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Değerli Dostlar, 

Purple White’ın ilk sayısını ile sizlerle buluşturmanın 
keyifiyle öncelikle merhaba. Okumakta olduğunuz 
bu dergi MOBSIZE ailesi tarafından tarifi zor bir 
heyecanla hazırlandı. Derginin çıkmasındaki en büyük 
amaç, siz değerli dostlarımıza öncelikle perakendecilik 
sektöründen haberler vermek, kültür sanat üzerine 
keyifle okuyabileceğiniz yazılar sunmak ve daha da 
önemlisi hayata dair güzel şeyleri sizlerle paylaşmak. 

Bu gün MOBSIZE olarak perakendecilik sektöründe, 
45 yıllık aile şirketinden edindiğimiz tecrübelerle; 
yenilikçi, estetik, fonksiyonel ve ergonomik çözümler 
sunuyoruz. Mağazalar başta olmak üzere ofis, otel ve 
konut gibi alanlarda hammaddeyi dekoratif formlara 
kavuşturarak sizlere hizmet veriyoruz.
9600 m2’lik son teknoloji ile donatılmış fabrikamızda 
105 kişilik profesyonel bir ekiple çalışıyor; hızlı, 
yenilikçi ve esnek hizmet anlayışımızla çözüm 
üretiyoruz. Tüm bunlarla birlikte; ISO 14001:2004 
OHSAS 18001:2007 - TS ISO 10002:2004 
ISO 9001:2008 sertifikalarımızla, döşemeden 
aksesuara her türlü malzemeyi üreten tedarikçilerimiz 
ile mobilya ve dekorasyon sektörünün ‘’Genç 
Profesyonel’’ firmasıyız. Şimdiden 56.000 m2 
mağaza ile 88 markada MOBSIZE imzasına ulaştık. 

Sevgili Dostlar,

Puple White’ın ilk sayısında, MUDO’nun kurucusu 
Mustafa Taviloğlu bizelere kapılarını açtı. Sektörün 
duayeni olarak anılan Mustafa Bey sorularımıza tüm 
samimiyetiyle cevap verdi. 
MOBSIZE ailesi olarak Purple White aracılığıyla her 3 
ayda bir sizlerle buluşmayı planlıyoruz.

Keyifli okumalar dileriz.

Atilla Bıçakcı
MOBSIZE
Yönetici Ortak / Genel Müdür

Esteemed Friends,

Firstly, I greet you with the joy of introducing the first 
issue of Purple White to you. This magazine you are 
reading was prepared by the MOBSIZE family with 
excitement that is hard to describe. Our biggest aim in 
issuing the magazine was to give you, our friends, news 
of the retailing sector, provide articles on culture and art 
which will entertain you and most importantly, share the 
pleasing aspects of life with you. 

As MOBSIZE, we currently offer innovative, aesthetical, 
functional and ergonomic solutions in the retailing sector 
by means of the 45 year old experience we acquired as 
a family business. We serve you by giving decorative 
forms to raw material for offices, hotels, residences 
and most significantly, shops. In our vast, 9600 m2 
factory equipped with the latest technologies, we work 
with a professional staff of 105 employees and create 
solutions through our fast, innovative and flexible service 
mentality. At the same time, we are the “Young and 
Professional” company of the decoration sector due to 
our ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 - 
TS ISO 10002:2004 - ISO 9001:2008 certificates of 
quality and suppliers who provide us with all kinds of 
materials from upholsteries to accessories. Thanks to our 
56.000 m2 shop, we have already put our signature on 
the products of 88 brands.

Esteemed Friends,

In the first issue of Purple White, Mustafa Taviloğlu, the 
founder of MUDO, received us for a friendly interview. 
As a doyen of the sector, Mr. Mustafa candidly answered 
our questions.
As the MOBSIZE family, we plan to greet you quarterly 
via our magazine, Purple White.  

We wish you a happy reading.

Atilla Bıçakcı
MOBSIZE
Managing Partner / General Director
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Sektörden
Kısa Kısa

Uygulamalı Alışveriş
Mağaza içerisinde geleneksel mobilya alışverişini 
teknolojik bir deneyime dönüştüren uygulama ilk kez 
Mudo Concept’te. Maslak Mudo Consep’te müşteriler 
mağaza içerisinde keşfetmek istedikleri ürünlere tablet 
ve digital ekranlar üzerinden erişebiliyor.

Demirpark AVM’de 
Atatürk Günleri
10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliği kapsamında 
Atatürk’ün fotoğraflarını sergiledi.

Profilo AVM’da 
8 Bin m2’lik Alan Ofis Oluyor
Profilo AVM kan kaybedince 8 bin m2’lik alanı ofis 
yapma kararı aldı. AVM’nin  ilk kiracısı da Ajans 
Press oldu. 

Ziyaretçiler 
Tourus’dan Memnun
Açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğrayan 
Ankara Taurus AVM’nin anı defterine düşüncelerini 
aktaranlar, en çok lokasyona dair memnuniyetlerini 
dile getirdiler.

Doğtaş’a İngiltere’den Ödül
Doğtaş İngiltere’nin en prestijli ödülleri arasında 
yer alan Most Successful Turk Awards’da 
“İngiltere’nin En Başarılı Şirketi” seçildi. En Başarılı 
Türkler Ödül Töreni, 3 Kasım akşamı gerçekleştirildi.

Paşabahçe’de 
Latif Demirci İmzası
Karikatürist Latif Demirci, Press Bey ve Güllü Hanım 
gibi karakterleriyle, Paşabahçe İmza Serisi’ne katıldı. 
Demirci’nin çeşitli vinyetlerinin yer aldığı ürünler satışa 
sunuldu.

Beymen, Zorlu AVM’de Açıldı
Zorlu Center’da 10 bin m2’lik mağazası ve 
7 markalı butiği ile yer alan Beymen, proje içinde yer 
alan en büyük yatırımcılardan. Türkiye’nin en büyük 
mağazası Zorlu Beymen ile Beymen Türkiye’deki 
71. mağazasına ve 50 bin m2’lik alana ulaştı. 

212 İstanbul Power Outlet’den 
LÖSEV’e Destek
2-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “212 
Girişimci Çocukları” yarışması 4 hafta sürecek. Elde 
edilen gelir LÖSEV’e bağışlanacak.

Boyner’de Bayrak Değişimi
Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü 
Aslı Karadeniz 2014 Mayıs ayında görevini 
Deran Taşkıran’a devredecek.

Multi Blackstone’a Satıldı
Multi Corporation, bundan böyle bir Blackstone 
portföy şirketi olarak, mali yönden güçlü, büyüme 
odaklı bir perakende platformu olarak Avrupa çapında 
faaliyet göstermeye devam edecek.

Konser Alanı Olan AVM
Mavi Bahçe AVM, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. 
Ses ve ışık sistemlerinin konserlere uygun olarak 
yapılandırıldığı projede konserler ve özel gün 
kutlamaları düzenlenebilecek bir meydan oluşturuldu. 

“
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Brief News
From the Sector

Applied Shopping
The application that turns traditional furniture shopping 
in a store into a technological experience can be found 
for the first time in Mudo Concept. In Maslak Mudo 
Concept, the customers are able to access the products 
they wish to explore in the store through tablets and 
digital screens.

Atatürk Days in Demirpark 
Shopping Mall
The shopping mall displays photographs of Atatürk 
as part of the November 10th, the Commemoration of 
Atatürk Day activities.

An Area Of 8.000 m2 in Profilo Shop-
ping Mall Is To Be Turned Into Offices
When the Profilo Shopping Mall suffered from low 
profits, the decision to turn an area of 8.000 m2 into 
offices was taken. The first tenant of the shopping mall 
is Ajans Press.

Visitors Are Pleased with Tourus
Ankara Tourus Shopping Mall has been under a 
constant stream of visitors from the day it was opened. 
The people who wrote in the journal of the shopping 
mall mostly expressed their satisfaction with the 
location. 

An Award to Doğtaş From England
Doğtaş was chosen to be the “Most Successful 
Company in England” during the ceremony of Most 
Successful Turk Awards, which is one of the most 
prestigious award events of England. The ceremony 
was held on the evening of November 3rd.

Latif Demirci’s Signature on 
Paşabahçe Products
The cartoonist Latif Demirci took his place among the 
people on the Paşabahçe Signature Series with his 
cartoon characters such as Press Bey and Güllü Hanım. 
Products bearing various vignettes of the cartoonist are 
now presented for sale.

Beymen Opened  A Shop In 
Zorlu Shopping Mall
Beymen, which took its place in Zorlu Center with a 10.000 m2 
shop and boutique bearing products from 7 brands, is one of the 
most major investors who contributed to the project. With Zorlu 
Beymen as the biggest shop in the country, Beymen currently 
has 71 shops and a total area of 50.000 m2 in Turkey.

212 İstanbul Power Outlet Sup-
ports LÖSEV
The “212 Girişimci Çocuklar” (212 Enterprising 
Children) contest which will be held between the dates 
of November 2nd and November 24th will go on for 4 
weeks. The earnings will be donated to LÖSEV (The 
Foundation For Children with Leukemia).

The Standard Bearer of Boyner 
Changes
Aslı Karadeniz, the General Manager of Boyner Büyük 
Mağazacılık (Merchandizing), will vacate his position 
and Deran Taşkıran will be the new General Manager.

Multi Was Sold To Blackstone
From now on, Multi Corporation will continue its activi-
ties around Europe as a portfolio company of Blackstone 
and a financially strong and growth-oriented retail 
platform.

A Shopping Mall with A Concert Area
Mavi Bahçe Shopping Mall is breaking new ground in 
Turkey. The project in which audio and lighting systems 
were structured to be suitable for concerts, includes a 
spacious area on which concerts and special occasion 
events can be held.

“
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Purple White: Mustafa Bey, nasıl oldu da siz 
Fenerbahçe’yi tutarken Ömer Bey Beşiktaşlı oldu?

Mustafa Tavioğlu: Hakikaten güzel bir soru. Kim su 
verirse o yeşertir diyeyim. Eniştesi Beşiktaş’lıydı onun 
etkisyle oldu.

PW: Oğlunuzun sizin yolunuzdan gitmesi için siz mi 
yönlendirdiniz, kendisi mi istedi? Nasıl bir hazırlık 
süreci yaşadı?

Purple White: Mr. Mustafa, how come Mr. Ömer 
supports Beşiktaş while you are a Fenerbahçe fan 
yourself ?

Musata Taviloğlu: A really good question. Rotten apple 
spoils the barrel. It is due to the influence of his uncle 
who is a Beşiktaş fan.

PW: Was it who directed your son to follow in your 
footsteps or did he want it himself? What kind of 
preparation process did he go through?

MT: All great minds think alike. (I started saying 

We had the opportunity to have a chat with Mustafa Taviloğlu, the doyen and mentor of 
the sector. He is very energetic, busy to the point of not being able to put his phone down, 
polite enough to ask everyone about how they are doing, careful enough to notice and 
keep track of every little detail and well-wishing enough to keep repeating phrases such 
as “thank god, praise be, god forbid”.

Sektörün duayeni, herkesin ağabeyi diye anılan Mustafa Tavioğlu ile sohbet etme fırsatı 
bulduk. Son derece enerjik, elinden telefonu düşürmeyecek kadar yoğun, bununla  beraber 
eş-dost hatırını sormadan edemeyen, her türlü ayrıntıyı düşünen ve takip eden, ağzından şükür, 
maşallah, Allah nazardan saklasın, kelimeleri eksik olmayan birisi.

Sadece ahşabı değil, güzel 
olan herşeyi seviyorum...
I like not only wood but 
everything that is beautiful

Mudo’nun Kurucusu 
Founder of Mudo

Mustafa TAVİLOĞLU

Laf Arasında“
Chat Session
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MT: Aklın yolu birdir. (Ne kadar uğurluymuşsunuz, size 
olmayacak şeyler söylüyorum, ilk defa size söylüyorum) 
Geçenlerde bir TV programında, herkesle ve benimle 
ilgili kısa kısa röportajlar yapıyorlardı. Kızıma da 
sormuşlar, müthiş bir konuşma yaptı. Oğlumun nasıl 
işin içerisinde olduğun en doğru cevabıydı.

“Ben Mustafa Tavioğlu’nun kızıyım, siz beni ve Ömer’i 
tanıyorsunuz ama biz aslında üç kardeşiz. En büyük 
kardeşimiz işimiz, biz böyle büyüdük” dedi.

Çocuklarımın böyle büyüdüğü bir ailede işimiz her 
zaman evin içerisindeydi. Yani Ömer’in bu işi seçmesi 
bir mucize değil. Böyle bir aile düzeninde nereye 
gidebilirdi. Armut dibine düştü. Ben 50 sene çalıştım, 
şimdi o çalışacak, ben hala işin içinde varsam ona 
yardımcı olmak için varım.

PW: Siz baba mesleğini tercih etmediniz.

MT: Ben baba mesleğini yapmak istedim, hem de 
okuyarak yapmak istedim. Okumuş armatör olayım 
dedim. Fakat o dönemde babam ve amcamlar işleri 
ayırmıştı.      

very strange things during our conversation, since I 
haven’t been like this before, it must be your effect on 
me) Recently on a TV show, they were making short 
interviews about me and a number of others. 
They asked the same question to my daughter and 
she gave them a great reply. It was the best answer to 
explain why my son got involved in my business. She 
said, “I am the daughter of Mustafa Taviloğlu, you 
know me and my brother Ömer but I actually have two 
siblings. Our eldest sibling is our business and that’s how 
we grew up.”
In a family where the children grew up like that, we 
always brought our business home with us. So it is not 
very surprising that Ömer chose this trade. How could 
he choose anything but that in a family like ours? Acorn 
does not fall far from the tree. I worked for 50 years and 
now it’s his time to work, I’m only in the business to help 
him.

PW: Why didn’t you carry on the trade of your own 
father?

MT: I wanted to and I wanted to do it by getting a 
college degree first. I wanted to be an educated ship 
owner. But during that period my father and my uncles 
split their partnership. When my mother spoke to me 
with an idiom particular to our hometown and said “the 
wife of a ship owner becomes a widow and the money 
he has turns to dust”, I gave up. I continued my sales 
job of which I have been a part ever since my childhood 
years. I like people; I was able to communicate with 
people in the sales job. I always liked sharing with 
others. Years ago, in an advertisement for Levi’s, there 
were two shops. One of them was a Levi’s store and the 
other was a greengrocer. The advertisement asked the 
reader the question “Which one would you like to work 
in?” That advertisement affected me deeply. In one you 
had only plants to speak to and on the other you could 
communicate with people. Only people, is there anything 
more lovable than that?

PW:  Weren’t you afraid of being hurt by people?

MT: Even a snake won’t hurt you unless you touch him. 
If it does, it is your fault. I especially want to stress that 
(he makes an emphasis gesture) you get what you give. 
They keep telling me “Everyone loves you”. Everyone 
loves me because I love people.

PW:  As you stated, you have been in the business 
world ever since your childhood years. What was 
it that attracted your attention and motivated you 
to work in sales at those ages? Was it your wish to 
succeed or the money you would earn?

8



Annem de bizim oraların lafıdır “armatörün karısı 
dul, parası pul olur” deyince, vazgeçtim. Zaten 
çocukluktan beri bir şekilde dahil olduğum satış işini 
sürdürdüm. İnsanları seviyorum, satış işinde insanlarla 
iletişim kurabiliyordum. İnsanlarla paylaşım halinde 
olmayı sevdim. Bundan seneler önce bir Levi’s 
reklamında yan yana iki dükkan; biri manav, biri Levi’s 
hangisini yapmak istersin diyordu. Bu reklam beni çok 
etkilemişti. Bir tarafta bitkiler ile paylaşım yokken, diğer 
tarafta insanlarla iletişim kurabiliyorsun. Sadece insan, 
bundan daha güzel bir şey olabilir mi?

PW: İnsanlardan zarar görmekten korkmadınız mı?

MT: Yılana bile dokunmazsan sana bir şey yapmaz. 
Eğer yapıyorsa bil ki sende de bir şey vardır. 
Ekseriyetle diyorum (altını çiziyor). Ne ekersen onu 
biçersin. “Seni herkes seviyor” diyorlar. Niye herkes 
beni seviyor, çünkü ben insanları seviyorum.

PW: Sizin de dediğiniz gibi çocuk yaşlardan beri 
hep ticaretin içerisinde olmuşsunuz. Size o yaşlarda 
bile cazip gelen, satış yapmaya motive eden neydi? 
Yaptığınız işi başarmak isteği mi, para kazanmak mı?

MT: Ben hep doğru işi ve yeni bir şeyler yapmayı 
istedim. Hayatım boyunca yeni ve olmayanı yapmak, 
yaptıklarım fark edilince daha çok yapmak istedim. 

Daha başka düşünüyorsun, daha daha fazla - daha 
fazlası diyorsun. Hiçbir zaman önüme bakmadım, hep 
ileri baktım, hep daha ileri. Sadece önüne bakarsan 
küçük bir yeri görürsün, ileri baktığında açı genişler 
daha bir büyük görürsün.

PW: Sizce piyasadaki rakibiniz kim? Bu kadar geniş bir 
yelpazede ürün satan başka marka yok.

MT: Olsa bile biz o şekilde bakmıyoruz, bizim 
rakibimiz kendimiz, kendimizi aşmaya çalışıyoruz. 
Hergün yaptığımın daha iyisini nasıl yaparım diye 
bakıyorum. Etrafa da bakıyorum, ama onlara da iyi 
gözle bakıyorum. Etrafa bakmıyorum diyen yanlış 
yapar. Balıkçı en çok kime bakar? Bazıları bunun 
cevabına güneş der, kuşlar der, radar der. Ama hayır, 
doğrusu; balıkçı balıkçıya bakar.

PW: Son dönemde Türkiye’ye gelen ya da gelecek 
olan markalar arasında dengeleri değiştirir diye 
düşündüğünüz bir marka var mı ?

MT: Değiştirseydi şimdiye kadar gelenler değiştirirdi. 
Benetton Türkiye’ye geldiğinde Mudo batar dediler. 

MT: I always wanted to work in the right job and to 
do new things. All my life, I wished to create new and 
unique things and when my creations started to be 
recognized I wanted to do even more. I started wondering 
what else I could do and always wished to do more and 
more. I never looked directly in front of me; I always 
looked further and further. If you only see what is 
directly in front of you, you only see a limited area and 
when you look further the horizon expands and lets you 
see much more.

PW:  Who do you consider to be your biggest 
competitor in the market? There are no other brands 
that sell such a wide variety of products.

MT: Even if there was, that’s not the way we see things. 
Our biggest competitor is us, we always try to go beyond 
our limits. Every day, I ponder on how I can improve 
what I do. I look around at the others as well, but only 
with good intentions. It is a mistake not to ever look at 
the others. What does the fisherman look at the most? 
Some say “the sun”, other say “birds” and yet others say 
“his radar”. But no, the fisherman looks at the fishermen 
the most.

PW:  Among the brands that came or are coming to 
Turkey recently, Is there any that you think might 
change the market?

MT: If it could change the ones that are already present 
would have changed it already. When Benetton came to 
Turkey everyone said that Mudo would be ruined. It’s 
been 14 years and we are still side by side with Zara 
which is among the biggest companies. 
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Yine dünyanın en büyüklerinde Zara ile 14 yıldır her 
yerde yan yanayız. İşini doğru yaptıktan sonra herkese 
iş var. Çarşı uzun herkes kısmetini yer. Biz şu anda 
130 mağaza 2500 çalışanımız ile yolumuza devam 
ediyoruz.

PW: Cennete kapıları kırarak gireceksiniz, bu kadar 
insana istihdam sağlıyorsunuz.

MT: Hayatımda cennetin içindeyim Allah’a şükürler 
olsun. Bunu bana dostlarım ve sevdiklerim tattırıyor.

PW: Mağazalarınız da ahşap ürünler ağırlıkta. 
Ahşaba özel bir ilginiz mi var?

MT: Evet ahşabı seviyorum, fakat esas güzele 
hastayım. Güzel ve doğru olan her şeyi seviyorum. 
Hayata bakış açım da öyle, güzel ve doğru işler 
yapmak. Burada aynı doğrultudayız, bakış açımız 
müşterek ki beraber çalışabiliyoruz.

PW: Koleksiyonerliğe nereden merak saldınız, almak 
isteyip ancak alamadığınız bir eser var mı? 

MT: Koleksiyonerlik tamamen tesadüftü. Her 
koleksiyonerin almak istediği bir eser daima vardır. 
Hiçbir şey kaçmaz, yeter ki paran olsun. Fakat dün 
bile, yarım saat önce gitsem alabileceğim eseri 
başkası aldı. Dolayısıyla hiçbir zaman unutmamak 
gerekir ki “siz tek değilsiniz”. Daima bir alternatifiniz 
var. Doğru insan, doğruyu bilen çok var, onun için 
kararlı ve çabuk olacaksınız. Dün yetişemedik ama her 
zaman bir yenisi var.

PW: Kafa dinlemek için nereye kaçıyorsunuz? 
Bir kaçış rotanız var mı? En çok hangi sahilleri 
seviyorsunuz?

MT: Gördüğüm yerleri tekrar görmek beni tatmin 
etmiyor. Yeni yerleri görmek ve keşfetmek beni daha 
mutlu ediyor.

PW: Yani orada da yenilikçi.

MT: Evet yeni yerleri görmeyi ve öğrenmeyi seviyorum. 
Bilmediğimi biliyorum, o yüzden yeni yerlere vakit 
ayırmak istiyorum. Bir de balık tutmayı sevdiğim için, 
balık olan yere, o rotalara gitmeyi seviyorum.

Everyone gets a share from the pie so long as they do 
their job right. 
The market is big enough for everybody. We continue on 
our path 130 shops and 2500 employees.

PW:  By the courtesy of the employment opportunities 
you provide, you must have bought a sure ticket to 
heaven.

MT: I already am in heaven, thank God. My friends and 
loved ones make me feel as if I’m in paradise.

PW: Wooden products comprise the most of the 
products sold in your stores. Do you have a particular 
interest in wood?

MT: Yes, I like wood but what I really like is beauty. I 
like everything that is beautiful and true. That is my 
outlook on life as well, I wish to do what is beautiful and 
true. We are on the same page here, we have the same 
perspective and that is why we can work together.

PW: How did you get interested in collecting, are there 
any pieces you wanted to obtain but couldn’t?

MT: It was entirely coincidental. All collectors have 
pieces that they wished to obtain but couldn’t. Normally, 
nothing is out of reach as long as you have the money for 
it. But just yesterday I lost a piece to somebody who beat 
me to it. Therefore, one should never forget that he is 
not the only collector out there. There is always another 
buyer. There are many people who know the value of 
many things and that’s why you must be determined 
and quick. I lost yesterday but there will always be new 
opportunities.

PW: Where do you go to have a peaceful vacation? Do 
you have an escape destination? Which coasts do you 
like the most? 

MT: I am not satisfied by going to places I’ve been 
before.  I am happier going to new places and exploring 
them.

PW: So you have an innovative outlook on that subject 
as well.

MT: Yes, I like seeing new places and learning new 
things. I know there is a lot I don’t know, so I want to 
spare time for new locations. I also like fishing, therefore 
I like taking routes that are abundant in fish.
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Milta Marina
BODRUM / MUĞLA
Capri Touch
Informal
Mudo
Paşaabahçe

MUGLA
Volkswagen

Avenue BODRUM
Paşabahçe
Mudo

MARMARİS
Ahu Hetman Hastanesi

Markantalya ANTALYA
Nike
Paşabahçe

Next Level ANKARA
Baby Brown
G Star 

ÇORUM
Volkswagen

Zorlu AVM
Balenciaga 
Beymen
Jo Malone
Paşabahçe 
Stella MC Cartney 

Brandium AVM 
Nike
Paşabahçe
Random
Sevil

Maltepepark AVM
Paşabahçe
Sevilla

Vialand AVM
Paşabahçe
Sevil

Trump Towers 
AVM
Gap
Gymboree
Mudo
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Primi Mall 
GAZİANTEP
Nike

Forum ADANA
Nike

M&S Bahreyn 
Jo Malone

M&S Dubai
Jo Malone 

M&S Rusya
Jo Malone

M&S Mısır
Jo Malone 

Piazza ŞANLIURFA
Nike

Forum GAZİANTEP
Nike
Sevil

Türkiye ve Dünya’da
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Kuzu Tandır
Malzemeler:

2 adet kuzu ön kol
Tane karabiber
1 çorba kaşığı biber salçası
1 çay bardağı su
Tuz

Kuzu tandırı 2 usülde pişirme tarifi vereyim. 
Düdüklü tencerede:
1 kaşık biber salçasını sulandıralım içine 2 diş 
sarımsak, 2 kaşık ayçiçek yağı, tuz ve karabiber 
ilavesi ile sos elde edelim. Kemiklerinden ayrılmış 
2 adet kuzu butlarımızı bu sosa bulayalım sonra 
etlerimizi düdüklü tencereye yerleştirelim. Önce harlı 
ateşte buhar çıkana kadar tutalım, düdük çalınca da 
ocağın küçük gözünde az ateşte1,5 saat daha 
pişirelim. Tencereyi açtığımızda suyunu çekmiş 
nar gibi kızarmış dağılan et parçaları sizi bekliyor 
olacak. 

Eğer suyu kalmışsa suyunu alıp tekrar bir 5 dakika 
daha düdüklüde pişirin.

Lamb in Tandori
Materials:

2 pieces of lamb fore arm
Black peppercorn
1 Soup Spoon pepper paste
1 tea spoon water
Salt

Let me give you how to cook Lamb in Tandori in two ways.

In pressure cooker:
Add water to the 1 spoon pepper paste and add 2 cloves 
of garlic, 2 spoons of sunflower oil, salt and black pepper 
and have a sauce. Smear the 2 pieces of lamb after they 
are separated from the bones with this sauce and place 
them into the pressure cooker. First let us keep them 
in high temperature until the steam is out. After the 
pressure cooker whistles, cook for 1.5 hours more on the 
smallest fire on the stove. When you open the pressure 
cooker, meat which is roasted very well and disperse 
easily will be waiting for you. 

If there is still water inside take off the water and cook 
for 5 more minutes in the pressure cooker.

Mutfağınızda rahatlıkla yapabileceğiniz 
geleneksel bir lezzet: Kuzu Tandır.
The Lamb Tandoori is a traditional taste 
wich you can make easly in your kitchen.

 Lezzet Avcısı / 
Hunter of the Taste 

Ercüment GENCEBAY

Lezzet Avcısı“
Hunter of The Taste
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Fırın torbasında:
Butları yerleştirdikten sonra torbanın içerisine 2 adet 
doğranmış patates, 2 adet havuç, 2 adet soğan, 
3 diş sarımsak, tuz, karabiber ilavesi ile önce 200˚ C  
fırında 30 dakika, ardından 190˚ C’de 30 dakika, 
son olarak da 180˚ C’de 1,5 saat pişirelim... 

Etleri tabaklara yerleştirdikten sonra yanına iç pilav 
veya sade pilav ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…

In Oven Bag:
After placing the meat in the bag, add 2 chopped 
potatoes, 2 chopped carrots, 3 cloves of garlic, salt, black 
pepper and cook at first at 200 ˚C oven for 30 minutes 
and then at 190 ˚C oven for 30 minutes and lastly at 
180 ˚C for 1.5 hours. 

After placing the meat on the plates you can serve with 
rice or seasoned rice.

Good Appetite…

16



Keyfi 
Seyehat

Benim için anlamı büyük ve hatıralarla dolu olan 
Trabzon’a yıllar önce defalarca gitmiştim. Ne de olsa 
annemin doğduğu Çamburnu, Trabzon Sürmene’nin 
bir köyüydü. Hala bazı akrabaların yaşadığı, çocukluk 
ve gençlik ziyaretlerimizin durağı Çamburnu...

Sümela Manastırını bildiğim halde bu zamana 
kadar görme fırsatım olmamıştı. Bu tarihi yeri 
görmeseydim, benim için büyük bir kayıp olurdu.
Sümela Manastırı MS 365-395 tarihleri arasında inşa 
edildiği sanılmaktadır. Anadolu’da sıkça rastlanılan 
Kapadokya kiliseleri tarzında yapılmış. Kilisenin ilk 
kuruluşu ile manastır haline dönüşümü arasındaki bin 
yıllık dönem hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. 
Karadeniz Rumları arasında anlatılan bir efsaneye 
göre Atina’lı Barnabas ile Sophronios adlı iki 
keşiş aynı rüyayı görmüşler; rüyalarında, İsa’nın 
öğrencilerinden Aziz Luka‘ın yaptığı üç Panagia 
ikonundan, Meryem’in bebek İsa’yı kollarından 
tuttuğu ikonun bulunduğu yer olarak Sümela’nın yerini 
görmüşler. Bunun üzerine birbirlerinden habersiz 
olarak deniz yoluyla Trabzon’a gelmiş, orada 
karşılaşıp gördükleri rüyaları birbirlerine anlatmış ve 
kilisenin temelini atmışlar.

Kısa zamanda keşişlerin Mela Dağ‘ındaki hayatları 
ve de mucizvi ikonanın ünü hızla yayılır ve manastırı 
dünyanın her yerinden gelen sayısız Hristiyan hacılar 
birçok yerden gelen insanlar orada ilahiyat eğitimi 
alarak keşiş olurlar. 

I have been to Trabzon numerous times and this city 
has lots of memories and has a big meaning for me. 
After all Çamburnu was a village of Sürmene, Trabzon. 
Çamburnu is the stop of our visits when we were young 
and when we were kids and I still have some relatives 
there.

 Although I know about Sümela Monastery, I have never 
had the chance to see it until today. It would be a big 
loss for me if I hadn’t seen this historical place. Sümela 
Monastery is thought to be built around 365-395 A.D. 
it was built in the same style with the Cappadocian 
Churches which are common in Anatolia. Nothing 
much known about the period of time between the first 
foundation of the church and later becomes a monastery. 
According to legend told among the Rums of Black Sea is 
two monks named Barnabas of Athens and Sophronios 
have had the same dream. In their dream they saw from 
the three Panagia icon which is made by the student of 
Jesus Christ, Saint Luka and as the place where Mary 
holds baby Jesus from his arms and this place is where 
the Sümela Monastery is. Thus they traveled to Trabzon 
by sea without being aware of each other’s dreams and 
then meet there and tell their dreams to each other and 
thus the foundations of the church set. 

In a short amount of time the fame of the life of the 
monks in the Mela Mountain and the miracle of the icon 
all around the world and countless Christians from all 
around the word arrive there and educated in theology

 and become monks. 

Denizin bittiği yerde dağların 
başladığı, dağların bitip gökyüzünün 
başladığı şehir; Trabzon.
Trabzon; a city where the mountains 
start when the sea is over and sky 
starts when the mountains end…

Gezgin / Traveler
Sema BÜYÜKSIVACI

Keyf-i Seyahat“
Joy of Traveling
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Trabzon
Sümela Manastırı / Sumela Monastery



Bu ve bunun gibi bazı olaylar bu manastırın aynı 
zamanda bir ilahiyat okulu olarak da kullanıldığı 
izlenimini vermektedir.

Gezimizde sıra, şimdi Ayasofya Camii olan, Ayasofya 
Müzesi’ne gelmişti. Oraya doğru yola koyulduk.
Ayasofya Müzesi, bölgenin son Bizans devri 
yapılarının en gözdesiymiş. Burası Komnenos Devleti 
Krallarından I. Manuel zamanında (1238-1263) 
yılları arasında yapıldığı kabul edilmekte. Kuzeydeki 
dört sütunlu ve üç apsisli şapel yapıdan daha eski 
olduğu söylendi. III. Murat zamanında 1670 yılında 
beylerbeyi Ali Bey tarafından camiye çevrilmiş. 
Edinburg Üniversitesi ve vakıflar genel müdürlüğü iş 
birliği sonucunda 1964 yılında müze olarak açılmış. 
Buradan ayrıldıktan sonra Trabzonlu bir iş adamının 
Atatürk’e tahsis ettiği muhteşem konağa gittik. Konumu 
ve bahçesi, insana huzur veriyordu. İçini gezdik 
ve Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı ile ilgili bazı kararları 
burada alındığına dair bilgiler edindik.

Otelimiz Ayder  Yaylası’nda dağlara bakan bir 
konumdaydı. Yola çıkmaya hazırdık. Önce Çamlı 
Hemşin’deki konaklardan bazılarını görmeye gittik. 
Müthiş sanat eserleri olan konakların 100-200 yıllık 
olduğu söylendi. Konakların dış cephesi tamamen 
kesme taş aralarında kestane ağacı kütükleri 
bulunuyor. İçlerindeki ve dışlarındaki ahşap işçiliği 
ise muhteşemdi. Konakların birçoğu ayakta kalmış, 
bazılarının sahiplerinin ilgisizliğinden dolayı yıkılmaya 
yüz tutmuş. 

Bu tarif edilemez,  yaşanır diyebileceğim güzellikleri 
yok olmadan keşfedebilmeniz  için vakit kaybetmeden 
oraları ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

and become monks. 
This and instances such as this has made this monastery 
to look as if it is used as a theology school, too. 
Hagia Sophia Museum which is Hagia Sophia Mosque 
now is the next stop for our tour. We traveled to there 
and learned that it is the most beautiful of the late 
term Byzantian buildings. It has thought to be built by 
I. Manuel who is one of the Kings of Komnenos State 
between the years of 1238-1263. The chapel on the 
north with 4 columns and 3 apses is told to be older 
than the building. It has been turned to a mosque by the 
governor Ali Bey in 1670 during the reign of Sultan III. 
Murat. As a result of the cooperation between Edinburgh 
University and General Directorate of Foundations 
has been opened as a museum in 1964. After we leave 
here we went to a gorgeous mansion belonging to a 
businessman from Trabzon which is allocated to Atatürk. 
The location and the garden feel peaceful. We were 
shown inside and gained information that some of the 
decisions of Atatürk related to the war of independence 
have taken here. 

Our hotel was in a location which overlooks the 
mountains in Ayder Yaylası (Ayder tableland). We were 
ready to travel. We first go to visit some of the mansions 
located in Çamlı Hemşin. Each mansion is seemed a lot 
like a work of art and we have been told that they are 
100-200 years old. The exterior of the mansions made 
from cut stone with logs from chestnut trees placed 
among them. The woodworks inside and outside of the 
mansions were amazing. Most of the mansions survived 
but some are doomed to be demolished due to the 
indifference from their owners. 

I recommend you to visit these unexplainable but only 
can be experienced type places before it is too late and 
they are destroyed.



Ölümsüzlüğü 
tatmış tek canlı: 
Zeytin Ağacı
The only being 
which tasted 
immortality: 
The Olive Tree…

Ağacın Hikayesi“
The story of Trees

Yazar / Author
Orhan BAHTİYAR



Efsaneye göre, Atina kentinin koruyuculuğu için 
Olimpos tanrıları kendi aralarında anlaşamazlar ve 
tanrılar tanrısı Zeus’tan hakemlik yapmasını isterler. 
Zeus, insanlık için en faydalı hediyeyi getirenin 
adını bu kente vereceğine ve bu kentin koruyucu 
tanrısı yapacağına söz verir. Bunun üzerine denizler 
tanrısı Poseidon üç çatallı mızrağını toprağa saplar 
ve ardından heybetli bir at ortaya çıkar. Zeus’un öz 
kızı ve bilgelik tanrıçası Athena mızrağını toprağa 
saplayınca bir zeytin ağacı yeşerir. Ağacın güzelliğine 
hayran kalan Zeus, bu yeni kentin sahipliğini hiç 
tereddüt etmeden Athena’ya bırakır.

Bir başka efsaneyse zeytin ağacının iki tanrının 
doğumuna sahne oluşuyla ilgilidir. Titanlardan Koios 
ile Phoibe‘nin kızı Leto Zeus tarafından baştan çıkartılır. 
Bu ilişkiyi ve Leto’nun hamile olduğunu öğrenen 
Hera, Leto’ yu rahat bırakmaz. Hera’nın gazabından 
çekinen Leto, çocuklarını doğuracağı bir yer ararken 
Anadolu’yu ve Yunanistan’ı dolaştıktan sonra Delos’ta 
çocukları Apollo ve Artemis’i doğururken bir zeytin 
ağacına tutunmuştur.

Zeytin ağacı ilk kez İsa’dan önce 4000 yıllarında 
Anadolu’da islah edildi. İslah edilmesinden öncesi ise 
50 bin yıl daha geriye dayanır.
Burada efsanelerdeki ortak bir noktaya dikkat etmek 
gerek. Zeytin ağacı insanlar için hep tanrısal ve kutsal 
olmuştur.

Lorca’nın aşağıdaki dizeleri de buna en güzel 
örneklerdendir.

Bir yelpaze gibi / Açlılıp kapanıyor / Zeytinlik.
Gök yıkıldı yıkılacak / Zeytinliğin üstüne / Ve karanlık 
bir yağmur  / Soğuk yıldızlarla.
Titriyor saz ve gölge  / Irmağın kıyısında.
Buruşuyor külrengi hava.
Çığlıklarla yüklü zeytin ağaçları.
Bir tutsak kuş / Sürüsü / Sallıyor karanlıkta / Uzun 
kuyruklarını.

Chaucer, zeytini barışın ağacı olarak tanımlar. Shakespeare ise ölümsüzlüğü tatmış 
tek canlı olarak görür zeytin ağaçlarını… Nazım Hikmet için zeytin ağacı, yaşama 
gücünün, isteğinin, başkaldırının, özverinin ve hayata direnişin sembolüdür.

Chaucer, describes the olive tree as the symbol of peace. Shakespeare sees the olive trees as the 
only beings which tasted immortality. According to Nazım Hikmet, the olive tree is the symbol of 
the life force, desire to live, rebellion, self-sacrifice and a resistance to life. 

According to the legend Gods of Olympus cannot have a 
decision for the protection of the city of Athens and Zeus, 
god of all gods has been asked to become a referee. Zeus 
promises that he would make whoever would bring the 
most useful gift for mankind would be the protector god 
of this city and their name would be given to the city. 
So Poseidon, god of sea, thrust his trident into the earth 
and a mighty horse appears. When Athena, daughter of 
Zeus and goddess of wisdom thrusts her spear an olive 
tree become green. Zeus, who is amazed by the beauty of 
the tree, gives the protection of the city to Athena without 
any hesitation. 

Another legend is about the olive tree becomes witness to 
the birth of two gods. Leto who is the daughter of titans 
Koios and Phoibe is seduced by Zeus. Hera who learns 
about this relationship and the pregnancy of Leto would 
not leave Leto alone. Leto who is afraid of the wrath 
of Hera, while looking for a place to give birth to her 
children after passing from Anatolia and Greece, hold to 
an olive tree in Delos while giving birth to her children 
Apollo and Artemis. 

Olive tree first improved in Anatolia around 4000 B.C. 
but its background goes back to 50 thousand years ago. 
We need to pay attention to a common point in all these 
legends. Olive trees have always been godly and holy for 
mankind. 

Lorca’s lines below are one of the most beautiful 
examples of this:

The field of olives like a fan, / opens, and closes.
Over the olives, deep sky, and dark rain, / of frozen stars.
Reeds, and blackness, / tremble, by the river.
Grey air shivers.
The olives / are full of cries.
A crowd of imprisoned birds, moving long tails in 
shadow.
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“An ornament fitted to a special paper after the oil dye 
which is thinned by turpentine is dropped on the water 
which was thickened by adhesives such as tragacanth 
and kola in the paper dyeing art.”

I think there are some missing points in this description. 
First of these is the thought that marbling is only done 
on the paper. However marbling is made on fabric, 
glass, ceramic, wood, leather and lots of other surfaces. 
Second is that the water with which marbling is made is 
thickened by materials such as cumin flour, carrageen, 
starch, flour, pasta water, quince seeds and medium as 
well as salt, sugar, tragacanth and kola. The third is 
that as dye in marbling, gouache dye, acidic dyes and 
vegetable based dyes are used rather than oil dye. 

In the West “papier marbre” in French, “marbled paper” 
in English and “marmor papier” in German are used 
for it which means “marble paper” due to its shapes 
reminding the veins on the marbles. In Arabic marbling 
is called “varaku’lmucezza” which means “veiny paper”. 
In Farsi it comes from “Ebr” which means “cloud” the “I” 
letter which comes after the word means belonging and 
the word “ebri” means “like a cloud”. 

Aesthetical and artistic value of marbling is high. We see 
that the first instances of marbling are seen on the books, 
volume bindings and page backgrounds and it is used 
as ornamentation.  Also pastel colored marbled papers 
were used as background in the official correspondences 
and documents of the state. The aim was to prevent the 
altering and counterfeiting in the correspondences.   

The publications on marbling in the world are rare when 
compared to other art forms, just like here. The reason 

“Kağıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla 
yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile inceltilmiş yağlı 
boya damlatılarak yapılan ve özel bir kağıda geçirilen süs.”

Bu tanımlamada eksik bazı noktalar olduğu kanaatindeyim. 
Bunlardan ilki, ebrunun sadece kağıt üzerine 
yapıldığının belirtilmiş olmasıdır. Halbuki ebru, 
kumaş, cam, seramik, tahta, deri gibi birçok yüzeye 
yapılabilir. İkincisi, ebru yapılan su; tuz, şeker, kitre 
ve kolanın yanı sıra çemen unu, deniz kadayıfı, 
nişasta, un, makarna suyu, ayva çekirdeği ve medyum 
gibi çeşitli malzemelerle de yoğunlaştırılmaktadır. 
Üçüncüsü, ebruda boya olarak yağlı boyadan daha 
çok toprak asit boyalar ve bitkisel kaynaklı boyaların 
yanı sıra guaj boyalar da kullanılır.

Ebru’da yeni boyut; Geleneksel ve 
modern formlar bir arada.
A new dimension in Turkish 
Marbling Art Conventional and 
modern forms together.Ressam / Painter

Gülseren SÖNMEZ

Sanat Penceresi“
Art Window
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Batı’da ebru için, mermer üstündeki damarları andıran 
biçimler nedeniyle mermeri andıran kağıt, “mermer 
kağıdı” anlamına gelen; Fransızca’da “papier 
marbre”, İngilizce’de  “marbled paper”, Almanca’da  
“marmor papier” sözcükleri kullanılmıştır. Arapça da 
ise ebruya, “damarlı kağıt” anlamına gelen “varaku’l
mucezza” denmektedir. Farsça’da da bulut anlamına 
gelen “Ebr”den gelmektedir. Sözcüğün sonuna gelen 
“i” harfi ilişkinlik ekidir ve “ebri” sözcüğü “bulut gibi, 
buluta benzer, bulutumsu” anlamlarını taşır. 
Ebrunun, estetik ve sanatsal değeri yüksektir. Ebrunun 
ilk örneklerinin kitaplarda, cilt kapaklarında ve 
sayfa zeminlerinde süsleme amacıyla kullanıldığını 
görmekteyiz. Ayrıca pastel renkli ebrulu kağıtlar devlet 
belgelerinde ve resmi yazışmalarda zemin olarak 
kullanılırdı. Amaç yazışmalardaki tahrifat-sahtekarlıkları 
önlemekti.

Dünyada ebru üzerine yayınlar, diğer sanatlara göre, 
bizde olduğu gibi nadirdir. Bunun nedeni, ebrunun 
“gizli” bir sanat sayılması ve uygulayıcılarının sırlarının 
öğrenilmemesi için büyük bir özen göstermeleridir. 
Ebru İle ilgili yayınların öteden beri az olmasında bu 
eğilimin rolü olduğunu söylemek abartı sayılmamalıdır. 
Bugün bu tutumun büyük ölçüde değiştiğini biliyoruz.
Dünya ve Türk ebruculuğunun özellikleri şöyle 
karşılaştırılabilir: Ebruculukta dekoratif amaçlı bir 
çiçek figürlerinin geliştirilmesi ve yazılı ebrular Türklere 
özgüdür. Dünyada ise ebru daha çok ciltçilik ve 
kitap işçiliği etrafında gelişmiştir. Ayrıca, Türkiye’de 
toprak boyalar kullanılarak, boyalar ebrucunun kendisi 
tarafından hazırlanırken, dünyada çeşitli hazır boyalar 
kullanılır.

Yıllardır sürdürdüğüm resim çalışmalarımın yanı sıra, 
köklü bir kültürün estetik değerini yansıtan ve çok 
etkilendiğim Türk Ebru Sanatı’nın tekniklerinin öğrenip, 
eserleri bugüne kadar ulaşan ustaların bıraktığı mirası 
kendi birikimimle birleştirmeye gayret ederek ebru 
çalışmaları yaptım ve dünyamı zenginleştirdim. 
Ebru çalışmalarımda geleneksel formları yeni 
bir anlayış ile birleştirmeye çalışarak, yeni 
estetik arayışların geleneksel formları terk etmeyi 
gerektirmediğini göstermeye çalıştım. Belirli motiflerin 
tekrarı anlayışına dayanılarak yapılan ve bugün  
“geleneksel” olarak sınıflayabileceğimiz ebrulu 
kağıtların yapımı, belirli bir tekniğin en mükemmel 
örneklerini gösterseler de, uygulamada bazı 
sınırlamalara da yol açmaktadır. Bu sınırlamalardan 
biri de, çeşitli motiflerin bir arada kullanılması ile 
mümkün olabilecek bazı kompozisyonlara olanak 
tanımamasıdır.

for this is that marbling was considered a “secret” art 
and a great care had been taken in order to hide the 
secrets of their creators so that they would not have been 
learned. It should not be considered an exaggeration to 
say that the publications about marbling were always so 
little in number. We know that this attitude has changed 
a lot today. 

The marbling in the World and in Turkey can be 
compared like this:  the making of decorative flower 
figures and writings are indigenous to Turks. Marbling 
in the world is advanced mostly in bookbinding and book 
working. Also the dyes in Turkey are prepared by the 
painter himself by using the earth dye and various other 
prepared dyes are used in the World. 

As an addition to the paintings I have made over the 
years I have made marbling works which reflects the 
aesthetical values of a long established culture and which 
impresses me a lot and the legacy left by the masters 
whose works made it until now and tried to combine my 
background with this legacy and enriched my world. I 
have tried to combine the conventional forms with a new 
understanding in marbling works and tried to show that 
it was not necessary for new aesthetical understanding 
to leave the conventional forms. The making of marbled 
paper which we can describe as “conventional” today 
which is based on the understanding of repeating the 
certain motifs; even if they show the perfect examples of 
a certain technique, creates some limitations, too. One of 
these limitations is to not to provide an opportunity for 
some compositions which can only be made by using the 
various motifs. 
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