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Foreword

Sunuş

I Wish Our Students
and Teachers
a Healthy, and
Productive School Year

Öğrencilerimize ve
Öğretmenlerimize Sağlık
ve Başarı Dolu Bir Eğitim
Yılı Diliyorum
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız 2023’e emin adımlarla ve güçlenerek ilerlerken;
millî kalkınma hamlemizi heyecanla sürdürüyor, ülkemizin dört bir köşesini büyük eserlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı’mız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin uzun
yıllardır hayalini kurduğu pek çok projeyi kısa sürede
tamamlayan ve insanımızın hizmetine sunan Hükûmetimiz; milletimizin hayat standartlarını yükseltmeye ve ekonomik refahını artırmaya devam ediyor.
Geçmişten geleceğe uzanan kültür hazinemiz ve
ilk günkü motivasyonla devam eden hizmet aşkımız, Posta ve Telgraf Teşkilatı’mız gibi kurumlarımızda vücut buluyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndan
Cumhuriyetimize miras kalan PTT, posta ve haberleşme alanında verdiği hizmetleri çağın getirdiği
yenilikler ve teknolojik imkânlarla birleştiriyor ve
her birimizi gururlandıran hizmetlere imza atıyor.
Dünya posta teşkilatları arasında saygın bir konumda bulunan PTT Ailesi, 2016 yılında ülkemizi temsilen
üstlenmeye başladığı Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı görevini başarıyla tamamladı. Dünya
posta teşkilatlarının pandemi kaynaklı sorunlarla baş
ettiği bir dönemde sürece liderlik eden PTT, ülkemizde sergilediği başarılı çalışmalardan edindiği tecrübeleri dünyaya aktardı ve paydaşlarına örnek oldu.
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PTT’nin İdari Konsey Başkanlığı döneminde, dünya posta sektörünün sorunları yapıcı ve uzlaşmacı
bir şekilde ele alınarak Dünya Posta Birliğinin işleyişini düzenleyen ve geleceğini garanti altına alan
yapısal çözümler üretildi. Uluslararası platformda ülkemizi başarıyla temsil eden PTT Ailesi’ne
ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Üstlendiğimiz görevlerin, aldığımız kararların ve
attığımız adımların hepsi ülkemizin yarınları olarak gördüğümüz çocuklarımız içindir. Pandemi
koşulları nedeniyle uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan çocuklarımız yeni eğitim öğretim
yılının heyecanını yaşıyor ve uzun bir aranın ardından öğretmenlerine ve sınıflarına kavuşuyor.
Okul bahçelerinden yayılan çocuk sesleri her birimizi mutlu ediyor. Bu mutluluğun sürmesi ve yüz yüze
eğitimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için özenli
davranalım; maske, mesafe ve temizlik tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Yeni eğitim öğretim yılının
sevgili öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlar getirmesini diliyor; güzel
ülkemize ve bütün çocuklarımıza sağlık ve başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum.

Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

As we will celebrate the 100th anniversary of our Republic in 2023, we continue to go forward with solid steps
in our national development, and we continue to provide all corners of our country with outstanding works.
Our government, led by H.E. President Recep Tayyip Erdoğan, continues to elevate our nation's living standards
and increase its economic wellbeing by completing various projects that our nation has dreamed of for many
years and putting them into the service of our people.
Our cultural heritage, stretching from past to future,
and our commitment to service, dating back to the
first day, are expressed in institutions like Postal and
Telegraph Organization. Passed down from the Ottoman Empire to our Republic, Turkish Post combines
the postal and communication services it offers with
the advancements and technical potential of the time
to produce services that make every one of us proud.
Having a prestigious position among international
postal organizations, Turkish Post Family has successfully finished its term as Universal Postal Union Council of Administration Chair, which it undertook to represent our country in 2016. Leading the process at a
time when international postal organizations were
dealing with pandemic-related issues, PTT shared the
lessons learned from its successful work in our country with the rest of the world and set an example.
The difficulties of the international postal sector were
addressed in a constructive and conciliatory way under the PTT's Chairmanship of the Council of Adminis-

tration, and structural solutions were established that
control the functioning of the Universal Postal Union
and ensure its survival. I would like to express my gratitude to the PTT family and my coworkers for effectively promoting our country on an international platform.
All of the duties we accomplish and the actions we
take are for the benefit of our children. Our children,
who have been away from face-to-face education for
a long time due to the pandemic, are feeling the excitement of the new academic year after a long break.
Let us be cautious, and let us not abandon our mask, distance, and hygiene measures for this happiness and faceto-face education. I wish our lovely students, excellent
teachers, and parents all the best for the new academic
year, and I hope our beautiful country and all of our children have a healthy and productive academic year.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
EYLÜL / SEPTEMBER
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Foreword

Sunuş

We Are Proud To Have
Completed The Chair
Term Of The UPU
Council Of Administration

UPU İdari Konsey
Başkanlığı Görevini
Gururla Tamamladık
Posta sektörünün küresel ölçekte zirvesinde
yer alan, 192 üyesi ile posta sisteminin ve politikalarının uluslararası alanda koordinasyonunu
sağlayan Dünya Posta Birliği (UPU), aynı zamanda dünyanın en eski milletlerarası kuruluşlarından biri olma özelliğini taşıyor. Kurucu üyeleri
arasında Osmanlı Devleti’nin de bulunduğu Birlik, 1874 yılından bu yana varlığını sürdürüyor ve
etkileri bakımından dünya üzerinde yaşayan herkesin hayatına dokunan çalışmalar yürütüyor.
Biz de PTT Ailesi olarak 2016 yılında İstanbul’da
düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi ile UPU İdari
Konsey Başkanlığı’nı ülkemiz adına üstlendik. Böylelikle, başarılarla geçirdiğimiz beş yıllık İdari Konsey
Başkanlığı dönemimiz boyunca posta sektörünün
yaşadığı değişim ve dönüşümlerde söz sahibi olduk, sektöre yön verecek kararlara katkıda bulunduk.
Geçtiğimiz ay Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde
gerçekleştirilen 27. Dünya Posta Kongresi ile
görevimizi ev sahibi ülkeye devrederken, ülkemizi layıkıyla temsil etmenin gururu içerisindeydik. İlerleyen dönemlerde de UPU bünyesinde üstleneceğimiz görevlerle Birlik içerisinde
etkinliğimizi
sürdürmeye
devam
edeceğiz.
İçinde bulunduğumuz Eylül ayında yepyeni bir
döneme başladık. 2021 eğitim öğretim yılı da bu
başlangıçlardan biri. Pandemi koşulları nedeniyle
bir süre okullarından ayrı kalan çocuklarımız tekrar
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okullarına kavuşuyor. Geride bıraktığımız bu bir yıllık
dönemi kayıp olarak değil, tam tersine bilinçlenmeyle
geçen ve yeni koşullara adaptasyon sağlayabildiğimiz
bir hayat tecrübesi olarak görmemiz gerektiğini
düşünüyorum. Her konuda olduğu gibi geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yürekten güveniyor,
aldıkları eğitimle ve azimli çalışmalarıyla ülkemizi
daha ileriye götüreceklerine gönülden inanıyorum.

The Universal Postal Union (UPU), which is at the top of
the global postal industry and assures worldwide coordination of the postal system and policies through
its 192 members, is also one of the world's oldest international organizations. The Union, of which the
Ottoman Empire was one of the founding members,
has been in operation since 1874 and, in terms of its
impact, touches the lives of everyone living on earth.

Yüz yüze eğitim yeniden başlarken gerek toplum
hayatında gerekse çalışma alanlarımızda uyguladığımız önlemleri ara vermeden sürdürmemiz
büyük önem taşıyor. Bizler de PTT iş yerlerimizde
maske, mesafe ve hijyen kurallarına aynı ciddiyetle
bağlı kalmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın
ve PTT Ailemizin sağlığı ile ilgili sorumluluklarımızı
aksatmadan yerine getiriyor, pandemiyi geride
bırakacağımız daha güzel günlere doğru hep
beraber ilerlemenin memnuniyetini yürekten
hissediyoruz.

With the 26th Universal Postal Congress held in Istanbul in 2016, we took the Chair of the UPU Council of Administration on behalf of our country as the
Turkish Post Family. Thus, during our five-year term
as Council of Administration Chair, which we successfully completed, we had a say in the changes
and transformations of the postal sector and contributed to the decisions that would shape the sector.

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

left behind not as a loss, but as a life experience spent
with awareness and the ability to adjust to new circumstances. I have faith in our young people, and
I am confident that the education they get and the
hard effort they put in will propel our country forward.
It is critical that we maintain the protections we have
in place in our community and at work. We continue
to take the mask, distance, and hygiene measures in
our Turkish Post offices seriously. We carry out our
duties regarding the health of our residents and the
Turkish Post family without fail, and we enjoy the
pleasure of advancing together toward better days
when we shall be free of the pandemic.

We were proud to represent our country appropriately when we handed over our duties to the
host country during the 27th Universal Postal Congress last month in Abidjan, Ivory Coast.
With the responsibilities we will undertake in the
UPU in the upcoming periods, we will continue to preserve our effectiveness within the Union.
We began a new phase in September. One of these
starts with the 2021 academic year. Our children, who
had been away from schools for a period of time due
to the pandemic, are getting back to their schools.
I believe we should view the one-year time we have

Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation
EYLÜL / SEPTEMBER
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Kültür&Sanat / Culture&Art

Kültür&Sanat / Culture&Art
Keziban Soylu, Ali Tüfekçi

•
KİTAP / BOOK

Bir Eğitim
Tasavvuru Olarak
Mahalle / Sıbyan
Mektepleri –
İsmail Kara,
Ali Birinci
Neighborhood as an
Education Concept
Primary Schools
İsmail Kara, Ali Birinci

•
KİTAP / BOOK

Kahveniz
Nasıl Olsun? –
Beşir Ayvazoğlu
How would you like
your coffee?
Beşir Ayvazoğlu
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İsmail Kara ve Ali Birinci’nin ilk
olarak 1997 yılında “Mahalle Mektebi Hatıraları” adıyla yayımladığı
kitabı okuyorum. Okur tarafından oldukça ilgi gören kitap sonraki yıllarda daha kapsamlı hâle
getirilerek tekrar yayıma hazırlanmış. İki bölümden oluşan kitapta; mahalle mekteplerine dair
önemli şahsiyetlerin hatıraları ile
mekteplere yönelik deneme ve
tetkik yazıları yer alıyor.
MEB’in öğretmenlere tavsiye ettiği kitap, beni eski zamanların
okul yıllarına götürüyor. “Mektepli yıllara” desek daha doğru
olur belki. Ömer Seyfettin’in, Halit
Ziya’nın, Yahya Kemal’in, Hasan
Âli Yücel’in hatıralarını okurken;
taş mektebe çıkan sokaklardan
âmin alaylarının sesi kulağıma
çalınıyor. Dört beş yaşlarında bir
çocuğun, evinden “alayla” alınıp
mektepteki ilk dersine başlaması
beni de heyecanlandırıyor. Daha
sonra erkek çocuğunun midilliye, kız çocuğunun ise arabaya

Kahveye dair yazılanlar çok geniş
bir literatür oluşturur. Zaten keşfedilişinden itibaren kahvenin en iyi
dostları da kitapseverler olmuştur.
Asırlar içinde kitap ve kahve arasında oluşan bu güçlü bağı koparmak neredeyse imkânsızdır. Beşir
Ayvazoğlu’nun “Kahveniz Nasıl
Olsun?” adlı kitabı, Türk kahvesiyle alakalı çok detaylı bir inceleme
sunuyor. Kahve kültürümüzle ilgili
akla gelen bütün sorulara cevap
veren kitap, verdiği bilgileri âdeta
bir kahve değirmeninde öğütür
gibi harmanlıyor.

I am currently reading "Mahalle
Mektebi Hatıraları (Memories of
the Local School)," a book initially published in 1997 by İsmail
Kara and Ali Birinci. The book
attracting attention from readers was expanded upon in
the years and it was ready for
re-publication. It has two chapters containing memories of
notable people about the neighborhood schools, as well as
essays and surveys concerning
the schools.

BURSA SITTI HATUN
SIBYAN MEDRESESI
BURSA SITTI HATUN
SIBYAN MADRASA
SCHOOL

bindirildiğini öğreniyorum. Sanki okulun ilk günü değil de konu
komşunun katıldığı bir düğün
merasimi… Toplumumuzun eğitime verdiği değeri görmek beni
mutlu ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı Eylül ayında, bu kitabı okumak çok daha
anlamlı. PTT Hayat Ailesi olarak,
Saygıdeğer öğretmenlerimize ve
sevgili öğrencilerimize başarılarla
dolu bir eğitim yılı diliyoruz.

The MoNE-recommended book
for teachers takes me back to old
school days. Perhaps "the pupil
years" would be more appropriate. While reading the recollections of Ömer Seyfettin, Halit Ziya,
Yahya Kemal, and Hasan Ali Yücel,
I hear amen processions from the
streets going to the stone school. I am also thrilled that a fouror five-year-old kid is removed
from his home "with procession"
and begins his first day of school.

Later, I discover that the boy was
saddled on a pony and the girl
was seated in a vehicle. It is more
like a wedding reception attended by a neighbor than the first
day of school... I am pleased to
see how much importance our
society focuses on education. Reading this book in September,
when the new school year begins,
is far more significant. We wish
our respected instructors and beloved students a good academic
year on behalf of the Turkish Post
(PTT) Hayat Family.

Ayvazoğlu’nun kaleminden önce
kahvenin keşfedilişiyle ilgili efsaneleri okuyoruz. Ardından Osmanlı
İmparatorluğu’nda kahvenin yayılışına tanıklık ediyor; kahvehanelerin yasaklandığı ve tekrar serbest
bırakıldığı süreçleri öğreniyoruz.
Kitap tarihsel bir anlatı sunmakla
kalmıyor, kültürümüzde kahvenin
yerine de değiniyor: Kahveyle ilgili
şiirler, bilmeceler, romanlar, hikâyeler, kahve tiryakisi ünlüler… Anlayacağınız kitapta yok yok. Eğer siz
de bir kahve tiryakisiyseniz, mutlaka bu kitaba kütüphanenizde yer
açmalısınız.

Writings about coffee generates a
significant body of literature.. Coffee's best buddies have always been
book lovers since its discovery. It
is nearly difficult to break the centuries-old bond that has developed
between literature and coffee. “Kahveniz Nasıl Olsun? (How Would You
Like Your Coffee?)” by Beşir Ayvazolu
” provides a thorough examination
of Turkish coffee. The book blends
the information it provides as if it
were grinding in a coffee grinder,
answering all of the questions that
arise regarding our coffee culture.

We read the stories concerning
the
discovery
of
coffee before Ayvazoğlu's writing.
Then we see the growth of coffee
in the Ottoman Empire and learn
about the means by which coffee
shops were outlawed and then reopened. The book not only tells a historical story, but it also touches on
the role of coffee in our society, with
poetry, riddles, novels, stories, coffee-drinking celebrities, and so on. As
you can see, there is nothing in the
book that is not covered. If you enjoy
coffee, you should absolutely have
this book in your library.
EYLÜL / SEPTEMBER
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Kültür&Sanat / Culture&Art

•
KİTAP / BOOK

Kim Korkar
Kahveden? –
ChungLeng Tran,
Sébastien Racineux
Who's Afraid of Coffee?
Chung-Leng Tran,
Sébastien Racineux

Yaratıcı tasarımları ve verdiği eğlenceli bilgilerle okuyucuyu içine
çeken “Kim Korkar Kahveden?”
bir çocuk kitabı kadar renkli ve
keyifli. Kahvenin dünyadaki serüvenine mercek tutan kitap;
kahve türleri, tarifleri, sunumu ve
hatta kahve makinelerinin çalışma prensibi gibi teknik konulara
açıklık getiriyor. Kahvenin hasadından tüketiciyle buluştuğu ana
kadar kadar hangi aşamalardan
geçtiğini, kaç iş koluna dokunduğunu ve kaç sektöre fayda
sağladığını anlatan kitap; kahve
ekonomisinin büyüklüğüne dair
hayli fikir veriyor.

Kültür&Sanat / Culture&Art

meslektaşı Chung-Leng Tran ile
Paris’te bir kafe işletiyor. Kitapta
bu iki kahve ustasının evde uygulanabilecek kahve reçeteleri
de var. Epey ödül de toplayan kitap Türkçenin yanı sıra İspanyolcadan Japoncaya kadar pek çok
dile çevrilmiş.

Kitabın kahveyle ilgili aktardığı
detaylı ve kapsamlı veriler, yazarlarının “barista” olmasıyla ilişkili.
Kitabın yazarlarından Sébastien
Racineux barista olmakla kalmamış, “espressologie” denilen
espresso demleme teknolojisini
de geliştirmiş. 2012 – 2014 yılları
arasında birçok uluslararası kahve yarışmasını kazanan Racineux,

•
BELGESEL / MOVIE

Caffè Sospeso
Coffee For All –
Fulvio Iannucci,
Roly Santos (2017)
Caffè Sospeso
Coffee For All
Fulvio Iannucci,
Roly Santos (2017)
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İtalyan yönetmen Fulvio Iannucci ve Arjantinli yönetmen
Roly Santos’un birlikte imza attığı 2017 yapımı Caffe Sospeso,
dijital platformlardan izleyiciyle
buluşuyor. “Caffe Sospeso” ifadesini bizdeki “askıda ekmek”
uygulamasına
benzetebiliriz.
İtalya gibi bazı kültürlerde kahve o kadar önemli ki insanların
kahvesiz yapamayacağı düşüncesi gelişmiş ve “askıda kahve”
uygulaması doğmuş. Kafelerde
hesap öderken hiç tanımadığınız birine kahve ısmarlayabiliyorsunuz. Napoli, Buenos Aires

"Kim Korkar Kahveden (Who's
Afraid of Coffee?)" which captures the reader's attention with
innovative graphics and interesting content, is as vibrant
and entertaining as a children's
book The book concentrates
on the global journey of coffee,
addresses technical problems
such as coffee kinds, recipes,
presentation, and even the
operation of coffee machines.
The book that shows the steps
that coffee goes through from
harvest to the consumer, explains how many company lines it
affects, and how many sectors it
helps, offers a fair picture of the
scale of the coffee industry.
The book's deep and complete information about coffee is
due to the fact that its writers
are "baristas." One of the book's
writers, Sébastien Racineux, not
only became a barista but also
invented the espresso brewing
technique known as "espres-

ve New York'ta yaşayan kahve
severleri odağına alan belgesel;
bir Napoli geleneği olan askıda
kahvenin, insanların hayatlarını
nasıl değiştirdiğini çarpıcı bir dille anlatıyor. Hayatın içinden gerçek karakterlerin rol aldığı yapımda; suça karışan gençlerin,
öğrencilerin ve ekonomik durumu iyi olmayanların bir fincan
kahve ile nasıl mutlu olabildiğini
izliyoruz. Her kültürde farklı bir
şekilde tezahür eden paylaşma
ve dayanışma geleceğe ilişkin
umutlarımızı besliyor ve dünyamızı güzelleştiriyor.

Caffe Sospeso, directed by Fulvio Iannucci of Italy and Roly
Santos of Argentina, was released in 2017 via digital platforms.
We may relate the term "Caffe
Sospeso" to the word "hanging
bread." Coffee is so essential
in some cultures, such as Italy,
that the belief that people cannot live without it has emerged, leading to a practice called
“hanging coffee”. "In cafés, you
can order coffee for someone
you don't know while paying
the bill. A documentary focused on coffee enthusiasts in

sologie." Racineux, who won
many international coffee contests between 2012 and 2014,
owns a café in Paris with his
colleague Chung-Leng Tran.
There are also coffee recipes
from these two coffee experts
in the book that may be used
at home. The book, which has
won several prizes, has been
translated into a variety of languages, including Spanish, Japanese, and Turkish.

Naples, Buenos Aires, and New
York presents the story of how
hanging coffee, a Neapolitan
custom, has altered people's
life in evocative language. We
see how young individuals involved in crime, students, and
those in poor economic situations may be pleased with a cup
of coffee in the performance,
which features real-life characters. Sharing and camaraderie,
which take diverse forms in different cultures, fuel our aspirations for the future and beautify our planet.
EYLÜL / SEPTEMBER
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•
MÜZE / MUSEUM

Safranbolu Türk
Kahve Müzesi
Safranbolu Turkish
Coffee Museum

•
SERGİ / EXHIBITION

Kahve Molası
Coffee Break

2013 yılında UNESCO tarafından
Kültürel Miras Listesi’ne alınan
Türk kahvesi için 2019 yılında bir
müze açıldı. Hem de bu müze,
tarihî evleriyle UNESCO Dünya
Mirası Listesi’ne giren Safranbolu’da. Müze koleksiyonunda; kahve kavurma tavasından
kahve soğutucusuna, kahve
değirmeninden kahve kutusuna, bakır cezvelerden şekerliğe,
sunum tepsisinden işlemeli fincanlara kadar Türk kahvesine
dair her türlü objeyi bulmak
mümkün. Öyle ki Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün kahve içtiği fincan
bile bu müzede sergileniyor.
Türk Kahve Müzesi’ne gidilir de
kahve içmeden dönülür mü?
Tabii ki dönülmez. Müze yetkilileri buna da bir çözüm bulmuş.
Ziyaretçilere burçak, zingarella, tarz-ı hususi, mırra, nohudi,

cilveli, şehzade, hilve ve dibek
başta olmak üzere yaklaşık 40
farklı çeşit kahve ikram ediliyor.
Türk Kahve Müzesi ve Safranbolu birbirine çok yakışmış. Şayet yolunuz Karabük civarından
geçerse bu muhteşem müzeye
mutlaka uğrayın.

Osmanlı Dönemi’nde İznik’ten
sonra en önemli seramik üretim merkezi olan Kütahya; Frig,
Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde de yoğun biçimde
seramik üretimine sahne olan
bir şehrimizdir. Bu sanatı geleneksel yöntemleriyle yaşatmaya devam eden Kütahya;
zengin ürün yelpazesi ve sürekliliğiyle Osmanlı kültür mozaiğinin günümüze uzanan
mirasını, bir bayrak gibi gururla dalgalandırıyor.

yer alan eserlerden oluşturulan
sergi, Türk seramik ve porselen
sanatının en incelikli eserlerini kahve teması ekseninde bir
araya getirmiş. Kahve fincanı, zarf, lokumluk, şekerlik gibi
objeler üzerine işlenmiş motif
çeşitliliği hayranlık uyandırıcı.
Asırlara meydan okuyarak günümüze uzanan sanat eserleri,
kahve kültürümüzün geçtiği
aşamaları gözler önüne seriyor.

Bu geleneksel mirasın en nadide parçalarını, Pera Müzesi’nde
açılan “Kahve Molası” sergisinde ziyaret edebilirsiniz. Suna ve
İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini
ve Seramikleri Koleksiyonu’nda
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Sergiyi sanal ortamda da gezmeniz mümkün. "Kahve Molası" web sitesini ziyaret ederek
sesli rehber eşliğinde eserleri
inceleyebilir, günün yorgunluğunu bir "kahve molası" ile atabilirsiniz.

A museum dedicated to Turkish
coffee, which was inscribed on
UNESCO's Cultural Heritage List
in 2013 was opened in 2019. Also,
this museum is in Safranbolu which was included on the UNESCO
World Heritage List with its historical homes. Objects linked to
Turkish coffee may be found in
the museum collection, ranging
from coffee roasting pans to coffee coolers, coffee grinders to coffee boxes, copper coffee pots to
sugar bowls, presentation trays
to embroidered cups. Even the
cup in which Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our Republic,
drank coffee is displayed in this
museum. Is it possible to visit the
Turkish Coffee Museum and return without drinking any coffee?
Of course not! Officials at the museum have also discovered a solution to this problem. Visitors may

choose from around 40 different
varieties of coffee, including vetch, zingarella, special, mirra, chickpeas, coquettish, şehzade, hilve,
and dibek.
The Turkish Coffee
Museum and Safranbolu complement each other extremely nicely.
If your route takes you through
Karabük, you must stop by this
beautiful museum.

Kütahya, the Ottoman Period's
second-largest ceramic manufacturing center after Iznik, was
a city that saw extensive ceramic
production during the Phrygian,
Hellenistic, Roman, and Byzantine periods. Kütahya proudly waves the history of the Ottoman
cultural mosaic that extends to
the current day, like a flag, with
its broad product variety and
continuity, continuing to preserve this art alive with its traditional ways.

İnan Kraç Foundation Kütahya
China and Ceramics Collection, brought together the most
exquisite works of Turkish ceramics and porcelain art centered
on the topic of coffee. The diversity of designs embroidered on
coffee cups, envelopes, Turkish
delight, and sugar bowls is impressive. Artworks that have survived the centuries and reached
our time illustrate the stages of
our coffee culture.

The most valuable items of this
cultural legacy may be seen at
the “Coffee Break” exhibition,
which just opened at Pera Museum. The exhibition, which featured pieces from the Suna and

The exhibition is also available online. By visiting the "Coffee
Break" website, you can view the
works accompanied by an audio
guide, and take a "coffee break"
from the tiredness of the day.
EYLÜL / SEPTEMBER
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Keziban Soylu

BEREKETLİ HİLAL'İN GÖRKEMLI ŞEHRI

DIYARBAKIR
Spectacular City
of the Fertile Crescent
Diyarbakır
•
Diyarbakır; kültürleri buluşturan konumu, Antik Çağlara uzanan köklü geçmişi ve eşine az rastlanan mimari eserleriyle ülkemizin en önemli şehirlerinden
biri. Bereketli Hilal’de yer alan Diyarbakır, tarımın ve yerleşik yaşamın başladığı coğrafyalardan biri olmuş ve tarih boyunca birçok uygarlığı ağırlamış. Bu
uygarlıkların izlerini kale, köprü ve mabetlerinde gururla taşıyan şehir, açık bırakılmış bir tarih kitabı gibi karşımızda duruyor. O kitabın sayfalarını birlikte
aralıyor ve Diyarbakır sokaklarında bir geziye çıkıyoruz.
Diyarbakır is one of our country's most important cities, with a location that brings
civilizations together, a deep-rooted history dating back to Antiquity, and exceptional
architectural works. Diyarbakır, located in the Fertile Crescent, has hosted various
civilizations throughout history and has been one of the locations where agriculture
and settled life began. The city, which proudly bears the traces of past civilizations in its
castles, bridges, and temples, stands before us like an open history book. Let's turn the
pages of that book together and take a stroll through the streets of Diyarbakır.

Topraklarından geçen Dicle Nehri, bir gelinin boynundaki mücevher gibi Diyarbakır'ı
süslüyor. Dicle Vadisi’nin yanında eşi benzeri olmayan tarihî tanıklar yer alıyor: Biri
tüm haşmetiyle Diyarbakır Kalesi ve Surları, diğeri Diyarbakır’ın bağrında bir nefes
olan Hevsel Bahçeleri. Diyarbakır gezimize
2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen bu noktadan başlıyoruz.

16

The Tigris River, which runs through its
land, adorns Diyarbakır like the neck of a
bride. Next to the Tigris Valley, there are
two unique historical witnesses: Diyarbakır
Castle and Walls with all its glory, and Hevsel Gardens, which is a relaxing place in the
heart of Diyarbakır. We begin our Diyarbakır tour with this place, which was added
to the UNESCO World Heritage List in 2015.
EYLÜL / SEPTEMBER
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DİYARBAKIR KALESİ VE SURLARI
CASTLE AND WALLS OF DIYARBAKIR

Diyarbakır’da hem ticaretin hem de
sosyal hayatın kalbi, tarihî hanlarda
atıyor. Şehir halkını çay kahve içilen
mekânlarında buluşturan hanlar, ziyaretçilerine mistik bir atmosfer vadediyor.

DIYARBAKIR KALESI VE SURLARI
7 bin yıllık geçmişe sahip Diyarbakır
Kalesi ve Surları’nın yapım tarihi tam
olarak bilinmiyor. Toplam uzunluğu
5800 metre olan Diyarbakır Kalesi, dünyanın göz alıcı kalelerinden.
Yapı, İç Kale ve Dış Kale olmak üzere
iki kısımdan oluşuyor. Kale üzerinde,
Diyarbakır’da hüküm sürmüş medeniyetlerin kitabe ve kabartmalarını
gördüğümüz dört adet kapı ve çok
sayıda burç bulunuyor. Bu kapılar:
Dağ Kapı, Urfa Kapı, Yeni Kapı ve
Mardin Kapı.

HASAN PAŞA HANI

HEVSEL BAHÇELERI
8 bin yıldır bu topraklarda pek çok
canlıya nefes olan Hevsel Bahçeleri’ne, Mardin Kapısı’ndan çıkarak ulaşıyoruz. Bu verimli arazi, Diyarbakır’ın
tahıl ambarı olarak biliniyor ve meyve sebze yetiştiriciliği için kullanılıyor.
Pek çok kuşun göç yolu üzerinde
bulunan Hevsel, Güneydoğu Anadolu’nun en büyük kuş cenneti. Bahçe;
tilki, sansar, sincap, kirpi gibi pek çok
canlıya da barınak oluyor.

DIYARBAKIR’IN KALBININ
ATTIĞI HANLAR

Şehre tarihî bir doku
ve kimlik kazandıran
Diyarbakır Surları;
kesme taş duvarları,
kapıları ve burçlarıyla
ünlü.
Diyarbakır Walls are famed
for their carved stone walls,
gates, and bastions, which
give the city a historical
texture and identity.

CASTLE AND WALLS OF DIYARBAKIR
The exact date of the construction of
Diyarbakır Castle and Walls, which has a
history of 7 thousand years, is unknown.
With a total length of 5800 meters, Diyarbakır Castle is one of the most visually appealing castles in the world. The
architecture consists of two parts: the
Inner Castle and the Outer Castle. The
castle has four gates and many bastions with inscriptions and reliefs from
the civilizations that ruled in Diyarbakır.
These gates are Mountain Gate, Urfa
Gate, New Gate, and Mardin Gate.

Vezirzade Hasan Paşa tarafından 1573
yılında yaptırılan han, avlusundaki sütunlu ve kubbeli şadırvanıyla ünlü. Üç
katlı hanın kapısından girer girmez
dibek kahvesinin mis kokusunu alıyorsunuz. Hasan Paşa Hanı dibek kahvesiyle özdeşleşse de ziyaretçilerine çay
ve kahvenin hemen her türünü sunuyor. Hanın en alt katı, kitap satın alıp
okuyabileceğiniz bir mekâna dönüştürülmüş. Diğer katlarda ise kıyafet,
hediyelik eşya dükkânları ve yemek
yerleri bulunuyor.

BEATING HEARTS OF DIYARBAKIR,
THE INNS
Historical inns are the beating heart of
Diyarbakır's trade and social life. The
inns guarantee a mystical atmosphere
to their tourists by bringing the residents
of the city together in areas where they
drink tea and coffee.
HASAN PASHA INN

HEVSEL GARDENS
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HEVSEL BAHÇELERI
HEVSEL GARDENS

By exiting the Mardin Gate, we arrive at
Hevsel Gardens, which has provided a
breath for many living creatures on this
ground for the past 8 thousand years.
This fertile land is referred to as Diyarbakr's granary and is used for fruit and
vegetable agriculture. Hevsel, located on migration routes of many birds,
is Southeastern Anatolia's largest bird
sanctuary. The Garden also serves as a
shelter for various animals such as foxes,
martens, squirrels, and hedgehogs.

The inn, which was built by Vezirzade Hasan
Pasha between 1572 and 1575, is famous for
the fountain with columns and domes in its
courtyard The sweet aroma of dibek coffee
greets you as soon as you walk through the
door of the three-story inn. Although Hasan
Pasha Inn is known for its dibek coffee, it also
serves practically every other form of tea and
coffee to its customers. The inn's ground
floor has been converted into a bookstore
where you may buy and read books. Dress
and souvenir shops and food establishments can be found on the other floors.
EYLÜL / SEPTEMBER
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MALABADI KÖPRÜSÜ
MALABADI BRIDGE

İPEK YOLU’NDAN ANADOLU’YA
UZANAN KÖPRÜLER

HÜSREV PAŞA HANI

ON GÖZLÜ KÖPRÜ

Hüsrev Paşa Hanı, Diyarbakır
Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından 1527 – 1528 yıllarında yaptırılmış. Hacılara “delil” olan (yani
rehberlik yapan) kişilerin konakladığı han, Deliller Hanı olarak
da anılıyor. Açık avlulu ve iki katlı
inşa edilen hanın avlusunda da
bir havuz bulunuyor.

Dicle Köprüsü de denilen On Gözlü Köprü, on kemerden oluşuyor ve
Dicle’nin iki yakasını birleştiriyor. 180
metre uzunluğundaki köprünün güney kitabesinde, benzerlerine özellikle
Artuklu ve Selçuklu yapılarında rastlanan arslan kabartması yer alıyor.
MALABADI KÖPRÜSÜ

SÜLÜKLÜ HAN

Artuklular Dönemi’nde yaptırılan Malabadi Köprüsü, Selçuklu mimarisinin
müthiş bir örneği. Batman Çayı’nın
üzerindeki köprü, dünyanın en geniş
kemer açıklığına sahip taş köprüsü.
Öyle ki ünlü mimar Albert Gabriel,
“Ayasofya’nın kubbesi köprünün altına
rahatlıkla girer.” der. Köprüde yolcuların dinlenmesi ve tehlikelerden korunması için odalar da bulunuyor.

1683’te Hanilioğlu Mahmut Çelebi ve kız kardeşinin yaptırdığı
Sülüklü Han, Kurtuluş Savaşı’nda karargâh olarak kullanılmış. Günümüzde kafe olarak
hizmet veren hanın menengiç
kahvesi ünlü. Kahve, alışık olduğumuz gibi cezvede değil fincanda pişiriliyor.
HÜSREV PASHA INN

BRIDGES EXTENDING FROM SILK
ROAD TO ANATOLIA

Hüsrev Pasha Inn was built
between 1527 and 1528 by
Diyarbakır Governor Hüsrev Pasha. The inn, where people who
are "witnesses" (guides) to pilgrims that stay, is also known as
the Deliller Inn. The courtyard
of the inn, which was designed
with an open courtyard and two
stores, has a pool.

TIGRIS BRIDGE
Tigris Bridge, locally known as On Gözlü
Köprü, is a ten-arched bridge that connects
the two sides of the Tigris. In the southern
inscription of the 180 meters long bridge,
there is a lion relief, which is common in
Artuqid and Seljuk architecture.
MALABADI BRIDGE

SÜLÜKLÜ INN

The Malabadi Bridge, which was constructed during the Artuqid Period, is an
outstanding example of Seljuk architecture. The bridge that is located over Batman Stream, is a stone bridge with the
world's biggest arch span. Legendary architect Albert Gabriel stated, "The dome
of Hagia Sophia may easily fit beneath
the bridge." On the bridge, there are also
spaces for travelers to rest and be protected from threats.

Sülüklü Inn, which was built
in 1683 by Hanilioğlu Mahmut
Çelebi and his sister, served as a
headquarters during the Turkish
War of Independence. The inn,
which now functions as a cafe,
is well-known for its turpentine
coffee. Coffee is prepared in a
cup rather than a coffee pot, as
we are accustomed to.
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SÜLÜKLÜ HAN
SÜLÜKLÜ INN

MALABADI KÖPRÜSÜ
MALABADI BRIDGE
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HAZRAT SULEIMAN MOSQUE

ULU CAMII
THE GREAT MOSQUE OF DIYARBAKIR

ULU MABETLER…
DÖRT AYAKLI CAMII
Diğer adıyla Şeyh Mutahhar Camii,
1500’de Akkoyunlu Kasım Bey tarafından yaptırılmıştır. Siyah beyaz
kare kesme taşlardan inşa edilen
cami, ana yapıdan ayrılan dört ayaklı
minaresiyle ünlü. İslam mezheplerini simgeleyen dört ayak, yekpare taş
sütundan yapılmış.

EL CEZERİ'NİN GÜNEŞ SAATİ
AL-JAZARI'S SUNDIAL
DIYARBAKIR ARKEOLOJI MÜZESİ
EXTENSIVE ANCIENT HERITAGE

•

ULU CAMII
Aynı yerdeki Martoma Kilisesi’nin
camiye çevrilmesiyle Müslümanların ibadet yeri olan Ulu Camii, Anadolu’nun en eski camileri arasında
sayılır. Mimari açıdan Şam’daki Emeviye Camii’ne benzetilen cami, İslam
aleminin 5 önemli camisi arasında
kabul edilir. Camide birçok hükümdarın kitabe ve fermanları bulunur.
Ayrıca ünlü bilgin El Cezeri'nin güneş
saati de caminin avlusunda yer alır.

HOLY PLACES...
FOUR - LEGGED MOSQUE

•
Ulu Camii’nin avlusu tarihî
Mesudiye Medresesi’ne
açılıyor. Artuklular
Dönemi’nde inşa edilen
medresede tıp, fizik,
matematik, biyoloji, kimya
gibi pozitif bilimlerin yanı sıra
edebiyat, felsefe ve İslam
bilimleri de okutulmuş.
The courtyard of the
Great Mosque leads to
the historical Mesudiye
Madrasa. The Madrasa,
which was founded during
the Artuqid Period, taught
literature, philosophy, and
Islamic sciences in addition
to positive sciences
like medicine, physics,
mathematics, biology, and
chemistry.
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DÖRT AYAKLI CAMII
FOUR - LEGGED MOSQUE

HAZRETI SÜLEYMAN CAMII
HAZRAT SULEIMAN
MOSQUE

It was built around 1500 by Akkoyunlu
Kasım Bey and is also known as Sheikh
Matar Mosque. The mosque, constructed
of black and white square-cut stones, is
notable for the four-legged minaret that
divides it from the main structure. The
four legs, which represent Islamic sects,
are fashioned of a single monolithic
stone column.
THE GREAT MOSQUE OF DIYARBAKIR
The Great Mosque, which became a
place of worship for Muslims after the
Martoma Church in the same location
was turned into a mosque, is regarded
as one of Anatolia's oldest mosques. The
mosque, which is architecturally comparable to the Umayyad Mosque of Damascus, is regarded as one of the five most
important mosques in the Islamic world.
The inscriptions and edicts of many sovereigns may be seen in the mosque.
Also, the sundial belonging to Al Jazari, a
well-known scholar, is positioned in the
mosque's courtyard.

HAZRETI SÜLEYMAN CAMII
Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından 11551160 yılları arasında yaptırılan cami tarihî İç Kale bölgesindedir. Caminin en
önemli özelliği Hz. Ömer Dönemi’nde
Diyarbakır’ın fethinin buradan başlamasıdır. İslam sahabelerinin yattığı
Meşhed, caminin hemen bitişiğinde
yer alır. Bu nedenle cami, kutsal bir ziyaret yeri kabul edilir.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde;
Eski Tunç, Urartu, Asur,
Helenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı devirlerine
ait 10 binin üzerinde tarihî eser
ve kalıntı sergileniyor. Şehirdeki
Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp
Müzeleri de görülmeye değer.
Over 10,000 historical items
and relics from the Old Bronze,
Urartian, Assyrian, Hellenistic,
Roman, Byzantine, Seljuk, and
Ottoman periods are on display
in the Diyarbakır Archeology
Museum. The Cahit Sıtkı
Tarancı and Ziya Gökalp
Museums in the city are also
worth seeing.

The mosque, which was built between 1155 and 1160 by Nisanoğlu
Ebul Kasım, is located in the historical Citadel region. The most prominent feature of the mosque is that
the conquest of Diyarbakır started from here during the Prophet
Omar Period. Mashhad, where the
Islamic Companions are buried,
lies adjacent to the mosque. As a
result, the mosque is regarded as a
holy location to visit.
EXTENSIVE ANCIENT HERITAGE
Diyarbakır, located in the Fertile
Crescent, is one of the geographies
where humans began to settle and
conduct agricultural and mining
activities. The traces of this ancient
past may be seen in Körtik Tepe,
Çayönü Höyükleri, and Birkleyn
and Hilar Caves. Zerzevan Castle,
located on the boundary of Diyarbakır and Mardin, is an important
historical heritage belonging to
the Roman era. The ancient structure, which was added to the UNESCO World Heritage Tentative List
in 2020, also attracts attention with
the Mithras Temple unearthed inside the ancient edifice.

ZENGIN ANTIK MIRAS
Bereketli Hilal’de yer alan Diyarbakır;
insanlığın yerleşik yaşama geçerek tarım ve madenciliğe başladığı coğrafyalardan biri. Bu köklü geçmişin izleri;
Körtik Tepe ve Çayönü Höyükleri ile
Birkleyn ve Hilar Mağaraları’nda görülebilir. Diyarbakır ve Mardin sınırında
yer alan Zerzevan Kalesi ise Roma Dönemi’ne ait önemli bir miras. 2020’de
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren antik yapı, içinde keşfedilen Mithras Tapınağı’yla da ilgi çekiyor.
ZERZEVAN KALESI
ZERZEVAN CASTLE

EYLÜL / SEPTEMBER

23

A’dan Z’ye / From A To Z

A’dan Z’ye / From A To Z
Gurbet Demiroğlu

“KAFFA”DAN
“KAHVE”YE

Kırk Yıllık Hatır
From "Kaffa" to "Coffee"
FOURTY YEARS OF MEMORY
•
Farklı aromaları, pişirme teknikleri ve sunum ritüelleriyle müthiş bir çeşitlilik yansıtan kahve; keşfedildiği günden bugüne tüm dünyada yaygın bir tüketim alışkanlığı
oluşturdu. Sabah uyanır uyanmaz kahve makinesinin düğmesine basan, ofise giderken köşebaşındaki kahve dükkânına uğrayan, eve dönerken günün yorgunluğunu
kahveyle atan milyonlarca insan var. Romantik buluşmaların, dost sohbetlerinin,
önemli iş görüşmelerinin, sınava hazırlanılan uykusuz gecelerin, kız istemeye gelen
görücülerin tanığı hep bir fincan kahve… O fincanın “kırk yıllık hatır”la özdeşleşmesi belki de bu yüzden.
Coffee that displays a huge diversity with its various fragrances, preparation techniques,
and presentation rituals, has developed a broad consuming habit all over the world since
its discovery. Millions of people turn on the coffee machine as soon as they get up in the
morning, stop by the coffee shop on the corner on their way to work, and unwind from the
day with coffee on the way home. A cup of coffee is always present to witness passionate
encounters, amicable talks, vital job interviews, sleepless hours studying for exams, and
candidates who come to ask for a lady's hand for marriage. Maybe that's why that coffee
cup identifies with "forty years of memory".
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SARAY MUTFAĞININ GÖZDESI
16. yüzyılda Müslüman tüccarlar vasıtasıyla Yemen, Cidde, Kahire ve İskenderiye üzerinden İstanbul’a getirilen kahve; Osmanlı’dan Avrupa’ya
ulaşır ve 1620’lerde Venedik’te karşımıza çıkar. Coğrafyalar arasında hızla
yayılsa da günlük hayatta kabul görmesi ve alışkanlığa dönüşmesi pek
kolay olmaz. Önce hekimler tarafından vücuda zararlı bir madde olarak
görülür, sonra haram olduğu yönünde fetvalar verilir. Bu fetvalar ortadan kaldırılınca önce Osmanlı saray
mutfağının gözdesi olur, sonra halk
arasında yaygınlaşır. Öyle ki “kahverengi”ne ve günün ilk öğününe (yani
“kahvaltı”ya) adını verecek kadar sevilir ve dilimize yerleşir.
OSMANLI’DA KAHVEHANE
KÜLTÜRÜ

Kahvenin keşfedilmesi hakkında rivayetler muhtelif. İlk kez 15. yüzyılın
ortalarında Yemen’de rastladığımız
kahvenin, aslında Etiyopya’nın “Kaffa”
bölgesinden geldiğine dair görüşler
var. Bu rivayete göre bir çoban hayvanlarını otlatmaya götürür ve hayvanlar oradaki kahve ağacının yapraklarını yemeye başlar. Hayvanlarda
bir hareketlenme fark eden çoban da
yaprakların tadına bakar ve böylelikle
kahve keşfedilmiş olur.
Kâtip Çelebi’nin aktardığı rivayete
göre ise kahve, Arap Şeyhi Şâzelî tarafından keşfedilir. Hacca giderken
yolda kendisine ikram edilen kahve
çekirdeklerini kaynatarak içen Şâzelî,
bu lezzeti Osmanlı’ya taşır. Şeyh Şâzelî’nin Osmanlı’daki kuru kahveci esnaf tarafından pir olarak görülmesi ve
Osmanlı’nın son dönemlerine kadar
kahve dükkânlarına asılan "Her sabah
besmeleyle açılır dükkânımız / Hazret-i Şâzelî’dir pîrimiz üstâdımız" levhaları, bu rivayeti destekler niteliktedir.
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There are numerous legends surrounding
the discovery of coffee. Some believe that
the coffee we first encountered in Yemen
in the middle of the 15th century originated in Ethiopia's "Kaffa" region. According to this legend, a shepherd takes his
animals to graze, and the animals begin
to consume the coffee tree leaves there.
When the shepherd notices activity in the
animals, he tastes the leaves, and thus
coffee is discovered.
According to the story cited by Kâtip
Çelebi, coffee was discovered by the Arab
Sheikh Şazeli. This flavor was brought
to the Ottoman Empire by Şazeli, who
boiled and drank the coffee beans handed to him on the way to the pilgrimage.
The fact that Sheikh Şazeli was regarded
as a sage by dry coffee shopkeepers in
the Ottoman Empire, and the "Our shop
opens with basmala every morning / Our
master is Hazrat-i Şazeli" plates hung in
coffee shops until the Ottoman Empire's
final decades, lend credence to this claim.

Kahvenin topluma karışmasıyla birlikte kahvehane kültürü de gelişmeye
başlar. Osmanlı’da kahvehaneler sadece kahve içilen mekânlar değildir.
Kahvehaneler; insanların sosyalleştiği,
dayanışma ve hemşehrilik bilincinin
geliştiği, toplumun nabzının tutulduğu yerler olarak sosyal, siyasal ve
ekonomik dönüşümlere ayna tutar.

Osmanlı’da
kahvehaneler;
insanların
sosyalleştiği,
dayanışma ve
hemşehrilik
bilincinin geliştiği,
toplumun nabzının
tutulduğu yerlerdir.
Coffeehouses in the
Ottoman Empire are
places where people
socialize, solidarity
and citizenship
consciousness
develop, and the
status of society is
comprehended.

FAVORITE OF THE PALACE CUISINE
Coffee, which was brought to İstanbul
in the 16th century by Muslim traders
via Yemen, Jeddah, Cairo, and Alexandria, makes its way to Europe via the
Ottoman Empire and debuts in Venice in the 1620s. Although it rapidly
spread across geographies, it was difficult for coffee to integrate into daily
life and become a habit. Physicians
first identify it as a hazardous substance to the body, and then fatwas
are issued declaring it haram. When
these fatwas were lifted, they became
a favorite of Ottoman palace cuisine,
and later spread to the general public. In fact, it denominates the color
“brown” and the first meal of the day
(that is, “breakfast”) and has become
ingrained in our vernacular.
COFFEEHOUSE CULTURE IN THE
OTTOMAN EMPIRE
Coffeehouse culture emerges as a
result of the relationship of coffee
with society. Coffeehouses in the Ottoman Empire are more than just
places to have a cup of coffee. Coffeehouses reflect social, political, and
economic transitions as places where
people socialize, solidarity, and civic
consciousness develop, and the staEYLÜL / SEPTEMBER
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Belki de böyle olduğundan zaman zaman yasaklanır. Ama bu yasaklar ya
kısa sürer ya da etkisiz kalır; kahvehaneler her seferinde ön planda olmayı
başarır. Osmanlı’daki kahve ve kahvehane kültürü yabancı gezginlerin de
dikkatini çeker ve yazdıkları seyahatnamelere kadar girer.
BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESI
Türkler tarafından geliştirilen pişirme
ve sunum yöntemleriyle kahve, “Türk
kahvesi” olarak anılmaya başlar. Pişirme tekniklerinden cezve seçimine,
fincanlara dökülüşünden sunumuna
kadar geleneğe dönüşen Türk kahvesi, esasen Brezilya’da yetişen bir kahve
çekirdeğinden yapılır. Bakır cezveyle
kısık ateşte ağır ağır pişirilen kahve,
ince süslemeli küçük fincanlara dökülür. Kahvenin köpüğü fincanlara eşit
pay edilir. Kahve tepsisi oyalı örtülerle

28

tus of society is comprehended. Perhaps
this is why coffee has occasionally been
prohibited. However, since coffeehouses
always manage to stay at the forefront,
these bans are either temporary or unsuccessful. Foreign travelers are drawn to
the Ottoman Empire's coffee and coffeehouse culture, which is featured in many
travel publications.

A’dan Z’ye / From A To Z
Türk kahvesi közde ya da kumda ağır ağır pişirilir, lokum ya da akide
şekeriyle ikram edilir.
Turkish coffee is gradually made on embers or sand, served with Turkish delight or sugar candy.

TURKISH COFFEE WITH LOTS OF FOAM
Coffee begins to be called "Turkish coffee" due to the cooking and presentation methods developed by the Turks.
Turkish coffee, which has become a tradition from the cooking techniques to
the selection of the coffee pot, from the
pouring into the cups to the presentation, is originally made from a coffee
bean grown in Brazil. The coffee, which is
cooked slowly over low heat in a copper
pot, is poured into small cups with fine
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CA PHE TRUNG

ve menekşe, gelincik, meyan kökü, demirhindi gibi bitki yapraklarıyla süslenir. Kahvenin yanında su, lokum ya da
akide şekeri ikram etmek de âdettir.
HER KÜLTÜRDE FARKLI
Avrupa her ne kadar kahve ile biraz geç
tanışsa da günümüzde kahvenin en
çok tüketildiği yerler arasındadır. Tıpkı
Osmanlı gibi pek çok Avrupa ülkesinin
de kendine özgü kahve kültürleri vardır. Misafir ağırlamada gösterişi seven
Fransızlar, kahvaltıda sütlü kahveyi tercih ederken İtalyanlar cappuccino tutkunudur. Almanlar içinse pazar günleri öğleden sonra kahve ve kek saatidir.
Hele dondurucu soğukların yaşandığı
İskandinav ülkelerinde kişi başına düşen kahve tüketimi oldukça fazladır.
Bu ülkelerde iç ısıtan aromalarla pişirilen kahveler kek eşliğinde ikram edilir.

COFFEE-SHOP CHAINS
Finlandiya’da ise peynirle servis edilen
bir kahve türü vardır.

decorations. The foam of the coffee is divided equally into the cups. The coffee
tray is covered with embroidered covers,
and it is decorated with plant leaves such
as viola, poppy, licorice, tamarind. It is also
a custom to offer water, Turkish delight,
or hard candy alongside a cup of coffee.
UNIQUE TO CULTURES

CAPPUCCINO
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Coffee with cheese but not with
eggs? A local coffee that is kind of
odd comes to the fore in Vietnam.
This coffee named “Ca phe trung” is
made with egg yolk. On the other
hand, Morocco has reflected its spicy
cuisine in its coffee. Moroccan coffee named “Café des épices” is made
with various spices. Jamaicans prefer
coffee with orange while Mexicans
prefer cinnamon coffee, and Senegalese prefer clove coffee. In Indonesia
coffee is made putting ember in it after supper.

Although Europe got acquainted with coffee a little bit late, nowadays it is among
the places where coffee is consumed the
most. Many European countries have
their own unique coffee cultures just like
the Ottoman Empire. While the French,
who like to show off to their guests, prefer milk coffee in the breakfast, Italians
are cappuccino addicts. For Germans
Sunday afternoons are the times for coffee and cakes. Especially in Scandinavian
countries where freezing temperatures
are experienced, coffee consumption per
person is quite high. In these countries,
coffees made with heart-warming aromas
are served with cakes. In Finland, there is a
type of coffee served with cheese.

•
İskandinav
ülkelerinde kişi
başına düşen
kahve tüketimi
oldukça fazla.
Coffee
consumption
per person in
Scandinavian
countries is quite
high.

Peynirli kahve olur da yumurtalı olmaz mı? Vietnam’da çoğumuza yadırgatıcı gelen bir yerel kahve öne çıkar.
“Ca phe trung” adı verilen bu kahve,
yumurta sarısıyla pişirilir. Fas ise bol
baharatlı mutfağını kahvesine de yansıtmıştır. “Café des épices” adı verilen
Fas kahvesi, çeşitli baharatlarla pişirilir. Jamaikalılar portakallı, Meksikalılar
tarçınlı, Senegalliler karanfilli kahveyi
tercih ederler. Endonezya’da ise kahve, akşam yemeklerinden sonra içine
köz atılarak pişirilir.

Coffee, which has such a wide local
diversity, has also created a standard
that brings people together with
the same taste via the "coffee-shop
chains" that have become quite widespread nowadays. Coffee types such
as espresso, mocha, and latte sold in
coffee-shop chains are consumed by
millions of people every day. Coffeeshop chains have also brought a new
consumption habit to the world. Coffee, which once was carefully served
in porcelain cups is now served in
paper cups that carry our names in
coffee-shop chains.

Porselen
fincanlarda
özenle sunulan
kahve, zincir
mağazalarda
isimlerimizin
yazdığı kâğıt
bardaklarla
satılıyor.
The coffee, which is
carefully served in
porcelain cups, is sold in
paper cups that carry our
names in chain stores.

KAHVE ZINCIRLERI
Böylesi geniş bir yerel çeşitliliğe sahip
olan kahve, günümüzde hayli yaygınlaşan “kahve zincirleri” aracılığıyla
insanlığı aynı lezzette buluşturan bir
standart da oluşturmuştur. Kahve zincirlerinde satılan Americano, espresso, mocha, latte gibi kahve türleri her
gün milyonlarca kişi tarafından tüketilmektedir. Kahve zincirleri, tüm dünyaya yeni bir tüketim alışkanlığı da getirmiştir. Eskiden porselen fincanlarda
özenle sunulan kahve, zincir mağazalarda isimlerimizin yazdığı kâğıt bardaklarla sunulur.
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ŞIK KAFELER
Günümüzde kahvehane kültürü mahallelerde varlığını korumaya devam
ediyor. Şehir merkezleri ise insanların
sosyalleştiği şık kafelerle süslenmiş
durumda. Bu mekânlarda kahveyle
birlikte kek, pasta ve tatlı çeşitleri de
ikram ediliyor. Kafelerin konsepti de
değişkenlik göstermekte. Bazı kafeler
manzara eşliğinde sohbet etmeye ya
da müzik dinlemeye çok uygun. Bazı
kafelerde ise ortam oldukça sessiz. Kitap okunan ve ders çalışılan bu kafeler, uzaktan çalışanlar için âdeta ofis
gibi kullanılıyor.
EVDE TÜKETIM DE ÇOK YAYGIN
Bizler çaya çok düşkün bir toplum
olarak bilinsek de kahvesiz yapamayız. Özellikle genç nesil, zincir mağazalarda satılan kahve türlerine çabuk
alıştı. Artık kahve demlikleri ve kahve
makinaları da hemen her evde bulunabiliyor. “Neskafe” dediğimiz hızlı
kahvelerle kafein ihtiyacını karşılayanların sayısı hiç de az değil. Tüm yeni
kahve türlerine rağmen Türk kahvesi
ise gönlümüzdeki ayrıcalıklı yerini korumaya devam ediyor. Bir fincan kahvenin eşliğinde hep güzel şeyler konuşmak, hep güzel şeyler paylaşmak
ümidiyle…

ELEGANT CAFÉS
Today, the coffeehouse culture continues to exist in the neighborhoods. City
centers are adorned with elegant cafes
where people socialize. In these places,
cakes, pastries, and desserts are served
alongside coffee. The concept of cafes
is also diverse. Some cafes are very convenient to chat or listen to music while
enjoying the view. In some cafés, it is
rather quiet. These cafés where people
read, and study are used as offices for
remote workers.
WIDELY CONSUMED AT HOME
Although we are known as a society that
is fond of tea, we cannot live without coffee. Especially the younger generation
immediately got used to the types of
coffee sold in coffee-shop chains. Now,
coffee pots and coffee machines can be
found in almost every home. The number of people who provide for their caffeine needs with fast-making coffees we
call “Nescafe” is not small at all. Despite
all the new types of coffee, Turkish coffee continues to preserve its privileged
place in our hearts. Hoping to always
talk over nice things and share decent
things with a cup of coffee…
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Sebahat Meraki

KURAK ÇÖLLERDEN GELDI,
EKONOMININ MERKEZINE
YERLEŞTI

KAHVE EKONOMİSİ
Came from the Arid Deserts, Settled
at the Center of the Economy
COFFEE ECONOMY
•

Kahve; sudan sonra en çok tüketilen içecekler arasında sayılabilir. Petrolden sonra
en fazla ihraç edilen ürünlerden birinin de kahve olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Hani şu uluslararası hamburger zincirleri var ya kahve zincirleri de en az onlar kadar büyüdü artık. Gazlı içecek sektörünü de çoktan tahtından etti bile.
Kurak çöllerden çıkan kahve; günümüzde tarımdan sanayiye, ihracattan lojistiğe, hizmetten perakendeye pek çok sektöre dokunuyor ve devasa bir ekonomiye hükmediyor.
Coffee is one of the most popular beverages, second only to water. We can say that it is one
of the most exported products after oil. Coffee businesses have become almost as popular
as international hamburger businesses. It has already dethroned the carbonated beverage
industry.
Coffee from the parched deserts touches numerous sectors, from cultivation to industry,
export to logistics, service to retail, and dominates a massive economy.
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Bir sonraki adım yeşil kahveyi
satın alıp kavuruculara yönlendiren, kısaca lojistiği sağlayan
kişilere aittir. Kahve, fabrikalara yönlendirilerek kavurma,
öğütme, paketleme işlemlerine
tabi tutulur. Tüm bu işlemlerde
fabrika işçileri görev alır. Paketlenen kahve zincirleri, marketler ve online alışveriş mecraları
üzerinden son tüketiciye ulaştırılır. Bu süreçte lojistik, pazarlama, dağıtım, stok yönetimi gibi
farklı aşamalardan geçer.

Kahve çiftçileri,
verdikleri yoğun
emeğe rağmen
kahveden en az
gelir elde eden
kesim.
Despite their
hard work, coffee
producers earn the
least amount of
money from the crop.

Bugün bir kahve dükkânına ya da
marketlerin kahve reyonuna gittiğinizde paketlerin üzerinde ülke isimleri
görürüz: Guatemala, Meksika, Uganda, Etiyopya, Endonezya, Venezuela,
Kolombiya, Brezilya… Bu Latin Amerika ülkeleri, tropikal iklimleri sayesinde
dünyadaki kahve üretiminin başını çeker. Peki kahve bu ülkelerdeki tarlalardan elimizdeki fincana ulaşana kadar
hangi yollardan geçer, kaç sektöre dokunur, kimlere kazanç sağlar?

When we walk to a coffee shop or the
coffee aisle of the supermarket, we notice the names of the countries on the
packages: Guatemala, Mexico, Uganda,
Ethiopia, Indonesia, Venezuela, Colombia, Brazil, and so on. Because of
their tropical temperatures, these Latin
American countries produce the most
coffee in the world. So, how does coffee
get from the fields in these countries to
the cup in our hands, how many industries does it affect, and who benefits?

TARLADAN FINCANA UZANAN
YOLCULUK

JOURNEY FROM FIELD TO CUP

Her şeyden önce kahve yetiştirildiği
ülkenin çiftçisine istihdam sağlar. Ancak kahvenin çiftçiye sağladığı katkı,
zincirin diğer halkalarına nazaran oldukça sınırlıdır. Zira emeklerinin karşılığını tam olarak alamayan ve belki de
kahveden en az gelir elde eden kesim,
kahve çiftçileridir. Kahve tarlalarıyla iç
içe yaşayan halk; kahve meyvelerini
toplama, çekirdeğini çıkarma ve kurutma işlemlerini gerçekleştirir.
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First and foremost, it employs farmers
in the countries where coffee is grown.
However, in comparison to the other
links in the chain, coffee's return to the
farmer is rather minimal. Because coffee growers are among those who do
not receive a fair return for their work
and may earn the least amount of money from coffee. The individuals who live
in close proximity to the coffee fields
collect coffee fruits, removes the bean,
and dries them.

The next phase is for those that
buy green coffee and deliver it
to roasters, briefly offering logistics. Coffee is transported
to factories where it is roasted,
ground, and packaged. All of
these processes are carried out
by factory workers. Packaged
coffee is distributed to endusers via retail chains, markets,
and internet purchasing channels. It goes through several
steps in this process, including
logistics, marketing, distribution, and stock management.

Ünlü kahve
zincirlerinden
birinin günde
yaklaşık 2,5 milyon
kâğıt bardak
kullandığını
duymuş muydunuz?
Kahve zincirlerinde
kullanılan kâğıt
bardak, plastik kaşık
ve pipetlerin geri
dönüşümü oldukça
önemli.
Did you know that
one of the most
well-known coffee
businesses consumes
almost 2.5 million
paper cups per day?
It is critical that coffee
shops recycle their
paper cups, plastic
spoons, and straws.

•
Kahveyle tüketilen çikolata ve
tatlılar pastacılık sektörüne
dinamizm kazandırıyor.
The consumption of
chocolate and dessert with
coffee adds dynamism to the
pastry industry.
EYLÜL / SEPTEMBER
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BI’ KAHVE LÜTFEN
Kahve zincirleri, kafeler, pastaneler, eğlence merkezleri… Tüm
dünyada gelişen kahve kültürü,
kahve tüketilen mekânları da çeşitlendiriyor ve çok sayıda insana
kazanç sağlıyor. Genç girişimcilerden baristalara, tatlı ve pasta
ustalarından garsonlara milyonlarca insan kahve ekonomisinden
payını alıyor.
KAHVENIN TETIKLEDIĞI
SANAYI
Kahve makineleri, su ısıtıcıları,
french press demlikler, termoslar… Hemen her eve giren bu
aletler ciddi bir yan sanayiyi ifade
ediyor. Peki ya çeşit çeşit, renk
renk, desen desen fincan takımları? Kahve için yapılan porselen
üretimi de milyonlarca insanın
çalıştığı ciddi bir ekonomik büyüklüğe sahip.

Sosyal hayatın
kalbi, kahve ve tatlı
türlerinin satıldığı
butik kafelerde
artıyor. Uzun
süre oturulan bu
mekânlarda arkadaş
toplantıları, uzun
sohbetler ya da
romantik buluşmalar
yapılabiliyor.
The social hub, boutique
cafés providing coffee
and pastries are also
on the rise. Meets with
friends, long chats, or
romantic meetings can
all take place in these
settings where you
can sit for an extended
period of time.

A COFFEE PLEASE
Coffee businesses, cafes, bakeries, entertainment centers... The
global coffee culture diversifies
the venues that serve coffee and
provides employment for many
individuals. Millions of individuals
benefit from the coffee business,
from new entrepreneurs to baristas, dessert and pastry enthusiasts, and servers.
COFFEE-INDUCED INDUSTRY
Coffee makers, kettles, French
press teapots, thermoses, and so
on... These appliances, which are
found in practically every home,
comprise a significant sub-industry. What about cup sets in
various colors, patterns, and patterns? Porcelain production for
coffee has a significant economic impact, employing millions of
people.

Kahve fabrikalarında gerçekleşen kavurma, öğütme ve
paketleme işlemlerinde yüzbinlerce işçi çalışıyor.
Hundreds of thousands of people are employed in the roasting,
grinding, and packaging procedures carried out in coffee factories.

38

EYLÜL / SEPTEMBER
ŞUBAT - FEBRUARY

39

39

UPU Özel / UPU Special

UPU Özel / UPU Special
Fatih Çavuşoğlu

BAŞARILI BIR DÖNEMIN ARDINDAN
BAYRAĞI DEVRETTIK

DÜNYA POSTA BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM
We Turn Over the Management After a Successful Period
A NEW ERA IN THE UNIVERSAL POSTAL UNION
•
7 Ekim 2016’dan itibaren Türkiye’yi temsilen PTT’nin üstlendiği Dünya Posta
Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığı, Abidjan’da düzenlenen 27. Kongre ile
Fildişi Sahili’ne devredildi. PTT Ailesi olarak; tarafsız, şeffaf, uzlaştırıcı ve iş
birliğini odağa alan yaklaşımımızla sürdürdüğümüz bu uluslararası görevi
başarılı şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.
The Chair of the Universal Postal Union (UPU), the Council of Administration,
undertaken by the Turkish Post (PTT) representing Turkey as of October 7, 2016, was
delegated to the Ivory Coast with the 27th Congress held in Abidjan. We are proud as
the PTT Family to have completed this international mission, which we pursued with
our impartial, transparent, conciliatory, and cooperation-focused approach.

1874’te kurulan ve dünyanın en eski
ikinci uluslararası teşkilatı olan Dünya Posta Birliği (UPU), dünya posta işletmecilerinin mesleki standartlarını
gözeterek uyum ve iş birliği içerisinde
çalışmasını sağlıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun da kurucuları arasında yer
aldığı uluslararası organizasyon, günümüzde 192 üyesiyle Birleşmiş Milletler’in ihtisas birimlerinden biri olarak
faaliyetlerini sürdürüyor.

The Universal Postal Union (UPU), second oldest international organization of
the world, was founded in 1874 and ensures that world postal operators work in
harmony and cooperation by adhering
to their professional standards. The international organization, of which the Ottoman Empire was among the founders,
continues to operate as one of the specialized agencies of the United Nations,
with 192 members.

Dünya Posta Birliğinin İdari Konsey
Başkanlığı, üye ülkeler tarafından dönüşümlü olarak yürütülüyor. Türkiye
adına PTT’nin üstlendiği ve İstanbul’da
düzenlenen 26. Kongre ile 7 Ekim
2016’da başlayan dönem, 5 yıla yakın
bir sürenin ardından başarıyla tamamlandı. Pandemi nedeniyle olağanüstü
gelişmelerin yaşandığı dönemde, posta sektörü adına çok önemli kararlara
imza atıldı. Öyle ki Birlik tarihinde düzenlenen 3 olağanüstü kongrenin 2’si
bu dönemde gerçekleşti.

The member countries alternate the
chair of the Universal Postal Union's
Council of Administration. The period,
which began on October 7, 2016, with
the 26th Congress held in İstanbul by
PTT on behalf of Turkey, was successfully completed after nearly 5 years. During
the period of extraordinary circumstances caused by the pandemic, critical decisions regarding the postal sector were
made. So much so that two of the three
extraordinary congresses held in the history of the union occurred during this
time period.

ÖNEMLI ADIMLAR
İdari Konsey Başkanlığını PTT’nin üstlendiği dönemde UPU’nun işleyişini ilgilendiren stratejik kararlar alındı. UPU’nun Reformu, Üye Ülkelerin
Katkı Payları, Birliğin Emeklilik Fonu,
Entegre Ürün Planı (IPP), Entegre Ücretlendirme Planı (IRP) gibi önemli konuların karara bağlandığı dönemde;
uluslararası mektup ve küçük paketlerin ücretlendirme tarifelerinin hesaplanması için kullanılan varış giderleri
sisteminde yeni düzenlemeler yapıldı.
Böylelikle yıllardır Birliğin gündeminde
olan önemli bir konu karara bağlanarak
ABD’nin Birlik’ten ayrılmasının önüne
geçildi ve Birliğin bütünlüğü korundu.
2017 yılında Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin
Katar’la posta hizmetlerini askıya almaları nedeniyle yaşanan sorunun çözümü için Katar'ın UPU nezdinde ha-
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IMPORTANT ACTIONS
Strategic decisions concerning the operation of the UPU were made during the
period in which the PTT held the Presidency of the Administrative Council.
New arrangements were made in the
terminal dues system, which is used to
calculate the pricing tariffs for international letters and small packages in the
period when important issues such as
the UPU Reform, Member State Contributions, the Union's Provident Scheme,
the Integrated Product Plan (IPP), and
the Integrated Remuneration Plan (IRP)
were decided. Thus, an important issue
that had been on the Union's agenda for
years was resolved, preventing the United States from leaving the Union and
preserving the Union's unity.
In 2017 Qatar's proposal to run the arbitration process before the UPU to solve the

1874’te kurulan ve
dünyanın en eski
ikinci uluslararası
teşkilatı olan
Dünya Posta Birliği
(UPU), dünya posta
şirketlerinin mesleki
standartlarını
gözeterek uyum ve
iş birliği içerisinde
çalışmasını sağlıyor.
The Universal Postal
Union (UPU), second
oldest international
organization of the
world, was founded in
1874 and ensures that
world postal companies
work in harmony and
cooperation by adhering
to their professional
standards.
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kemlik sürecinin işletilmesine dair verdiği
teklif, yapılan tartışmalardan sonra kabul
edildi. Ülkemiz de toplantıda söz alarak
sorunun çözümü konusunda fikir beyan
etti. Bununla birlikte Nisan 2020’de gerçekleştirilen İdari Konsey Toplantısının
son gününde UPU üyesi olmayan ve “öncelikli gözlemci” statüsünde olan Filistin’in küresel posta sistemine entegrasyonu ve postalarını alıp vermede yaşadığı
sorunların giderilmesi amacıyla Cezayir
tarafından sunulan teklif, Türkiye’nin de
desteğiyle kabul edildi.
Ayrıca bu dönemde UPU’nun Dış Paydaşlara Açılımı konusunda oluşturulan görev
gücü ile çalışmalar yapılarak; UPU’nun
kademeli olarak daha geniş paydaşlara
açılımı üzerinde mutabık kalındı. 2023
yılında bu konu üzerinde düzenlenecek
tematik bir Olağanüstü Kongre ile somut
adımlar atılarak gerçekleştirilen çalışmalar karara bağlanacak.
PTT’nin İdari Konsey Başkanlığı döneminde yaşanan bir önemli gelişme de
UPU tarafından düzenlenen Dünya CEO
forumun üçüncüsünün PTT AŞ’nin ev sahipliğinde yapılması oldu. 9-10 Mayıs 2018
tarihleri arasında düzenlenen ve sektörün karar alıcılarını bir araya getiren fo-

problem caused by the suspension of postal
services with Qatar by Bahrain, Egypt, Saudi
Arabia, and the United Arab Emirates was
accepted after discussions. At the meeting,
our country also spoke out and shared its
thoughts on how to solve the issue. However, on the final day of the Council of Administration Plenary in April 2020, Algeria's proposal for the integration of Palestine to the
global postal system, which is not a member of the UPU and has the status of "privileged observer" and to solve the problems it
has with mail exchanges was accepted with
the support of Turkey.
During this time, by working with task
force on the opening up of the UPU to wider postal sector players created in Turkey’s
chairmanship, ıt has been agreed that the
UPU’s opening up to wider postal sector
players would be pursued by step by step
approach. Concrete measures will be taken, and the work to be done will be agreed,
during thematic Extraordinary Congress to
be convened on this topic in 2023.
Another significant event that occurred
under PTT's Chairmanship of the Council
of Administration was hosting the third
World CEO Forum organized by UPU and
hosted by PTT. Fifteen CEOs and sixty sen-
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rum kapsamında, 60 ülkeden 15 CEO
ve 60 üst düzey yönetici İstanbul’da
toplandı. 6 panel ve 1 serbest oturumdan oluşan etkinlikte, posta sektörüne
yönelik bölgesel ve küresel bir bakış
açısı sunuldu ve evrensel sorumluluklar sektörün üst düzey yöneticileri tarafından ele alındı.
ÜLKEMIZ AÇISINDAN BÜYÜK
KAZANIM
Şirketimizin Türkiye adına İdari Konsey Başkanlığını yürüttüğü dönem;
Türkiye’nin Birlik içerisinde en etkin
şekilde temsilini sağladı. Birliğin geleceğe taşınmasına en üst düzeyde
katkı sağlayan Türkiye, stratejik değişim ve dönüşüm dönemine uzlaştırıcı ve tarafsız yönetim anlayışıyla liderlik etti. Şirketimiz bu dönemde Birlik
içerisindeki konsey, komite, görev
gücü, yönetim kurulu gibi birimlerde
aktif olarak görev aldı.
Bu kapsamda İdari Konsey Başkanlığının yanı sıra Şirketimiz, Posta İşletme Konseyi (POC)’nin de üyelerinden
biri oldu. 40 üyeden oluşan ve üyeleri
Kongre sürecinde yapılan seçimle belirlenen Posta İşletme Konseyi, UPU’nun
operasyonel ve teknik süreçler açısından karar merci olmasıyla önem taşıyor. İşletmesel kural ve uygulamalar
bu konsey altında yapılan çalışmalarda
şekilleniyor. Ayrıca POC altındaki beş
komiteden biri olan “Komite 3 Pazar
Gelişimi ve E-hizmetler ” eş başkanlığı
da İtalya ile birlikte ülkemiz adına Şirketimiz tarafından üstlenildi.
Yine bu dönemde UPU Emeklilik Fonu
Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Emeklilik Fonu’nun Gelecekteki Sürdürülebilirliği Görev Gücü Başkanlığı da Şirketimizce yürütüldü. Birliğin emekli ve
çalışan personeli ile finansal durumu
açısından önem arz eden ve uzun süredir çözümlenemeyen bu hususlarda
2016 yılından bu yana Şirketimiz aktif
olarak çalışmıştır.
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Şirketimizin Türkiye
adına İdari Konsey
Başkanlığını
yürüttüğü dönem;
Türkiye’nin Birlik
içerisinde en etkin
şekilde temsilini
sağladı. Birliğin
geleceğe taşınmasına
en üst düzeyde katkı
sağlayan Türkiye,
stratejik değişim ve
dönüşüm dönemine
uzlaştırıcı ve tarafsız
yönetim anlayışıyla
liderlik etti.
Our company's tenure
as Chairman of the
Administrative Council on
behalf of Turkey ensured
Turkey's most effective
representation within
the Union. Turkey led the
period of strategic change
and transformation with a
conciliatory and impartial
management approach,
contributing to the Union's
future success at the highest
level.

ior executives from sixty nations convened in İstanbul for the event, which
took place between May 9 and 10, 2018,
and brought together the decision-makers of the sector. The event, which included six panels and one free session,
provided a regional and worldwide perspective on the postal industry, as well
as universal duties addressed by the sector's top executives.
SIGNIFICANT ACHIEVEMENT FOR
OUR COUNTRY
Our company's tenure as Chair of the
Council of Administration on behalf of
Turkey ensured Turkey's most effective
representation within the Union. Turkey
led the period of strategic change and
transformation with a conciliatory and
impartial management approach, contributing to the Union's future success at
the highest level. During this period, our
company was active in a variety of departments, including councils, committees,
task forces, and management boards.
In this context, in addition to the Council of Administration Chairmanship, our
company became a member of the
Postal Operations Council (POC). The
Postal Operations Council, which consists of 40 members and whose members are elected at the Congress, is significant since it is the decision-maker
in terms of the UPU's operational and
technical procedures. The activity of this
council shapes operational norms and
procedures. Furthermore, our Company co-chaired “Committee 3 – Markets
Development and E-services” one of the
five committees under POC, on behalf of
our country, along with Italy.
Our Company also carried out the Chairmanship of the Management Board
of the UPU Provident Scheme and the
Chairman of the taskforce on the stability and sustainability of the UPU Provident Scheme during this time period.
Our company has been actively workEYLÜL / SEPTEMBER
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Diğer yandan ülkemizin UPU’da sürekli olarak etkin temsilinin sağlanması
adına; personelimizin çeşitli komitelerde yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı gibi pozisyonlarda görev alması sağlandı. Ayrıca Birlik içerisinde belli
konularda oluşturulan çalışma grupları
ve görev güçlerine ülkemizi temsilen
katılım sağlandı. Bu kapsamda Emeklilik Fonu’nun sürdürülebilirliğine dair
kurulan görev gücü başkanlığının
yanı sıra, Birliğin Katkı Payları sistemi,
UPU’nun Dış Paydaşlara Açılımı gibi
önemli konu başlıklarında çalışma yapmak üzere kurulan görev güçlerine katılım gösterildi.
KADIN HAKLARI UNUTULMADI
PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ
HAKAN GÜLTEN
DIRECTOR GENERAL
OF THE TURKISH POST
CORPORATION

Bu süreçte global sorunların sektörel
yansımaları konusunda gerekli hassasiyet gösterilerek; Cinsiyet Eşitliği ve
Kadınların Güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda;
UPU’nun tüm yazılı metinlerinin gözden geçirilerek UPU mevzuatında ve
UPU toplantılarındaki konuşma dilinde
cinsiyet ayrımı gözetilmemesi için verilen teklifte aktif rol alındı ve söz konusu
teklif oy birliği ile kabul edildi.
PANDEMIYLE MÜCADELEYE
KATKILAR
Pandemi tüm alanlarda olduğu gibi
posta alanında da zorlukları beraberinde getirdi. Posta hizmetlerinin tüm
ülkeler için ne kadar hayati olduğunun görüldüğü bu dönemde; posta
şirketleri hem asli sorumluluklarını
yerine getirdi hem de birçok ilave görevler üstlendi. UPU da bu süreçte küresel koordinasyonu sağlayarak ülkelere ve posta idarelerine rehberlik etti
ve ülkeler arası duyurulara ve tecrübe
paylaşımına imkân sağladı.
Küresel tedarik zincirinde yaşanan kesintiler, özellikle hava yolu taşımasında
ortaya çıkan engeller ve uygulanan kısıtlamalar posta şirketlerinin maliyet-
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ing on these issues, which are critical in
terms of the retired and working staff of
the Union, as well as its financial status,
and have not been resolved for a long
time, since 2016.
On the other hand, in order to ensure
that our country was effectively represented at the UPU, our experts were assigned positions such as board members
and vice presidents in several committees. Furthermore, we represented our
country in working groups and task forces constituted within the union on specific matters. In this context, task forces
established to work on crucial themes
such as the Union's Contribution System
and the opening up of the UPU to wider
postal sector players were attended, in
addition to the chairmanship of the task
force established on the stability and sustainability of the UPU Provident Scheme
WOMEN'S RIGHTS WERE NOT IGNORED
During this process, studies on Gender Equality and Women's Empowerment were conducted with the essential awareness to the sectoral reflections
of global challenges. In this context, by
analyzing all written texts of UPU, an
active part was played in the proposal
to minimize gender discrimination in
UPU Regulations and spoken language
at UPU meetings, and the proposal was
unanimously accepted.
CONTRIBUTIONS TO STRUGGLE WITH
PANDEMIC
The pandemic caused problems in the
postal service, as it did in all areas. Postal corporations adopted both their core
tasks and numerous extra duties during
this period when it was clear how important postal services are for all countries. In this process, the UPU also offered worldwide coordination, assisting
nations and postal administrations, and
providing chances for inter-country announcements and experience sharing.

lerine yansıdı. UPU tarafından hazırlanan “COVID-19 Krizi ve Posta Sektörü”
başlıklı raporla yaşanan sorunlar; dünya kamuoyunun dikkatine sunuldu.
Pandemi günlerinde demir yolu taşımacılığı, sınır ötesi teslimat için iyi
bir alternatif sunduğundan Nisan
2020’de UPU tarafından bir proje
gerçekleştirildi. Çin, Litvanya ve Polonya’nın belirlenmiş işletmecileri ve
onların demir yolu operatörleri ile uygulanan proje ile Çin’den kalkan ve
sadece posta gönderisi taşıyan trenlerde yaklaşık 30 ton posta gönderisi
taşındı. Böylelikle Avrupa için hedeflenen büyük posta birikiminin ve tıbbi
malzeme ihtiyacının sağlanmasına
yardımcı olundu.
Bunun yanı sıra UPU, Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği ile ortaklık
yaparak hükümetleri, hava kargo tedarik hatlarını açık tutmaya ve kısıtlamaları gevşetmeye teşvik etti. Ayrıca “Post4Health” isimli yeni bir proje
geliştirerek; posta işletmecilerinin acil
aşı ihtiyacı ile farkındalık, sosyal yardım ve destek kampanyalarına destek sağlandı. Bu kapsamda özellikle
az gelişmiş ülkelerde, COVID-19 aşılarının ve ilgili tıbbi ekipmanın teslimatını yapmak için düzenlenen kampanyalar teşvik edildi.
UPU’DA ETKINLIĞIMIZ SÜRECEK
Ülkemiz adına Şirketimiz tarafından
temsil edilen İdari Konsey Başkanlığı
ve çeşitli kurul ve komitelerde Şirketimiz personeli tarafından yürütülen görevler, önümüzdeki dönemde
de Birlik içerisindeki çalışmalarımıza referans teşkil edecek. Üstlendiği
uluslararası görevi başarıyla teslim
etmenin gururunu yaşayan PTT Ailesi
olarak Dünya Posta Birliğinde (UPU)
aktif rol almaya devam edecek, İdari Konsey Başkanlığımız döneminde
alınan stratejik kararların takipçisi
olacağız.

Interruptions in the worldwide supply
chain, particularly impediments and limits in air transportation, were reflected in
the prices of postal companies. The difficulties encountered were brought to
the attention of the international public
opinion through the UPU report titled
“COVID-19 Crisis and the Postal Industry.”
UPU completed a project in April 2020
because railway transport offers a suitable option for cross-border delivery during pandemics. Approximately 30 tons
of postal goods were delivered on trains
that travel from China and solely carry
mail, thanks to the initiative performed
with the designated operators of China,
Lithuania, and Poland, as well as their
railway operators. As a result, it aided in
meeting the huge postal buildup as well
as the requirement for medical supplies
destined for Europe.
Furthermore, UPU has collaborated with
the International Air Transport Association to encourage governments to maintain air freight supply lines and reduce
limitations. In addition, by launching a
new project named "Post4Health," assistance was offered for urgent immunization needs of postal operators, as well as
awareness, social aid, and support campaigns. Campaigns to supply COVID-19
vaccines and related medical equipment
were supported in this context, particularly in developing countries.
OUR STUDIES AT UPU WILL CONTINUE
The duties carried out by the Chairmanship of the Council of Administration on
behalf of our country, as well as by our
company personnel in various boards
and committees, will also serve as a reference for our work within the Union in
the next period. As the PTT Family, we
will continue to play an active part in the
Universal Postal Union (UPU), and we will
adhere to the strategic decisions made
during our Council of Administration
Chairmanship.
EYLÜL / SEPTEMBER
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI
ADİL KARAİSMAİLOĞLU’NDAN PTT İŞ YERİNE ZİYARET
MINISTER OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE,
ADİL KARAİSMAİLOĞLU VISITED TURKISH POST OFFICE IN KIZILCAHAMAM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
24 Eylül 2021 tarihinde Kızılcahamam Hastanesi
Farklı Seviyeli Kavşağı’nın açılış törenine katıldı.
Açılışın ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı ziyaret ederek ilçe ile ilgili tamamlanan ve planlanmakta olan projeler
hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha
sonra PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve
beraberindeki çalışma arkadaşlarıyla PTT'nin Kızılcahamam’da bulunan iş yerini ziyaret etti. PTT
çalışanları ile bir araya gelerek vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.
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Minister of Transport and Infrastructure Adil Karaismailoğlu attended the opening ceremony of Kızılcahamam Hospital Multilevel Junction on September
24, 2021. After the opening, Minister Karaismailoğlu
visited Kızılcahamam Mayor Süleyman Acar and
received information about the completed and
planned projects related to the district, and then visited PTT's workplace located in Kızılcahamam with
Hakan Gülten, General Director of PTT Corp and his
accompanying colleagues. of PTT Corp and his accompanying colleagues. and his accompanying colleagues. He met with PTT employees and received
information about the services provided to citizens.
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PTT’DEN ZONGULDAK’A YENİ KONSEPT İŞ YERİ
TURKISH POST OPENS A NEW CONCEPT
WORKPLACE IN ZONGULDAK

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan iş yerlerini
yenileyerek hizmet kalitesini artıran PTT AŞ, bankacılıktan posta ve kargo gönderimine kadar tüm
işlemlerin yapılabildiği yeni konsept iş yerlerinden birini Zonguldak'ta vatandaşların hizmetine
açtı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki yeni konsept
iş yerinin açılışına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, il yöneticileri ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten katıldı. Açılışta konuşan Vali Mustafa
Tutulmaz, PTT'nin iki asra yakın tarihinde milleti için birçok hizmet sunduğunu, günümüzde
yaptığı yeniliklerle de çağın dinamiklerine göre
hizmetlerini şekillendirdiğini ifade etti. Vali Tutulmaz, PTT'nin şehre yapmış olduğu yatırımlardan
memnuniyet duyduğunu söyledi.

Increasing its service quality by renovating its workplaces all over Turkey, Turkish Post (PTT) opened one
of its new concept workplaces in Zonguldak, where
all transactions including banking, mail and cargo
delivery can be made. Zonguldak Governor Mustafa Tutulmaz, provincial administrators, and Turkish
Post General Director Hakan Gülten attended the
opening of a new concept workplace in the Ereğli
district of Zonguldak. Governor Mustafa Tutulmaz,
speaking at the opening, noted that the Turkish
Post has given numerous services to the nation
over the course of nearly two centuries and that it
has modified its services to reflect the dynamics of
the time via the advances it has created today. Governor Tutulmaz expressed his satisfaction with the
Turkish Post’s investments in the city.
EYLÜL / SEPTEMBER

47

Bizden Haberler / News From Us

PttJETON İLE VİDEO KONFERANS
UYGULAMALARINA YERLİ ÇÖZÜM

Mevcut iş yerlerinin yenilenmesinin
ulaşılabilir ve sürdürülebilir hizmet açısından önemli olduğunu vurgulayan
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten,
gerçekleştirdikleri her projeyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Yeni konsept iş yerleri
hakkında konuşan Gülten, “İş yerlerimiz,
PTT Ailemiz ve vatandaşlarımız için daha
kullanışlı, inovatif, erişilebilir ve modern
bir ortam oluşturuyor.” dedi. Zonguldak'ta 32 iş yeri, 285 personel ve 58 araç
ile hizmet verdiklerini belirten Gülten,
sözlerine şöyle devam etti:
“Tersanelere, limanlara ve özellikle demir
çelik endüstrisinin can damarı olan fabrikalara ev sahipliği yapan Ereğli ilçemizde 6 iş yerimiz, 51 çalışma arkadaşımız
ve 12 aracımızla kaliteli hizmet sunmaya
devam ediyoruz. Yenilenen iş yerimizde
toplam inşaat alanımız 1.911 metrekare
olup binamız 246 metrekarelik bir alan
üzerinde bulunuyor. Müdürlüğümüz,
modern mimarisi, ferah ve kullanışlı iç
alanları ile güzel ilçemize artı değer katıyor. Zonguldak Ereğli'deki yeni iş yerimiz
sosyal mesafe ve hijyen kuralları için uygun ortamı sağlamakla birlikte, engelli
vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak gibi pek çok ihtiyacı da karşılıyor.”

PTTJETON PROVIDES A DOMESTIC SOLUTION FOR VIDEO
CONFERENCE APPLICATIONS

Stressing the importance of renewing
existing workplaces in terms of providing accessible and sustainable services,
General Director of Turkish Post, Hakan
Gülten stated that with every project they
undertake, they hope to make the lives
of residents easier. "It generates a more
helpful, inventive, accessible, and modern atmosphere for our workplaces, Turkish Post Family, and residents," Gülten
remarked on the new concept workspaces. Stating that they provide service in
Zonguldak with 32 workplaces, 285 workers, and 58 vehicles, Gülten continued:
"We continue to deliver great service
in Ereğli district, which has shipyards,
ports, and especially factories that are
the heart of the iron and steel industry
with 6 workplaces, 51 personnel, and 12
cars we have." Our renewed office has
a total construction area of 1,911 square
meters, with a building that is located
on an area of 246 square meters. With
its modern architecture and big and
functional internal rooms, our Directorate adds value to our lovely district. Our
new workplace in Zonguldak Ereğli not
only addresses numerous needs, such
as simplifying access for our disabled
individuals, but it also provides the right
setting for social distance and hygienic
measures."
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
bağlı hizmet veren, PTT AŞ iştiraki
olan PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen video konferans
platformu PttJeton, video konferans
uygulamalarına yerli bir çözüm getirdi. Yüzde yüz yerli olarak geliştirilen PttJETON, pandemi döneminde
yaygınlaşan online iş süreçlerinin
daha etkin kullanımını amaçlıyor.
Kurum ve kuruluşların bu alandaki
ihtiyaçlarını, güvenliği önceleyerek
sağlayan PttJETON, kullanıcılara hızlı
ve kaliteli bir video konferans tecrübesi sunuyor.
Üyelik şartı aranmadan kişilerin, video konferansa dâhil olabilmesine
olanak tanıyan PttJETON’a; PC, akıllı telefon, laptop, tablet gibi cihazlardan bağlanılabiliyor. Toplantı ve
sunum gibi görüşmeler için hızlı ve
güvenli bir deneyim sağlayan PttJETON uygulamasında, toplantıyı
organize eden kişi olmasa bile yetkilendirilen kişi toplantıyı yönetebiliyor.
Böylece önceden planlanan oturum
iptal olmadan gerçekleştirilebiliyor.
PttJETON uygulamasında, ekran
paylaşım özelliğiyle toplantılarda
gösterilmek istenen dokümanlar, sunumlar ve veriler katılımcılarla paylaşılabiliyor. Youtube ve sosyal medya
yayını gibi özellikleri de içeren PttJeton, ilk olarak PTT AŞ Genel Müdürü
Sayın Hakan Gülten ile PTT AŞ’nin
yönetici personeli tarafından yapılan video konferansla uygulanmaya
başladı. PttJETON’un önümüzdeki
dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı diğer kuruluşlarda da
yaygınlaşması planlanıyor.

The video conferencing platform PttJETON which is developed by PTT Information Technologies, a subsidiary of Turkish Post (PTT) and ssubordinate to
the Ministry of Transport and Infrastructure brought a domestic solution to
video conferencing applications. PttJETON, which was developed %100 domestically, attempts to make better use of the online business operations
that became popular during the pandemic. PttJETON provides users with
a fast and high-quality video conferencing experience prioritizing security to
fulfill the needs of institutions and organizations in this sector.
PttJETON that allows individuals to participate in video conferencing without having a membership, can be connected from the devices such as a PC,
smartphone, laptop, or tablet. The authorized person can administer the
meeting in the PttJETON application, which provides a fast and secure experience for sessions such as meetings and presentations, even if it is not the
person arranging the meeting. As a result, the previously scheduled session
can take place without cancellation.
Documents, presentations, and data to be shown in meetings can be shared
with meeting participants using the screen sharing feature in the PttJETON
application. The application, which incorporates features like Youtube and social media streaming, was first implemented in a video conference attended by
Turkish Post General Director Hakan Gülten and the company's executive staff.
PttJETON is planned to become widespread in other organizations affiliated to
the Ministry of Transport and Infrastructure in the long term.
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FİLENİN GÜVERCİNLERİ YENİ SEZONA HAZIR
PIGEONS OF THE NET ARE READY FOR THE NEW SEASON

PTT Kadın Voleybol Takımı’nın 2021 – 2022 sezonu tanıtım toplantısı PTT Pul Müzesi’nde gerçekleştirildi. Basın
toplantısına PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve PTT Spor
Kulübü Başkanı Ali İhsan Karaca, Başantrenör Mehmet
Bedestenlioğlu, oyuncular ve teknik heyet katıldı.

The introductory meeting of the Turkish Post Women's
Volleyball Team for the 2021-2022 season took place at the
PTT Stamp Museum. The news conference was attended
by Turkish Post Deputy General Director and Head of Turkish Post Sports Club Ali İhsan Karaca, Head Coach Mehmet
Bedestenlioğlu, players, and the technical committee.

Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten PTT
Spor Kulübü Başkanı Karaca, “Kadın voleybol takımımızla üç yıldır yer aldığımız Sultanlar Ligi’ndeki kararlı
mücadelemizi sürdürmek amacıyla yeni sezona yönelik olarak oldukça yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik.
Antrenman metotlarımızda ve ekipmanlarımızda teknolojiyi yakından takip ederek modernizasyon çalışmaları
gerçekleştirdik. Böylece lige renk ve heyecan katacağına
inandığım, sıralama olarak da daha yukarıları hedefleyen
iddialı bir takım meydana getirdiğimizi söyleyebilirim.
2021 - 2022 sezonunun, takımımız Filenin Güvercinleri ve
rekabet edeceğimiz tüm takımlar için sağlıklı ve başarılı
geçmesini diliyorum.” dedi.

Head of Turkish Post Sports Club Karaca stated, "We had
a very rigorous training period for the new season in order
to continue our resolute contest in the Sultans League,
where we have been competing with our women's volleyball team for the past three years." We conducted
modernization practices by constantly monitoring technological advancements in our training techniques and
equipment. As a result, I can say that we have built an
ambitious team that, in my opinion, will revive and excitement to the league while also aiming for higher rankings.
I wish a healthy and successful season in 2021-2022 for our
team, the Pigeons of the Net, and all of the teams which
we will compete with."

PTT Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu ise en önemli hedeflerinin Play-Off’ta oynamak olduğunu belirterek "Bu sene de hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Uzun
vadeli planımız içerisinde kendi oyuncularımızı yaratıp
sürdürülebilir bir başarıyla sürekli Avrupa kupalarına giden ve ilk 4 içerisinde yer alan bir takım olmak hedefimiz
var." ifadelerini kullandı.

Indicating their primary goal to play in the Play-Offs,
Head Coach of the Turkish Post Women's Volleyball Team
Mehmet Bedestenlioğlu stated that "Unfortunately, I am
not referring last year in terms of sporting performance
due to the pandemic, as we were a bit behind in order to
achieve what we intended for the club. This year, we will
keep working toward the same objectives. We want to
raise our own players as part of this long-term strategy,
and we want to be a team that can go to European cups
and can finish in the top four."

TEKNOFEST’TE PTT
STANDINA YOĞUN İLGİ
GREAT INTEREST IN THE
TURKISH POST STAND AT
TEKNOFEST

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık,
uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 21 – 26 Eylül tarihleri
arasında İstanbul’daki Atatürk
Havalimanı’nda gerçekleşti. Millî
Teknoloji Hamlesi yolculuğuna
hızla devam eden TEKNOFEST’te
Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda teknoloji tutkunu ağırlandı.
Bu yıl, Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ın da misafir
olduğu festivalde; hava gösterileri, eğlenceli aktiviteler, stant
etkinlikleri ve ödüllü yarışmalar
düzenlendi.
Hizmetleriyle her zaman teknolojiyi ve inovasyonu önceleyen
PTT de Mobil Şubesi ile TEKNOFEST’teydi. PTT, E-skuter ve Kişisel Pul hizmetleriyle festivalde
yerini aldı. Ziyaretçiler E-skuter
hizmeti ile skuterleri test edebilirken; Kişisel Pul hizmeti ile de keyifli anlarını özelleştirdi. Her yaştan ve meslekten katılımcı, PTT
stantlarına büyük ilgi gösterdi.

TEKNOFEST, Turkey's first and only
aviation, space, and technology
event, took place at Atatürk Airport
in İstanbul between September 21
and 26. A great number of technology enthusiasts from Turkey and
throughout the world attended TEKNOFEST, which continues being a
part of Turkey's National Technology
Move. In the event that Nobel laureate scientist Aziz Sancar participated
in, air shows, entertainment activities, stand games, and award-winning contests were organized.
Turkish Post, whose services are
constantly focused on technology
and innovation, was also present at
TEKNOFEST with its Mobile branch.
Turkish Post had a presence at the
festival with its E-scooter and Personal Stamp booths. Visitors personalized their joyful experiences at the
Personal Stamp booth while testing
scooters at the E-scooter booth. The
Turkish Post stands piqued the curiosity of participant of various ages
and professions.

PTT, AHİ EVRAN’IN DOĞUMUNUN
850. YILI KONULU ÖZELGÜN ZARFINI
TEDAVÜLE SUNDU
TURKISH POST ISSUES A SPECIAL DAY
COVER THEMED "850TH BIRTH ANNIVERSARY OF
AHİ EVRAN"
PTT AŞ, “Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yılı” konulu
özelgün zarfını 13 Eylül 2021
tarihinde tedavüle sundu.
5,50 TL bedelli olan özelgün zarfına; PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr web
adresinden ve filateli cep
uygulamasından ulaşılabilir.

MEHMET BEDESTENLİOĞLU
PTT KADIN VOLEYBOL
TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ
MEHMET BEDESTENLİOĞLU
HEAD COACH OF
PTT WOMEN'S
VOLLEYBALL TEAM

50

ALI İHSAN KARACA
PTT AŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
PTT SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

ALI İHSAN KARACA
PTT AS DEPUTY GENERAL DIRECTOR
PRESIDENT OF THE PTT SPORTS CLUB

Turkish Post issued a special day cover themed the
"850th Birth Anniversary
of Ahi Evran" on September 13, 2021. Special day
cover is available in our
workplaces, at www.filateli.gov.tr, and on the philately mobile application, for
5,50 TL.
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Ercem Pekel

KAHVE KEYFININ EN

SANATSAL HÂLI

BAKIR CEZVELER

The Most Artistic State of Coffee Consumption
COPPER COFFEE POTS
•
Bakır; elektrik ve ısıyı iletme gücü, kolay şekil alması ve farklı ortam koşullarına
dirençli olması gibi nedenlerle günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok eşyanın
ham maddesidir. 10 bin yıl kadar önce Anadolu coğrafyasında keşfedilen
bu kızıl maden; kadim bir zanaatın, yani bakırcılığın doğuşuna kaynaklık
etmiştir. Bakırcılık günümüzde geri planda kalmış gibi görünse de geleneksel
zanaatlarımızdan biri olarak önemini korumaya ve bir geçim kapısı olmaya
devam etmektedir. Bu zanaatın en incelikli ürünü bakır cezveler de mutfağımızın
ve çeyizlerin başköşesinde özel bir yere sahiptir.
Because of its capacity to transfer electricity and heat, to be readily molded, and to
be resistant to various environmental conditions, copper is the basic material of
numerous things that make our everyday lives simpler. This red ore, discovered
around ten thousand years ago in Anatolian topography, was the birthplace of an old
craft, coppersmithing. Although coppersmithing appears to be fading in popularity
today, it remains an important traditional skill and a source of income for many
people. Copper coffee pots, the craft's most delicate product, have a unique place in
our kitchen and dowry.
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ZAHMETLI BIR SÜREÇ

Çelik, demir döküm ve granit gibi malzemelerle üretilen mutfak eşyaları; bakırın
yüzyıllar süren saltanatını
sarsmış olsa da o, geçmişten
gelen ışıltısını hiç yitirmedi.
Son yıllarda yükselişe geçen
sağlıklı yaşam ve doğru beslenme hassasiyeti, mutfaklarımızda “öze dönüş” akımı
başlatırken bakır kaplara yönelik ilgi de arttı. Kalaylanmış bakırda pişen yemeklerin daha sağlıklı olduğunu
gösteren araştırmalar, bakırı
yeniden aranan bir malzeme hâline getirince; anneannelerimizden kalan ve
bir köşede unutulmaya terk
edilen bakır kaplar yeniden
moda oldu.

•
Son yıllarda oldukça gelişmiş
Türk kahvesi makineleri üretilse
de kahve tiryakileri bakır
cezvelerden vazgeçmiyor.
Kahve tutkunlarına göre Türk
kahvesi, yalnızca bakır cezvede
gerçek lezzetiyle pişirilebilir.
Despite the fact that highly
sophisticated Turkish
coffee machines have been
manufactured in recent years,
coffee addicts do not give
up using copper coffee pots.
Turkish coffee, according to
coffee connoisseurs, can only
be prepared with its full flavor in
a copper coffee pot.
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Although kitchenware made
of steel, cast iron, and granite shook copper's centuries-long rule, it never lost
its brightness from the past.
The growing knowledge of
healthy living and appropriate nutrition in recent years
has launched a “return to
essence” movement in our
kitchens, and demand for
copper coffee pots has grown.
When studies revealed that
food cooked in tinned copper is healthier, copper became a sought-after material
once more, and copper kitchenware inherited from our
grandparents and discarded
in a corner became trendy
once more.

Bakırı en geleneksel hâliyle günümüze taşıyan ürün, bakırdan
üretilmiş cezvelerdir. Çeyizlerden
ve mutfaklardan hiç eksilmeyen
dövme bakır cezveler, yoğun
emek gerektiren tekniklerle üretilir ve âdeta bir sanat eseri gibi
süslenir. Bu zahmetli üretim sürecinin aşamaları şöyledir:
1) Önce bakır plakalar dövülerek
cezve formuna getirilir. Dövme
işlemi bakırın uzun ömürlü olmasını sağlar.
2) Daha sonra cezve formundaki bakıra kalay suyu dökülür ve
cezve yüksek ateşe bırakılır. Ateş
üzerindeyken cezvenin içi kalay
suyuyla ovulur, yani kalaylanır.
(Bu işlem bakır zehirlenmesini
önlemek için yılda bir kez tekrar
edilir.)
3) Kalaylanan cezve kalemkâr ustası tarafından zarif işlemelerle
süslenir.
4) Süslenen cezve parlatılır ve
kulp takılarak kullanıma hazır
hâle getirilir.

Kakma işleminin
ardından
bakırın yüzeyine
varaklama
ve parlatma
gibi işlemler
uygulanır ve
bakırın daha
ışıltılı görünmesi
sağlanır.
Following the inlay
process, procedures like
gilding and polishing
are performed to the
copper's surface, making
it look more radiant.

A TROUBLED PROCCESS

Coffee pots made of copper are
the products that carry copper to
the present in its most traditional
form. Wrought copper coffee pots,
which are always present in dowries and kitchens, are made using
labor-intensive processes and are
adorned in the manner of a work
of art. The following are the phases of this arduous manufacturing
process:
1) First, the copper plates are hammered into the shape of a coffee
pot. The forging procedure assures the copper's durability.
2) Tin water is then poured into
the copper coffee pot form, and
the coffee pot is placed over a hot
fire. The interior of the coffee pot
is wiped with tin water while it is
on the heat, indicating that it is
tinned. (To avoid copper toxicity,
this treatment is done once a year.)
3) The engraver artist embellished
the tinned coffee pot with beautiful embroidery.
4) The decorated coffee pot is polished and by attaching a handle it
is ready for use.
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Mutfakta öze
dönüşle birlikte
anneannelerimizden
kalan bakır kaplar
yeniden moda
oldu.
Copper coffee pots
inherited from
our grandparents
became trendy
again with the
return to essence
in the kitchen.

BAKIR SÜSLEME SANATI

COPPER DECORATIVE ART

Bakır cezveleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası kılan, yalnızca Türk kahvesine verdiği lezzet
değildir. Üzerlerindeki kakma
ve kalem işleri de bakır cezvelere kültürümüzü yansıtan estetik
bir görünüm kazandırır ve onları
vazgeçilmez kılar.

Copper coffee pots are an essential
part of our lives for reasons other
than the flavor they add to Turkish coffee. Copper coffee pots have
an artistic aspect that represents
our culture and makes them indispensable due to the inlay and
hand-drawn work on them.

Bakır süsleme sanatı, en az bakır
zanaatı kadar önemlidir ve sadece cezvelerde değil, pek çok
alanda karşımıza çıkar. Yumuşak
bir dokusu olan bakır, süsleme
sanatlarını uygulamaya oldukça
müsaittir. Ancak aynı özelliği nedeniyle işlem sırasında zarar görebilir. Bu nedenle ezme, oyma,
kabartma ve kazıma işlemleri
oldukça hassas çalışma gerektirir. Süslenecek bakır levhalara
gereğinden az ya da çok güç kullanılırsa istenilen forma ulaşılamadan yapının bozulması mümkündür.

Copper decorative art is at least as
significant as copper crafts, and
we see it in a variety of places other than coffee pots. Copper, with
its smooth feel, is ideal for decorative arts applications. However,
owing to the same characteristic,
it is possible that it will be harmed
throughout the procedure. As
a result, crushing, cutting, embossing, and scraping processes
need extremely delicate work. If
more or less force is applied to the
copper plates to be adorned, the
structure may degrade before the
required form is achieved.

Kültürel Miras / Cultural Heritage

KALEM İŞLERI

Kakma tekniğiyle işlenen bakır eserler, kalemkârlar tarafından gerçekleştirilen nakışlama işlemlerinin sonrasında
çok daha sanatsal bir görünüm kazanır. Kuyumculuk
mesleğinin alt dallarından biri
olarak kabul edilen kalemkârlık; esasen ziynet eşyaların belirli kısımlarına desen verme
sanatı olarak bilinir. Halı, kilim
ve oyalarda görmeye alıştığımız Türk motiflerini cezve yüzeyine yansıtan ve onları âdeta bir mücevher gibi süsleyen
kalemkârlar, kahveye verdiğimiz değeri en sanatsal hâliyle
ifade etmektedir.

Bakırın ev
dekorasyonundan
aydınlatmaya
kadar çok geniş
bir kullanım alanı
var.
Copper offers a wide
range of applications,
from home décor to
lighting.

HAND-DRAWN WORKS

After the embroidery procedures performed by the engravers, copper works processed with the inlay method
take on a considerably more
creative aspect. Engraving, one
of the jewelry profession's subbranches, is actually recognized
as the skill of applying patterns
to certain components of jewelry. The engravers convey the
importance we give to coffee
in its most creative form by reflecting the Turkish designs
that we are accustomed to seeing on carpets, rugs, and embroidery on the surface of the
coffee pot and adorning them
like diamonds.
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KAHVENIN TEKNOLOJIYLE
BULUŞMASI:

KAHVE MAKİNELERİ
Coffee Meets Technology:
Coffeee Machines
•
Kahve tüketimi arttıkça kahvenin üretimini ve hazırlanmasını kolaylaştıran bir
dizi teknolojik gelişme de yaşandı. Günümüzde kahve çekirdeklerinin toplanmasından kavrulmasına, öğütülmesinden paketlenmesine, demlenmesinden sıcak
tutulmasında kadar kahve severlere hizmet eden pek çok makine var. Öyle ki bu
makinelerden bazıları evlerimize, ofislerimize, çantalarımıza girmiş ve günlük
hayatın vazgeçilmezi olmuş durumda.
As coffee consumption grew, so did technical advancements that facilitated the
manufacturing and processing of coffee. There are numerous devices available now
that assist coffee enthusiasts with everything from gathering coffee beans to roasting,
grinding, packing, brewing, and keeping the coffee warm. Some of these devices have
made their way into our homes, offices, and bags, becoming necessary in daily life.
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KAHVENIN KAVRULMASI

ROASTING THE COFFEE

Kahve üretiminin ilk aşaması, hasadı
yapılan kahve çekirdeklerinin kavrulmasıdır. Sanayileşme öncesinde kahve çekirdekleri tencerelerde veya ateş
üzerinde kavrulurdu. Bu geleneksel
yöntem yerini sıcak hava ve tambur
sistemine bırakmış durumda. Günümüzde çoğunlukla endüstriyel amaçla kullanılan kahve kavurma makineleri; aynı anda kilolarca kahveyi kavurup
soğutabilme ve hatta kavurma derecesini wifi bağlantılı asistan teknolojisiyle ayarlayabilme imkânı sunuyor.

The roasting of harvested coffee beans
is the first stage of coffee production.
Prior to the industrial revolution, coffee beans were roasted in pots or over
an open fire. The hot air and drum
system has supplanted this traditional
method. Today, coffee roasting machines, which are mostly used for industrial purposes allows you to roast
and cool kilos of coffee at the same
time, and even adjust the roasting degree using Wi-Fi-connected assistant
technology.

KAHVENIN ÖĞÜTÜLMESI

GRINDING THE COFFEE

Eskiden kahve çekirdeklerini öğütmek
için hemen her evde bir dibek ya da el
değirmeni bulunurdu. Teknolojinin gelişmesiyle bu ev aletleri nostaljik birer
objeye, hatta süs eşyasına dönüşmüş
durumda. Kahve günümüzde çoğunlukla endüstriyel olarak öğütülüyor ve
tüketicilere öğütülmüş hâlde satılıyor.
Kahve öğütme makineleri; kahve çekirdeklerinin biri sabit, diğeri dönen iki
değirmen taşı arasından geçirilmesiyle
çalışıyor. Taşların birbirine uzaklığı, kahve türüne göre ayarlanabiliyor.

Almost every home used to have a
mortar and pestle or a hand grinder to
grind coffee beans. These household
appliances have evolved into nostalgic
objects, even ornaments, as technology has advanced. Today, most coffee
is ground industrially and sold to consumers in ground form. Coffee grinding machines grind coffee beans by
passing them between two millstones,
one fixed and one rotating. Depending on the type of coffee, the distance
between the stones can be adjusted.
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Tambura
yerleştirilen kahve
çekirdekleri sıcak
havayla temas
ederek homojen
bir şekilde
kavrulabiliyor.
Coffee beans placed in
the drum can be roasted
homogeneously by
contacting hot air

Kahve çekirdeklerinden daha fazla verim elde etmek ve daha lezzetli bir kahve deneyimi yaşamak için geliştirilen teknolojiler üreticilerden son kullanıcıya kadar
herkesin hayatını kolaylaştırıyor.
Technologies developed to get more out of coffee beans and have a more delicious
coffee experience make life easier for everyone, from producers to end-users.
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COOKING AND BREWING
TECHNOLOGIES

•
Türk kahvesi makinelerinin
sesli uyarı sistemi,
cezve başında bekleme
gerekliliğini ortadan
kaldırıyor.
The audible warning
system of Turkish coffee
machines, which alerts you
when the coffee is ready,
eliminates the need to
stand by the coffee pot.

PIŞIRME VE DEMLEME
TEKNOLOJILERI
Türk kahvesinin en önemli özelliği; çok
kısık ateşte suyla birlikte kaynatılmasıdır. Hatta kaynama sürecini uzatmak
için kahve; güğüm ya da bakır cezvelerle kömür veya kızgın kumda pişirilir.
Bu geleneksel yöntem kahve tutkunları için vazgeçilmez olsa da Türk kahvesi makineleri de hayli ilgi görüyor.
Aynı anda çok sayıda kişiye kahve hazırlama imkânı sunan bu makineler,
kahve pişirme süresini de kısaltıyor.
Kahvenin hazır olduğunu haber veren
sesli uyarı sistemi de cezve başında
bekleme gerekliliğini ve taşma riskini
de ortadan kaldırıyor.
Ev ve ofislerin vazgeçilmezlerinden biri
de filtre kahve makineleri. Suyla buluşan kahvenin bir süzgeç veya filtreden
geçirilmesi prensibiyle çalışan bu makineler, kahve tiryakilerine yoğun ve
tortusuz bir kahve deneyimi yaşatıyor.
Bu makinelerin çaydanlığa benzeyen
geniş haznesi, tek seferde 10 fincana
kadar kahve demleyebiliyor.
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The most important characteristic of
Turkish coffee is that it is boiled with
water on a very low heat. In fact, coffee
is cooked in a pot or copper pot over
coal or hot sand to prolong the boiling process. Although this traditional
method is essential for coffee lovers,
Turkish coffee machines are also popular. These machines, which allow you
to prepare coffee for a large group of
people at the same time, also reduce
the time it takes to brew coffee. The
audible warning system, which alerts
you when the coffee is ready, eliminates the need to stand by the coffee
pot and the risk of overflow.
Filter coffee machines are a musthave in both homes and offices. These
machines, which operate on the principle of passing the coffee that comes
into contact with the water through a
strainer or filter, provide coffee drinkers with an intense and sediment-free
coffee experience. The large teapotlike chamber of these machines can
brew up to 10 cups of coffee at once.

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation
•

Kahve kapsülleriyle çalışan kahve makineleri de ev ve ofislerde
rağbet görüyor. Kaynayan su buharını basınç uygulanarak kahve
kapsülünden geçiren ve fincana
damlatan makineler, ilk olarak
1850’lerde espresso hazırlamak için
üretildi. Günümüzde latte, Americano, macchiato, cappuccino,
mocha gibi kahve türlerinin demlenmesinde de kullanılabiliyor.

İnsanlığın kahve
tutkusu dünya sınırlarını
aşmış durumda.
İtalyan astronot
Samantha Cristoforetti,
2015 yılında uzayda
espresso içen ilk
astronot oldu ve kahve
tutkumuzu yer çekimsiz
ortama taşıdı.
The world's passion
for coffee has
transcended national
boundaries. Italian
astronaut Samantha
Cristoforetti became
the first astronaut
to drink espresso
in space in 2015,
extending our love of
coffee into zero gravity.

FRENCH PRESS
French press, filtre kahve içmeyi
kolaylaştıran ve çok daha ulaşılabilir kılan bir yöntem. Kafelerin filtre
kahve sunumunda tercih ettiği bu
pratik sistem; artık evde, okul yurdunda, piknikte, yolculukta bile
kullanılıyor. Kulplu bardağa benzeyen bir cam hazne ve kahveyi
süzen metal bir süzgeçten oluşan
French press sistemi, 4-5 dakika
gibi kısa bir sürede filtre kahveye
ulaşmamızı sağlıyor.

Coffee machines that use coffee capsules are also popular in homes and
businesses. To prepare espresso, machines that press boiling water vapor
through the coffee capsule and drip
into the cup were first produced in the
1850s. It is now also used to make coffee beverages such as latte, Americano,
macchiato, cappuccino, and mocha.

•
French press, filtre
kahve sunumuna
çok daha estetik
bir görünüm
kazandırıyor.
Coffee vending
machines are
essential in
university canteens.
With a single click,
your cappuccino is
ready.

FRENCH PRESS
The French press is a method that
makes drinking filter coffee much
more convenient and accessible. This
practical system is preferred by cafes
for filter coffee is now used at home,
in school dormitories, at picnics, and
even while traveling. The French press
system, which consists of a glass bowl
resembling a mug with a handle and
a metal strainer that filters the coffee,
allows us to have filter coffee in 4-5
minutes.
EYLÜL / SEPTEMBER
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Keziban Soylu

Deniz Tombuloğlu:

Kahvecilik; Zincir Kafelerde
Değil Mahalle Kahvelerimizde
Devam Etmelidir
Coffee should be made in local
neighborhood cafés, not chain cafes
•
Bu ayki Atölye konuğumuz Türk kahvesini yeni nesil tekniklerle geliştiren ve
baristacılık, nitelikli kahve alanlarında çalışmalar düzenleyen Deniz Tombuloğlu.
Türk kahvesinin kültürümüzdeki yerine değinen ve kahve pişirmeyle ilgili
teknik bilgiler de veren Tombuloğlu, iyi Türk kahvesinin püf noktalarını PTT
Hayat okurları için anlattı.

Deniz Tombuloğlu, who develops Turkish coffee using new generation techniques
and arranges activities in the domains of barista and quality coffee, is this month's
workshop guest. Tombuloğlu revealed the secrets of good Turkish coffee for PTT
Hayat readers, mentioning the role of Turkish coffee in our culture and providing
technical knowledge on coffee making.

21 Temmuz 1994’te Alanya’da doğan Deniz
Tombuloğlu’nun kahve serüveni, 18 yaşında
küçük bir kahvecide, baristalıkla başladı. Türk
kahvesi üzerine uzmanlaşan Tombuloğlu,
Nitelikli Kahve Birliğinin (SCA) 2020 Türkiye
Cezve - İbrik Şampiyonu olarak, bizi 13 yıl sonra, 2020 SCA Dünya Şampiyonası’nda temsil
etme hakkı kazandı.
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The coffee experience of Deniz Tombuloğlu born
in Alanya on July 21, 1994, began at the age of 18
as a barista at a tiny coffee shop. Tombuloğlu, a
Turkish coffee specialist, gained the opportunity
to represent us at the 2020 SCA World Championship 13 years later as the 2020 Turkish Cezve-İbrik Champion of the Specialty Coffee Association (SCA).
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Kahvenin tarihini, kısaca sizden
dinleyebilir miyiz?

a rating of 80-90, which we refer to as
"specialty."

Kahvenin keşfi üzerine çok rivayet var.
Yemen ve Etiyopya’dan çıkıp; İpek ve
Baharat Yolları üzerinden önce Osmanlı’ya, sonra Orta Avrupa’ya yayılıyor. İlk baristacılığın ve “kafe” kültürünün başladığı yer Osmanlıdır aslında.
Osmanlı’da kahvecibaşı denilen, padişaha kahve yapan biri var. İlk kıraathaneleri de kahvecibaşılar açıyor.
1600’lü yılların başına kadar öğütme
ve demleme üzerine çalışmaları yapılan kahve, özellikle savaş dönemlerinde oldukça popülerleşiyor.

Could you please give us a brief history of coffee?

There are several narratives surrounding
the discovery of coffee. It travels from
Yemen and Ethiopia to the Ottoman
Empire and eventually to Central Europe
via the Silk and Spice Routes. The Ottoman Empire was indeed the birthplace
of the barista and “café” culture. In the
Ottoman Empire, there was a person
named Kahvecibaşı who brews coffee for
the Sultan. The first coffee houses were
also launched by Kahvecibaşı. Coffee,
which was researched on grinding and
brewing until the early 1600s, becomes
extremely popular, particularly during
wartime.

Böyle bir geçmişe sahip Türk kahvesi, nitelikli kahve demleme biçimlerine uygun mudur?

“Türk kahvesi,
dünyadaki ilk
kahve demleme
metodudur.”
Spot: "Turkish coffee
is the first coffee
brewing technique
in the world."

Türk kahvesine ilginiz ve yarışmaya
katılma süreciniz nasıl gelişti?

Türk kahvesine ilgim, bağlı olduğum
federasyonun düzenlediği yarışmaya
katılmamla başladı. Türk kahvesi, bizim topraklarımızdan çıkan dünyadaki ilk kahve demleme metodudur.
Yarışmada anlamlı bir şey yapmak
ve kahvemizi dünya çapında temsil
etmek istedim. Bu nedenle Türk kahvesini, kendi yaptığım nitelikli baristalıkla birleştirip “Cezve - İbrik Şampiyonası”na katıldım.
Adını son dönemde çokça duyduğumuz “nitelikli kahve” nedir?

Nitelikli kahvecilik; son 10 yıldır Avrupa’da, son 6 yıldır Türkiye’de oldukça
yaygın. Bu, kahvenin yeşil çekirdeğinin puanlandırılmasıdır. Bizim kullandığımız nitelikli kahveler, 80-90 arası,
“specialty” dediğimiz kahvelerdir.
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How did your interest in Turkish
coffee, and your involvement in the
competition, evolve?

My interest in Turkish coffee started with
participating in a competition held by
the federation I am affiliated with. Turkish coffee is the first coffee brewing technique in the world that originated in our
country. I wanted to accomplish something significant and represent Turkish
coffee around the world. For that purpose, I participated in the "Cezve-İbrik
Championship" by combining Turkish
coffee with my qualified barista experiences.
What exactly is this "quality coffee"
that we've been hearing much about
lately?

Quality coffee has been popular in Europe for the last ten years, and in Turkey
for the last six. This is the score of a green
coffee bean. Quality coffees we use have

Evet. Çünkü nitelikli Türk kahvesi üzerinde çok az deneme ve çalışma yapıldı. Bu nedenle yapılabilecek çok
şey var. Günümüzde kahveciler, genellikle birbirine yakın teknikler kullanır. Ben bunun taraftarı değilim.
Bunun için kendime özgü bir teknik
geliştirdim. Bu teknikte kahveyi doğru parametrelerle demleyip farklı bir
reçete uyguluyorum.
Bu tam olarak nasıl bir teknik?

Camın öz kimyasını kullandığım bir
teknik. Camın bir varlığı var ve bunun
hayatımızda bazı artı eksileri var. Ben
artılarını kullanıp bir Türk kahvesi yapacağım. İlk olarak Dünya Şampiyonası’nda yapacağım için sırrını vermiyorum. Bunu sadece ben, patronum
ve çalışma arkadaşlarım biliyor.
Peki bizimle paylaşabileceğiniz özel
kahve tarifleriniz var mı?

Şu an yaptığım Türk kahvesi metodu
var. Onun dışında bir de kokteylim
var. Bu tarifin hem Türkiye şampiyonu olmamda hem de yaşamımdaki
yeri özel. Babam Bodrum’da bir vişne fermantasyonu yapıyor. 6 ay süren bu fermantasyonun sonucunda

Tombuloğlu: İlk
baristacılığın ve
“kafe” kültürünün
başladığı yer
Osmanlıdır.
"The Ottoman Empire
was the birthplace of
the barista and “café”
culture."

Is Turkish coffee, with its long history,
suitable for quality coffee brewing
methods?

Of course. Since there are few attempts
and research on quality Turkish coffee,
we have a long way to go. Today, most
coffee makers use similar processes. It
does not appeal to me. Thus, I have devised my own method. In this method, I
brew coffee using the proper parameters
and a unique formula.
What precisely is this method?

A technique in which I make advantage
of the inherent chemistry of glass. Glass
has a presence, and this has certain advantages and disadvantages. I will make
Turkish coffee using the advantages. I
will not divulge the secret yet because I
will announce it first at the World Championships. This is only known to myself,
my supervisor, and my coworkers.
Do you have any unique coffee recipes
you would like to share with us?

There is the one I am currently making,
and I also have a cocktail recipe. This recipe is special both in my life and me being
EYLÜL / SEPTEMBER
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elimize bir likit geçiyor. Ben bunu
kullanarak bir kokteyl yapıyorum.
İçinde Türk kahvesi, kaskara ve karanfil tütsüsü var.
Günümüzde insanların Türk kahvesine ilgisi nasıl?

Dünyada Türk kahvesine ilgi çok
fazla. Her gün Türk kahvesi yapan
dükkânlar açılıyor, yarışmalar düzenleniyor. Kırım’da, Bulgaristan’da,
Yunanistan’da sadece Türk kahvesi
yapan dükkânlar var. Dubai, Rusya,
İtalya, Filipinler gibi ülkelerde de Türk
kahvesi dalında şampiyonalar düzenleniyor.

Deniz Tombuloğlu;
Türk kahvesinin
kimliği “sadedir”,
doğru yapılan bir
Türk kahvesinin ne
süte ne çikolataya
ihtiyacı var, diyor.
Deniz Tombuloğlu says
that "Turkish coffee has
a "plain" identity, a
properly made Turkish
coffee needs neither milk
nor chocolate."

Bir yerde bildiğimiz zincir kahve
markaları var, bir de Türk kahvesi var. Türk kahvesi bir zincir
kahve markası kimliğine bürünebilir mi?

a Turkish Champion. My dad is fermenting cherries in Bodrum. As a result of this
fermentation, which takes 6 months, we
get a liquid. I make a cocktail using this
liquid. It contains Turkish coffee, cascara,
and clove incense.
Are people interested in Turkish coffee today?

There is a great interest in Turkish coffee all around the world. Every day, new
Turkish coffee shops are opened, and
competitions are held. There are businesses that solely serve Turkish coffee in
Crimea, Bulgaria, and Greece. Championships in Turkish coffee are also held in
Dubai, Russia, Italy, and the Philippines.
There are chain coffee brands that we
know in one hand, and there is Turkish coffee on the other. Can Turkish
coffee become a chain coffee brand?

Zincir kafe açsa bürünür. Aslında kahvecilik bu kadar büyük dükkânlarla
yapılacak bir iş değil. Kahvecilik; zincir kafelerde değil mahalle kahvelerimizde, insanların oturup sohbet edebileceği yerlerde yapılmalı ve devam
etmelidir.

If it opens a chain cafe, it can. In reality,
brewing coffee is not a business that
should be undertaken by such large establishments. Coffee brewing should
be done not in chain cafes, but in local
neighborhood cafés where people can
chill and talk, and it should be preserved.

Şu an bir barista da olarak mahalle
kahveciliğine ve usta - çırak ilişkisine mi inanıyorsunuz?

Do you believe in local coffee shops
and the master-apprentice relationship as a barista?

Evet. Babadan dolayı esnaflığın içinde büyüdüm. Dürtüm hep esnaf olmaktı. İnsanlarla bire bir iletişimde olmayı seviyorum. Usta - çırak ilişkisine
gelince bu işin bir okulu, federasyonu
var ama asıl okul barın arkası. Bizim
işte bir usta - çırak ilişkisi olmak zorunda ama elbette bir aşçılık kadar
sert değil.

Yes. Because of my father, I grew up in the
trades. My natural inclination has always
been to be a tradesperson. I enjoy having
direct touch with people. In terms of the
master-apprentice relationship, this industry has an academy, a federation, but
the true training is received behind the
bar. In our industry, there must be a master-apprentice relationship, albeit not as
tough as in the cooking industry.

Kahve şampiyonundan Türk kahvesinin olmazsa olmazlarını ve yapımındaki püf noktaları alabilir miyiz?

Türk kahvesinin olmazsa olmazı kaliteli bir kahvedir. Sonra suyun kalitesi
ve sıcaklığı. Çünkü kahve, sıcak suyu
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Can we get the coffee champion to
teach us the fundamentals and key
parts of Turkish coffee making?

A high-quality coffee is essential for Turkish coffee. Then there is the quality and

ve ateşi sevmez. Kahveyi mümkün
olduğunca evde öğütmek ve dört beş günlük bir kahve tüketmek gerekiyor. Kahvenin beşinci günden
sonra aromatik yapısı kaybolur. Pişirme esnasındaki püf noktalara gelince, ben kahveyi ocağa koymadan
önce tahta kaşık ile karıştırıyorum.
Ocaktayken hiç karıştırmıyorum. Bir
püf nokta da kullandığınız fincan.
Fincanınızın bildiğimiz Türk kahvesi
fincanlarından farklı olarak ağız kısmının dar, alt yapısının geniş olması gerekir. Böyle bir fincan; telvenin
hapsolmasını, köpüğün toplanmasını ve kahvenin lezzetinin korunmasını sağlıyor.
Son olarak PTT sizin için ne ifade
ediyor?

PTT deyince aklıma hep ilk iletişim
kaynağımız olması ve Anadolu gelir. Babam esnaf olduğundan sürekli
fatura yatırmak için PTT’ye ben gönderilirdim. Bisikletim hep çarşıda,
PTT’nin önünde dururdu. Küçükken
pul biriktirmeyi de çok severdim. Bu
nedenle PTT’ye sürekli gelip giderdim. PTT’nin bu anlamda hayatımda
önemli bir yeri var.

•

Türk kahvesi üzerine
atölyeler de düzenleyen
Tombuloğlu, “Yabancılara
Türk kahvesini tanıtmak, evet
bir kültür taşıyıcılığı. Ama
en büyük kültür taşıyıcılığı;
Dünya Şampiyonası’na
gitmek ve ülkemi temsil
etmek.” diyor.
Tombuloğlu, who also
conducts Turkish coffee
workshops, stated,
"Introducing Turkish coffee to
outsiders, definitely, makes
me a culture bearer." But the
most important part of being a
culture bearer is participating
in the World Championship
and representing my country”.

temperature of the water. Because coffee does not like hot water and heat. It is
important to grind the coffee at home if
possible and consume it within 4-5 days.
The fragrant structure of the coffee fades
after the sixth day. In terms of culinary
techniques, I mix the coffee with a wooden spoon before placing it on the stove.
When it's on the stove, I don't mix it. Another key part is the coffee pot you use.
Unlike the Turkish coffee cups, we are familiar with, the cup should have a small
mouth and a wide bottom. Such a cup
guarantees that the grounds are contained, the froth is gathered, and the flavor of the coffee is preserved.
What does Turkish PTT Corp. mean
to you?

When I think of the PTT, I always consider
of it as our first means of communication,
and Anatolia. I was constantly sent to the
PTT to pay the bills since my father was a
tradesman. I would usually leave my bike
in front of the PTT, in the market. When
I was younger, I also enjoyed collecting
stamps. So, I would continuously come
and go from the PTT. In this regard, PTT
has a significant place in my life.
EYLÜL / SEPTEMBER
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Gurbet Demiroğlu

DOĞAL GÜZELLIKLERI,
VAHŞI YAŞAMI VE
KAHVESIYLE ÜNLÜ ÜLKE

Kenya
A Country Well-Known for Its
Natural Beauty, Wildlife, and Coffee

•
Büyüleyici doğal güzellikleri ve özenle koruduğu vahşi yaşamı ile ziyaretçilerine otantik bir
atmosfer sunan Kenya, safari tutkunlarının vazgeçilmez adresi. Tropikal iklimin tadına varılan ülke, kendisini ziyaret edemeyenlere bir fincan kahveyle misafir oluyor. Dünyanın en parlak kahve çekirdekleri arasında sayılan Kenya kahvesi, asidik yapısı ve narenciye aromasıyla
kahve severlerden yoğun talep görüyor.
Haydi kahveniz hazırsa bu muhteşem Afrika ülkesini birlikte gezelim…
Kenya, with its remarkable natural beauty and well-protected wildlife, provides a genuine
environment to its tourists and is an essential destination for safari aficionados. The country,
which enjoys a tropical environment, greets those who cannot visit it with a cup of coffee. Kenyan
coffee, regarded as one of the brightest coffee beans in the world, is in high demand among coffee
enthusiasts due to its acidic structure and citrus flavor.
Let's wander this wonderful African nation together if your coffee is ready...
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BAŞKENT NAIROBI
CAPITAL NAIROBI

GREEN CITY OF THE SUN:
CAPITAL NAIROBI
Nairobi, Kenya's capital city, is located in the country's south on the
Nairobi River. It is not only Kenya's
but also East Africa's most populated metropolis. Nairobi, one of
the region's main financial centers,
attracts a large number of tourists
due to its cultural activities, vibrant
nightlife, and natural beauty. The
capital, one of the first locations
that come to mind when the word
"Safari" is uttered, attracts visitors
with its lush foliage in winter.

Kenya; Afrika kıtasının doğusunda, Hint Okyanusu’nun kıyısındadır. Ekvator çizgisinin üzerindeki
ülke; Somali, Etiyopya, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya’ya komşudur. Tropikal iklimin yaşandığı
Kenya, Afrika kıtasında en fazla
turist ağırlayan ülkelerden biri.
Turizmin yanı sıra çay ve kahve
ihracatı da ülkenin ekonomisinde
önemli bir yer tutuyor. Kenya’da
kahve üretiminin üçte ikisi küçük
ölçekli tarlalarda yapılıyor. 150 bin
çiftçinin çalıştığı kahve tarımı; işleme, öğütme, pazarlama ve ihracat
süreçleriyle yaklaşık 6 milyon Kenyalıya gelir sağlıyor. Son 10 yılda
artan kahve tüketimiyle birlikte
talep artışı yaşayan Kenya kahvesi, tropikal iklim sayesinde yılda iki
kez hasat edilebiliyor.

NAIROBI NATIONAL PARK
Nairobi National Park preserves
wild nature among the capital's skyscrapers. The Park, which opened in
1946, has an area of 117 square kilometers and is located 7 kilometers
from the city. Although it is not as
diverse as the Masai Mara in Kenya's
interior, the park, which is home to
numerous species, offers a 1–2-hour
safari for people visiting Nairobi on
business. Giraffe, rhinoceros, zebra,
and antelope may all be seen in
their native habitats in the park.

GÜNEŞIN YEŞIL ŞEHRI:
BAŞKENT NAIROBI

Kenya is located on the coast of the
Indian Ocean in the east of the African continent. It borders Somalia, Ethiopia, South Sudan, Uganda,
and Tanzania and is located above
the equator. Kenya, which has a
tropical environment, is one of the
African countries with the highest
number of tourists. In addition to
tourism, tea and coffee exports contribute significantly to the country's
economy. Small-scale farms produce two-thirds of Kenya's coffee.
Coffee production, which employs
150 thousand farmers, provides income to approximately 6 million
Kenyans through its processing,
grinding, marketing, and export
operations. Kenyan coffee, which
has seen a rise in demand as coffee
consumption has increased over
the previous decade, can be harvested twice a year due to the tropical environment.
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BAŞKENT NAIROBI
CAPITAL NAIROBI

Kenya’nın başkenti Nairobi, ülkenin
güneyindeki Nairobi Nehri üzerine
kuruludur. Sadece Kenya’nın değil,
Doğu Afrika’nın en kalabalık şehridir. Bölgenin önemli finans merkezlerinden biri olan Nairobi; kültürel faaliyetleri, canlı gece hayatı ve
doğal güzellikleriyle çok sayıda turist çeker. “Safari” denilince akla ilk
gelen yerlerden biri olan başkent,
kış aylarındaki yeşil bitki örtüsüyle
ziyaretçilerini büyüler.
NAIROBI ULUSAL PARKI

Nairobi Ulusal
Parkı’ndaki hayvan
yetimhanesinde,
terk edilen ve zarar
gören canlıların
bakım ve tedavisi
yapılıyor.

Nairobi Ulusal Parkı, başkentin
gökdelenleri arasında vahşi doğayı tüm gerçekliğiyle yaşatıyor.
1946 yılında hizmete açılan park;
şehrin 7 km uzağında, 117 kilometrekarelik geniş bir alana yayılıyor.
Kenya’nın iç bölgelerindeki Masai
Mara kadar çeşitliliğe sahip olmasa da birçok canlı türünün yaşadığı park, Nairobi’ye iş için gelenlere
1-2 saatlik safari imkânı sunuyor.
Parkta zürafa, gergedan, zebra,
antilop gibi türler doğal ortamlarında gözlemlenebiliyor.

Abandoned and abused
animals are cared for
and treated at the
animal care center in
Nairobi National Park.
NAIROBI ULUSAL PARK
NAIROBI NATIONAL PARK
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NAIROBI MILLÎ MÜZESI
Tarih, doğa, kültür ve çağdaş sanatın en
özel koleksiyonlarını bir araya getiren
Nairobi Millî Müzesi, turistlerin en fazla
vakit geçirdiği yerler arasında. Müzede
vahşi hayvanların dolgu heykellerinden
iskeletlerine, arkeolojik buluntulardan
ulusal müzik aletlerine, Afrika kabilelerine ait kıyafetlerden eski paralara kadar birçok obje sergileniyor. Müzenin
yakınındaki Yılan Parkı çoğumuza ürkütücü gelse de adrenalin tutkunlarının uğrak yeri. Burada yılan, timsah ve
kaplumbağa gibi canlılar doğal ortamlarında gözlemlenebiliyor.
JAMIA CAMII
Başkent Nairobi’de yer alan cami, kentin en önemli dinî yapılarından biri.
Cami, ikiz minareleri ve üç gümüş kubbesiyle tanınıyor. Görüntüsüyle klasik
Arap mimarisini yansıtan cami Müslüman nüfus için oldukça değerli.

JAMIA CAMII
MOSQUE JAMIA

Başkent
Nairobi’deki
Demiryolu Müzesi
de görülmeye
değer noktalardan.
Müzede eski
trenler, minyatürler
ve nostaljik
fotoğraflar
sergileniyor.
Nairobi Railway
Museum which is
located in the capital
city of Nairobi is also
worth visiting. The
museum displays
vintage trains,
miniatures, and
nostalgic pictures.

NAIROBI NATIONAL MUSEUM
Nairobi National Museum, which houses
some of the most unique collections of history, nature, culture, and modern art, is one of
the most popular tourist destinations. Many
artifacts are on display in the museum, ranging from stuffed sculptures to bones of wild
animals, archaeological finds to national musical instruments, African traditional attire
to ancient coins. Although the Snake Park
near the museum may appear frightening to
most of us, it is a popular location for adrenaline junkies. Snakes, crocodiles, and turtles
may all be seen in their natural habitats here.

Parlak
çekirdekleriyle
tanınan Kenya
kahvesi,
asidik yapısı
ve narenciye
aromasıyla
oldukça
seviliyor.
Kenyan coffee is wellknown for its bright
beans and acidic
structure, as well as
its citrus flavor.

MOSQUE JAMIA

NAIROBI
MILLÎ MÜZESI
NAIROBI
NATIONAL
MUSEUM
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The mosque, located in Nairobi's capital city,
is one of the city's most prominent religious
structures. It is distinguished by its twin minarets and three silver domes. The mosque is
extremely significant to the Muslim community with its look reminiscent of ancient Arab
architecture.
EYLÜL / SEPTEMBER
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KAREN BLIXEN MÜZESI
THE MUSEUM OF
KAREN BLIXEN

THE MUSEUM OF KAREN BLIXEN
The house of African fan Danish
author Karen Blixen is located in
the Ngong Hills close to Nairobi.
The author’s house, where she resided while growing coffee in Kenya for a period, was transformed
into a museum in the years that
followed. Karen Blixen is said to
have written her book "Out of Africa" at this house. There is also a
gift shop at the museum where
you may purchase items for your
loved ones.

KAREN BLIXEN MÜZESI
Afrika hayranı Danimarkalı yazar Karen Blixen’in evi Nairobi’ye
yakın Ngong Tepeleri’nde yer
alıyor. Bir dönem Kenya’da kahve yetiştiren yazarın yaşadığı ev,
sonraki yıllarda müzeye dönüştürülmüş. Karen Blixen’in “Out
of Africa” isimli kitabını bu evde
kaleme aldığı biliniyor. Müzede
sevdiklerinize hediye alabileceğiniz bir mekân da mevcut.

BLUE CITY: MOMBASA

MAVI ŞEHIR: MOMBASA
Mombasa Kenya’nın en kalabalık ikinci şehri. Hint Okyanusu’na
kıyısı bulunan şehir, deniz turizminin merkezi. Şehrin plajlarla
kaplı kıyı çizgisinde mavinin en
güzel tonlarını bir arada görmek
mümkün.

MOMBASA

JESUS KALESI
Mombasa’nın plajları kadar ünlü
bir diğer noktası Jesus Kalesi’dir.
Hint Okyanusu’nun kıyısındaki
kalenin köklü bir tarihi var. 16.
yüzyılda Portekizliler tarafından
Mombasa Limanı’nı korumak
için inşa edilen kale UNESCO
Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor ve bir açık hava müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
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JESUS KALESI
FORTRESS

Mombasa is the second most
populated city in Kenya. The city,
which has a coastline on the Indian Ocean, is a major hub for
maritime tourism. On the city's
beach-covered coastline, the most
magnificent colors of blue may be
seen together.
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MASAI MARA
MAASAI MARA

DOĞA MUCIZESI MASAI MARA
Vahşi doğanın tüm güzelliklerini
sergileyen Masai Mara, dünyanın
her yerinden safari tutkunlarını
ağırlıyor. Kenya’nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan
safari parkı; aslan, leopar, çita, fil,
zürafa, zebra ve antilop gibi canlı
türlerine ev sahipliği yapıyor. Her
yıl Temmuz – Ekim ayları arasında yaşanan büyük göçe tanıklık
etmek isteyenlerin üstü açık arabalarla ve sıcak hava balonlarıyla
gezdiği park, belgesel yapımcılarının da platosu. Safari parkında
Masai kabilesini ve onların küçük
toprak evlerini de gözlemlemek
mümkün.
FLAMINGO CENNETI
NAKURU GÖLÜ
Nakuru Gölü ve çevresi 1950’li yıllarda koruma altına alınmış, 1960’lı
yılların başında da ulusal park ilan
edilmiş. Gölde yaşayan binlerce
flamingo, ziyaretçilere eşsiz görüntüler sunuyor. Flamingoların
yanı sıra birçok yabani hayvana ve
kuş popülasyonuna da ev sahipliği
yapan Nakuru Gölü, Kenya’nın görülmeye değer yerlerinden.

Masai Mara; tüm
dünyada, safari
turizminin en önemli
merkezlerinden biri.
Maasai Mara is
one of the world's
most significant
safari tourism
destinations.

NATURE MIRACLE MAASAI MARA
Maasai Mara invites safari fans
from all over the globe, showcasing all the wonders of untamed
nature. The safari park is located in southern Kenya, near the
Tanzanian border, and is home
to lions, leopards, cheetahs, elephants, giraffes, zebras, and antelopes. The Park, where individuals who wish to see the big
migration that occurs every year
between July and October, visit
with roasters and hot air balloons,
is also a plateau for documentary
producers. In the safari area, you
can also see the Maasai people
and their tiny mud homes.

FORTRESS OF JESUS

LAKE NAKURU
FLAMINGO PARADISE

The Fortress of Jesus is another center of interest in Mombasa
that is as well-known as its beaches. The fort on the Indian Ocean's
shore has a lengthy history. The
fortress, which was built by the
Portuguese in the 16th century to
guard the Port of Mombasa, is on
the UNESCO World Heritage List
and welcomes tourists as an openair museum.

Lake Nakuru and its environs
were designated as a national
park in the early 1960s after being
protected since the 1950s. Thousands of flamingos in the lake
provide tourists with one-of-akind vistas. Lake Nakuru, which
is home to various wild species
and bird populations, as well as
flamingos, is one of Kenya's mustsee destinations.
FLAMİNGO CENNETİ NAKURU GÖLÜ
LAKE NAKURU FLAMINGO PARADISE
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ON DÖRT
ŞELALE

FOURTEEN
WATERFALLS

FOURTEEN WATERFALLS

KENYA DAĞI ULUSAL PARKI

We seem to hear you say, "Fourteen
waterfalls!". That's right, you read
that accurately. There are fourteen
waterfalls in all. This is an excellent
location for listening to the raucous sound of water. The natural
beauty derives its name from the
14 big waterfalls along a vast part
of the Athi River and is located 65
kilometers northeast of Nairobi. It
is ideal for activities such as boating, fishing, and birdwatching.

Çoğunlukla tropikal iklimin hâkim
olduğu Kenya’ya gitmek için en
doğru zaman aralık, ocak ve şubat
ayları. Buraya yolunuz düşerse ülkeye ismini veren Kenya Dağı’na ve
Kenya Dağı Ulusal Parkı’na mutlaka
uğrayın. Buzullar, yaylalar, ormanlar
ve dağ gölleri ile süslü doğal güzellik; 1997 yılında UNESCO tarafından
Dünya Mirası Alanı ilan edilmiş.

HELL'S GATE NATIONAL PARK
Hell's Gate National Park, located outside of Nairobi in the Rift
Valley, was put into service in the
1980s. The lava corridors produced
by a volcanic eruption around 150
years ago may be seen in the park.
The park's steep cliffs are the most
popular locations for mountaineering and climbing activities.
ON DÖRT ŞELALE
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TATMADAN DÖNMEYIN
Kenya’da yetişen tropikal meyveler,
ziyaretiniz boyunca damağınızı şenlendirecek. Ama Kenya lezzetlerinden mükellef bir sofra kurmak istiyorsanız; irio, mutura ve ugali isimli
yemekleri mutlaka tatmalısınız.
l İrio; patates, mısır ve bezelye tanelerinden yapılan bir güveç yemeği.
İsteğe bağlı olarak kavrulmuş et de
eklenebiliyor.
l Sokak aralarında rahatlıkla bulunan mutura, keçi etiyle yapılan bir
tür sosis.
l Mısır unundan yapılan ugali, sebze eşliğinde tüketiliyor.

“On dört şelale mi!” dediğinizi duyar gibiyiz. Evet doğru okudunuz. Tam on dört
şelale bir arada. Burası suyun coşkun
sesine kulak vermek için harika bir yer.
Nairobi’nin 65 kilometre kuzeydoğusunda yer alan doğal güzellik, adını Athi
Nehri’nin geniş bölümündeki 14 büyük
şelaleden alıyor. Bölge; tekne gezintisi,
balıkçılık ve kuş gözlemciliği gibi aktiviteler için oldukça uygun.

MOUNT KENYA NATIONAL PARK
The months of December, January,
and February are ideal for visiting
Kenya, which has a tropical climate.
If you pass by the area, make a point
of seeing Mount Kenya, which lends
the country its name, as well as
Mount Kenya National Park. It was
designated a UNESCO World Heritage Site in 1997 due to its natural
splendor, which included glaciers,
plateaus, forests, and alpine lakes.
DO NOT GO BACK WITHOUT
HAVING TRIED
Throughout your tour, tropical fruits
cultivated in Kenya will thrill your
mouth. However, if you want to set
a table full of Kenyan delights, you
must try the meals irio, mutura, and
ugali.

CEHENNEM KAPISI ULUSAL PARKI

l Irio is a casserole dish made from
potatoes, corn, and peas. Optionally,
roasted meat can be added.

Nairobi’nin dışında Rift Vadisi’nde yer
alan Cehennem Kapısı Ulusal Parkı,
1980’li yıllarda hizmete açılmış. Parkta
yaklaşık 150 yıl önce gerçekleşen volkan
patlamasının oluşturduğu lav koridorları
gözlemlenebiliyor. Parktaki yüksek kayalıklar, dağcılık ve tırmanış sporlarının en
gözde yerlerinden.

78

IRIO

l Mutura, which can be bought on
the streets, is a type of sausage prepared with goat meat.
l Ugali, which is made of corn flour,
is eaten with vegetables.
CEHENNEM KAPISI ULUSAL PARKI
HELL'S GATE NATIONAL PARK

KENYA DAĞI ULUSAL PARKI
MOUNT KENYA NATIONAL PARK
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Fatih Çavuşoğlu

•

Olimpiyat Şampiyonu
Busenaz Sürmeneli:

EN BÜYÜK MOTIVASYON

KAYNAĞIM, BAYRAĞIMA VE

ÜLKEME OLAN AŞKIM
Olympic Champion Busenaz Sürmeneli:
My Greatest Motivation Is My Love for
My Flag and Country
25 Haziran 1998’de Trabzon’da doğan Busenaz Sürmeneli, çocukluk yaşlarından
itibaren boks sporuna gönül verdi. Ulusal ve uluslararası boks turnuvalarında
önemli dereceler elde etti; Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu tattı. Başarılarla dolu boks kariyeri, onu olimpiyat şampiyonluğuna kadar taşıdı. 2020 Tokyo
Olimpiyatları’ndan altın madalyayla dönen Sürmeneli, boks branşında ülkemizin ilk olimpiyat şampiyonu oldu. Bize büyük gurur yaşatarak adını spor tarihimize yazan Sürmeneli’yle olimpiyatların ardından neler hissettiğini ve gelecek
hedeflerini konuştuk.
Busenaz Sürmeneli, who was born on June 25, 1998, in Trabzon, has devoted herself
to boxing since she was a toddler. She obtained significant results in national and
international boxing contests, and she had the opportunity to compete in the European
and World championships. Her outstanding boxing career led her to the Olympic gold
medal. Returning home from the 2020 Tokyo Olympics with a gold medal, Sürmeneli
became our country's first Olympic boxing champion after. We interviewed Sürmeneli,
who made us proud and etched her name in our sporting history, about how she felt
after the Olympics and what her future goals are.
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şekilde yansıtabileceğim boks branşıyla tanıştıran Cahit Süme hocam.
10 yaşında bir kız çocuğuyken boks
yapmaya başladığımda çevremden
çok çeşitli tepkiler aldım. Destekleyen
de çoktu eleştiren de. Açıkçası çatlak
seslerle savaşmak yerine her zaman
işime bakmaya çalıştım. İnsanlara yanıldıklarını sözlerinizle değil eylemlerinizle gösterirsiniz.

Boksa başladığı
yıllarda bazı eleştiriler
aldığını anlatan
Sürmeneli, “Çatlak
seslerle savaşmak
yerine her zaman
işime bakmaya
çalıştım. İnsanlara
yanıldıklarını
sözlerinizle değil
eylemlerinizle
gösterirsiniz” diyor.
When asked about the
criticism she received when
she first began boxing,
Sürmeneli replied, "I always
tried to mind my own
business instead of fighting
cracked voices." She added,
"You prove people that they
are wrong with your actions,
not your words."
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Boksa başladığınız yıllarda zirveye
çıkıp olimpiyat şampiyonu olacağınızı tahmin etmiş miydiniz?
Avuçlarımda tuttuğum bu altın madalya benim çocukluk hayalim. Boks
salonuna adımımı attığım ilk günden bu yana geçen 13 yılda hedefim
hiç değişmedi. Her zaman olimpiyat
şampiyonu olmak için çalıştım ve hocam tarafından bu hedefe konsantre
olarak yetiştirildim.

Busenaz Sürmeneli’yi Tokyo’da İstiklal Marşımız okunurken döktüğü gözyaşlarıyla tanıdık. 5 Avrupa, 3 Dünya
şampiyonluğunun ardından gelen
olimpiyat zaferi; yalnızca onu değil,
bizleri de mutluluktan ağlattı. Hız
kesmeden yeni şampiyonalara hazırlanan genç sporcumuz, geleceğe
umutla bakıyor ve bir olimpiyat şampiyonluğu daha istiyor. Çocuklara ve
gençlere örnek olmanın sorumluluğunu taşıyan Sürmeneli, Türk sporuna katkı sağladığı için de mutlu.

Busenaz Sürmeneli became known to us
through the tears she shed while singing our National Anthem in Tokyo. Olympic gold medal after 5 European and 3
World championships made not only
her but also us, cry with joy. Our young
sportsperson, who is preparing for new
championships without pausing, is optimistic about the future and wishes to win
another Olympic gold medal. Sürmeneli,
who is responsible for setting a good example for children and young people, is
happy to contribute to Turkish sports.

Boks çoğu insanın zihninde erkeklerle özdeşleşmiş bir spor. Sizin
boks hikâyeniz nasıl başladı?

In most people's minds, boxing is a
sport associated with men. How did
your boxing career get started?

Bu hikâyede yanımda 2 kahraman
var: Biri, bana çocukluğumdan itibaren birçok spor branşını deneten annem. Diğeri; ben “futbolcu mu olsam”
diye düşünürken beni alıp boks salonuna götüren ve enerjimi en doğru

In this story, I have two heroes: One is
my mother, who has taught me several
sports since I was a toddler. The other is
Cahit Süme, who took me to the boxing
hall and introduced me to the branch of
boxing where I can most accurately por-

Ünlü boksör
Muhammed
Ali, Busenaz’ın
örnek aldığı
sporculardan biri.
Famous boxer
Muhammed Ali is one
of the sportspeople
that Busenaz takes as
an example.

tray my energy, while I was contemplating "if I should be a football player." When
I began boxing as a 10-year-old girl, I received a wide range of emotions from my
peers. It was both encouraging and critical. To be honest, I've always preferred to
mind my own business rather than contend with crackling voices. You demonstrate to others that they are incorrect
through your deeds, not your words.
Did you ever think you would make
it to the top and become an Olympic
champion when you first started boxing?
This gold medal in my hands is my
childhood dream. My ambition has not
changed in the 13 years since I went into
the boxing ring for the first time. I have
always wanted to be an Olympic champion, and my teacher taught me to focus
on that aim.
EYLÜL / SEPTEMBER
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Yıllar sonra olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın sporcu olmak size
ne hissettiriyor?

Olimpiyatlara hazırlanmak nasıl
bir süreç? Bir sporcunun yetiştirilmesi, yeteneğin yanında neler
gerektiriyor?
Yetenek ve motivasyon… Tabii bu
konularda düşünürken çok dikkatli olmalıyız. Sadece yeteneğe ya da
motivasyona dayanırsanız yarı yolda
kalırsınız. Yeteneğin yanına çalışmayı,
motivasyonun yanına disiplini eklemelisiniz. Yeteneğimi bu şekilde parlatan ve bana örnek olan isim Cahit
Süme hocamdır. Örnek aldığım başka sporcular da var tabii: Muhammed
Ali, Mike Tyson, Vasyl Lomachenko…
Hepsinin en iyi en keyif veren yanlarını alıp harmanladım ve kendi tekniğimi geliştirdim.
Olimpiyatlara hazırlanırken yaptığınız fedakârlıklar oldu mu?
Tabii. 2 ay evimi, annemi göremediğim zamanlar oldu. İşimizin en zor
yanı kesinlikle özlem. Kampta arkadaşlarımızlayız. Tatillerimizde el verdiğince spordan uzaklaşıp sosyal etkinliklerde bulunuyoruz ama aile özlemi
bazen yıpratıcı olabiliyor.

•

Busenaz’ın yeteneğini
keşfeden kişi, eniştesi ve
antrenörü Cahit Süme.
Busenaz, Cahit Süme’nin
Bursa’daki evlerine yaptığı
bayram ziyaretini hayatının
kırılma noktası olarak
tanımlıyor ve “O bayram,
hayatımın kalanında
yaşayacağım bayramlara
vesile oldu” diyor
Cahit Süme, Busenaz's
brother-in-law and trainer,
was the one who recognized
her talent. Cahit Süme's
visit to their house in Bursa
was the turning point in
Busenaz's life, and she says,
"That holiday was essential
in the holidays that I would
live for the rest of my life."
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What is the process of getting ready
for the Olympics? Aside from talent, what does it take to raise an
sportsperson?
Motivation and talent... Of course, we
must exercise extreme caution while considering these topics. You will only get
halfway if you rely exclusively on talent or
motivation. Hard work should be added
to talent, and discipline should be added
to motivation. My teacher, Cahit Süme,
is the name that highlights my talent in
this way and provides an example for me.
Of course, there are other sportspeople
I admire: Muhammad Ali, Mike Tyson,
Vasyl Lomachenko, and so on. I picked
the best and most pleasurable features of
all of them and combined them to create
my own technique.

How does it feel to be the sportswoman in years to win an Olympic medal?

Tokyo’da İstiklal Marşımız okunurken
herkes gözyaşlarımı görmüştür. Gurur,
sevinç, mutluluk, yorgunluk… Kaybettiğim dedemin aklıma gelişi ve hüzün…
Hepsi bir arada. Bayrağıma ve ülkeme
duyduğum aşk en büyük motivasyon
kaynağımdı. Bu aşkın böyle bir zaferle
taçlanması müthiş bir duygu.

Everyone in Tokyo noticed my tears while
our National Anthem was being sung.
Pride, delight, happiness, exhaustion...
My deceased grandfather comes to my
mind, and I am overcome with melancholy... All-in-One My greatest drive was
my passion for my flag and my nation.
It's an incredible feeling to know that this
love has resulted in such a triumph.

Bu başarı, kariyerinizde bir zirve mi?
Yoksa önünüzde yeni hedefler var mı?

Is this achievement a peak in your career? Or do you have new goals in mind?

Başarılı olmak kadar, başarıyı korumak da önemli. Bundan sonraki en
büyük hedefim bir altın olimpiyat
madalyası daha almak ve ülkeme en
iyi şekilde katkı sağlamak. Bu katkı
yalnızca madalya kazanmakla olmuyor. Bizleri gören çocuklar ve gençler
spor yapmaya çok daha fazla hevesleniyor. Aileler çocukları spor kurslarına götürmeye daha çok niyetleniyor.
İşimi en iyi şekilde yaparak çocuklara
ve genç arkadaşlarıma örnek olmak
ve sporun önemini göstermek istiyorum. Ülkemizde sporun gelişimine
katkı verebiliyorsam ne mutlu bana.

It is just as important to maintain success
as it is to achieve success. My next major
goal is to win another Olympic gold medal and to serve my country to the best
of my ability. This contribution is about
more than just earning medals. Children
and teenagers who observe us are considerably more motivated to participate
in sports. Families are more interested in
sending their children to sports camps. I
want to set a good example for my children and young fellas by trying my best
and demonstrating the value of sports.
If I can contribute to the development of
sports in our country, I am delighted.

Sizi örnek alan çocuklara ve gençlere ne söylemek istersiniz?

What would you like to say to children
and young people who see you as a
role model?

Karşınıza zorluklar ve engeller çıkacak. Bu dünyanın ve yaşamın kuralı.
Ama lütfen pes etmeyin ve hayallerinizin peşinden gidin. Çabanızın sonunda ışığı mutlaka göreceksiniz.

Did you make any sacrifices in order
to get ready for the Olympics?

PTT Ailesi’ne özel bir mesaj vermek
ister misiniz?

Sure. There was a time I couldn't see my
home or my mother for two months.
Longing is undoubtedly the most difficult aspect of our profession. We are at
camp with our pals. During the holidays,
we avoid sports and try to attend as many
social events as possible, although the
longing for the family can be exhausting
at times.

Yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden görevini yapmaya çalışan herkese selam olsun. Evimize güzel bir
mektup, tatlı bir hediye ulaştıran postacılarımızın ve kargo dağıtım görevlilerimizin ellerine sağlık. Onların da
bu gururu bizimle paylaştığını hissediyor ve hepsine kolaylıklar diliyorum.

You will confront challenges and barriers.
This is the world's and life's rule. But please
don't give up and continue to pursue your
goals. You will undoubtedly glimpse the
light at the end of your tunnel.

Türk sporuna
katkı vermek
için çalışan
Sürmeneli,
çocuklara
ve gençlere
örnek olmanın
sorumluluğunu
taşıyor.
Sürmeneli, who is
working to improve
Turkish sports, carries
the obligation of
setting a good example
for children and young.

Would you like to send a personal message to the Turkish Post (PTT) family?
Greetings to everyone who attempts to
accomplish their job regardless of rain,
mud, heat, or cold. Congratulations to
our postmen and cargo delivery officers
who brought us a pleasant message and
a sweet gift. I believe they share our pride,
and I wish them all the best.
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BELLEK HAZINESI

ŞEHIRLERIMIZ
Our Memory Treasure Cities
•

İnsanın toprağa olan bağı, onu yerleşik yaşama; sanayileşmenin hızı da
şehirleşmeye itti. Evler, mahalleler, okullar, ibadethaneler, stadyumlar,
fabrikalar derken milyonlarca insanın yaşadığı kocaman şehirler kurduk… Zaman içinde şehirler bütün bu fiziki unsurların ötesinde bir değer ve anlam kazanmaya başladı. Her şehir; bir kültürel bellek ve aidiyet
duygusu oluşturarak Türkiye'yi Türkiye yapan bütünün ayrılmaz birer
unsuru olur.
The bond between man and the land pushed him to settle down, and the speed of
industrialization pushed him to urbanize. We have built houses, neighborhoods,
schools, places of worship, stadiums, factories, huge cities where millions of
people live… Cities began to gain value and meaning beyond all of these physical
elements over time. Every city becomes an integral part of the whole that makes
Turkey Turkey by creating a cultural memory and a sense of social belonging.
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Sadece vatanın bir parçası olan şehre
ait bir kimlik imgesi oluşmaz şehirlerde. İnsana ait şahsi bir kimlik de
oluşur. Kendimizi bir “memlekete” ait
hissetmemiz bundandır. Memleket
dediğimiz şehir; orada doğan, büyüyen için bir hafıza mekânıdır. Örneğin, şehrin fotoğrafını eline aldığında oralı olan ile olmayan arasında bir
mazi farkı vardır. İnsan memleketine
baktığında bütün geçmişini hatırlar:
Anılarını, köklerini, hatta şehrin kokusunu bile duyabilir.
Hem tarihî hem kültürel anlamda hayatımızda ve toplumumuzda özel bir
yer edinen şehirlerimiz, bir bellek hazinesi olarak karşımızda duruyor. Biz
de PTT Ailesi olarak bu hazineye sahip
çıkıyor; şehirlerimizin meydanlarını,
anıtsal yapılarını ve simgelerini pullarımız aracılığıyla geleceğe taşıyoruz.
Her bir insanımızın memleketini pullarımızla selamlıyoruz.
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Her şehir; sosyal, ekonomik ve mimari unsuların yanı sıra kültür ve değer yargılarının etrafında şekillenir.
Tüm bu unsurlar, şehrin insanından
silüetine kadar her şeye etki eder ve
şehre kimlik kazandırır. Bu öyle bir
kimliktir ki İstanbul’a baktığımızda
başka, Konya’ya baktığımızda başka,
Samsun’a baktığımızda başka bir özünü ve imgesini görürüz toplumun. Bu
imgeleri canlandıran şey kimi zaman
bir cami ya da köprü; kimi zaman bir
dağ ya da körfezdir.

Every city is formed by social, economic,
and architectural factors, as well as cultural and value judgments. All of these
elements have an impact on everything
including people, city's silhouette and
contribute to the city's identity. This is such
an identity that when we look at İstanbul
we see a different essence and image of
society when we look at Konya a different aspect and when we look at Samsun
a whole different image. What animates
these images is sometimes a mosque or
a bridge, sometimes a mountain or a bay.

Ayasofya Camii'ne baktığımızda bir
camiden ötesini görürüz. İnançları,
medeniyetleri, 1453’ü, Fatih’i… Çanakkale Boğazı’na baktığımızda bir direnişi ve ayakta kalışı görürüz. Amasya’ya
baktığımızda
Yalıboyu’nun
şahsileşen mimarisini, şehzadelerin
hatırasını, Ferhat’ın aşkını, elmadaki
sırrı buluruz.

When we look at the Hagia Sophia
Mosque, we see something more than
just a mosque. We see beliefs, civilizations, Fatih, 1453... When we look at the
Dardanelles, we see survival and resistance. When we look at Amasya, we see
personalized architecture of Yalıboyu,
the princes' memories, Ferhat's love,
and the secret in the apple.

Cities do not form an identity image of
the city, which is only a part of the homeland. In addition, a personal identity is
formed. This is why we feel a sense of
belonging to a "country." For those who
were born and raised in the city we call
home, it is a place of memory. When you
hold a photograph of the city in your
hand, for example, there is a difference
in the past between those who hail from
there and those who don’t. When people
look at their hometowns, they recall their
entire life, they can feel their memories,
their roots, and even the smell of the city.
Our cities, which hold a special place
in our lives and society, both historically and culturally, stand before us as a
memory treasure. We, as the PTT Family, look after this treasure; we carry the
squares, monumental buildings, and
symbols of our cities into the future with
our stamps. We greet the homeland of
each of our people with our stamps.
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Nostalji / Nostalgia
Merve Çakır

•
Mırra, dibek, menengiç, sakızlı… Pek çok çeşidiyle 500 yılı aşan bir
serüveni ifade eden kahve, zaman içinde pek çok ritüel de üretmiştir.
Kahve tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimlere rağmen yüzyıllara meydan okuyan bu ritüeller; kültürümüze işlenen bir nakış gibi
canlılığını korumaktadır.
Mırra, dibek, turpentine, gummy… Coffee has developed several rituals over time, expressing an adventure of more than 500 years. Despite
changes in coffee drinking habits, these centuries-old traditions retain
their vitality, much like an embroidery sewn in our society.

İnsanımızın kahveyle kurduğu ilişkiyi en
güzel yansıtan deyişlerden biridir: “Gönül
ne kahve ister ne kahvehane; gönül sohbet ister kahve bahane…” Gerçekten de
kahve, çoğumuz için sohbete vesile olan
bir araçtır. Belki de ağır ağır içilmesi
bundandır. Çünkü kahve çabuk biterse
sohbet de kısa sürecektir. Sohbetle ve
dostluk ilişkisiyle özdeşleşen Türk kahvesi; sadece pişirme tekniğiyle değil,
ikram ritüelleri ve gelenekleriyle de bize
özgüdür.

Gönül Ne Kahve İster Ne Kahvehane;

GÖNÜL SOHBET İSTER
KAHVE BAHANE
One Does not Want Coffee or Coffeehouse,
One Wants Chat,
Coffee is an Excuse
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VITRINDEKI FINCAN TAKIMI
Karton bardakta içilen kahveler, yeni
çağın kahve kültürünü ifade etse de
Türk kahvesi porselen fincanlarda içilmeye devam ediyor. Geçmişte Türk
kahvesinin sunulduğu fincan, misafire
verilen değerin göstergesi kabul edilirdi.
Misafir kırk yılda bir evimize gelen hatırlı
bir kişiyse günlük kullanılan fincanlar yerine, vitrindeki fincan takımları çıkartılır;
kahve özenle hazırlanan gümüş tepsilerde sunulurdu.

It is one of the sayings that best describes our people's connection with
coffee: " One neither wants a coffee nor
a coffee house; one wants a chat; coffee
is an excuse..." For most of us, coffee is
a conversation starter. Maybe that's why
we drink it bit a bit. Because if you drink
it fast, the conversation ends pretty fast
too. Turkish coffee, which is associated
with conversation and companionship,
is unique to us not only in terms of cooking method, but also in terms of catering rituals and traditions.
CUP SET IN SHOWCASE
Although coffee in cardboard cups reflects modern coffee culture, Turkish
coffee is still served in porcelain cups.
Previously, the cup in which Turkish
coffee was served was thought to be
an indication of the value offered to the
guest. If a reputable person visits our
home seldom the cup sets in the display are removed, and coffee is served
on meticulously prepared silver trays instead of the cups used daily.
EYLÜL / SEPTEMBER
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KAHVE ACI, İKRAM TATLI

COFFEE IS BITTER, TREAT IS SWEET

Sade, orta, şekerli… Günümüzde üç
kategoride ikram edilen Türk kahvesi, geçmişte şekersiz pişirilirmiş.
Şekerin kahve aromasını bastırdığı
düşünüldüğünden acı kahve makbul görülürmüş. “Bir acı kahvenizi
içeriz” deyişi buradan geliyor olsa gerek.
Kahve şekersiz pişirildiğinden yanındaki
ikramlar da tatlı olurmuş: Lokum, hurma, akide şekeri, incir ve üzüm gibi kuru
meyveler. Günümüzde bu ikramların
yanına çikolatayı da dâhil edebiliriz. Kahvenin yanında tatlı bir şey yemek yerine
şerbet de tercih edilebiliyormuş. Ancak
şerbet ikramının günümüzde pek yapılmadığını gözlemliyoruz.

Plain, medium-sugar, sugary… Turkish
coffee, which is served in three categories today, was cooked without sugar
in the past. Bitter coffee was considered acceptable, as sugar was thought
to suppress the aroma of coffee. This
is probably where the saying "we will
drink your bitter coffee" comes from.
Since the coffee is cooked without
sugar, the treats that accompany it are
also sweet: Turkish delight, dates, hard
candy, dried fruits such as figs, and
grapes. Today, we can include chocolate among these treats. Instead of
eating something sweet with coffee,
sherbet can also be preferred. However, we observe that sherbet is not
served much nowadays.

ALLAH’IN EMRI,
PEYGAMBERIN KAVLI
Misafire sunulan en ayrıcalıklı ikramlardan biri olan Türk kahvesi, kız isteme
törenlerinde başlı başına bir ritüele
dönüşür. Erkek tarafı “Allah’ın emri,
peygamberin kavli” diye söze başlarken kız tarafı “Madem gençler aralarında
anlaşmış…” diye devam ederken kahve
servisi çoktan yapılmıştır. Gelin hanım
tarafından en nadide fincanlarda sunulan kahvenin bol köpüklü olması beklenir. Zira, bu bir hamaratlık ölçütüdür. Bu
nedenle kız tarafı işi şansa bırakmak istemez. Kahveyi çoğu zaman tecrübeli bir
abla ya da yenge pişirip köpüğü fincanlara
pay eder ve servis tepsisini geline verir.

Kız isteme
töreninde damat
adayından,
kendisine sunulan
tuzlu kahveyi
içmesi beklenir.
The groom is expected
to drink the salty
coffee presented to
him during the ritual
of asking for the girl's
hand in marriage.

THE ORDER OF ALLAH, THE WORD
OF THE PROPHET
Turkish coffee, one of the most privileged treats offered to guests, becomes a ritual in and of itself during
the girl's hand in marriage. While the
family of the groom began saying, "Allah's order, the prophet's word," the
family of the bride continues, "Since
the young people get along...", coffee
was already served. The bride's coffee,
served in the most exquisite cups, is
meant to be highly frothy. Because
ingenuity is measured in this way. As
a result, the family of the bride does
not want to leave anything to chance.
Typically, an experienced sister or aunt
prepares the coffee, divides the foam
into the cups, and hands the serving
tray to the bride.
The bride, who is giddy with joy, should
not get the order of service mixed up.
Coffee is first provided to the guests,
i.e., the elders of the groom's family.
The coffee served to the groom-tobe is "special." This coffee, which has
been seasoned with salt, is presented
in a separate cup, or served separately
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Heyecandan eli ayağına dolaşan gelin, servis sırasını karıştırmamalıdır.
Kahve önce misafirlerin, yani erkek
tarafının yaşça ileri gelenlerine
ikram edilir. Damat adayına ikram
edilen kahve ise biraz “özel”dir.
İçine tuz atılan bu kahve, diğerleriyle karışmaması için ayrı bir fincana konulur ya da ayrı olarak servis
edilir. Damattan beklenen, kendisine sunulan tuzlu kahveyi yüzünü
ekşitmeden içmesidir. Bu ritüel,
damadın sabırlı ve uyumlu olduğunu
ve gelini çok sevdiğini gösterir.
ÜÇ VAKTE KADAR
Dinî ve bilimsel açıdan hoş
karşılanmasa da kahve falı, Osmanlı’dan günümüze uzanan bir başka ritüeldir. “Fala inanma, falsız da
kalma” deyişinde ifade edildiği gibi
fal; çoğu zaman dertleşme vesilesi olur ve kahveden sonra yapılan
sohbetlere eşlik eder. Telvenin fincanda bıraktığı izler klişeleşmiş
sözlerle yorumlanır. Bu sözler fincan
sahibine genelde umut ve moral
aşılar: “Üç vakte kadar bir haber gelecek. Üç gün mü, üç hafta mı, üç
ay mı bilemem… Devlet kapısında
bayrağın dalgalanıyor, o işiniz hallolacak… Kalabalık bir yerden sıkıntı
almışsın ama hanenin içi temiz…
Balık gördüm, kısmet var… Fincanını
çabuk yıka, dileğin kabul olsun.”
KAHVE SÖZLÜĞÜ
“Bir yandan çarklı, iki süvari!”. Kahvehanelere sık giden biri değilseniz bu
siparişin anlamını tahmin etmeniz
zordur. Kahvehanelerde üretilen
bu terimler, kahveye özgü bir dil
gibidir. Yandan çarklı, kesme şekerle ikram edilen Türk kahvesi; süvari,
çay bardağında ikram edilen kahvedir. Kahvesi bol, sert kahveye “okkalı”; kulpsuz, büyük fincanda ikram
edilen kahveye de “kallavi” denir.

so that it does not mingle with the
others. What is expected from the
groom is to drink the salty coffee
offered to him without grimacing.
This ceremony demonstrates that
the groom is patient and kind and
that he adores the bride.
UP TO THREE PERIODS OF TIME
Although it is not accepted spiritually or scientifically, coffee fortune-telling is another Ottoman-era custom. As the adage
goes, "If you don't believe in fortune-telling, don't stay without
fortune-telling." Most of the time,
it is a way of discussion and accompanies chats over coffee. Clichéd terms are used to analyze
the evidence left by the grounds
in the cup. “There will be news in
three periods of time,” normally instills optimism and morale in
the cup holder. I'm not sure if it's
three days, three weeks, or three
months... Your flag is flying at the
state entrance, and your pursuit
will be completed... You got into
problems in a crowded area, yet
the inside of your house is spotless... I spotted fish, and there's a
fortune... If you promptly wash your
cup, your request will be granted.”
COFFEE GLOSSARY
“One, yandan çarklı (paddle wheel)
and then two, süvari (cavalry).” If you
are not a frequenter of coffee houses,
it may be difficult to guess the meaning of this order. These terms, which
are created at coffee houses, are like a
coffee-specific language. Turkish coffee cavalry, served with a side wheel
and sugar cubes, is coffee served in
a tea glass. Strong coffee with lots of
coffee is referred to as "okkalı," while
coffee served in a large cup without a
handle is referred to as "kallavi."

Bugün baskı
teknikleriyle
üretilse de eski
kahve fincanları
üzerinde Türk
seramik ve çini
sanatının en nadide
motiflerini görürüz.
We observe the most
valuable themes of
Turkish ceramics and
tile art on antique coffee
cups, although they are
presently created using
printing processes.
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Mutfak / Kitchen

KAHVENIZIN
YANINDA NE
ALIRSINIZ?
WHAT WOULD
YOU LIKE WITH
YOUR COFFEE?

Mutfak / Kitchen

ÇILEKLI ÇÖREK

MALZEMELER
Oda sıcaklığında 5 yumurta

STRAWBERRY BUN

1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı eritilmiş
tereyağı

MALZEMELER

YAPILIŞI:

3/4 su bardağı su

Oda sıcaklığında 2 adet
yumurta

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar
çırpıyoruz. Zeytinyağını, çilek suyunu ve
yoğurdu ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.
Daha sonra un ve kabartma tozunu ekliyor ve
çörek hamurumuzu elde ekliyoruz. Hamuru
iyice yoğurup bir süre dinlendirdikten sonra
istediğimiz şekli veriyor ve pişirme kâğıdı serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Üzerine istediğimiz miktarda çilek yerleştirip 180 derecelik fırında 8-12 dk. pişiriyoruz. Çöreklerinizi
sunarken pudra şekeriyle de süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Çeyrek su bardağı pudra
şekeri

3 su bardağı un

ZEBRA KEK
ZEBRA CAKE

Yarım su bardağı zeytinyağı
Çeyrek su bardağı çilek suyu

KAKAOLU KATMAN İÇIN:
2 çorba kaşığı toz kakao
3 çorba kaşığı süt

INGREDIENTS

Çeyrek su bardağı yoğurt
2,5 su bardağı un

5 room temperature eggs

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 1/2 cups of granulated sugar

1 avuç doğranmış çilek

1 oz. oil in a water glass

YAPILIŞI:
Yumurta ve toz şekeri yüksek
devirde beş dakika kadar çırpıyoruz.
Yavaş yavaş sıvı yağı, tereyağı ve suyu
eklerken bir yandan da karıştırıyoruz.
Kalan malzemeleri de ilave edip bir
spatula ile harcımızı söndürmeden
karıştırıyoruz. Daha sonra harcın
yarısını ayırıp kakaolu katman malzemelerini buna ekliyoruz. Kekimizi
pişirmek için kelepçeli bir kaba ihtiyacımız var. Kalıbı güzelce yağladıktan sonra kek harçlarımızı kepçe
kepçe kalıba aktarıyoruz. Bu sayede
dalgalı bir desen elde ediyoruz. Son
olarak önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kekimizi 40 - 50 dk. kadar
pişiriyoruz. Afiyet olsun.
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1/2 cup melted butter
3-4 cup of water
1 packet baking powder
1 packet vanilla
3 water glasses of flour

TO MAKE THE
COCOA LAYER:
2 tablespoons of
cocoa powder
3 tablespoons of milk

RECIPE:
Whisk the eggs and granulated
sugar on high speed for five minutes. Mix it together while gradually adding the oil, butter, and
water. Add the remaining ingredients and combine them with a
spatula without extinguishing the
dough. The chocolate layer components are then added to half of
the dough. You need a clamped
cake tin to bake the cake. Put your
cake dough to the tin, ladle by ladle, after thoroughly greasing it.
As a result, you get a wavy pattern.
Finally, bake your cake in a preheated 180-degree oven for 40-50
minutes. Bon appétit.

INGREDIENTS

RECIPE:

2 eggs at room temperature

Whisk the eggs and sugar together until foamy. Add olive oil, strawberry juice
and yogurt and continue whisking.
Then add the flour and baking powder, and the bun dough is ready. After
kneading the dough thoroughly and
resting it for a few minutes, we shape it
and place it on a pan lined with baking
paper. Top it with the necessary number of strawberries and bake it at 180°F
for 8-12 minutes. While presenting your
bun, you can decorate them with powdered sugar. Bon appétit.

1/2 cup of sugar
1/4 cup of powdered sugar
1/2 cup of olive oil
1/4 cup of strawberry juice
1/4 cup of yogurt
2.5 cups of flour
1 tea spoons of
baking powder
1 handful of chopped
strawberries
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Bulmaca / Crossword

BULMACA

SUDOKU

CROSSWORD

Metni akılda
tutma

Resimdeki
İngiltere'de
yer alan anıt

Merhem

Sav, iddia

Tehir

İlgili

Bir işin
yapıldığı an

Kâinat,
kozmos

Şişman,
etine dolgun

Evli erkekle
yaşayan
kadın

5
4
9

Garaz

Asıl madde

Liberya
plakası

Tellür imi
Gereksiz boş
söz

Sazın en alın
teli

Eski bir
uygarlık

Mobilya
kasası

Ağabey

Sonu
gelmeyen
istek

Şimendifer

Çok önemli

Değişim

Konya'da göl
Gözün dışını
saran beyaz
çeper
Giresun
ilimizin bir
ilçesi

İsviçre’de bir
nehir

Dingi
Apaçık

4

6

4
7

8
4 5
8 7
3

Kiloamper
(kısa)

Yok eden,
mahveden

M

STONEHENGE

Elmas ölçü
birimi
Mısır'ın
başkenti
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8
9

6

5 3

3
8

7

2

2

7

1

2

3

7

9
6

7

9

5

4

5

9

4
8

1

6
9

7 1
6

4
7

4

7
4

1

6

3

6

3

6

3

5 2

4

7
8 1 3
6

1

5
9

3

8

9
8

7

7

2 9
5
6 1 2 5
9
6 4
2 8

4

9 4 8
3
5

7
2

6
1

7 2

9

2

8
4

3

1
5

SOLUTIONS

T

İ
K

1

1

6

1

5
8
1

3

ÇÖZÜMLER

Bir kara yumuşakçası

Burun
iltihabı

9

1

1 6 7
2 4
3
5 7
9 2
3
4
8

Kongo’da bir
ırmak
Odunu sert
bir ağaççık

5
7 4
9

9

İngiltere'nin
başkenti

On ve on
birinci ayın
ortak adı

3
2

HARD

7 1
7
2 3 4 1

1
4 9

8

6

Yanağın alt
kısmı

Dörtlü

4 9

3

6 1
2 4 5

3
Neodimyum
imi

Çoban

Antlaşma

Orta irilikte
bir bekçi
köpeği türü

E-Posta

Yasaklama

Bir yaşına kadar olan deve
yavrusu

9

2
Amerika
Birleşik
Devletleri
(kısa)

Bir iç
organımız

Helyum imi

7

7
6 1
4
9
2
6

ZOR

MEDIUM

4

Dev dalga

2

ORTA

EASY

Hatay'da bir
ova

Dili tutulmuş

5

Bilginler

KOLAY

Patlıcan
yemeği

Çok unutan

Yorulmak,
güçsüz
kalmak

Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurun.
Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.

SUDOKU

2

3

4

5

6

S
T
O
N
E
H
E
N
G
E

P A
Ş
Ş İ
K
K A
R

E
T
E Z
E V
M B U2 L
E L E M
T R E S
E
M İ D
B A M
K A
E H
Ö Z A K I
Ş A P4
R
E
A K S
K T
U
E N A
M Ş İ R
A R A T
H İ R E
İ N İ T1
T U R

E
R
T
E
L
E
M
E

E5
S
N
A

E
M
A
A İ
L

P

U
A
A
N
L A L
U N A M İ
T
K İ N
K L A K A
A B D
Z
N
A B İ
T R3 O K
A R
X6
E N E K
O N D R A

E

X

3
5
4
9
7
1
2
8
6

8
9
6
5
4
2
1
7
3

2
7
1
6
3
8
5
4
9

4
2
7
1
9
3
6
5
8

5
3
9
4
8
6
7
2
1

6
1
8
2
5
7
9
3
4

7
6
2
8
1
4
3
9
5

1
8
5
3
2
9
4
6
7

9
4
3
7
6
5
8
1
2

4
6
5
2
1
7
8
3
9

9
8
1
4
5
3
2
6
7

2
7
3
9
8
6
4
1
5

7
5
8
6
4
1
9
2
3

1
2
4
3
9
8
7
5
6

6
3
9
7
2
5
1
8
4

8
4
7
5
3
2
6
9
1

3
1
6
8
7
9
5
4
2

5
9
2
1
6
4
3
7
8

9
1
8
4
2
7
5
6
3

5
3
7
8
9
6
2
4
1

4
6
2
5
1
3
9
8
7

2
5
6
3
8
4
7
1
9

8
9
1
6
7
2
4
3
5

7
4
3
1
5
9
6
2
8

1
8
4
9
6
5
3
7
2

6
7
5
2
3
1
8
9
4

3
2
9
7
4
8
1
5
6

4
7
5
6
8
3
9
1
2

9
3
6
1
2
7
8
4
5

2
1
8
9
4
5
6
7
3

1
4
7
2
5
9
3
8
6

8
5
2
7
3
6
1
9
4

6
9
3
4
1
8
5
2
7

3
2
4
8
6
1
7
5
9

5
8
9
3
7
2
4
6
1

7
6
1
5
9
4
2
3
8

5
1
4
7
6
8
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