
73ankaralife.com.tr

LifeMekan

Şimdi Geçmişle Özlem Giderme Zamanı
1800’lü Yıllardan Bu Yana
Kim demiş Ankara’da gezilip görülecek çok yer yok diye? Ankara gizli bir kutu adeta. Bilenler bilir Ankara Kalesi’nin içinde 1800’lü yıllardan 
kalma eşsiz bir konak olan Kınacızade Konağı Kıvırcık Usta, Ankaralıları ve başkente gelen misafirleri adeta Ankara’ya hayran bırakıyor.
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K
onak kültür, sanat, antika eşya, restoran ve cafe olarak faaliyet 
gösteriyor. Böylece hafta sonu sabahları özlediğiniz köy kahvaltı-
sıyla damaklarınıza, gecelerinde ise mükemmel fasıl ile kulakları-
nıza eşsiz bir tat bırakıyor. 

Kınacızade Konağı’nda her şey özel. Orada yemek yemek de özel, bir şeyler 
içmek de… Orada herhangi biri değilsiniz çünkü. Sizin için her şeye o kadar 
özenilmiş ki çay bile işletmecisi Fuat Ülger tarafından özel olarak seçilip har-
manlanıp tozları alındıktan sonra demlenmiş. Yemeklerini tattığınızda zaten 
etinden yağına kadar her malzemenin ne kadar özenle seçilmiş olduğunu 
kimse söylemese bile siz farkedeceksiniz. El yapımı gözleme, mantı, yaprak 
sarması, baklava ve sıcak-soğuk mezeleri, kırmızı et ve balığı artık hep bu 
konakta seveceksiniz.

Aynı zamanda, sanatsal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapılan konak-
ta; toplantı, düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, kokteyl ve özel günlerinizde 
en iyi hizmet sunuluyor. 

Konakta 3 büyük isme ait 3 özel oda da bulunuyor. Odalardan birincisi “Prof. 
Dr. Halil İnancık Akademisyenler Odası”. Daktilosundan kitaplarına kadar 
hocaya ait özel eşyaların bulunduğu bu odada Rahmetli İhsan Doğramacı’nın 
hocamıza giydirdiği cüppeyi de görebilirsiniz. Ankara içi ve dışı ve hatta Av-
rupalı akademisyenlerin bile toplantı yeri haline gelmiş olan konakta, İnancık 
yurtdışından gelen misafirlerini bu odada ağırlamayı tercih ediyor. 
Odalardan diğeri “Jülide Gülizar Gazeteciler Odası”. TRT’nin ilk kadın spi-
keri olan Gülizar, kendine tahsis edilmiş bu odada hemen hemen haftanın 
her günü gençlerle buluşuyor. Şu anda Ankara’nın belgesini çeken Gülizar, 
bu odada gazetesini okuyup, kitaplarını bu odada yazıyor. Bu oda aynı za-
manda yerel, ulusal ve Avrupalı gazetecilerin toplanma yeri olma özelliğini 
taşıyor. Bir de İsmet İnönü’nün özel kalem müdürlüğünü yapmış kendini kül-
tür ve sanata adamış bir hayırsever olan Kadın Siyasetçiler Platformu Kurucu-
su ve Genel Başkanı Yurdusev Arığ’ın odası bulunuyor.

Kınacızade Konağı Kıvırcık Usta ve oğlu Fuat Ülger ülkemize, Ankara’ya ve 
Ankara kalesine bir kültür hizmeti sunuyor.

Can Dündar’ın “Mustafa” filminin sahnelerine ev sahipliği yapan Kınacızade 
Konağı’nda “Gölgeler” adlı sinema filmi, ayrıca Flash TV’de yayınlanan 45 bölüm-
lük “Kınacılar Konağı” dizisi de bu konakta çekildi. Moda çekimlerinde arka plan 
olarak kullanılan konak odaları 1800’lü yıllardan 2010 yılına kadar o kadar çok 
ünlüye ev sahipliği yaptı ki; bu yüzden konakta çekilen kısa metrajlı filmlerin, canlı 
yayınların ve kliplerin hepsini tek tek yazmak mümkün olmuyor. 

KINACIZADE KONAĞI
Kale Kapısı Sokak No: 28 Ankara Kalesi Ulus / Ankara

Tel. 0312 324 57 14  www.kinacizadekonagi.com 


