 
Press’in içine koymalısınız. 
Kronometrenizi 4 daki-
kaya ayarlayıp başlatınız. 
Ortalama 96 derecede-
ki sıcak suyu 30 saniye 
süresi içinde 200 ml. kadar 
dökünüz ve blooming yani 
köpüklenme süreci bitince 
(ortalama 1 dakika son-
ra) bir kaşık yardımı ile 
karıştırınız. French Press 
potuna geri kalan sıcak 
suyu bütün kahve ısla-
nacak şekilde aynı ölçüde 
potun içine dökünüz. 
Kronometredeki 4 daki-
kalık süreç bitince pistonu 
yavaşça (30 saniyede) 
sonuna kadar bastırıp 
kahve demleme işlemini 
sonlandırınız. Demleme 
işlemi sonucu kahvenizi 
başka bir pota aktarınız 
veya direk fincanlara 
döküp servis ediniz. Aksi 
takdirde kahve demleme 
süreci devam eder. 

En eski kahve demleme 
yöntemlerinden biri olan 
Türk Kahvesi de kendine 
has bir yöntem olup, bol 
köpüklü tercih edilir. 

Kahve demleme yöntemleri 
kendi içinde 4 farklı gruba 
ayrılır; 
Steeping, Pour Over / Drip, 
Steeper / Vacuum ve Pres-
sure / Vacuum

Steeping, yani demleme 
yöntemi, oldukça yaygın 
bir yöntemdir. Frenchpress, 
Cold Brew, Clever gibi 
türlere ayrılır. 

Pour Over/ Drip ise damla-
ma olarak bilinir. En yaygın 
örnekleri Chemex ve V60
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Espresso makinesi için 
paranızı harcamak istemi-
yor ve espresso kadar sert 
kahve içmek istiyorsanız 
Mocha Pot tam size göre. 
Mocha Pot’un büyüsü, üç 
bölmeli demleme siste-
minde saklı. Alt bölümde 
su kaynayınca buharın 
basıncıyla su yavaşça yu-
karı çıkar. Su, orta bölüm-
deki kahveyi, filtreye doğru 
sıkıştırarak filtreden geçip 
üst bölümde birikir. su 
kaynadıktan 5 dakika sonra 
kahveniz içime hazır olur. 

Hemen hemen her dem-
leme yöntemine göre kahve 
çekirdeğinin öğütücü oranı 
vardır. En ince toz halinde-
ki kahve Türk kahvesinde 
kullanılırken, bir tık kalını 
Espresso için kullanılır. 

Kahveden daha iyi bir 
lezzet alabilmeniz için de 
demleme oranlarına (Brew 
Ratio) dikkat etmeniz gere-
kir. Her yönteme ve kahv-
eye göre bu oranlar değişse 
de genellikle 1:2 ‘dir. Bu 
çok sert olmayan kahve 
için bir orandır. 

Specialty Coffee / Nitelikli Kahve; 
Bu terim ilk olarak 1974’de Erna Knutsen Tea & Cof-
fee Trade Journal’ın bir sayısında kullanır. Knutsen özel 
mikro iklimlerde üretilen en iyi lezzete sahip Kahveyi 
tanımlamak için bu terimi kullanır.
 
CAA (Specialty Coffee Association Amerika)’ya göre, spe-
cialty coffee; cupping sonucu 100 puan üzerinden 80 puan 
alan kahveyi derecelendirmek için kullanılır. Specialty 
Coffee özel mikro iklimlerde, belli bölgelerde, belli ola-
nakların bileşimi sonucu yetişir. Bu sayede hatasız, eşsiz 
bir lezzete sahiptir. Kendisine has eşsiz lezzeti, aroması, 
tadı ve nitelikleri yetiştirildiği toprakların neticesidir. 

Aldığınız kahvenin nitelikli kahve olup, olmadığını anla-
mak için üzerindeki bilgilere bakmanız yeterli olur.  Pake-
tin üzerinde kavrulma tarihi, geldiği yer ve türü olan bir 
künye yer alır. Bu künyede de ülke, bölge, çiftlik, işleme 
biçimi gibi bilgiler de yer alabilir. 

Günümüzde kahve en kaliteli ve talep gördüğü zamanı 
yaşıyor. Petrolden sonra en çok ihraç edilen ürün olan 
kahve, 3 farklı dalga ile de önümüze konulabiliyor. 

1. Dalga Kahve: İçimi hazır kahve. Folgers, 
Maxwell House ve Nescafe ile başlayan furya, vakumlu 
paketlerin çıkmasıyla altın çağını yaşar.

2. Dalga Kahve: Starbucks, Tchibo, Cafe Nero 
gibi kahve zincirlerinin hayatımıza girmesiyle, kahve bir 
dalga daha yaşar ve hem insanların buluşma noktaları 
haline gelen yeni mekanlar birbiri ardına açılır hem de 
kahve artık değişik formlarda sunulmaya başlar. 

3. Dalga Kahve: Kahvenin yaşadığı son dalga 
ile aslında en değer gördüğü zamana ulaşmış olur. Çünkü 
bu dalga ile hemen hemen hepimiz daha iyi kahveler içip, 
ne içtiğimizin de bilincine vardık. 
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 Kahve         
     İçecekleri
Affogato: (İtalyanca “boğulmuş”) Espresso kahve bazlı bir tatlı. Bir shot espresso, bir shot 
vanilya dondurma. Cappuccino fincanında servis edilir.

Antoccino: Bir shot espresso ve ve aynı oranda (1:1) köpürtülmüş sıcak süt. Espresso 
fincanında servis edilir. 

Black Eye: Drip Filtre Kahveye, Espresso eklenerek hazırlanan kahve.

Black Tie: Geleneksel Tayland Buzlu çayına (baharatlı ve tatlı soğuk siyah çay; por-
takal çiçeği suyu ile demlenmiş, yıldız anason, öğütülmüş demirhindi, şeker ve yoğun-
laştırılmış süt veya krema) ile Espresso eklenmiş bir kahve-çay karışımı.

Breve: Bir Shot Espresso ve yarı yarıya köpürtülmüş süt.

Caffè Americano: Caffè Americano veya kısaca Americano; sıcak suya, bir shot espresso 
eklenmiş kahve. Oranı 1:3 (30ml:120ml.) İtalyanların Amerikaya göçmen olarak gelmesi 
ile Amerikalıların alışık olduğu Filtre Kahve tadına benzetmek için yapılmış bir kah-
vedir. Diğer bir bilgiye göre 2. Dünya Savaşında Avrupaya gelen Amerikan askerlerine 
ülkelerinde alışık oldukları kahve tadına benzetmek amacı ile yapılır.

Café au Lait: Fransız bir kahvedir. French Press kahveye 1:1 oranında sıcak süt eklenerek 
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Cafe Borgia: Cafe Mocha’nın üzerine krem şanti, rendelenmiş portakal kabuğu ve tarçın 
ile servis edilir.

Café Bombón: Bir shot espresso ve tatlı yoğunlaştırılmış süt. Oranı 1:1. Valenzia (İs-
panya) popüler olur. Asya’da Malezya ve Singapur’da “Kopi Susu Panas”, Tayland “Gafeh 
Rorn”  olarak bilinir.  Asya’da espresso yerine poşet kahve sıcak suda demlenir. Görsel 
olarak cam bardak kullanılır ve tatlı yoğunlaştırılmış kahve yavaşça dökülerek bardağın 
dibine çökmesi sağlanır.

Café Cubano: Kübaya özgün bir espressodur. Porta Filtreye çekilen kahve ile beraber es-
mer şeker koyulup, kahve demlenir. Espresso makinelerinin icadı ile Küba’ya ihraç edilen 
makinelerin Küba’nın sosyal bir aktivitesi haline gelir. Küba harici Miami, West Palm 
Beach, Tampa ve Keys’de de sosyal bir aktivite olup Cafe Cubano içilmektedir. 

Caffè Crema: İki farklı kahveyi tanımlar; 1-) Espressonun eski adı; 1946’da Gaggia’nn 
ürettiği makine ile espresso’nun üzerinde krema oluşması ile İtalyanların bu kremadan 
çekinirler ve Gaggia espressoyu Cafe Crema olarak pazarlar. 2-) İsviçre, Kuzey İtalya ve 
Avusturya’da 1980’ler itibari servis edilem long espresso kahve (180-240ml). Kahve daha 
kalın çekilir.

Café de Olla: Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinde, toprak kil testilerde demlenen 
kahve. Tarçın ve Piloncillo (Latin Amerika ülkelerinde kısmen rafine edilmiş, preslenmiş 
şeker kamışı) ile tatlandılır ve genelde soğuk havalarda içilir.

Caffè Latte: Espresso ve köpürtülmüş süt ve üstü hafif süt kreması (Oranı 1:3). 

Caffè Marocchino: Espressino’ya benzer Espresso, Köpürtülmüş süt ve Kakao pudrasın-
dan ile hazırlanır.

Cafe Medici: Portakal veya limon kabuğu ve Çikolata şurubunun üzerine demlenen 
Espresso. Genelde üzeri krema ile kaplanır.
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Café Mélange: Geleneksel olarak filtre kahve ile yapılır. Oranı1:1:1 (kahve, süt, süt 
köpüğü) Avusturya, İsviçre’de popülerdir.

Café Miel: İspanya’da içilen bir kahvedir. Filtre kahve, köpürtülmüş süt, tarçın ve bal ile 
yapılır. Oranı 4:2:1 (Kahve:Süt:Bal, tarçın, vanilya şurubu)

Coffee Milk: Rhode Island’ın (ABD) resmi eyalet içeceğidir. Köpürtülmüş sütün içine 
kahve şurubu koyularak yapılır.

Cafe Mocha: Mocha bir kahve çeşididir. Bicerin’den esinlenilerek yapılan bir Amerikan 
buluşu olan Mocha, İtalya ve Fransa’da kullanılmaz. Mocha’nın birçok çeşidi vardır. 
Mocha’da çikolataş urubu, tatlı kakao tozu, dövülmüş kakao kullanılabilir. Mocha koyu 
acı kakaolu veya sütlü çikolata içerebilir. Mocha genellikle cappuccino gibi üstüne süt 
köpüğü konularak servis edilir fakat bazen süt köpüğünün yerine krema kullanılabilir. 
Genellikle tarçın ve kakao tozu ile süslendirilir bazen tat ve estetik katması için hatmi 
kullanılabilir. Amerika’da ise sıcak çikolatanın içine bir shot espresso ile servis edilir.

Café Touba: Senegal’in kutsal sayılan şehri Touba’ya adanmış ruhani bir kahve çeşididir. 
Kavrulma esnasında çeşitli baharatların eklenmesi ile süreç tamamlanır ve filtre kahve 
olarak demlenir.

Cafe Zorro: Espressoya aynı oranda sıcak su eklenerek hazırlanır. Oranı 1:1

Ca phe sua da: Orjinal Vietnam kahvesidir. Buzlu, sütlü kahve anlamına gelir. Yoğun-
laştırılmış tatlı süt ve indiba ile filtre kahve (Vietnam usulü metal filtre) karışımı, buzlu 
bardakta servis edilir.
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Café del Tiempo (Yaz mevsimi kahvesi) veya Café con Hielo (Buzlu Kahve): Cafe 
Bombon ekstra bir bardak buz ile servis edilir. Cafe Bombon sıcak iken buzlu bardağa 
dökülür. Kahve soğuduktan sonra bir kaşık yardımı ile buzlar yenir.

Cappuccino: Orijini Avusturya’dır, 1805 yılında Kapuziner olarak sözlükte geçer. 1700’lü 
yıllar itibari Avurtuya-Macar İmparatorluğu’nda bulunan kafelerin menülerinde yer alır. 
Cappuchin Rahiplerinin Kapüşonlarına benzediği için bu takma isim takılmıştır. 1930 
yıllarında ilk defa Kuzey İtalya’da bugünkü ismi Cappuccino anılmaya başlamıştır. Stan-
dardı 150-180ml. porselen fincanda 1 Shot espresso, aynı oranda süt ve yine aynı oranda 
süt kremasıdır. Oranı 1:1:1. Doğru hazırlanmış Cappuccinonun üzerinde hava baloncuk-
ları olmaz ve üst yüzeyi parlaktır. İtalya, Avusturya, İsviçre’de üzerine kakao veya tarçın 
dökülerek servis edilir. 

Cortado: İspanya, Portekiz, Norveç ve Latin Amerika ülkelerinde özellikle öğleden 
sonra içilen bir kahve çeşididir. 1 Shot espresso ve yine aynı oranda sıcak sütten oluşur. 
Normalde mikro köpük yoktur ama baristalar latte art için az da olsa mikro köpüklü 
yapar. Pingo, Garoto olarak da bilinir ve Küba’da Cotaditio olarak bilinir. Kendisine has 
bir cam bardakta servis edilir.

Cortado Condensada: Cortado’nun yoğun tatlılandırılmış süt ile hazırlanmış versiy-
onudur.  

Decaf: Kafeinsiz kahve. 1820 yılında yazar Goethe’nin isteği üzerine Friedlieb Ferdinand 
Runge tarafından kahve çekirdekleri içerdikleri kafeinden ayrıştırılır. Günümüzde 6 
farklı yöntemle kafeinsizleştirme işlemi yapılabilir. 

Dirty Chai: Chai Latte’ye bir shot espresso ilave edilerek hazırlanır.

Doppio: İtalyancada duble anlamına gelir ve duoppio espresso yani çift shot espressoyu 
tanımlar.

Eggnog Latte: İngiltere orijin bir kahve çeşididir. 1 Shot espresso, süt ve çiğ yumurta 
karışımı ile hazırlanır. Özellikle Sonbahar / Kış sezonununda içilir. Muskat cevizi kah-
venin üzerine rendelenerek servis edilir.

Eiskaffee: Almanya orijinli dondurmalı bir kahvedir. Affogato’dan farkı filtre kahve kul-
lanılır, süt ve bazen üstüne krem şanti ile servis edilir.

Espressino: Marocchino’ya benzer espresso ya köpürtülmüş süt ve üzerine kakao tozu ile 
servis edilir.

Espresso: Espressso makinesi ile 9 barlık buhar basıncı ve 86-96 derecede demlenmiş 
ortalama 25-30 ml.’lik kahve içeceğidir. Cappuccino, latte, americano gibi bir çok kah-
venin temelini oluşturur. Yoğun bir kahve olduğundan, kahvenin konsantresi olarak da 
tanımlanır.
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Espresso Romano: Bir dilim limon veya limon kabuğu 
ile servis edilen tek shot espresso kahve.

Flat White: Avustralya ve Yeni Zelanda orijinli bir 
kahvedir. 1970’lerde cappuccinonun mikro köpüğü 
olmadan, latte gibi ama daha çok kahve barındıran 
alternatif oluşur. Orijinal olarak çift shot espresso 220-
260 ml. porselen fincanda servis edilirken günümüzde 
çift shot ristretto ile 150-160 ml. cam bardakta servis 
ediliyor. Avustralya ve Yeni Zelandalı Baristaların İn-
giltere’ye yerleşip kendi kafelerini açmaları ile İngilte-
re’ye oradan da tüm dünyaya yayılmıştır.

Frappuccino: Starbucks tarafından telif hakları satın 
alınmış soğuk tatlandırılmış kahve içeceği.

Galão: Filtre Kahve ve süt köpüğü ile (oranı 1:1) hazır-
lanmış orijini Portekiz olan kahve.

Guillermo: Bir dilim lime üzerinde çift shot espresso. 
Bazen buzlu olarak servis edildiği gibi süt de eklene-
rek servis edilir.

Greek frappé Coffee: Soğuk veya buzlu instant kahve 
ve süt karışımı kahve içeceğidir. Yunanistan ve Kıbrıs 
Rum kesiminde popüllerdir.

Green Eye: Triple Death olarak da bilinir. Filtre kahve-
ye 3 shot espresso eklenerek hazırlanır.

Half-caf: Yarı kafeinsiz yarı normal kahve ile hazırla-
nan kahve.

Iced Coffee/ Cold Drip: Buzlu su ile demlenmiş kahve.

Indian Filter Coffee: Kuzey Hindistan’da bir kahve 
demleme çeşididir. Madras Filtre Kahve yada Kaapi 
olarak da bilinir. Dark Roast Kahve (%70-80) ve geri 
kalanı hindiba ile demlenir.

Instant Coffee: Çeşitli metodlar ile kahve çekirdekleri-
nin toz veya ufak tanecikler haline getirilip, Türkiye’de 
hazır kahve, 3ü1 arada olarak satılan kahve türüdür. 
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Irish Coffee: İskoç Viski, filtre kahve, esmer şeker ve krem şanti ile servis edilen İskoç-
ya’ya özgün bir kahve içeceğidir. 1 shot İskoç viskisine bir kaşık esmer şeker koyulup 
buhar çubuğu ile kaynatmadan ısıtılır. 50-70ml. kahve ilave edlir ve üzerine krem şanti 
eklenerek, kendine özel bardağında servis edilir.

Kopi Susu: Malezya, ve Borneo’da içilen sütlü bir kahve. Sıcak tatlı yoğunlaştırılmış sütün 
içine taze öğütülmüş kahve koyulup karıştırılır ve sonra ılıması ve kahvenin dibe çokme-
si beklenir.Kopi Turbruk:  Endonezya’da içilen sütlü bir kahve. Kopi Susu’ya benzer, tatlı 
yoğunlaştırılmış süt yerine sıcak sütün içine şeker ve taze çekilmiş kahve koyulup ılıma-
sını ve kahvenin dibe çokmesi beklenir. 

Latte Macchiato: İtalyancada süt üstündeki leke, benek anlamına gelir. 350-380ml. cam 
bardakta servis edilir. Süt köpürtüldükten sonra bardağa dökülür ve espresso sütün or-
tasından bardağa dökülür. Sütteki mikro köpük daha yoğundur. Ortalama olarak süt 2:1 
mikro köpükten oluşur.

Leche y Leche: Cortado’nun yoğun tatlı süt ve üstüne krema ile hazırlanmış versiyonu-
dur.   

Macchiato: Caffè macchiato tek shot espresso üzerine mikro süt köpüğü eklenerek servis 
edilen espresso kahvedir.

Mazagran: Espresso, buzlu bir bardağın içine demlenir ve bir dilim limon isteğe göre 
şeker koyulur. Orijini Portekiz’dir.

Palazzo: Güney Kaliforniya’ da moka pot ile demlenen kahveye tatlı krema eklenerek 
servis edilen bir kahvedir.

Pharisäer: Nordfrisland / Almanya bölgesine ait iki yüzlü anlamına gelir. Bir fincan filtre 
kahve ve 2 shot rum üzerine krema koyularak servis edilir.

Pocillo: Orijinalinde Cloth Drip (bez filtre drip) ile demlenen, ortalama 30ml. ebatında 
acı kahve. Günümüzde espresso veya moka pot kullanılır. Tazitas de Pocillo diye adlandı-
rılan kendine has fincanlarda servis edilir. Özellikle Latin Amerika ülkelerinde öğleden 
sonra ya da akşam yemeğinden sonra içilir.

Red Eye: Shot in the Dark olarak da bilinir. Drip Kahveye 1 shot espresso eklenerek ser-
vis edilir.

Ristretto: Kısa demlenmiş espresso kahve. Ortalama olarak 20 ml. Espressoya göre daha 
az acıdır. Daha yoğun, dolu olarak tanımlanır.

Skinny Latte: Yağsız süt ile hazırlanan cafe latte.

Soy Latte: Soya sütü ile hazırlanan cafe latte.
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Vienna Coffee: Aslen filtre kahve ile yarım fincan kahve üzerine fincannın ağzına kadar 
krema eklenerek servis edilir. Günümüzde Espresso Doppio ile de hazırlanmaktadır.

White Coffee: Malezya’da popüler olan bir kahvedir. Kahve çekirdekleri palmiye yağında 
kavrulur. Ve kahve tatlı ve yoğunlaştırılmış süt eklenerek buzlu servis edilir.

Yuanyang: Hong Kongun geleneksel sütlü çay ve kahve karışımı bir içecektir. Yuanyang 
mandarin ördeği anlamına gelir ve aşkı sembolize eder, bu ördekler genelde karşımıza 
çift olarak çıkar ve erkeği dişisine göre iki farklı birbirine uymayan ördeklerdir. Sütlü çay 
ile kahve de birbirlerine görünüşünde uymayan içeceklerdir

Zebra Mocha: Black Tux olarak da bilinir, cafe mokanın beyaz çikolata ile servis edilmiş 
halidir.

Bulletproof Coffee: Kurşun geçirmez kahve olarak da bilinen filtre kahvenin içerisine te-
reyağı ya da hindistan cevizi yağı koyarak yapılan bir kahve türü. Kilo vermeye yardımcı 
olduğu bilinmesinin yanı sıra, sağlık açısından oldukça faydalıdır.
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Kahvenin Etkileri
Günde bir fincan kahve;
Beyindeki sinirleri uyararak daha uyanık ve dinç olmamızı sağlar. 
Alzheimer’a yakalanma riskini %65 düşürür.
Vücudumuzda adrenalin salgılatarak, fiziksel olarak daha dinç olmamızı sağlar.
Metabolizmayı hızlandırarak, kilo kaybına sebep olur.
Günlük B2 vitamin ihtiyacımızın %11’ini, B5 vitamin ihtiyacımızın %6’sını, Manganez 
ve Potasyum ihtiyaçlarımızın %3’ünü, Magnezyum ile Niasin ihtiyaçlarımızın %2’si 
karşılar. 
Antioksidan olarak vücudumuzu korur.
Karaciğer ve kalın bağırsak kanserlerine yakalanma riskini  %25 azaltır. 

Kahve içtiğimizde ne olur?
Kahveden aldığımız ilk yudumda sadece aromasını ve kokusunu duyarız. 10. dakika-
da kafein ,kanımıza karışmaya başlar ve kalp atışımızı hızlandırırken, kan basıncımızı 
arttırır. 20. dakikada Adenozin reseptörlerimizi engeller ki bu da yorgun hissetme-
memize katkı sağlar. Çünkü adenozin yorgun hissettirir. 30. dakikada daha rahat nefes 
alırken, görüş açımız keskinleşir. 40. dakikada Serotonin hormonumuz artmaya başlar. 
Bu da daha enerjik ve mutlu hissetmemize yol açar.  4 saat sonra vücudumuz hala son 
hızla çalışır. Yağlarımız yakılırken, tansiyonumuz yükselir. 6 saat sonra tuvalete gitme 
ihtiyacı hissederiz. 12 saat sonra kafein vücudumuzdan atılmış olur. 
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   Fala
             İnanma(!)
Kahve falının ortaya çıkışı, Osmanlı Dönemi’nde insanların kahveyle tanışmasıyla 
başlar. Konaklarda yaşayan varlıklı ailelerin yanlarında kalan dadıların, halayıkların 
başlattığına inanılır. Fal bakmanın yaygınlaşması 18. yüzyılı bulsa da Doğu’da ‘Fincan 
Kadınları’ denilen, fal bakmaktan geçimini sağlayan insanlar tarih sahnesinde görünür. 
Fal baktırmak isteyen kişi küçük bir paket kavrulmuş kahveyle falcı kadına gider. Bir 
ya da birkaç fincan kahve pişirilir. Bu kahveden fala bakan kadına ikram edilmesi ise 
adettendir. Kahve içilip, bitirildikten sonra içen tarafından bir dilek dileyerek fincan 
kapatılır ve üç kez çevrilir. Fincan soğumaya bırakılır. Fincanın soğumasıyla fincan ve 
tabak birbirinden ayrılır.  Sonra da Fincan Kadın, kahve telvesinden gördüklerini söyler, 
öğütlerde bulunur.



TÜRK KAHVESİ
Kahveyle tanışıp bir kültür haline getirmemiz 16. yüzyıla, Osmanlı Devleti’nin Yemen’i 
işgel etmesine dayanır.  Kahveyi o kadar  benimseyerek sahiplenmişiz ki Türk kahve 
diye bir kahve demleme yöntemi oluşturmuşuz. Sadece kahve içmek için değil, bir ritüel 
halini almış kahve artık hayatlarımızda. Türk Kahvesi kültürü ve geleneği 2013 yılında 
UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kay-
dedilmiştir. 
Sadece Türk kahvesi olarak da bırakmayıp, Menengiç Kahvesi, Mırra, Dibek Kahvesi, 
Damla sakızlı Türk kahvesi, Mirvari ya da sütlü Türk kahvesi gibi türleriyle de kahve 
geleneklerimizi geliştirdik. 

Menengiç Kahvesi; aslında bir kahve değil. Ülkemizde yetişen çitlembik bitkisinin 
tohumlarından yapılır. Çitlembik ise yabani bir fıstık türü. Kahve olmadığı içinde tama-
men kafeinsiz.  Su ya da sütle                                                     hazırlanan kahve,aynı za-
manda nefes yolları                                                                              enfeksiyonlarına olduk-
ça iyi geliyor. 

Dibek Kahvesi ise,                  Arabica kahve-
sinin keçiboynuzu,        menengiç, 
kakao ve zahter         gibi bitkilerle 
dibekte            dövülmesiy-
le oluşur. Kanser          ve Parkin-
son hastaları              oldukça 
etkili olduğu             bilinir.  
      

Mırra ise bilindiği          üzere Arap-
coğrafyasından                  gelir. Oldukça 
acı ve koyu bir kahve              olmasından 
dolayı ufak bir fincanda           içilir.  Aynı bardak 
silinerek misafirlere peşi       sıra ikram edilir. 

Mirvari kahvesi ise hemen hemen dibek kahvesine benzer. İçeriğinde Salep, Damla Sakı-
zı, keçiboynuzu, mahlep ve safran gibi bitkiler konularak hazırlanır. Soyunun Osmanlı’ya 
dayandığı düşünülür. 

Evlilik öncesi ailelerin tanıştığı, kız isteme töreninin yapıldığnda da gelin, damada ve ai-
lesine elleriyle yaptığı kahveyi ikram eder. Damadın kahvesine bol tuz koyar. Eğer damat 
tuzlu kahvenin tamamını içerse  uyumlu bir hayatları olacağına işaret edilir. 
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1- Yetişkin biri günde ortalama kaç bardak kahve içer? 
  a)1   b)3   c)5

2- Hangisi daha az kafein içerir?
  a) Çekirdek kahve  b) Instant Kahve

3) Kahve ilk nerede keşfedilmiştir?
  a) Orta Amerika  b) Hawaii   c) Afrika

4) Kahve çekirdekleri en iyi nerede saklanır?
  a)Derin Dondurucu    b)Buzdolabı   c) Oda sıcaklığı

5) Hangi ünlü besteci kızları için kahveyle ilgili oyun bestelemiştir? 
  a) Shakespeare  b)Beethoven  c) Bach

    Düzeltmeler, eksik ve kaynakça için barkodu okutabilir ya da 
                            websitemizi ziyaret edebilirsiniz.   

   O ŞEY DERGİ bir HEMFİKİR SANAT projesidir ve Tüm 
   hakları HEMFİKİR SANAT’a aittir. 




