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Telve Sahibi 
Olmanın 

Şimdi Tam 
Zamanı! 

Arçelik Yeni 
Telve Değişim 
Kampanyası! 

 

 

Sonbaharın 
beklenen lezzeti 
Pumpkin Spice 

Latte geri dönüyor! 

 

Starbucks en çok sevilen Espresso 
çeşitlerini evinizde ve ofisinizde de 

deneyimlemeniz, misafirlerinize 
ikram edebilmeniz ve istediğiniz 

her an ulaşabilmeniz için ‘Kapsül’ 
olarak satışa sunuyor. Nespresso 
makineleri ile uyumlu Starbucks 

https://tr-tr.facebook.com/T%C3%BCrk-Kahvesi-K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-ve-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-320536465536/
https://tr-tr.facebook.com/T%C3%BCrk-Kahvesi-K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-ve-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-320536465536/
https://www.instagram.com/turk_kahvesi_kulturu_dernegi/
http://www.turkkahvesidernegi.org/
https://www.instagram.com/turk_kahvesi_kulturu_dernegi/
https://twitter.com/tkkad?lang=en
http://en.turkkahvesidernegi.org/


Telve sahibi 
olmanın şimdi 
tam zamanı! 
Markası ne 
olursa olsun, 
ister eski kahve 
makinenizi ister 
evdeki 
cezvenizi 
getirin, Arçelik 
Telvelere 399 
TL'den 
başlayan 
fiyatlarla sahip 
olun. Telve'nin 
Mucidi Arçelik. 

 

 

Espresso kapsülleri ile sadece bir 
dakikanızı ayırarak mükemmel bir 
kahvenin keyfini çıkarabilirsiniz.  

  
Kahve kültürünün dünyadaki en önemli 

temsilcilerinden Starbucks’ın, sonbaharı 
özleten balkabaklı eşsiz lezzeti Pumpkin 
Spice Latte, bu sonbaharda da yeniden 

mağazalarda yerini alıyor. Yoğun balkabağı 
tadından vazgeçemeyen soğuk kahve 
severler içinse Frappuccino seçeneği 

mağazalarda misafirleri bekliyor. 
 

Sonbaharın Beklenen Lezzeti Geri Döndü!  
Her zaman misafirlerine kaliteli ve lezzetli 
içecek alternatifleri sunan Starbucks, 

sonbaharın simgesi haline gelen ikonik lezzet, 
Pumpkin Spice Latte’yi gerçek balkabaklı özel 
sosuyla yeniden sevenleriyle buluşturuyor. 
Espresso ile buharda ısıtılmış sütün; tarçın, mini 
Hindistan cevizi, karanfil ve balkabağı turtası 
çeşnisi ile buluşmasıyla ortaya çıkan eşsiz tat 
Starbucks mağazalarında hayranlarını bekliyor.  
Balkabağı Karışımının Frappuccino® ile Eşsiz 
Buluşması! 
 

Serin havalarda soğuk lezzetten 

vazgeçemeyenleri de düşünen Starbucks, 

gerçek balkabağı ve özel frappucino® 

karışımı ile özenle hazırladığı Pumpkin 
Spice Frappuccino®’yu da kahve ve krema 

bazlı seçenekleriyle misafirleriyle 

buluşturuyor. Pumpkin Spice sosu, süt, 
buz, frappuccino özü, ç ırpılmış krema ve 

Pumpkin Spice süslemesi ile muhteşem bir 

karışımla meydana gelen eşsiz lezzet, 

serinlemek iç in en iyi alternatifler arasında 
bulunuyor.   
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Starbucks Web Sitesi 

  

 

https://www.arcelik.com.tr/
http://starbucks.com.tr/


 

 

  

  

Yayınlarımız Ayın Kitap Seçimi 

http://youtube.com/watch?v=558WBNswtDM


 

 

 

 

Bir Taşım Keyif: Türk 
Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü 

 
 

Başta Topkapı Sarayı Müzesi 
koleksiyonları olmak üzere pek çok 

müze, özel müze, kütüphane ve 
koleksiyonlardan seçilen eserlerden 

oluşan “Bir Taşım Keyif – Türk 
Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü” kitabı; 
kahvenin Osmanlı kültürü içinde 

oluşturduğu özgün seremoniyi ortaya 
çıkarıyor. 
 

Türk kahvesinin yarattığı sosyal 
ortama, keyif ve ikram kültürüne,16. 

yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Türk 
kahvesiyle ilgili birçok unsura yer 
kitapta, resimler ve belgeler yer alıyor. 

Satın Al  

  

 

Kahvehane Hikayeleri 
 
 

Osmanlı toplumunun nabzı 

kahvehanelerde atardı,” demek yanlış 
olmaz. Buralarda sohbet mahalle 

dedikodusuyla sınırlı kalmaz, “devlet 
katına kadar” yükselirdi. Meddahlar, 
hikâye anlatıcılar, saz âşıkları ve 

şairler kahvehanelerin vazgeçilmez 
çehreleri arasındaydılar. Sokağa 

taşan mahalle kahvelerinde nargile de 
sohbetin ayrılmaz bir parçasıydı. 
  

Amerikalı dilbilimci ve teolog Cyrus 
Adler uzun yıllar İstanbul’da yaşamış 

arkadaşı Ramsay’den şöhretini 
duyduğu kahvehane hikâyelerini 
derlemek üzere İstanbul’a gelir. İki 

dost aylarca İstanbul kahvehanelerini 
dolaşıp oralarda anlatılan sohbetlere 

kulak vererek hikâyeleri derler ve 
İngilizceye çevirirler. İlk defa 1898’de 
New York’ta yayımlanan kitap, daha 

sonra Londra’da da yayımlanır ama 
ardından unutulur gider. 

  
Kahvehane Hikayeleri, 19. yüzyıl 
İstanbul yaşamı, kültürü ve düşünme 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/bir-tasim-keyif-turk-kahvesinin-500-yillik-oykusu/450547.html


tarzları üzerine sosyolojik bir belge 

olmasının yanı sıra, birbirinden ilginç 
28 hikayeyi keyifle okuyacağınız bir 

kitap olma özelliğini de taşımaktadır. 
 
 

Cyrus Adler 

Satın Al  

  

 

Bagis ve Iletisim 

  

 

  

  

Kahve Kronolojisi 
 

9.yy: Etiyopya'da kahvenin keşifi 
 
1000: Kahve, keşfinden sonra Etiyopya’da 
ekmek yapımında ve tıbbi amaçlarla 
kullanılmaya başlandı 
 
1000: İbn-i Sina kahvenin tıbbi yararlarını 
yazdı 
 

1300: Yemen'de içecek olarak 
kullanılmaya başlandı  
 
1517: Osmanlı'da ilk duyulması 
 
1554: İstanbul'da ilk kahvehane 
 
1570: Şeyhülislam fetvasıyla 
yasaklanması 
 

1615: Venedik'e ilk ticareti  
 
1616: Kahve bitkisinin Mocha'dan 
Hollanda'ya kaçırılması 
 
1634: IV. Murad'ın kahve yasağı  
 
1645: Venedik'te ilk kahvehane 
 
1650: Papa VIII. Clement tarafindan 

kahvenin ‘şeytanın içkisi’ olarak görülüp 
yasaklanması  
 
1652: İngiltere'de ilk kahvehane 
 
1658: Ceylon´da, Hollanda'nın kahve 
yetiştirmeye başlaması 

SPONSORLARIMIZ 

 
 

  

 

 

  

 

 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/kahvehane-hikayeleri--istanbul-1898-/267821.html
http://www.turkkahvesidernegi.org/index.php?icerik=iletisim&iletisim=menuactive
http://arcelik.com.tr/
http://arzum.com.tr/


 

1669: Türk elçisi ile kahve kültürü Paris'te 
 
1674: Kadınların Londra'da kahveye karşı 
direnişi 
 
1675: Kral II. Charles'ın Londra'daki 
kahvehaneleri kapatması.  
 
1679: Marsilya'da doktorların kahvenin 
sağlığa zararlarını öne çıkaran 

deklarasyon yayımlaması 
 
1679: Almanya'nın ilk kahvehanesinin 
Hamburg'da açılması 
 
1683: Viyana Kuşatması sonrası Viyana 
da ilk kahvehane 
 
1686: Paris'te Cafe de Procope'un 
açılması 

 
1696: New York'da ilk kahvehane, Kings of 
Arms 
 
1696: Cava Adası'nda üretimi 
 
1720: Floransa'daki Cafe Florian'ın 
açılması 
 
1721: Berlin de ilk kahvehane 

 
1727 - 1790 Brezilya, Jamaica, Küba, 
Porto Riko, Kosta Rika, Venezuela ve 
Meksika'da kahve üretimlerinin başlaması  
 
1746: İsveç'te yasaklanması 
 
1777: Prusya Kralı Frederick tarafından 
yasaklandı. Biranın kahveye üstünlüğü 
belirtildi.  

 
1822: İlk kahve makinesi tasarımının 
İngiltere'de çizilmesi  
 
1884: İlk kahve makinesi yapımı ve patenti 
Angel Moriondo, Turin 
 
1901: İlk buharlı espresso makinesi, Luigi 
Bezzera 
 
1903: Kafeinsiz kahve (Sanka) bulundu  

 
1904: Fernando Illy'nin modern anlamdaki 
espresso makinesini icat etmesi 
 

  

 

 

  

 

    

  

 

https://tr-tr.facebook.com/T%C3%BCrk-Kahvesi-K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-ve-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-320536465536/
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1910: Almanların Amerika pazarına 

kafeinsiz kahveyi Dekafe markasıyla 
sürmesi 
 
1938: Brezilya'daki Nestle'nin ilk hazır 
kahveyi imal etmesi 
 
1941: Türkiye'de kahve yokluklarının 
başlaması 
 
1946: Cappuchino'nun doğuşu  

 
1957: Kızılay aracılığıyla ev başına 100 
gram olacak şekilde kahve dağıtılması 
 
1971: İlk Starbucks Cafe'nin ABD'nin 
Seattle şehrinde açılması.  
 
2004: Arçelik'in ilk Türk kahve makinesi 
Telve'yi piyasaya sürmesi  
 

2008: Türk Kahvesi Kültürü ve 
Araştırmaları Derneği faaliyetlerine 
başladı.  
 
2013: Türk kahvesi UNESCO Soyut 
Olmayan Kültürel Miraslar listesinde 
 
2014: Arzum'un doğrudan fincana servis 
özelliğiyle bir ilk olan ArzumOkka Türk 
kahvesi makinesini sunması 

 
2015: Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk 
Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği 
işbirliği ile “Bir Taşım Keyif-Türk 
Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü” sergisi ve 
eseri 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Türk Kahvesi Kültürü ve 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FJSRc8Ci_M
http://www.turkkahvesidernegi.org/
http://en.turkkahvesidernegi.org/


Araştırmaları Derneği 

2019 
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