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KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ

150 yıllık
gelenek

Hikâyesi 1871
yılında Tahtakale’de
mütevazı bir
dükkânda başlayan
ve geçen zamanla
birlikte uluslararası
bir yer edinen
Kurukahveci Mehmet
Efendi, kahveyi bir
sanat gibi işleyerek
bugün başta Türkiye
olmak üzere 60’a
yakın ülkede, kahve
severlerin beğenisine
sunuyor. Her
yudumda aynı kalite
ve keyfi ulaştırma
amacı doğrultusunda
Kurukahveci Mehmet
Efendi, 150 yıldır Türk
kahvesi denilince
dünya çapında akla
gelen ilk marka olma
özelliğini koruyor.
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Me d i a C a t

Tahmis Sokağı’ndaki mağazanın
1932 yılına ait görüntüsü.

T

ürk kahvesi 19’uncu yüzyıl
sonlarına kadar çiğ çekirdek
olarak satılıyor ve evlerdeki
kahve tavalarında kavrulduktan, el değirmeninde çekildikten
sonra pişirilip içiliyordu. Babasının baharat ve çiğ kahve satan dükkânında çalışmaya başlayan Mehmet Efendi, 1871
yılında işin başına geçti ve o zamana kadar çiğ çekirdek olarak sattıkları kahveyi “kavrulmuş”, “öğütülmüş” ve “paketlenmiş” olarak tüketime hazır şekilde
İstanbullulara sundu. Böylece Mehmet
Efendi, getirdiği bu yenilik ve sağladığı
kolaylıkla Kurukahveci Mehmet Efendi
olarak anılmaya başlarken 150 yıllık bir
marka yolculuğunun da temelleri atılmış oldu.
1931 yılında vefat eden Mehmet
Efendi’nin ardından oğulları Hasan
Selahattin, Hulusi ve Ahmet Rıza
Beyler baba mesleğini devam ettirdi.
Hasan Selahattin, Türk kahvesinin
yurtiçinde olduğu kadar yurtdışına da
pazarlayarak bilinirliğinin artmasını
sağlarken Hulusi Bey, dönemin gelişen teknolojisini göz ardı etmeyerek
toplu üretimi gerçekleştirdi. İstanbul
Eminönü Tahmis Sokağı’ndaki dükkânın yerine dönemin ünlü mimarı
Zühtü Başar’a günümüzde de kullanılmakta olan “art deco” tarzında
üç katlı bir bina inşa ettirerek, hem

tüketicilerle bir araya gelme imkânı
sundu hem de üretim ve paketleme
süreçlerinin gerçekleşmesini sağladı.
Hulusi Bey’in bir diğer önemli katkısı ise şirketin markalaşmasına öncülük etmesiydi. 1933 yılında dönemin
usta grafikeri İhap Hulusi Bey halen
kullanılmakta olan ünlü “Kahve İçen
İnsan” logosunu tasarladı.
MİMAR ZÜHTÜ BAŞAR
İMZALI TARİHİ BİNA
Eminönü Tahmis Sokağı’ndaki Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları
binası Zühtü Başar’ın imzasını taşıyan
binalar arasında özel bir öneme sahip.
Binanın öne çıkan özelliklerinden
biri, art deco üslubunda inşa edilmesi.
1920’li yıllarda Fransa’da ortaya çıkan
art deco üslubu, sanayiye önem veren
yanıyla diğer mimarlık okullarından
ayrı bir çizgide ilerliyor. Çizgileri ve
desenlerinin geometrik olmasının
yanı sıra gotik süslemelerden yararlanılan bir sanat akımı olması art deco’nun modern ve özgün bir görünüşe
sahip olmasını sağlıyor. Bu anlamda
binayı tasarlamadan önce Berlin ve Viyana’da kahve dükkânlarını inceleyen,
kahve üretimi ve satışının bütün aşamalarını gözlemleyen mimar Başar’ın
en önemli başarısı; Türklerin dünyaya
armağan ettiği Türk kahvesini moder-

Tahmis
Sokağı’ndaki
mağazadan
merdiven
detayı.

kahvesiyle buluşturmak ve kaliteden
ödün vermeden tüm dünyada geniş
kitlelere Türk kahvesini tanıtmaktır.
Bu yolda sağlam adımlarla ilerleyen
Kurukahveci Mehmet Efendi başta
Türkiye olmak üzere; aralarında ABD,
Rusya, Fransa ve Yeni Zelanda’nın da
bulunduğu 60’a yakın ülkede tüketiliyor. 1871 yılından bu yana faaliyet
gösteren ve Türkiye’de, Türk kahvesi pazarında lider olan Kurukahveci
Mehmet Efendi, dünyada da en eski
kahve markalarından biridir.
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’na
kayıtlı ilk Türk şirketlerinden biri olan
Kurukahveci Mehmet Efendi, aynı zamanda markalaşma yolunda adım atan
ilk reklamveren şirketler arasında yer
alıyor. Zira 1930’lu yılların görsel dili
reklam mesajlarıyla desteklenerek,
grafik tasarımın, basılı reklamların,
açıkhava reklam çalışmalarının ve
POP malzemelerinin Türkiye’deki ilk
örnekleri ortaya çıktı. 1933’te Yerli
Malları Sergisi için tasarlanan stant,
1938’de kahve dağıtımı yapan kamyonetin giydirilmesi, 1941’de ilk açıkha-
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1933 yılında
İhap Hulusi tarafından
yapılan amblem.

İhap Hulusi tarafından yapılan amblem;
1992 yılında Bülent Erkmen tarafından kurum
ismiyle ilişkilendirilerek yeni bir kurumsal
kimlik sistemine dönüştürüldü.

va reklam çalışması, 1930–1936 yılları
arasında tasarlanan takvim altlıkları,
1933–1955 yılları arasında hazırlanan
gazete ve dergi ilanları, markanın
öncü uygulamaları arasında yer aldı.
Kurukahveci Mehmet Efendi’nin,
başarısıyla yıllara direnen bir marka

olmasında; yöneticilerinin doğru zamanda doğru adımı atmış olmaları
kadar, görsel kimliğin önemini kavrayarak yenilikleri kısa sürede marka
kimliğine taşıma duyarlılıklarının ve
tasarımcıların oluşturduğu isabetli
çözümlerin de önemli rolü var.
1992’de, çağın gereklerine uygun
yepyeni ambalaj malzemeleri ve ideal sunum, tüm zamanları kapsayan
görsel kimlik yenileme çalışmasıyla
pekiştirildi. İhap Hulusi’nin hazırladığı amblem, ulusal ve uluslararası
tasarım dünyasının önde gelen ismi
Bülent Erkmen tarafından, kurum

ismiyle ilişkili yeni bir yapısal kurgu
ile bir kurumsal kimlik sistemine dönüştürüldü.
Günümüzde reklam çalışmalarının yanı sıra, tanıtım faaliyetleriyle de
sesini duyuran Kurukahveci Mehmet
Efendi, müzik ve sanat festivallerindeki sponsorluklarıyla da kültür hayatımıza destek vermeyi sürdürüyor. ■

nizmle buluşturarak gelecek nesillere
taşınmasını sağlamasıdır.
MARKALAŞMA YOLUNDA
İLK ADIMLAR
Kahve sektöründe sürekli büyüyen
bir dünya şirketi olarak Kurukahveci Mehmet Efendi’nin misyonu tüm
kahveseverleri ürettiği nefis Türk

Firmanın halen
faaliyetini sürdürdüğü
Tahmis Sokağı’ndaki
satış mağazasının 1960
yılındaki görüntüsü.

1940’lı yıllarda firmanın
kahve dağıtım aracı.
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