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Abstract 

In this research, it was aimed to determine the images and codes constituted 
related to space in visual representations such as; artist perception of the 
period with painting, engraving and miniature of the Ottoman coffeehouses 
that were among the places of social life and experience, stated in the 
common topics of art and architecture disciplines. In the research, in which 
the multiple visual resources, along with the written documents were used 
as data collection tools, among the qualitative research methods, the image 
analysis method was employed. With the analyses carried on the 
architectural elements, objects and figures, the architectural characteristic of 
the Ottoman coffee houses and the spatial codes produced in the urban 
context were determined. With reference to this, it was reached to the result 
in the research that related to Lefebvre's triple theoretical framework on the 
production of space, coffee houses, which were the representatives of 
socialism produced by everyday life and spatial representatives, came into 
existence as a result of artistic work being reproduced as a space 
representing aesthetics, comfort, gaze and pleasure. 
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Özet 

Bu araştırmada sanat ve mimarlık disiplinlerinin ortak konuları arasında yer 
alan, toplumsal yaşam ve deneyim mekânlarından Osmanlı 
kahvehanelerinin, dönemin sanatçı algıları ile resim, gravür ve minyatür gibi 
görsel temsillerde mekâna ilişkin oluşturulan imgeler ve kodların 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak çoklu görsel 
kaynakların yanı sıra yazılı dokümanların kullanıldığı araştırmada, nitel 
araştırmalardan imaj analizi yöntemi kullanılmıştır. Mimari elemanlar, 
nesneler ve figürler üzerinden yapılan analizlerle, Osmanlı kahvehanelerine 
özgü mimari ve kentsel bağlamda üretilen mekânsal kodlar belirlenmiştir. 
Buna göre araştırmada, Lefebvre’nin mekanın üretimi üzerine üçlü kuramsal 
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çerçevesine bağlı olarak, gündelik hayat ve mekânsal pratiğin ürettiği, 
sosyalleşmenin temsili mekanı olan kahvehanelerin, sanatsal çalışmalarda 
estetik, konfor, seyir ve keyfin temsili bir mekanı olarak tekrar üretildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

1. Giriş  

Son yıllarda, gündelik yaşam ve toplumsal deneyimin fiziksel olduğu kadar 
kavramsal ve temsili olarak yansıma biçimleri, sosyoloji, felsefe, tarih gibi sosyal 
bilimlerin yanı sıra sanat ve mimarlık disiplininin de temel araştırma konularından 
birini oluşturmaktadır. Bu çerçevede her disiplinin kendi kavramsal çerçevesinde 
ya da disiplinlerarası yaklaşımlarla farklı boyut ve biçimlerde tartışılan mekan 
kavramı, Fransız düşünür Henry Lefebvre (2000: 67-69) tarafından toplumsal bir 
ürün olarak ele alınmış, mekan ve mekânsal süreçler toplum bağlamında 
tartışılmıştır. Lefebvre’nin bakış açısıyla mekan ne salt bir soyutlama ve nesne, ne 
de sadece somut bir fiziksel şey; ilişkiler ve biçimler bütünüdür. Bu bağlamda 
mekan cansız, sabit, durağan değil, canlı değişken ve akışkandır, yaşanılan 
deneyimlerin temelidir ve her deneyim mekanın birbiriyle ilişkili üçlemesinden 
oluşur: mekânsal pratik, mekan temsili ve temsili mekan.  

Lefebvre( 2000: 67-68)’e göre, bir toplumun “mekânsal pratiği” kendi mekanını 
yaratır. Bu mekanı diyalektik bir etkileşim içinde ortaya koyar, ona hakim olarak 
üretir. Analize tabi tutulduğunda, bir toplumun mekânsal pratiği mekanını deşifre 
ederek keşfeder. Dolayısıyla üretimi ve yeniden üretimi, toplumsal oluşuma özgü 
yer ve mekanları kapsar, toplumdaki her birey ve mekan arasında bir ilişkiyi 
tanımlar, süreklilik ve bağlılık sağlar. “Mekan temsilleri” yani tasarlanmış mekan; 
planlamacılar, mimarlar, yaşanan ve algılananı tasarlananla özdeşleştiren, 
sanatçıların mekanıdır. Üretim ilişkilerinin öngördüğü düzene, bilgiye, işaret ve 
kodlara bağlıdır. Bundan farklı olarak, “temsil mekanları” ise toplumsal yaşamın 
sanata da bağlı olabilen karmaşık sembolizmlerini barındırır. Yani mekana eşlik 
eden imgeler ve semboller aracılığıyla yaşanan mekan, yani “oturanların”, 
“kullananların” mekanlarıdır. Aynı zamanda o mekanı tarif edenlerin de -
sanatçılar, yazarlar, flozoflar- mekanıdır. Fiziksel mekanı, nesnelerini sembolik 
olarak kapsar. Basa (2015:28)’ya göre Lefebvre, bu kuramsal üçleme içinde 
mekanı, gündelik yaşam içinde algılanan (mekânsal pratik), mimarlar, 
planlamacılar ya da sanatçılar tarafından soyut olarak tasarlanan (mekan 
temsilleri) ve semboller ve anlamlar üzerinden yaşanan (temsil mekanları) 
kuramsal üçleme içinde devinimli bir toplumsal üretim olarak düşünmeye 
yöneltirken, mekanın nasıl üretildiğini anlamamıza olanak sağlar. 

Bu yaklaşımla Lefebvre (2000: 47-48)’ ye göre bir sokağın köşesi, meydan, pazar 
gibi kamusal “yer”ler, toplumsal mekanları ve mekanın belirli bir kullanımı ile 
mekânsal pratiği ifade ederler. Bazı paradigmalar bu mekanlara anlam 
verebilirken, mekânsal (toplumsal) pratiği niteleyen mekan kodları,  diyalektik bir 
ilişki içinde öznelerin (insanlar) mekanla kurduğu ilişkiyle oluşmaktadır. Böylece 
kodlar üzerinden üretilen ve bir gösterge niteliği taşıyan bir mekan deşifre 
edilebilmekte, “özne”lerin kendi mekanlarıyla, çevreleriyle etkileşimi de 
okunabilmektedir. Ancak Lefebvre (2000: 55) ’ye göre bilgi ve toplumsal pratiğe 
içkin kodlar uzun süredir yok olup gitmektedir. Günümüzde ise sadece kalıntılar -
kelimeler, imgeler, metaforlar- varlığını sürdürmektedir. 
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Lefebvre’nin kavramsal çerçeveden bakıldığında, Osmanlı Döneminin gündelik 
hayat, toplumsal pratik ve politik iktidarın ortak uzamı, gündelik/siyasi söylemler, 
mesajların ortamı ve kanalı olan kahvehaneler, mekânsal (toplumsal) bir pratiği 
ifade ederken, “sosyalleşme”nin önemli temsil mekanlarından biridir. Osmanlı 
döneminden günümüze kadar ki süreçte ise kahvehaneler ve onun tariflediği 
toplumsal mekan, durağanlıktan uzak, değişen kodlarla yeniden ve yeniden 
üretilmiştir. Dolayısıyla  kahvehaneler, Lefebvre’nin mekanı toplumsal bir üretim 
olarak algılamamızı sağlayan üçlü kuramsal çerçeveyi (algılanan, tasarlanan, 
yaşanan) içeren bir temsil mekanı örneğidir.     

Söz konusu mekan, sosyoloji, tarih, sanat ve mimarlık gibi disiplinlerin temel 
konularından biri olarak, tarih yazıcılığının eğilimlerinden kültür ve sosyal tarih 
kapsamında bir çok araştırmacı tarafından incelenmiştir (Emeksiz 2009; Ulusoy 
2011; Yaşar 2005;  Çağlayan 2012; Georgeon 1999; Oral 1997; Torun 2009; 
Saraçgil 1999; Mikhail 2007; Heise 2001, Tutal 2014). Bu çalışmalarda Osmanlı 
kahvehaneleri sosyalleşmenin temsil yeri olarak, toplumsal yaşam ve ürettiği 
kültür ve kodlar çerçevesinde tartışılmıştır. Kahvehenelere yönelik dikkati çeken 
diğer akademik araştırmalardan biri ise Hattox’un (1996) “Coffee and Coffehouse” 
isimli çalışmasıdır. Arap yazmaları, Avrupalı gezginlerin anlatılarına dayanan 
çalışmada, kahve ve kahvehanelerin Ortadoğu’daki toplumsal kökenleri 
incelenmektedir. Kömeçoğlu (2012) ise  “Kimlik, Mekan ve Gündelik Hayat” isimli 
çalışmasında, kamusal alan olarak kahvehane üzerinden Osmanlı Döneminde sivil 
toplum ve kamusallığı tartışmakta; kahvehaneleri akıl ve rasyonelliğin yeri olduğu 
kadar, heterotopinin, teatralliğin, oyunculuğun, estetiğin ve karnavaleskin yeri 
olarak kavramlaştırmaktadır. “Kahve bahane, kahvehane şahane: Bir Osmanlı 
kahvehanesinin Portresi” isimli araştırmasında ise Değirmenci (2015), Osmanlı 
dönemi tarihsel bağlamı içinde bir Türk minyatüründe resmedilen bedenler ve 
nesneler üzerinden üretilen kahvehanedeki toplumsal yaşantıyı irdelemektedir.    

Bu araştırmaların yanı sıra Türk ve Avrupa sanat tarihi de Osmanlı 
kahvehanelerini farklı yaklaşımlarla resmetmiş çalışmaları içermektedir. Thomas 
Allom, Antonia Ignace Melling, William Henry Bartlett, Eugène Flandin gibi 
Oryantalist sanatçıların gravür ve resimleri ile Türk minyatürleri resmedildiği 
dönemin tarihi belgeleri olmalarının yanı sıra Lefebvre’nin üçlemesi içinde, 
sanatçılar tarafından soyut olarak tasarlanan “mekan temsili” olarak mekan 
üretme sürecinin unsurlarından biri olarak değerlendirilebilir. Günümüzden 
bakıldığında bu temsiller, sanatçıların kahvehanelere ilişkin mimari detaylar ile 
mekânsal yaşantıya ilişkin gözlemleri, algıları ve ürettiği mekânsal kodları yansıtır.  

Lefebvre’nin kuramsal çerçevesinin oluşturduğu zemin üzerinde, bu çalışmada 
gündelik hayatın ve toplumsal deneyimin ürettiği, sosyalleşmenin temsil mekanı 
olan Osmanlı kahvehanelerin, görsel sanatlarla tekrar nasıl üretildiği konusunu 
tartışmaktadır. Bu bağlamda Osmanlı kahvehanelerinin, dönemin sanatçı algıları 
ile resim, gravür ve minyatür gibi görsel temsillerde, mekâna ilişkin oluşturulan 
imgeler ve kodların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

2. Yöntem 

Dönemin minyatür, gravür ve resim sanatçılarının Osmanlı kahvehanelere ilişkin 
algılarını ve resimsel imgelerle mekana ilişkin ürettikleri kodların tespitini 
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amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırmalardan imaj analizi yöntemi kullanılmıştır. 
İmaj analizi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı, 
görsel, işitsel materyallerin analizini kapsar (Duncum, 2016:9-19) 

2.1. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada 19. yy. sonlarına tarihlenen çoklu görseller ve dönem kahvehaneleri 
hakkındaki makale, dergi, kitap gibi yazılı dokümanlar veri toplama aracı olarak 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan minyatür, resim ve gravürler 
ise yazılı veri kaynaklarında sıkça yer alan ve kahvehaneleri deneyimleyen 
ressamların çalışmalarından taranarak seçilmiştir.  

2.2. Verilerin Analizi 

Araştırmada öncelikle Osmanlı kahvehanelerine ilişkin literatür ve yazılı 
dokümanların incelenmesiyle, mekana ilişkin toplumsal pratikler ve bu pratiğin 
ürettiği kodlar belirlenmiştir. Sonrasında seçilen görsel temsillerde, mimari 
elemanlar, nesneler ve figürler üzerinden yapılan imaj analizi ile sanatçıların 
kahvehanelere ilişkin ürettikleri mekânsal kodlar, bugünün bakış açısıyla analiz 
edilmiştir. Ancak çalışma algılanabilir somut nesnelerin etkileriyle sınırlandırılmış, 
kahvehanelerin sosyal ilişkiler açısından anlamı, işlevi, tarihiyle ilişkisi çalışmanın 
dışında tutulmuştur.  

3. Görsel Temsillerde Üretilen Osmanlı Kahvehaneleri 

Osmanlı kahvehaneleri, ilk kez Sufiler tarafından belirli dini ve sosyal semboller 
içeren bir ritüel çerçevesinde kullanılan kahve ve kahve tüketiminin, seküler temsil 
mekanlarıdır. Bu bağlamda ilk açılan kahvehaneleri sufi mekanlarından ayıran en 
önemli özellik, kahvenin dinsel amaçlı tüketimi değil verdiği zevk ve oluşturduğu 
sohbet ortamı ile bir sosyalleşme yeri olmasıdır (Hattox, 1996:74-75). Osmanlı 
dönemine ait ilk kent kahvehanesi, İstanbul’da özellikle kent ticaretinin en canlı 
merkezi olan Tahtakale’de, Halep’ten ve Şam’dan gelen Hekim ve Şems ismindeki 
iki kişi tarafından 1550’ler de açılmıştır (Mikhail, 2007:138; Değirmenci, 
2015:120). Açılan bu kahvehane, keyfe tutkun, İstanbullu erkeklerin toplanma ve 
buluşma mekanı olurken (Değirmenci, 2015:120) kahve ritüeli çok katmanlı, 
heterojik eylemler içeren, etkileşime açık, katılımcı (aktif katılımlı) dolayısıyla 
canlı bir sosyal mekan üretmeye başlamıştır. Farklı statüdeki kişilerin bir arada 
bulunduğu, hiyerarşik saygının ise geçici olarak ortadan kalktığı bu sosyalleşme 
mekanı edebi, dini ve siyasi faaliyetlerin yanı sıra satranç, mandala gibi oyunları da 
içine alan; performans, hikaye dinletisi, kukla gösterileri, meddah, orta oyunu gibi 
mekânsal pratiklerle bir sohbet, eğlenme ve eğitimin temsil yeri olmuştur. Bunun 
yanı sıra kahvehaneler sağladığı özgür ve teatral ortamla özellikle farklı toplumsal 
yapıların siyasi erkle hesaplaştığı, hatta baskıcı ve yasaklayıcı resmi otoritenin 
süreksiz kılındığı, eleştirel bir toplumsal mekana dönüşmüştür (Kömeçoğlu, 2012: 
60-83).  

Dolayısıyla semboller ve kodlarla yüklü bir toplumsal deneyimin yeri olan 
kahvehaneler,  dekorlar, mobilyalar, tüketim nesneleri, fiziksel düzenlemeyi içeren 
mimari detaylar ve diğer arka plan malzemeleri ile de kendi mimari mekanını 
üretmiş, kentin en önemli yerlerinde yeniden ve yeniden üretilmişlerdir. Bu 
süreçte Türk ve Avrupalı ressamlar da yaşanmışlığı içeren bu temsil mekanını 
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kurgusal ya da gerçeği yansıtan sanatsal çalışmalarıyla tasvir etmişlerdir. 
Dolayısıyla çalışmanın kapsamını oluşturan ve içerdiği imgelerle mekanı tekrar 
üreten sanatsal çalışmalar, kahvehane mekanının resimsel temsilleridir. Bu 
bölümde iç mekan mimarisi ve nesneleri, dış mekan ve kentsel bağlamı üzerinden 
yapılan analizlerle, sanatçıların mekanı üretirken oluşturduğu kodlar ve anlamlar 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.1. Mimari ve Nesnel İmgeler: Estetik, Konfor ve Keyif Yeri 

Osmanlı kahvehanelerine ilişkin ilk resimsel temsil, mimari mekan ile canlı 
bedenler (mekanın kullanıcıları), nesneler ve mekânsal pratiği içeren tasvirlerle 
16.yy ikinci yarısına ait iki Türk minyatürüdür (Şekil 1). Şekil  1/a’da ilk kahvehane 
olduğu tahmin edilen Tahtakale Kahvehanesi (Değirmencioğlu 2015:123), Şekil 
1/b’de ise 1582 tarihli sünnet törenindeki esnaf geçidine katılan temsili kahvehane 
minyatürü görülmektedir.  

Değirmencioğlu (2015)’nun aktardıklarına göre Dublin mecmuasında yer alan ilk 
kahvehane minyatürü, klasik bir kahvehane mimari planının tipik bir örneğini 
içermektedir. Bu tasvire göre mavi çini kaplamalı duvarları, kırmızı renkli halı 
döşemesiyle iç mekan, kemerli nişlerle ayrılmış 4 alandan oluşmaktadır. Sol tarafta 
ki kemerli niş “giriş”, yüksek ve sedirli oturma düzeniyle ortadaki niş “baş sedir”, 
sağdaki niş “ocak”, bunların dışında sedirli ve sedirsiz olarak resmedilen ortada ki 
yer ise “meydan”dır. Dolayısıyla bu mekansal ayrımlar içinde en prestijli yerin, arka 
duvarında mavinin yanı sıra renkli çini kaplama vurgusu ve merkezi konumuyla 
“baş sedir”in olduğu söylenebilir. Benzer şekilde diğer minyatürde de (Şekil 2/b) 
mekan kemer vurgusuyla “giriş”, “ocak”, “baş sedir” ve “meydan” şeklinde 
resmedilmiştir.  

Şekil 1: Kahvehane Minyatürleri 
(a) Olası Tahtakale kahvehane 

minyatürü 
(b) Esnaf geçidine katılan temsili 

kahvehane minyatürü 

  
Kaynak: Ahmet Yaşar, 2012 Kaynak: Ahmet Yaşar, 2012 
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Şekil 2: Gravür ve Resimler 
(a) Tophanede bir kahvehane içi, 

Antoine Ignace Melling, 1819 
(b) Bir Türk kahvehanesinin içi, 

         Thomas Allom, 1836 

  
Kaynak: Raplh S. Hattox, 1996: 82 Kaynak: Raplh S. Hattox, 1996: 86 

  

(c) Osmanlı Kahvehanesi, 
Amedeo Preziosi, 1862 

(d) İstanbul’da bir kahvehane, 
Amedeo Preziosi, 1854 

  

Kaynak:  
http://arthistory.atara.net/orientalism/amade

o-preziosi/flat/ (Erişim Tarihi 20 Haziran 
2017) 

Kaynak: 
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-

preziosi/flat/ (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

  

(e) Bir Kahvehane Manzarası,  
Stratford Cannings, 1809 

(f) Meddah, Addison Thomas Millar,1836 

  
Kaynak: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O91689
8/scene-in-a-kahvehane-or-watercolour-
anonymous-greek-artist/ (Erişim Tarihi 20 

Haziran 2017) 

Kaynak: 

https://tr.pinterest.com/pin/45880428076
1080571/ (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
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Bu minyatürlerin yanı sıra 1819 tarihli “Tophanede Bir Kahvehane İçi” isimli 
çalışmasıyla (Şekil 2/a) Melling, 1836 tarihli “Bir Türk Kahvehanesinin İçi” isimli 
gravürü (Şekil 2/b),  ile Allom, 1862 tarihli “Osmanlı Kahvehanesi” (Şekil 2/c) ve 
1854 tarihli “İstanbul’da Bir Kahvehane” gravürü (Şekil 2/d) ile Preziosi ve 1809 
tarihli “Bir Kahvehane Sahnesi” çalışmasıyla (Şekil 2/e) Cannings ve 1836 tarihli 
“Meddah” isimli gravürüyle (Şekil 2/f) Millar  gibi kahvehaneleri iç mekanları ile 
tasvir eden Avrupalı sanatçılarda bulunmaktadır.  

Bu sanatçıların gravür ve resimlerinde iç mekan, basit dikdörtgen bir formda ve 
Türk minyatürlerindekine benzer şekilde, farklı yükseklikte sedir düzeni ile 
kemerli nişlerden oluşmaktadır. Bu nişler, resmedilen figürlerden anlaşıldığı üzere 
farklı işlevleri içeren ve toplumsal sınıf ayrımını yönlendiren hacimsel 
boşluklardır. Nişlerin yanı sıra mekanda farklı yükseklik ve düzende resmedilen 
sedirlerinde mimari kompozisyonun bir elemanı olarak sunulduğu görülmektedir.  

Bu biçimlenme içinde mimari kompozisyonun diğer bir elamanını ise “ocak” 
oluşturmaktadır. Her çalışmada farklı biçimlerde dekoratif bir başlıkla resmedilen, 
duvar nişi (Şekil 2/a) ya da dolapla çevrili ocak (Şekil 2/b), Allom (1836) 
gravüründe köşede (Şekil 2/b), diğerlerinde (Şekil 2/a, c, d ve e) ise duvarın 
ortasında konumlandırılmıştır. Bu sunumlarla sanatçıların “Ocağı” mekanın özü 
olarak algıladıkları ifade edilebilir. 

Tüm bu mimari detaylar içinde Avrupalı sanatçıların gravür çalışmaları ile 
minyatürler arasındaki en önemli fark ise minyatürlerde tasvir edilmemesine 
rağmen Avrupalı sanatçılar tarafından “meydan” ın ortasında resmedilen “havuz” 
dur. Dış mekan mimari öğelerinden olan havuz, Şekil 3’de görüldüğü üzere 
sanatçılar tarafından farklı biçimlerde, fıskiyeli akan sular ve saksılarda ki 
yeşilliklerle birlikte tasvir edilmiştir. Böylece iç mekanda su ve yeşilin birlikte 
kullanılmasıyla bir peyzaj ortamı oluşturulmuştur.  

Şekil 3: Havuz Detayları 
(a) Bir Türk kahvehanesinin 
içi, Thomas Allom, 1836 

(b) Osmanlı Kahvehanesi, 
Amedeo Preziosi, 1862 

(c) İstanbul’da bir 
kahvehane,  

Amedeo Preziosi, 1854 

   
Kaynak: Raplh S. Hattox, 1996: 

86 
Kaynak: 

http://arthistory.atara.net/ori
entalism/amadeo-

preziosi/flat/ (Erişim Tarihi 
20 Haziran 2017) 

Kaynak: 
http://arthistory.atara.net/ori

entalism/amadeo-
preziosi/flat/ (Erişim Tarihi 

20 Haziran 2017) 

http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
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Georgeon (1999) küçük çeşmeleri, minik fıskiyeli havuzları ile kahvehanelerin iç 
mekanını minyatür cami avlularına benzetmekte (Kömeçoğlu 2012:79) şadırvan 
çevresinde toplanma ve sohbet davranışı ile kahvehane davranışını 
ilişkilendirmektedir (Şekil 4).  

Şekil 4: Havuz çevresi toplanma davranışı 
(a) Eyüp Sultan Cami, 

William Henry Bartlett, 1874 
(b) İstanbul’da bir kahvehane, 

Amedeo Preziosi, 1854 

  
Kaynak: 

http://eng.travelogues.gr/item.php?vie
w=50357 (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kaynak: 
http://arthistory.atara.net/orientalism/a

madeo-preziosi/flat/  
(Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Dolayısıyla Lefebvre’nin (2000:223) yaklaşımıyla kahvehanelerdeki havuz, cami 
avlusundan kahvehaneye geçişi temsil eden işlevsel ve sembolik bir nesne olarak 
değerlendirilebilir.  

Bu mimari mekan öğeleri ile betimlenen gravürlerde dikkati çeken mimari 
detaylardan biride duvarlarda ve tavanda resmedilen  yoğun bezemelerdir. 
Sanatçılara göre farklılık gösteren bu bezemeler, Melling (1819), Allom (1836) ve 
Cannings (1809) gravürlerinde minyatürlere paralel şekilde, Türk motifleri içeren 
renkli çini ya da ahşap kakma şeklinde yer alırken, Preziosi’nin 1862 ve 1854 
tarihli iki farklı çalışmasında ise dönem mimari yaklaşımının bir sonucu olduğunu 
düşündüren Rokoko tarzındadır (Şekil 2). Duvar ve tavanlarda kullanılan bu yoğun 
bezemelerin, farklı desenlerde resmedilmiş taş kaplamalı zemin döşemesinde 
tekrarlandığı da görülmektedir. Bu bağlamda minyatürü gravürlerden ayıran en 
önemli özellik ise zemin döşemesinde sert bir doku yerine halının resmedilmesidir. 
Bu yaklaşımlar sanatçıların kahvehane mekanını estetik bir dille yansıtma 
kaygılarını düşündürmektedir.  

Kahvehaneleri resmeden Melling, “Hatice Sultan Saray Salonu” isimli gravüründe 
(Şekil 5/a) kullandığı salon betimlemesine benzer bir iç mekan tasvirini 
“Tophanede Bir Kahvehane İçi” (Şekil 5/b) isimli çalışmasında da kullanmıştır. 
Saray gravürü ile kahvehane çalışması birlikte ele alındığında kompozisyonda 
mekanın tek kaçışlı perspektifle benzer şekilde ele alındığı, sağda ve karşıdaki iki 
duvarın büyük boyutlu pencere düzeni ile resmedilerek yüksek tavanlı aydınlık bir 
mekan vurgusu oluşturulduğu, soldaki duvar süslemelerinin ise panolar halinde 
bezendiği görülmektedir. Tavan bezemelerinde  dönem özelliklerini yansıtacak 
şekilde sarayda bitkisel, kahvehanede ise geometrik desenlerin kullanıldığı 
görülmektedir.  

http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
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Şekil 5: İç mekan süslemeler ve bezemeler 
(a) Hatice Sultan Saray Salonu,  
Antoine Ignace Melling, 1819 

(b) Tophanede bir kahvehane içi,  
Antoine Ignace Melling, 1819 

  
Kaynak: 

http://eng.travelogues.gr/item.php?view=5
0251 (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kaynak: Raplh S. Hattox, 1996: 82 

 

Melling’in kahvehane tavanında kullandığı desenler ve başlıklı ocağın 1787 tarihli 
Hilair’in “Osmanlıda Bayramlaşma” isimli gravüründe de (Şekil 6/a) kullanıldığı 
göze çarpan bir başka detaydır. Her üç gravürün en belirgin ortak özelliği sultan 
figürünün yerleştirildiği sedirin yükseltisi ile mekanın diğer kısımdan ayrı tasvir 
edilmesidir. 

Şekil 6: Sedir düzeni 
(a) Osmanlıda Bayramlaşma,  

Jean Baptiste Hilair, 1787 
(b) Tophanede bir kahvehane içi,  

Antoine Ignace Melling, 1819 

  
Kaynak: 

http://www.galerialfa.com/v2/gravur-
galeri.asp?artist=10  

(Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kaynak: Raplh S. Hattox, 1996:82 

 

Gravürlerde betimlenen bu mimari genel tasvirin tamamlayıcı öğelerini ise işlevsel 
ve dekoratif amaçlı kullanılan diğer tefriş ve nesneler oluşturmaktadır. Bunların 
başında çevresinde yer alan kahvehane kullanım nesnelerinin yerleştirildiği niş ya 
da dolap ile işlevsel olduğu kadar dekoratif iç mekan düzeninin bir parçası olarak 
“ocak” yer alır. Çoğunlukla Melling’in gravür çalışmasında olduğu gibi “ocak”la 
birlikte tasvir edilen “nişler” (Şekil 7/a) dönemin saray mimarisinin vazgeçilmez 
öğeleri olarak Osman Hamdi Bey’in “Kahve Ocağı” isimli iki çalışmasında da (Şekil 
7/b ve c) benzer şekilde üretildiği, süslemeli ve bezemeli bir şekilde sunulduğu 
dikkati çekmektedir.  
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Şekil 7: Ocak ve niş detayı 
(a) Tophanede bir kahvehane 
Antoine Ignace Melling, 1819 

(b) Kahve Ocağı,  
Osman Hamdi Bey, 1879 

(c) Kahve Ocağı,  
Osman Hamdi Bey, 1879 

   
Kaynak: Raplh S. Hattox, 1996:82 Kaynak: 

http://www.puzmo.com/resiml
er/640/51963442564.jpg 

(Erişim Tarihi 21 Haziran 2017) 

Kaynak: 
http://www.forumgercek.com/

turk-ressamlarin-
biyografileri/69714-osman-

hamdi-bey-turk-arkeolog-
muzeci-ve-ressam-1842-1910-

a.html 
(Erişim Tarihi 21 Haziran 2017) 

Ocak, niş ve dolapların yanında lambalar, aynalar, fincanlar, su testileri, tütün 
çubukları ve nargileler de mekanın hem kullanım nesneleri hem de 
dekorasyonunun ayrılmaz bir parçasıdır (Şekil 8).  
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Şekil 8: Kahvehane Nesneleri 
(a) Bir Türk 

kahvehanesinin içi, 
Thomas Allom, 1836 

(b) Bir Türk 
kahvehanesinin içi, 

Thomas Allom, 1836 

(c) Osmanlı Kahvehanesi, 
Amedeo Preziosi, 1862 

   
Kaynak: Raplh S. Hattox, 

1996: 86 
Kaynak: Raplh S. Hattox, 

1996:86 
Kaynak: 

http://arthistory.atara.net/orient
alism/amadeo-preziosi/flat/ 

(Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 
   

(d) Tophanede bir 
kahvehane içi, Antoine 
Ignace Melling, 1819 

(e) Tophanede bir 
kahvehane içi,  

Antoine Ignace Melling, 
1819 

(f) İstanbul’da bir kahvehane, 
Amedeo Preziosi, 1854 

   
Kaynak: Raplh S. Hattox, 

1996:82 
 

Kaynak: Raplh S. Hattox, 
1996:82 

 

Kaynak: 
http://arthistory.atara.net/orient

alism/amadeo-preziosi/flat/ 
(Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Dolayısıyla kahvehane gravürlerinde tüm bu mimari ve dekoratif nesnelerle 
dikkati çeken estetik sunumun yanı sıra resmedilen yüksek tavanlar (Şekil 2/a ve 
b), geniş açıklıklı pencereler (Şekil 2/a, c ve d) ve ahşap kafesli gölgeleme 
elemanlarıyla (Şekil 2/a ve d) sanatçıların kahvehaneleri aydınlık, havadar, ferah 
ve geniş, dolayısıyla konforlu bir mekan algısı içinde yeniden ürettiği dikkati 
çekmektedir.   

3.2. Kentsel İmgeler: Seyir ve Zevk Yeri 

Preziosi, Melling ve Cannings, kahvehaneleri iç mekanlarıyla tasvir ederken 
Bartlett, Aivazovsky ve Flandin gibi sanatçılarda, kent bağlamı içinde cephesi ve dış 
mekanlarıyla resmetmişlerdir. 1839 tarihli gravür (Şekil 9/a) çalışması ile Bartlett, 
Altın Boynuz olarak bilinen Haliç kıyısında konumlandırdığı kahvehaneyi, bir dış 
duvar, ahşap dikmelerle desteklenen geniş ahşap bir saçak, gölgeleme işlevli 

http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
http://arthistory.atara.net/orientalism/amadeo-preziosi/flat/
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kumaş örtüler ve üçgen kesitli, kolçaklı ahşap sedirler ve taburelerle tanımlı, yarı 
açık bir mekan olarak betimlemektedir. Kahvehanenin merkezi öğesi olan ocağın 
resimde yer almaması, dış duvarın bitiminde yükselti ile tretuar tasviri resmedilen 
bu kahvehanenin kapalı ve yarı açık olmak üzere iki mekandan oluştuğunu 
düşündürmektedir. Resmin arka planında ise betimlenen Boğaz, tekneler, boğazın 
karşı kıyısındaki mimari figürler kahvehanenin kent siluetine hakim bir noktada 
konumlandığını göstermektedir. 

Şekil 9: Yarı açık mekanlarıyla betimlenen kahvehane gravürleri  
(a) Kasımpaşa’da Haliç Kıyısında Kahvehane, 

William Henry Bartlett, 1839 
(b) Boğazda bir kahvehane,  

John F. Lewis, 1838 

  
Kaynak: Raplh S. Hattox, 1996:83 

 
Kaynak: 

http://eng.travelogues.gr/item.php?view
=51201 (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Benzer şekilde Lewis’in 1838 tarihli Üsküdar yakınlarındaki bir kahvehaneyi 
betimlediği çalışmasında da (Şekil 9/b) ortada taş kaide üzerinde yer alan mermer 
havuz ve çevresindeki ahşap sedirlerle,  ahşap dikmeli yarı açık bir mekan tasviri 
görülmektedir. Kahvehanenin hasır örtülü geniş sundurma şeklindeki yarı-açık 
mekanı, birkaç taş basamakla ulaşılabilen bir platform üzerindedir.  Yanda 
resmedilen ahşap korkuluklu merdiven ise bu kahvehanenin üst katının da 
olduğunu göstermektedir. Bartlett gibi Lewis’de çalışmasında kahvehaneyi diğer 
mimari yapılar, deniz ve teknelerden oluşan bir kent silüeti içinde sunmaktadır. İç 
mekan tasvirini içeren diğer resimlerle mukayese edildiğinde bu yarı-açık mekanın 
mimari olarak son derece sade ve gösterişsiz, ancak bartlett’ in eserinde olduğu 
gibi kent siluetine hakim olduğu söylenebilir.  

De Amicis ise 1883 tarihli bir gravüründe (Şekil 10/a), mekânsal pratiği şadırvan, 
bahçe çiti, hayvan figürü, saksılar ve ağaçlarla tanımlı açık bir mekanda 
resmetmektedir. Resimde mekanın kentsel bağlamını deniz ve yelken 
oluşturmaktadır. Aynı sanatçının bir başka çalışmasında da (Şekil 10/b) mekânsal 
pratiğin hem kapalı hem de açık mekanda sunulduğu görülmektedir. Burada De 
Amicis iki katlı, ahşap konstrüksiyonlu geleneksel Türk mimarisini yansıtan 
kahvehane binasını, binayı çevreleyen ağaçlar, ağaç çevresinde ya da dağınık 
haldeki tabure düzeni, saksılar ve hayvan figürlerinden oluşan dış mekanıyla 
birlikte resmetmektedir. Bu çalışması ile sanatçı bir taraftan kahvehaneyi cephesel 
özellikleriyle betimlerken, diğer taraftan bitkiler ve su öğesi gibi peyzaj özellikleri 
ile doğayı diğer eserlerde görülen yarı açık mekanların sağladığı gölgeleme unsuru 
olarak kullanmaktadır.  
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Şekil 10. Açık mekan olarak betimlenen kahvehane gravürleri  
(a) Haliç kıyısında bir kahvehane 

Edmondo De Amicis, 1883 
(b) Kasımpaşa’da bir Türk kahvehanesi, 

Edmondo De Amicis, 1883 

  
Kaynak: 

http://eng.travelogues.gr/item.php?view=3
9208 

(Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kaynak: 
http://eng.travelogues.gr/item.php?view=3

9225 
(Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Flandin 1854 tarihli “Topkapı Yakınlarında bir kahvehane” isimli gravüründe 
(Şekil 11/a), kentsel bağlamını cami, mezarlık, konut ve sokağın oluşturduğu bir 
mahallede kahvehaneyi tek katlı ahşap konstrüksiyonlu, beşik çatılı, ahşap 
kepenkli ve yarı açık terasıyla resmetmektedir. Bu çalışma, topografik konumu ile 
kahvehanelerin toplumun gündelik yaşantısının ve kentsel mekanının ayrılmaz bir 
parçası olduğunu göstermektedir.  

Şekil 11: Kentsel Bağlamıyla betimlenen kahvehane gravürleri 
(a) Topkapı yakınlarında bir kahvehane, 

Eugène Flandin, 1854 
(b) Beşiktaş İskelesinde Kahvehane, 

Eugène Flandin, 1853 

  
Kaynak: 

http://eng.travelogues.gr/item.php?view=
43035 (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kaynak: 

http://eng.travelogues.gr/item.php?view
=43035 (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

  

(c) Eyüp İskelesinde Kahvehane,  
Eugène Flandin 1853 

(d) Fener kapısında kahvehane,  
Eugène Flandin 1853 

  
Kaynak: 

http://tr.travelogues.gr/item.php?view=4
3064 (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kaynak: 

http://eng.travelogues.gr/item.php?view
=43058 (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 
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Aynı sanatçı Beşiktaş, Eyüp iskelesi ve Fener kapısı (Şekil 11/b,c ve d) olmak üzere 
3 farklı sahil yerinde de kahvehane gravürü çalışmıştır. Bu çalışmalarda ahşap 
kazıklarla deniz seviyesinden yükseltilmiş, ahşap konstrüksiyonlu kapalı ve yarı 
açık mekanlar olarak resmedilen kahvehaneler, cami, deniz ve yeşillikler içinde 
sunulan kent topografyasının bir parçası olarak sıradan cephesel özellikleri ile 
sunulmaktadır. 

Kahvehaneyi gravürlerinde cephesiyle  yani kentsel çehresiyle öne çıkaran bir 
diğer sanatçı ise Aivazovsky’dir. Sanatçı 1878 tarihli çalışmasında (Şekil 12/a) 
kahvehane binasını geniş saçağı, payandalı cumbası ve pencere düzeniyle iki katlı 
geleneksel Türk konutu mimarisiyle resmetmektedir. Resimde sahilde 
konumlanan yapı, ahşap dikmeli ve korkuluklu, yeşil gölgeleme elemanıyla tanımlı 
yarı açık bir mekanla birlikte betimlenmektedir. Bu eserde de Bartlett ve Lewis’ in 
eserlerinde tasvir edildiği şekliyle (şekil 9) kent manzarasına hakim bir noktada 
resmedildiği görülmektedir. Thomas Allom ise “Bebek Sahili” isimli 1836 tarihli 
çalışmasında (Şekil 12/b) Aivazovsky’e benzer şekilde Kahvehaneyi Geleneksel 
Türk konutlarının bulunduğu bir sahil sokağında aynı mimari ifade ile 
resmetmektedir. Ancak Aivazovsky’den farklı olarak kahvehanenin dış mekanının, 
sokak üzerine serilen bir halı ile tanımlandığı görülmektedir. 

Şekil 12: Mimari cephesiyle betimlenen kahvehane gravürleri 
(a) İstanbul’da bir kahvehane,  

Ivan Konstantinovich Aivazovsky, 1878 
(b) Bebek sahili,  

Thomas Allom, 1836 

  
Kaynak: 

https://tr.pinterest.com/pin/19724365865
8027588/ (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kaynak: 
http://tr.travelogues.gr/item.php?view=

38910 (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kahvehaneleri iç mekanlarıyla tasvir etmenin dışında dış mekanlarıyla da 
resmeden diğer bir ressam Melling’ dir. Melling, Boğazın Asya yakasında yer alan 
Kandilli’deki bir kahvehane resminde (Şekil 13/a ve b), payandalarla taşınan, cam 
yüzeyli, kırma çatılı kahvehaneyi bir tepe üzerinde konumlandırdığı 
görülmektedir. Büyük bir bahçe içinde seyir tepesi şeklinde imgelenen kahvehane, 
topografik yerleşimi ile kent peyzajına hakim olup kahvehane kullanıcılarına bu 
manzarayı izleme olanağı sunmaktadır.  Melling “Tophane’de bir kahve” isimli 
çalışmasında (Şekil 13/c) iç mekanı tasvir ederken kullandığı büyük açıklıklı 
pencere önündeki sedir düzeni ile dış mekanı izleyen figürlerle, kahvehanelerin 
seyir yeri özelliğine vurgu yapmaktadır. Bu özellik, Bartlett, Flandin ve  Aivazovsky 
gibi diğer bir çok ressamın eserlerinde de (Şekil 9,10,11 ve 12) görülmektedir.  
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Şekil 13: Kahvehanede seyir 
(a) Kandilli’de Kahvehane, Antoine Melling, 1819 

 
Kaynak: http://eng.travelogues.gr/item.php?view=50273 

(Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 
 

(b) Kandilli’de Kahvehane,  
Antoine Melling, 1819 

(c) Tophanede kahvehane 
Antoine Melling, 1819 

  

Kaynak: 
http://eng.travelogues.gr/ite

m.php?view=50273 
(Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kaynak: Raplh S. Hattox, 
1996:82 

 

Thomas Allom ise 1839 tarihli gravür çalışmasında bir kahvehaneyi konum 
itibariyle diğer gravürlerden farklı olarak İstanbul Kapalıçarşı içinde 
resmetmektedir (Şekil 14/a). Bu gravürde ahşap sedirlerin çarşı koridoruna 
yerleştirilmiş olması, kahvehanelerde dükkânlar ve alışveriş yapanların seyir 
nesneleri olarak deniz ve kent manzarasının yerini aldığını göstermektedir. Benzer 
bir kurguyla Preziosi’de çarşıda yer alan bir kahvehaneyi (Şekil 14/b), herhangi bir 
fiziksel sınır elemanı olmaksızın ahşap bir merdiven ile ulaşılabilen, ahşap 
kepenkli, diğer toplumsal faaliyetlerin bir seyir noktası olarak sunmaktadır.  

Şekil 14: Kahvehanelerde Seyir 
(a) Kapalı Çarşı, Thomas Allom, 1839 (b) Bir Çarşı, Amedio Preziosi, 1854 

  
Kaynak: 

http://tr.travelogues.gr/item.php?view=
38904 (Erişim Tarihi 20 Haziran 2017) 

Kaynak: 

http://www.gorselsanatlar.org/archive.p
hp?topic=26224.0 (Erişim Tarihi 20 

Haziran 2017) 
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Dolayısıyla tüm bu sanatsal çalışmalarda, kahvehanelerin kent dokusunun 
ayrılmaz bir fiziksel nesnesi olduğu, kahvehaneye ilişkin mekânsal pratiğin sadece 
kapalı değil yarı-açık ya da açık mekanlar yoluyla yani dışa dönük bir ilişki içinde 
betimlendiği görülmektedir. Bu bağlamda bazı resim ya da gravürlerde kent silueti 
ya da sokak, çarşı gibi kentsel mekanlar kahvehane kullanıcıları için bir seyir 
nesnesi, bir dekor olarak sunulmakta, bazılarında ise kahvehane kent siluetinin bir 
nesnesi olarak  resmedilmektedir. Tüm bu yaklaşımlar kahvehanelerin, sanatçılar 
tarafından dinlenme, rahatlama ve hazzın yeri olarak yeniden üretildiğini 
göstermektedir.  

4. Tartışma ve Sonuç 

Gravür ve resimlerden oluşan çoklu görseller üzerinden Osmanlı kahvehanelerinin 
mimari ve kentsel bağlamıyla nasıl üretildiğinin araştırıldığı bu çalışmada yapılan 
analizlerle mekânsal kodlar belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre, resim, gravür ve 
minyatürlerde Osmanlı kahvehanelerinin literatürde ifade edildiği şekliyle 
(Mikhail, 2007) kentsel yaşamın sürekliliği ve dinamizminin en sık rastlandığı 
yerlerde konumlandırıldığı,  kentin dokusunu oluşturan mahalle ölçeğinde de 
kahvehanelerin görülebilir ve erişilebilir merkezi bir topografya içinde 
betimlendiği görülür. Bu özellikleri ile toplumsal yaşamın ve kentsel dokunun 
ayrılmaz bir bileşeni ve “sosyalleşme”nin temsil yeridir. Böyle bir temsil yerinde 
Kömeçoğlu (2012:76)’ nun farklı statüdeki kişilerin bir arada bulunduğu 
hiyerarşik yapının geçici olarak kalktığı yönündeki söylemine rağmen, sanatsal 
çalışmalarda betimlenen hacimsel boşluklar ile farklı yükseklikteki sedir düzeninin 
insanları toplumsal sınıf ayırımına yönlendirdiği görülmektedir. Eserlerden 
yapılan okumalar ve alanyazın, kahvehanelerin yaş, sınıf ayrımı gözetmeksizin 
toplumun her kesiminin buluşabildiği kamusal bir mekan olduğu konusundaki 
görüş birliğine rağmen, eserler mimari düzenlerle hiyerarşik yapı içeren bir 
kahvehane temsili üretmektedir. 

Sanatsal çalışmalardan mimarisi okunabilen kahvehaneler bazı sanatçılar 
tarafından ahşap konstrüksiyonlu, tek ya da iki katlı, sade ve gösterişsiz, bazıları 
ise geleneksel Türk konutu mimarisi ile resmedilmiştir. Bu cephesel ifadelere 
rağmen, çalışma kapsamındaki eserlerin hepsinde iç mekan, Türk motifleri içeren 
çini ve ahşap kaplamalar ya da rokoko üslubunu yansıtan son derece bezemeli 
duvar ve tavan yüzeyleri ile dikkati çekmektedir. Tüm bu bezemeler, kullanım 
nesnelerinin (ayna, tütün çubukları, testiler, duvar nişleri, nargile vb.)  dekoratif 
öğeler olarak teşhir edilmesi ve beraberinde mekanın özü olarak betimlenen 
ocağın mekan içerisindeki konumu ve bezemeli sunumu estetik bir mekan algısı 
oluşturmaktadır.  

Bu mekan algısı içinde yer alan, fıskiyeli akan suları ve çevresindeki yeşil öğelerle 
birlikte birçok eserde tasvir edilen havuz figürü mekanın estetik düzenine bir 
dinamizm katarken, iç mekanda oluşturduğu mikro klima etkisi ile termal konforlu 
bir mekan algısı da oluşturmaktadır. Bu şekliyle özellikle iç mekanda, havuz 
aracılığıyla yeşil ve su öğesinin birlikte kullanılması, kahvehanelerin resimsel 
temsillerde doğayla bütünleşik bir mekan olarak üretildiğini göstermektedir.  İç 
mekanda büyük açıklıklı pencereler önündeki sedir düzeni ile sağlanan seyir 
olanağı, bazı dış mekan tasvirlerinde ise yeşil ve havuzun başat bir figür olarak 
resmedilmesi doğayla bütünleşme kaygısının bir başka yansıması olarak 
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düşünülebilir. Dolayısıyla araştırma kapsamında özellikle su ve yeşil öğesiyle 
doğanın iç mekana alındığı,  ayrıca yüksek tavanlar, geniş açıklıklı pencereler ve 
ahşap kafesli gölgeleme elemanlarıyla temiz hava, gün ışığı ve manzarayla ilişkili 
olarak resmedilen kahvehaneler, aydınlık, havadar, ferah dolayısıyla termal ve 
görsel konforun temsili yeri olarak betimlenmektedir.  

Georgeon (1999)’un cami avlusundaki şadırvan etrafında toplanma ve sohbet 
davranışını kahvehane ile ilişkilendirmesi (Kömeçoğlu 2012:79), havuz öğesinin 
kahvehanenin iç ve dış mekanın da kullanılmasını manidar kılmaktadır.  Keza 
şadırvanın kahvehanede kullanılan fıskiyeli havuz ile ilişkilendirilebilir olması 
toplanma, buluşma, sohbet ilişkisini güçlendirmektedir. Olasılıkla iç ve dış 
mekanda havuzun kullanılması bu toplanma kültürüne katkı sağladığındandır. 
Dolayısıyla havuz öğesinin camilerdeki bu sosyalleşme ortamını kahvehanelere 
taşıdığı söylenebilir. Böyle bir geçişe rağmen caminin topolojik olarak başat bir 
figür olarak resmedilmesi iki mekan arasında devam eden gündelik yaşam ilişkisini 
yansıtmaktadır.   

Diğer taraftan Alanyazında da, Duyan (2006) tarafından insanın içine döndüğü ve 
kendi ile baş başa kaldığı bir ortam yerine, genellikle kentsel hayatın canlılığına 
dokunabilecek bir yerlerde, tercihen de güzel manzaralı yerlerde konumlandığını 
ifade ettiği kahvehaneler, resimsel temsillerde aynı paralellikte betimlenmektedir. 
Temsiller, kahvehanelerin topografik  olarak daha çok sahil, yüksek tepeler gibi 
kent siluetine hakim, çarşı ve pazar gibi kentin önemli ticaret alanlarında ya da 
mahallelerin merkezinde konumlandığını göstermektedir. Bu bağlamda gösterişsiz 
kütlelerine rağmen Mikhail (2007: 138)’in de ifade ettiği gibi kentsel alanlarda 
yaygınlığı ile dikkati çeken kahvehaneler, Osmanlı kent coğrafyasının ve 
dokusunun ayrılmaz bir parçasıdır.   

Ancak bu değişken konumlanma içinde sanatsal çalışmalarda kapalı, yarı açık ya da 
açık mekan şeklinde betimlenen kahvehaneler, yine Mikhail’in (2007: 151) 
deyişiyle hem izleme (seyir) hem de izlenme olanağı sağlayan açık ve şeffaf 
mekanlardır. Kullanıcılar iç mekanda düzenlenen geniş açıklıklı pencereler ya da 
sokak ve çarşıya bakan cephesindeki  yarı açık/açık mekan aracılığıyla doğayı, 
kenti ya da diğer toplumsal yaşantıları izleyebilirken, kendileri de 
izlenebilmektedir. Dolayısıyla açık ve şeffaf bir mimari biçim ya da düzenin 
sağladığı görsel iletişimin, bu bağlamda kahvehaneleri bir keyif ya da haz yerine 
dönüştürdüğü ifade edilebilir.    

Sonuç olarak, Lefebvre’nin mekanın üretimi üzerine üçlü kuramsal çerçevesine 
bağlı olarak, gündelik hayat ve mekânsal pratiğin ürettiği, sosyalleşmenin temsili 
mekanı olan kahvehanelerin, sanatsal çalışmalarda estetik, konfor, seyir ve keyfin 
temsili bir mekanı olarak tekrar üretildiği ifade edilebilir.   
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