ADVERTORIAL

K I v I r c I K

u S t A

KINAcIzAde

MANSION

ALPER TEKBAŞ
alper@turkkeymagazine.com

tArİHİN

MİStİK

dOKuSu

İçerİSİNde

Özel

lezzetler

Special tastes in Mystical Fabric of History

50 turkkeymagazine.com

ADVERTORIAL

K

ıvırcık Usta Kınacızade
Mansion is one of the rare
places to experience
unforgettable moments with your
loved ones in a historical setting,
infused with culture and arts, and
accompanied by special tastes.
Kıvırcık Usta keeps his love and
longing for the old times alive
with a unique concept at the
Kınacızade Mansion. Being the
only remaining original mansion
in the Ankara Citadel area, the
history of the Kıvırcık Usta
Kınacızade Mansion dates back to
the 1800s. In 2007, the mansion
was restored to its original
condition. The mansion has a
restaurant and café as well as a
culture and arts center that
showcases antiques.

exhibitions featuring Seljukian
and Ottoman prayer-beads,
calligraphy, illuminated
manuscripts, marbling works,
calligraphy on glass bottles,
drawings, photography, old
goods, antiques, and pieces for
collections. He has contributed to
live broadcasts, sitcoms and films

T

arihi bir doku içerisinde,
kültür-sanatla iç içe, özel
lezzetlerin eşliğinde sevdiklerinizle
unutulmaz anlar yaşamak için
tercih edilebilecek ender
mekanlardan biri Kıvırcık Usta
Kınacızade Konağı.
Kıvırcık Usta, eskiye olan özlem ve
aşkını Kınacızade Konağı’nda farklı

bir konseptle yaşatıyor. Ankara
Kalesi’nin tek orijinal konağı olan
Kıvırcık Usta Kınacızade Konağı’nın
geçmişi 1800’lü yıllara dayanıyor.
2007 yılında Kıvırcık Usta
tarafından orjinaline sadık kalarak
restore edilen Konak bugün kültür,
sanat, antika eşya, restoran&cafe
olarak hizmet sunuyor.

Kıvırcık Usta: A Patron of
the Arts and Culture

Kıvırcık Usta is a master
breathing life into wood. Since
1979, He has been engaged in
the repairing, polishing,
restoration and decoration of
antiques. Kıvırcık Usta’s artistic
talent has been featured in many

Kültür ve Sanat Aşığı
Kıvırcık Usta

famous places and with countless
items during his 33-year career.
He befriends his customers and
even has crafted works of art for
his children and has restored
items passed down from father to
son and mother to daughter.
Kıvırcık Usta held three events at
Atakule Culture and Arts Center;
he has had more than 10,000

in addition to various contests,
poetry readings, evening
conversations, and HacivatKaragöz street plays. Without
expecting any money, he has
contributed much to the
promotion of culture and the
arts, the mansion and the
Ankara Citadel.

Kıvırcık Usta ahşaba hayat
veren, can katan ahşabın
ustalarından biri. 1979 yılından
bu yana antika eşyaların tamir,
cila, restorasyon ve
dekorasyonuyla uğraşan
Kıvırcık Usta, tam
33 yıldır ustalık yaptığı meslek
yaşamında birçok ünlü mekâna
ve sayısız eşyaya sanatını
yansıtıp müşterileri ile dost
olmuş hatta çocuklarının bile
işlerini yaparak, babadan oğula
anneden kızına kalan eşyaların
yaşamasına katkıda bulunmuş.
Kıvırcık Usta, Atakale Kültür
Sanat olarak 3 kez
organizasyon gerçekleştirmiş;
hat sanatı, tezhip, ebru, cam
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Private Rooms for Privileged
Guests

Excellent Tastes in a Magical
Atmosphere

There are three private rooms
belonging to three important
names in the mansion. The first
room, the “Academicians Room,”
is dedicated to Professor Dr. Halil
Inancık. There are personal
items belonging to the professor
in the room, ranging from his
typewriter to his books. In this
mansion, which became the
meeting place for academicians in
and out of Ankara and even for
European academicians, Inancık
hosts his guests from abroad in
this room. Another room is the
“Jülide Gülizar Journalists
Room.” Being the first female
TRT speaker, Gülizar met with
young people almost every day of
the week in this room. Gülizer,
who passed away on 15 March
2011, read her newspapers and
wrote her books in this room.
This room is also the meeting
place for local, national and
European journalists. The third
room is dedicated to Yurdusev
Arığ, founder and the president
general of the Women’s
Politicians Platform. Arığ was
İsmet İnönü’s private secretary
and devoted herself to culture
and the arts.

The historical mansion, offering
the pleasure of breakfast during
the day and excellent food
accompanied by live Fasıl at
night, has become a popular
hangout for every one, local and
foreign alike. Fuat Ülger,
Kıvırcık Usta’s son, manages the
restaurant and cafe. The
mansion makes you feel the
pleasure of a residence with its
good-natured hospitality,
comfortable atmosphere and
unique historical setting.
Everything is special in the
mansion; drinking wine as well
as drinking coffee and drinking
tea is special…Wines are
especially selected from award
winning labels. In addition to
select wines, Sarıgüney Boutique
Ankara Wines are also offered.
Drinking tea at the Kınacızade
Mansion is a distinct pleasure.
Teas to be offered to guests are
specially selected blends…

Museum Rooms where
Antiques Return to Life

One of the most outstanding
characteristics of the Kınacızade
Mansion is its function as a
museum where antiques are
exhibited. Kıvırcık Usta collected
all his belongings and antiques
given as gifts and donated to him
by his customers and friends in
museum rooms. There are
museum rooms on the entrance
and attic floors of the mansion.
There are many historical details
there ranging from books
containing old Turkish Assembly
reports, clothes, and handcrafted
copper wares, offering a virtually
feast banquet to mansion’s visitors.

KIVIRCIK USTA
KINACIZADE
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şişe içerisinde hat sanatı, resim,
fotoğraf, eski eşya, antika eşya,
koleksiyonluk parçalar ile 10 bini
aşkın Selçuklu ve Osmanlı tespih
sergileri açmış. Çeşitli yarışmalar,
şiir akşamları, akşam sohbetleri,
Hacivat-Karagöz sokak
tiyatrolarıyla beraber Kınacızade
Konağı’nda çekilen canlı
yayınlara, dizilere ve sinema
filmlerine katkıda bulunmuş,
hiçbirinden ücret beklemeden
hem kültür ve sanatın hem
konağın hem de Ankara
Kalesi’nin tanıtımına çok büyük
katkı sağlamış.
Seçkin Konuklara Özel
Odalar

Konakta 3 büyük isme ait 3 özel
oda bulunuyor. “Akademisyenler
Odası” olarak isimlendirilmiş
odalardan birincisi “Prof.Dr. Halil
İnancık’a ayrılmış. Odada,
daktilosundan kitaplarına kadar
hocaya ait özel eşyalar
bulunuyor. Ankara içi- dışı ve
hatta Avrupalı akademisyenlerin

bile toplantı yeri haline gelmiş
olan konakta, İnancık
yurtdışından gelen misafirlerini
bu odada ağırlıyor. Odalardan
diğeri “Jülide Gülizar Gazeteciler
Odası”. TRT’nin ilk kadın spikeri
olan Gülizar, kendine tahsis
edilmiş bu odada hemen hemen
haftanın her günü gençlerle
buluşmuş. 15 Mart 2011
tarihinde kaybettiğimiz Jülide
Gülizar,
bu odada gazetesini okuyup,
kitaplarını yazmış. Bu oda aynı
zamanda yerel, ulusal ve Avrupalı
gazetecilerin toplanma yeri olma
özelliğini de taşıyor. Üçüncü oda
ise İsmet İnönü’nün özel kalem
müdürlüğünü yapmış kendini
kültür ve sanata adamış bir
hayırsever olan, Kadın
Siyasetçiler Platformu Kurucusu
ve Genel Başkanı Yurdusev
Arığ’ın odası bulunuyor.
Antika Eşyaların Yeniden
Hayat Bulduğu Müze Odalar

Kınacızade Konağı’nın en büyük
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yer aldığı kitaplardan kıyafetlere,
el sanatlarından bakır eşyalara
kadar sergilenen pek çok tarihi
detay, Konağın ziyaretçilerine
adeta görsel bir şölen yaşatıyor.
Büyülü Atmosferde
Muhteşem Lezzetler

When you taste
the food
prepared at the
Kınacızade
Mansion, you
will
immediately
realize how each
ingredient is
specially
selected. You
will want to
taste the hand-made Turkish
gözleme, mantı (dumplings
boiled and covered with yoghurt
and garlic sauce), stuffed
grapevine leaves, baklava
(multi-layered flaky pastry with
walnuts, pistachios, etc.) and
hot-cold hors d’oeuvres, red
meat and fish that are always
available at the
mansion.

Special Events in a Historical
Place

Distinguishing itself from other
mansion in the Ankara Citadel
area due to many unique
features, the Kınacızade Mansion
ensures unforgettable occasions
by hosting you for your special
events such as meetings,
weddings, engagement parties,
henna nights, circumcision
ceremonies, cocktail parties, etc.

özelliklerinden birisi de antika
eşyaların sergilendiği müze konak
olarak işlev görmesi. Kıvırcık
Usta bütün birikimini,
müşterilerinin ve dostlarının
hediyelerinden ve hibelerinden
oluşan antika eşyaları, müze
odalarda toplamış. Konağın giriş
ve çatı katında oluşturulmuş
müze odalarında tarihi tanıklık
etmiş; eski Meclis tutanaklarının

Gündüzleri kahvaltı keyfinin
akşamları ise canlı fasıl eşliğinde
muhteşem lezzetlerin hakkını
ayrı ayrı veren tarihi Konak,
Ankaralıların ve yerli-yabancı
herkesin uğrak yeri haline gelmiş.
Restaurant ve cafe kısmı Kıvırcık
Usta’nın oğlu Fuat Ülger
tarafından işletilen Konak,
güler yüzü hizmeti, konforlu
atmosferi ve eşsiz tarihi
dokusuyla konak keyfini
yaşatıyor. Konakta her şey özel;
şarap içmek de özel, kahve içmek
de, çay içmek de… Şaraplar özel
olarak ödül almış markalardan
seçiliyor. Seçkin şarapların yanı
sıra ayrıca Kınacızade
Konağı’nda Sarıgüney Butik
Ankara Şarapları ikram ediliyor.
Kınacızade Konağı’nda çay
içmekse ayrı bir keyif. Konuklara
ikram edilecek çaylar, özel
olarak seçilerek harmanlanıyor ve
tozları alınıyor…
Kınacızade Konağı’nın
yemeklerini tattığınızda ise,
etinden yağına kadar her
malzemenin ne kadar özenle
seçilmiş olduğunu hemen fark
edeceksiniz. El yapımı gözleme,
mantı, yaprak sarması, baklava ve
sıcak-soğuk mezeleri, kırmızı et
ve balığı artık hep bu konakta
tatmak isteyeceksiniz.
Tarihi Mekanda Özel
Organizasyonlar

Bünyesinde barındırdığı pek çok
önemli özelliğiyle Ankara
Kalesi’ndeki diğer konaklardan
ayrılan Kınacızade Konağı ayrıcı
toplantı, düğün, nişan, kına
gecesi, sünnet, kokteyl gibi özel
günlerinize de ev sahipliği
yaparak, unutulmaz
organizasyonlara imza atıyor.
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