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LİDERİMİZ 

 

Türkiye'nin en önde gelen ve en önemli şefleri arasında bulunan aynı 
zamanda Tansu Çiller'in Özel Aşçılığını da yapmış olan  Zeki Gülyiyen'in tek 
oğludur. Bolu-Mengenli olarak aşçılığı aile mesleği olarak icra eden bir aileden 
gelmektedir. Kendisi de bu durumu "Aşçılık bizde atasporudur..." diye 
açıklıyor. 

Tolgahan Gülyiyen, baba mesleği olan aşçılık sanatıyla, Mengenli Efsane 
ustamız Zeki Gülyiyen’in vesilesi, teşviki ile çocuk yaşlarda tanışmış ve 
mesleğe 14-15 yaşlarında başlamış.  

  

  

14 ve 15 yaşlarında İstanbul Çırağan Sarayı Hotel Kempinski işletmesin de 2 dönem 
art arda başarılı stajlar yapmış. O yaşlarda orada gördüğü her şeyin fotoğrafını 
stajyer maaşı ile aldığı kamera ile çekip notlar alan, hep fazla çalışmak için can atan, 
vardiyası bitmesine rağmen başka departmanlara giden Tolgahan’ın bu azim ve 
kararlılığı o dönemde mutfakta yönetici ve şef olarak bulunan herkes tarafından kısa 
sürede fark edilmiş. Hatta öyle ki, orada çalışan şeflerin ve ustaların kendisi hakkında 
söylediklerini bir bir Çırağan Sarayı'nın antetli kağıdına yazarak oradaki şeflere ve 
ustalara bunu imzalatmış. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyor. " O zamanlar beni 
tanımadığım ama herkesin iyi bildiği bir ustanın adı ile çağırıyorlardı. Ben önceleri 
dalga mı geçiyorlar falan diye düşünmüştüm ancak sonra rahmetli babama 
sorduğumda herkesin çok iyi tanıdığı bu ustayı, o bana anlatmıştı. Tabi ki bende 
babamdan bu konuda bir öğüt almıştım. O yüzden yıllar sonra belki de tam bu günler 
için orada onların ağızından çıkanları bir bir kendilerinden rica ederek imzalatmıştım. 
Çünkü babam ve benim gibi düşünenlerin efsane anlayışları çok başka idi. İşte o 
mektup bu yüzden bugün çok büyük bir değer kazanmış bulunmakta." 

Tolgahan Gülyiyen, Türkiye’nin ilk otelcilik okulu olarak bilinen ve tanınmış olan 
Ankara Beşevler Turizm Otelcilik lisesi mezunudur. Bir dönem Almanca hazırlık 
toplam 4 yıl burada öğrenim görmüş. 
Lise döneminde okul aşçılık takımına seçilmiş ve okulunu 2 dönem katıldığı 
yarışmalarda başarıyla temsil etmiş.  

Tolgahan Gülyiyen, rahmetli Zeki Gülyiyen ustamızın efelerin diyarı olan Aydın-
Kuşadası’nda Otel İmbat’ta çalıştığı sırada Dünya’ya gelmiştir. 

Liseyi yüksek derece ile bitirdikten sonra üniversite dönemini şöyle anlatıyor. “o 
dönemde sadece 2 adet Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü vardı. İkisi de yeni 
açılmıştı. Birisi İstanbul özel Yeditepe Üniversitesi bünyesinde, diğeri de Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesiydi. Ben Bolu’da okumayı adı meşhurda olsa hiç düşünmedim, 
çünkü o dönemde özentiden mi olsa gerek, bilemiyorum Gastronomi adı cazip 
gelmekteydi. Hâlbuki mutfak sanatları demeliyiz. 



Özele gücümüz yetmeyeceğinden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek 
Yüksekokulunu ilk tercihim olarak yazdım. Ve doğduğum yerde okumak benim 
tercihimmiş gibi gözüküyor olsa da aslında kaderimdi.” 

Burada bir dönem İngilizce hazırlık toplam 3 yıl öğrenim görmüş. Lisede olduğu gibi, 
Üniversitenin Aşçılık takımına seçilerek burada da başarı ile okulunu yurt içinde 
katıldığı uluslararası yarışmalarda temsil etmiş ve bu yarışmada Hürriyet'inde 
haberinde yer alarak Türk Milli takım kaptanı seçildiği duyurulmuş. Ancak bu görevde 
asla bulunamamış. Bunun nedenini Babasına sorduğunda şu cevabı almış "onlara 
adamcılık yaptıkları için çok büyük tepki verdim" diye açıklamış Rahmetli Rehber 
Şefimiz Zeki Gülyiyen. 

2007-2009 yılları içinde Üniversite’nin anlaşmalı bulunduğu Caprice Palace Thermal 
Hotel’de diğer öğrenciler gibi, hem çalışmış, hem de okula bağlı eğitimlere katılmış. 

Adnan Menderes Üniversitesi’nin Turizm Otel işletmeciliği bölümü-Seyahat 
İşletmeciliği Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden oluşan Didim 
Meslek Yüksekokulu’nun Genel Okul birinciliğini kazanmış ve yüksek başarılı öğrenci 
ödülüne layık görülmüş. Bu dönemde kaybettiği babası'nın acısı ve girmek zorunda 
kaldığı sınavları üst üste gelmiş. Tüm bunlara rağmen sınavlarını en iyi şekilde 
vermiş. Tören sırasında kürsüye çıkarken babası Zeki Gülyiyen'in kendisini Dünya 
gözü ile görememiş olması her zaman içinde buruk bir acı olarak kalmış.  

En başarılı öğrencilerin katıldığı Erasmus projesi kapsamında Yunanistan’a Magic 
Life işletmesine gönderilmiş. Burada da Yunanlı şefler ile çalışmış ve ülke mutfağını 
diğer arkadaşlarıyla beraber başarılı bir şekilde tanıtmış. 

 
Özellikle bu dönemde oradaki gözlemleri, analizleri ve bazı konulardaki fikirlerini 
yazarak sektör ile paylaştıktan sonra yaşadıkları, maruz kaldığı bazı sorunlar 
gelecekte yapılması gereken projeler için kendisine, hedefler belirlemede büyük katkı 
sağlamış. Bu dönemde mesleksel açıdan yazdığı makalelerde büyük beğeni ve takdir 
toplamıştır. 

 
Yurda döndüğünde babasından kalmış olan işlerle ilgili önemli kararlar vermesi 
gerekmiş. Bu kararları tek başına veremediğinden babasının ortakları ile yaşadığı 
zorlu-sıkıntılı bir süreçten ve dönemden geçmiş. 

Başta "piyasadan silinirsin" tehditlerinin yanı sıra diğer bir takım tehditlerin de 
gölgesinde istediği gibi bir iş bulamamış. Hep bir şekilde dışlanmış veya idealleri için 
önüne sürekli engeller çıkartılmış. 

İşte bu dönemde yine babasının yakın dava arkadaşlarından olan bir ustanın vesilesi 
ile, Ankara Esenboğa Havalimanında Tav Holding’e bağlı BTA firmasında, North 
Shield restoranda işe başlamış.  Buraya da işletmeyi temsil edenlerce ve babasının 
yakın dava arkadaşları tarafından, firmalar adına verilen, yurt dışı operasyonlarına 
göndermekle ilgili vaatler "yüzde yüz oldu" denmesine rağmen hiç bir zaman 
oyalamaktan daha öteye gitmemiş. Bunu Tolgahan Gülyiyen'in anlaması ise uzun 
sürmemiş. 



Babasının da arzusunu ve hedeflerini ondan aldığı bu bayrağın sorumluluğunun çok 
iyi farkında olarak çalışmış. Ancak bunu dillendirmeyi ve açıklamayı bırakmış, 
babasını ve ideallerini unutmuş gibi görünmüş. 

Bu dönemi kendisi şöyle anlatmaktaH 

” Babam rahmetli bana.  “Oğlum okulu bitir işlerin başına geç ben köye gidip prefabrik 
bir ev yaptırıp orada yaşayacağım, işlerle sen ilgileneceksin.” Bu arzusunu da sadece 
bana değil etrafına da söylemiştir. Hatta prefabrik ev yapmak istediği tarlayı bile 
sahiplerinden istemiştir. Onun ölümünden sonra, Yurt içinde bana çıkartılan 
engellemeleri ve diğer bazı durumları göz önüne aldığımda, her şeyden uzak olarak, 
kendimi babamın istediği gibi yetiştirmek zorundaydım. Ancak bazı şeyleri herkese 
de dile getiremedim. Amcalarımdan biri de bu durumları çok iyi bilir. Babamın 
ölümünden sonra her şey çok farklı idi. Farklı şekilde açıklamam gereken durumlar 
oldu. Her şeyi olduğu gibi dile getiremedim. Burada daha fazla detaya girmeyeceğim 
çünkü çok uzun detaylı yaşanmışlıklar, tecrübeler tabi ki çok ama çok zorlu 
dönemlerdi. 

Tüm bana yaşatılan o zorlu süreçler ve benim gibilere yapılanlardan çıkarttığım 
dersler, babamın durumundan aldığım ibret, beni farklı bir yapıya büründürdü. 
Örneğin, bir konudaki projem eğer mesleksel anlamda çok önemli şeyleri içermekte 
ise, bunun gerçek içeriğini bir tek ben biliyorum. Bu içeriği farklı şekillerde şifreliyorum 
ve vasiyetim olarak güvendiğim kişilerin ulaşabileceği şekilde oluşturuyorum. Ve 
çalışmalarım ile ilgili zamanı gelene kadar, bekliyorum. Tıpkı bir yemeğin pişirilmesi 
gibi. Eğer zamanı gelmeden bir sosu bağlamaya çalışırsanız başarısız olursunuz. 
Tıpkı zamanını geçirdiğinizde de bu sosu veya yemeği yakacağınız gibi. İşte o 
yüzden bizim meslekte her zaman planlama, programlama ve zamanlama çok 
önemlidir. Hayatımdaki tüm zorlu süreçler, mesleğimi icra ettiğim yerlerdeki yüksek 
disiplin ve yoğunluk bende kendime özgü bir karakter geliştirdi. Bu tür adımları atma 
ve farklı önlemler alma zorunluluğu oluşturdu. Ve bazı konularda başkalarında 
olmayan meziyetleri edinmemi sağladı diyebilirim. 

  20'li yaşlarımdan beri yaşadığım tüm zorlukların neticesinde, benim için tek çıkış 
yolu dediğim gibi yurt dışı idi.  O dönemde çalıştığım firma ve babamın bazı 
arkadaşları, beni yurt dışı operasyonlarının olduğu bölgelere gönderme vaadinde 
bulunmuşlardı ancak bunun oyalamadan ileriye gitmediğini fark ettiğimde onlara 
sadece bir istifa mektubu yazmıştım.” 

Tüm bu zorlu süreçlerden sonra, Tolgahan Gülyiyen; yurt dışında iş aramaya 
başlamış.    
BTA'dan ayrıldıktan sonra bir süre yurt içinde iş aramış. Daha sonra çok değerli bir 
ustasının vesilesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çalışma izni çıkartılarak 
çalışmaya gitmiş. Lakin burada daha 1 haftası dolmuş dolmamışken. Amerika’ya 
yaptığı başvurunun kabul edildiği haberi gelmiş. Bunun üzerine işten affını isteyerek 
ayrılmış. Bu dönemi ise kendisi şöyle anlatıyor. 

“Kıbrıs her ne kadar Türk Cumhuriyeti de olsa kendi kuralları var. İşi bırakmak 
istediğimde; Bana, benim için kolay kolay çalışma izninin alınmamış olduğu söylendi. 
Yani benim için aldıkları izni almak aynı dili de konuşuyor olsak oranın kuralları 
çerçevesinde kolay bir iş değilmiş. Hatta bu yüzden vardiyayı beğenmediysem 
düzenleme vb. gibi konularda kolaylık gibi tekliflerde yapıldı. Ama orda çalışan 



ustalarda hatırlar ki şöyle demiştim. “–Değerli ustalarım hepinize teşekkür ediyorum 
ancak bu fırsatı bu gün değerlendirmez isem istikbalde bu günü hep hatırlarım. Ve bu 
teklifi değerlendirmediğim için kendimi suçlarım. İşte o yüzden beni anladığınızı 
umuyorum.” Hepsi bu konuda bana hak vermiş ve haklısın diyerek saygı 
duymuşlardı. Sağ olsunlar, var olsunlar." 

 
Ayrıca daha önceden babasınında sağlığında, Üniversite okuduğu dönemde 2008 
yılında Amerika Birleşik Devletlerinde stajer olarak Marriott Otel de çalışmış. 

Kıbrıstan sonra, 2010 yılında Amerika'da Hilton Otelinde çalışmaya başlamış. 
Babası'nın gurur duyacağı şekilde ondan kalan manevi mirası ve ondan aldığı 
bayrağı layığı ile taşımış. Bu ağır sorumluluğun bilincinde olarak azim ve kararlılıkla 
çalışmış. 

Türk mutfağını yıllarca yurt dışında başarılı bir şekilde her milletten insana tanıtmış 
ve temsil etmiş. Bu konuda çok uzun yıllar boyunca her milletten insana Türk 
mutfağını sevdirmiş, eğitim vermiş ve yabancı Türk mutfağı ustaları yetiştirmiş. Yine 
babası gibi mutfak kurulumları yapmış, restoranlar için projeler çizmiş, hatta bizzat 
mutfak ünitelerinin montajını yapmak sureti ile çizdiği projelerinde içinde bulunarak, 
menüler hazırlayıp Türk mutfağı ile ilgili meslek eğitimleri vermiş.  

Tüm bu yüksek gayretli olarak edindiği iş tecrübelerinin yanında yaptığı mesleksel 
analizler ve gözlemler okuyanların birçoğu tarafından paha biçilemez olarak 
nitelendiriliyor. 

Washington D.C. bölgesinde bulunan Mengenli Aydın Yılmaz ustanın ’da yolunun 
geçtiği ve 40 yılın üzerinde bir zamandır Amerika’da Türk mutfağını tanıtan Kazan 
Restoran’da çalışmış. Ülke mutfağımız için burada da çalışmalarda bulunmuş, 
Türkiye'den gelen birçok önemli kişiye yemekler hazırlamış. Amerikalı senatörlere, 
Amerikalı bakanlara ve bazı Amerikalı devlet kurumları başkanlarına bizzat yemekler 
pişirmiş. 

Ferran Adria’nın 3 yıl yardımcı şefliğini yapmış olan ve yine onun tarafından 
kovularak Amerika’nın yolunu tutmuş olarak Washington D.C'de çok başarılı işlere 
imza atmış İspanyol şef Jose Andres’in Thinkfoodgroup’unda mutfak yöneticisi olarak 
çalışan ilk Türk şefi olmuş. 2015 yılından itibaren çalışmaya başladığı Zaytinya'da 
yaptığı başarılı Türk yemekleri ile farkını hemen belli etmiş ve çok kısa bir süre içinde 
kendisine mutfak yöneticiliği teklif edilmiş. Zaytinya’da herkesin Türk yemekleri 
hakkında danıştığı bir kişi olma konumuna ise çok kısa sürede gelmiş ve bizzat Jose 
Andres ile tanıştırılmış. Burada çalıştığı  dönemde bir çok ünlü yıldız isimlere, eski 
first lady Bayan Obama ve üst düzey kişilere de yemekler pişirerek bazı etkinliklere 
katılmış. 

Kendisini asla yozlaştırmadan, kendi kültürünü ve babası gibi değerli ustalarını 
bilerek hep geliştirmenin, gelişmenin fırsatını bulma peşinde koşmuş idealist bir 
anlayışı olan Tolgahan GÜLYİYEN, Thinkfoodgroup’dan kendi isteği ve talebi üzerine 
2 michelin yıldızı bulunan Minibar by Jose Andres’de çalışmış. Her fırsat bulduğunda 
ve izinli günlerinde buraya gitmiş. Burada yapılanları öğrenmiş, gözlemleyerek fikir 
edinmiş ve notlar almış. 



Michael Costa’nın daveti üzerine, Minibar’da davetli misafir olarak katıldığı yemek, bu 
tarz restoranları anlamak için gözlem ve analizler yapabilmek adına, kendisine bir de 
misafir açısından durumu kavrayabilme kabiliyeti sunduğunu ifade ediyor. Bu jest için 
Micheal’a müteşekkir olduğunu olduğunu söylüyor. 

 
Tolgahan Gülyiyen, başarıyla  her alanda Türk Mutfağını her milletten insanlara çok 
uzun yıllardır yurt dışında tanıtmaktadır. 

Türk mutfağı adına tüm bu çalışmaları ve projeleri oluştururken, uygularken de 
özellikle yabancı işletmelerde, yabancı şefler ile, her milletten her insan ile birebir 
yakın bir şekilde çalışarak projelerine çalışma arkadaşlarıyla beraber yön 
vermektedir. 

 
Tolgahan Gülyiyen, 15 yaşında iken edindiği prensip ve hedefleri doğrultusunda 
tamamen kendi kararları ile, kendisinin yön verdiği kariyerine azim ve kararlılık ile dün 
olduğu gibi bu günde "ben sadece bir aşçıyım" diyerek devam etmekte. 

Kendisi, Efsane Usta Aydın YILMAZ’ın ve babası Efsane Rehber Ustamız Zeki 
GÜLYİYEN’in yüksek ideallerini daha da ileriye götürmek; "benim onlardan aldığım 
bayrağın, bana yüklemiş olduğu tarihi bir sorumluluğun gereğidir" demektedir. Bu 
bayrağı taşımak isteyen, bunun bir sorumluluk olduğu bilincinde olan ve katkı 
sağlamak isteyen herkesi, her meslek grubunu Türk mutfağı için dayanışmaya ve bu 
bayrağı taşımaya çağırmaktadır. 

Çok uzun yıllar önce herkesin de çok iyi bildiği gibi, Türk mutfağını bir dava haline 
getirmiş olan Zeki Gülyiyen gibi, herkesi bu davayı kendi davaları edinmeye davet 
etmektedir. 

Ayrıca Liderimiz, Tolgahan Gülyiyen, bu bayrağı gelecek nesillere de bırakmak için, 
Dünya'da yüksek donanımlı, nitelikli, bilinçli, genç bir nesil yetiştirmek buna vesile 
olabilmek adına, dün olduğu gibi bu gün de azim ve kararlılık ile çalışmaktadır. Ve bu 
konularda bir takım zihniyetlerin bazı şeyleri anlayabileceklerini ümit ederek şunu 
söylemektedir.  

"10 yıl önce olduğu gibi benim ve benim gibi düşünen bizlerin; Türk Mutfağı adına, 
çalışmalar yapmamıza, proje ve fikirler üretmemize, engel olmak isteyenler,  yine bu 
gün ve istikbalde de, olursa çok iyi bilinsin isterim ki, asla engel olamayacaklardır. Bu 
gün 10 yıl önceden farklı olarak biz çok daha başka ufuklara bakıyoruz. Bu ufuklara 
bakmalarını dün bizlere zorluk çıkaranlara da öneriyoruz. Herkes şapkasını önüne 
alıp düşünmelidir. Türk mutfağı için birlik olmak vaktinin geldiğini ve zamanın 
yaklaştığını düşünüyoruz. 

Ellerinde bir çok fırsat ve yetki olduğunu iddia edenlerin gösterişten ileri 
gidemedikleri, etkinliklerde kendi adlarını ön plana çıkarıp, süslü bir şekilde abartı ile 
gezerek sadece süslü laflar üreterek; iş tecrübeleri dahi olmayanlara sırf kendi 
adamları diye belge ve metal parçaları vermek dışında Türk Mutfağına elle tutulur hiç 
bir değer katamadıkları aşikardır, malumdur. Biz ise kendi başımıza nitelikli ve 
donanımlı bir kurum olarak farkımızı vizyonlarımız ile, misyonlarımız ile, stratejilerimiz 



ile ve bunları edindiğimiz yurt içi-yurt dışı mesleki iş tecrübelerimizden gelen yüksek 
derecedeki analizlerimiz ile her alanda göstermekteyiz. 

Tüm bunları okumadan da farkımızı anlamak isteyenler, bizzat benim 10 yıl önce 
yazmış olduğum yazı ve makalelerimdeki mesleksel öngörülerime, hedeflerime 
bakarak görebilirler. Ve tüm bunlara bakanların bu gün göreceği tek şey şu olacaktır: 
2020 yılı için hedeflerimiz, vizyonlarımız tamimiyle başarılı bir şekilde hayata 
geçmiştir. Tüm bu projeleri gerçekleştirmiş olmamızdaki azim, çalışma gayretimiz, hiç 
bir engel tanımayan mutfak aşkımızı, ileri görüşlü duruşumuzla da birleştirmiş 
bulunuyoruz. Bunu bu gün okuyan herkes çok rahat bir şekilde kolaylıkla anlayabilir. 
Bu bizim gelecekte planladığımız projelerimizin, stratejilerimizin ve yapacaklarımızın 
da teminatıdır. Elbette bunları hiç bir çıkar gütmeden, cebimizi ve kendi benliğimizi 
asla düşünmeden yapmaktayız. Çünkü Ben ve benim gibi arkadaşlarımız yani BİZ, 
sevmiş olduğumuz her şey gibi mesleğimizi de karşılıksız seviyoruz.  

Ancak ellerinde imkânları olanların vizyonları sadece bizim gibi okumuş, kendini 
yetiştirmiş, donanımlı, nitelikli, her alanda araştıran, düşünen, sorgulayan faydalı 
insanları, Türk mutfağı için çalıştırmamak, hatta onları engellemek üzerine kurulu 
olduğu için, onlar bizim söylediklerimizi asla anlamak istemeyebilirler. Hatta 
yazdıklarımızı dahi okumadan sadece ahkâm kesebilir bir konumda yer almaya dün 
olduğu gibi bu günde devam etmeleri yüksek bir ihtimal dâhilindedir. Ancak biz onlara 
da el uzatarak Türk Mutfağı için Rahmetli Babam Zeki Gülyiyen'inde yıllardır olan 
"birlik olunması" çağrımızı her zaman yineliyoruz. Yine Rahmetli Aydın Yılmaz 
ustamızın da her zaman dediği gibi benimde 20 yaşımdan beri dediğim gibi tüm 
aşçılar birlik olmalıdır, bir olmalıdır ve diri olmalıdır. 

Tüm bunların yanı sıra, bu gün biz çok kısıtlı imkânlarda bile limitleri zorlayarak bu 
günlere gelmiş tam bağımsız güçlü bir kurum olmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Hiç 
kimseden bir beklentimiz yoktur. Biz asla sponsorda kabul etmiyoruz. Bizlere reklam 
talebiyle gelebileceklere de kesinlikle kapalıyız. Uzun yıllardır olduğu gibi tamamen 
tarafsız ve hiç kimseye bağlı olmadan hareket edeceğiz. Amacımız kesinlikle gelir 
sağlamak ve kişisel çıkarlar asla değildir. Tek amacımız mutfak sanatları alanında, 
Türk mutfağına tüm Dünya insanları için dün olduğu gibi istikbalde de faydalı 
olabilmektir. 

Uzun yıllar önce olduğu gibi, bu gün ve gelecekte de her zaman her alandaki bariz 
farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu konudaki en belirgin parolamız 
ise: FARKIMIZ SADELİĞİMİZDİR olacaktır." 

  

 

 





 

LİDERİMİZİN MESAJI 

 

Biz Türk mutfağını ve kültürünü temsil ediyoruz. Tamamen mutfak kültürümüzü 
korumak ve gelecek nesillere aktarmak en önde gelen görev ve 
sorumluluklarımızdandır. Bu temsili ise hiç bir maddi gelire, çıkara, riya-gösteriş, 
makam veya mevkiye bakmaksızın yıllardır sürdürüyoruz. Ve sürdürmeye devam 
edeceğiz. 
Biz başlı başına nitelikli ve donanımlı bir kurumuz. Sayımızdan ziyade niteliğimiz ve 
fikirlerimiz ile, stratejilerimiz ile ön plandayız. Biz Dünya'da Türk Mutfağı adına ilkleri 
yapacak ve istikbalde de ilkleri gerçekleştirecek olan fikir ve projelerin sahibiyiz. 

Hiç bir şekilde hiç bir dernekle, federasyonlarla veya konfederasyonlar ile bunların 
kendi aralarındaki çıkara dayalı, kısır çatışma ve tartışmaların tarafı olmadık, 
olmayacağız. Bizim konumumuz ve davamız tüm bunlarında üstünde kutsal bir 
amaçla uzun yıllarca yoğrulmuştur. Ve tamamen kutsal bir Türk mutfağı davasını 
içermektedir. Ancak bu toplulukların kendi aralarındaki meselelerini, sorunlarını çok 
iyi biliyoruz. Maalesef, sadece ülke mutfağımıza zarar vermek dışında hiçbir katkı 
sağlamayan, bizleri de uluslararası alanda küçük düşürücü olan, bu konulardaki 
anlamsız yarış ve çekişmelerini uzun yıllardır esefle takip ediyor, Türk mutfağı adına 
utanarak izliyoruz. İşte bu yüzden biz dün olduğu gibi bu günde gerektiğinde her 
konuda fikrimizi ve duruşumuzu da belirtmekten asla çekinmeyen bir kurumuz. 

Ben Türkiye'nin ve Mengen'in yetiştirdiği ender efsane şeflerden biri olan Zeki 
Gülyiyen’in oğlu olarak bu gün Türk gençliğine, gençlerimize ve milletimize 
seslenerek şunu demek istiyorum. Ben Tolgahan Gülyiyen olarak, Aşçılık sanatı ve 
Türk Mutfak Kültürümüz hakkında sizlere hayatım boyunca ne yaparsam yapayım, 
babamdan bana Türk Mutfağı için miras bırakılmış olan bu davadan ve TMDH’den 
daha güzel bir eser ardımda bırakabileceğimi asla düşünmüyorum. Bu benim Tüm bu 
mesleğe gönül vermiş ve vermek isteyen herkese özellikle de gençlerimize bir 
armağanımdır. Bu bir duruştur, onurlu ve dik bir duruş. Bu bir tepkidir. Türk mutfağına 
karşı verilen tüm zararlara karşı, tüm faydalı olmak isteyen insanlarımıza yapılmış 
olan ve yapılanlara karşı. Evet bu bir harekettir. Bu bir Türk Mutfağı Diriliş Hareketidir. 
Bu benim kişisel duruşumdan ziyade Türk mutfağı için hepimizin ortak duruşunu, 
ortak bir payda da toplamayı amaçlayan bir harekettir. Çünkü biz birlikte Türk 
Mutfağıyız ve birlikte güçlüyüz. 

Asla unutulmamalıdır ki bu Türk mutfağı Davası’dır. Bu mesleğe gönül vermiş ve 
vermek isteyen herkesi ilgilendiren ve onlara da bir sorumluluk yükleyen davanın 
adıdır. Bu dava, sahip çıkılması gereken mutfak kültürümüzün istikbalini gerçek 
manda düşünmeyi, korumayı ve geleceğe hak ettiği yere taşımayı kendine hiçbir 
çıkar olmaksızın hedef ve ilke edinmiş gerçek haklı bir davadır. 

İşte bu dava, Tüm bu konularda ve daha birçok başkaca konuları da ilgilendiren her 
konu başlığı içinde tek bir amaca hizmet edecek şekilde toplanmaktadır. 



Ben Tolgahan Gülyiyen, uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışındaki gözlemlerim ile, 
analizlerim ile beraber yaşadığım tüm zorluklarla yoğurduğum bu hareketimizi, 
duruşumuzu büyük bir onurla, gururla Türk mutfağına ve gençlerimize armağan 
ediyorum. 

Stratejilerin ve hedeflerin geliştirildiği, vizyonların belirlendiği dolu dolu bir Türk 
Mutfağı davasını sahiplenmeye herkesi davet ediyorum. Herkesin şeffaf bir şekilde 
bilinçlenmesini, mutfak kültürüne katkı sağlamak isteyen her görüşten, herkesin 
özgürce kendini ifade edebilmesini öncelikli hedef ve gayemiz arasında tutmaktayım. 

Saygılarım ile, 

TOLGAHAN GÜLYİYEN 

 





TARİHÇEMİZ 

 

Türk Mutfağı Diriliş Hareketinin Rehberi ve Önderi Zeki Gülyiyen’dir. Tüm engelleme 
girişimlerine rağmen, bu günlere gelmesi onun yüksek ideallerinin ve yine onun bizzat 
özel olarak yetiştirdiği oğlunun vesilesi ile olmuştur. 

TMDH'nin merkezi Washington D.C.'dir. Uluslararası bir kurum olarak tamamen Türk 
mutfağı adına tüm Dünya'da uluslararası çalışmalar yürütmektedir. 

TMDH, tamamen tam bağımsızdır. Kesinlikle hiçbir kurumu temsil etmez, hiçbir 
kuruma asla bağlanmaz. Hiç birşekilde bir kurumu veya sivil toplum kuruluşlarını 
temsil eden gerçek kişileri temsil etmez. Sponsorluk kabul etmez. Gelir amaçlı reklam 
ve bu gibi tekliflerle ilgilenmez. Hiçbir organizasyonun alt kurumu olarak görev 
üstlenmez.   

TMDH, Lidere tam bağlı uluslararası bir mutfak hareketidir. Liderimizin aşçılık ve 
mutfak sanatları üzerine olan aşkı ve babasından,ailesinden, atalarından gelen 
yüksek idealleri üzerine tamamen Liderimiz Tolgahan Gülyiyen tarafından kurulmuş, 
inşa edilmiş ve oluşturulmuştur. 

Hareketimiz fikir olarak 7.ocak.2009 günü Zeki Gülyiyen’in kendi adını taşıyan iş 
yerinde Türk mutfağı için idealleri uğruna şehit düşmesinden sonra, Bolu-Mengen’de 
oğlu tarafından mezara konulup üzerine bir avuç toprak attığı esnada zihnen 
doğmuştur. 

Tüm engelleme ve tehditlere rağmen azim ve kararlılık ile bu günlere kadar gelmiş 
bulunmaktadır. Türk mutfağı davasını, babasından aldığı bir bayrak misali sürdüren 
ve babası gibi, o davanın yılmaz savunucusu olan liderimiz Tolgahan Gülyiyen hiçbir 
zaman hiçbir tehdide boyun eğmeden kararlılık ve azim ile bu günlere kadar bu dava 
için gerektiği şekilde çalışmıştır. 

Böyle bir hareketin, 26.Ağustos.2009 günü Tolgahan Gülyiyen’in Türk Aşçılık 
sektöründe önde gelenlerinin, hatta tanınmış kişilerinin de aralarında olduğu ve 
temsilciliklerini yaptıkları gerçek kişi ve tüzel kişiler tarafından “piyasadan silinirsin” 
tehdidi sonrasında ise bir gereklilik olduğu liderimiz tarafından işte tam o gün 
anlaşılmıştır. 

Bu tehditlerin olduğu dönemde Yunanistan'da yabancı şefler ile çalışmakta olan ve 
Türk mutfağına neler katabilirimin derdinde olan, Tolgahan Gülyiyen’in Türk 
Mutfağımız adına yazdığı yazı ve makaleler sektörde geniş çevrelerce büyük takdir 
toplamıştır. Ancak bunu hazmedemeyen bir takım zihniyetler olmuş, önüne engeller 
çıkmış, yine de bunlar karşısında da kendisi hiçbir zaman boyun eğmemiştir. 

Liderimiz, “Rızkımı veren ALLAH’tır” diyerek o gün hepsine gerekli cevapları dimdik 
durarak vermiştir. Tıpkı bu günde vermekte olduğu gibi. 



İşte Tüm bu şartlar altında TMDH, liderimizin yurt içi ve yurt dışındaki vaziyetlerin 
analizinin engellenemez bir sonucu olarak,2010 yılının Ağustos ayında ise fikir 
olmaktan çıkmıştır. 

26.Ağustos.2010 tarihinde ilk defa bir kâğıt üzerine dökülerek “TMDH(Türk Mutfağı 
Diriliş Hareketi)” olarak imzalanmıştır ve resmen o gün Liderimizin hür fikri ile 
doğmuştur. İşte o gün kuruluş tarihimiz olarak kayda geçmektedir. 

Geleceğe yazılmış bir mektupta hareketin ilan günü olarak ise 2020 yılının, 7.Ocak 
günü liderimiz tarafından belirlenerek, hedeflenmiş ve bir mektup olarak tarihte yerini 
almıştır. 

Liderimiz Tolgahan Gülyiyen, TMDH'nin değerli babaları Zeki Gülyiyen'in manevi 
mirasının tamamlanmış ve vücut bulmuş hali olarak değerlendirmektelerdir. O yüzden 
bunu da aşağıdaki şu cümleler ile açıklamaktadırlar. 

"Özellikle 10 yıl önceyi hatırladığımda, bana sektörde tanınan bazılarının  "Biz Zeki 
Gülyiyen'i idare ediyorduk, başka bir Zeki daha istemiyoruz. Türk Mutfağı için yemek 
tarifi yaz. Böyle yazılar değil." gibi  ifadeleri düşündüğümde, TMDH'nin özeti şudur: 

TMDH, ZEKİ GÜLYİYEN'İN, HER ALANDA BÜTÜN FİKİRLERİNİ, 
DÜŞÜNCELERİNİ VE İSTİKBAL HEDEFLERİNİ TAM MANASIYLA OĞLUNA 
BIRAKTIĞI BİR MEKTUPLA TAMAMLANMIŞ HALİDİR. 

BUNLARIDA HER ALANDA BAŞARILI MESLEKİ ÇALIŞMALARI İLE 
TAÇLANDIRMIŞTIR VE TAÇLANDIRMAKTADIR. 

BU GÜN ZEKİ GÜLYİYEN, OĞULU ARACILIĞI İLE TAMAMLANARAK 
PAYLAŞILMIŞ TÜM İDEALLERİNİN YANI SIRA, HALİ HAZIRDA MEVCUT OLAN 
ANCAK HENÜZ DAHA PAYLAŞILMAYAN DAHA BAŞKA İDEALLERİNİN 
HEPSİNİ HİÇ BİR MADDİ ÇIKAR BEKLEMEKSİZİN TÜM DÜNYA’YA, GENÇLERE 
VE TÜRK MUTFAĞINA ARMAĞAN ETMİŞTİR." 

  

 





MİSYONUMUZ 

 

TMDH, Liderimizin tamamen özgür ve hür iradesi ile Dünya'nın her 
bölgesindeki aşçılık sektöründeki her kesime adil ve eşit mesafede duracaktır. 
Liderimizin tam inisiyatifinde her kesim ve birey ile Türk Mutfağı’ı için beraber 
çalışmalarda bulunmaktan, fikir-görüş alışverişleri yapmaktan memnuniyet 
duyacaktır. TMDH, Türk mutfağı adına faydalı olacağını düşündüğü tüm 
organizasyonlara her ülkede destek olmaktan, sponsor olmaktan da Türk mutfağı 
adına gurur duyacaktır. Bu konuda da her türlü desteği, fikri ve çabayı sağlamayı 
TMDH, kendisine bir görev edinmiştir. 

Öncelikli misyonumuz sektörde ve toplumumuzda farkındalık oluşturmak ve Türk 
mutfak kültürümüze tamamen sahip çıkmamızın istikbalimiz açısından önemini 
herkese anlatabilmek ve her kesimden insanı tüm Dünya'da bilinçlendirmektir. 

TMDH, Türk mutfağına gerçekten benliklerini, ömürlerini vermiş hatta ailelerinden 
dahi önde tutmuş, aşçıların eğitilmesinde, okullaşmasında, dernekleşmesinde, sivil 
toplum örgütlenmesinde, sosyal aktivitelerin, eğitim aktivitelerinin yaygınlaşıp 
çoğalmasında ve daha bir çok konuda gerçekten çok önemli emekleri vermiş, ön 
ayak olmuş kendi değerli usta şeflerimizin, kahramanlarımızın gereği gibi anılıp genç 
nesillere anlatılmamasını kasıtlı art niyetli bir akıl tutulması olarak görmektedir. Bu 
kasıtlı ve art niyetli anlayışı şiddetle kınamaktadır. İşte bu yüzden öncelikli 
hedeflerimiz arasında kendimizin gerçek değerlerini her zaman hatırlamak, 
hatırlatmak vardır. Kendi gerçek değerlerimizi ve kahramanlarımızı da gelecek 
nesillere aktarmayı, gençlerimize örnek göstermeyi kendimize bir görev 
edinmekteyiz. 

TMDH, aşçılık ve yemek ile ilgili Türkiye içinde gerek magazin, gerek yerel basın, 
gerekse görsel ve sosyal medyada yayın yapan haberleşme ağlarında Türkçe 
terimler dışında kullanılan her ifadeyi ,her türlü yemek tarifini, doğrama şekillerine 
verilen isimlendirmeleri, yemeklerin adlarını başka dillerde gösterimine kadar olan her 
türlü detayı gelecek nesillerimiz için özendirici bir örnek teşkil ettiğinden ve mutfak 
kültürümüzü yozlaştırarak yok olmaya götürdüğünden dolayı, eleştirmekte ve 
kınamaktadır. Bunları ilk etapta en aza indirmeyi, geleceğe yönelik olarak da 
tamamen kendi kültürümüze ve gençlerimize doğru örnek teşkil edecek şekilde bir 
çalışma yapılmasını kendisine misyon edinmiştir. Bu çalışmalarda bulunan bulunmak 
isteyen, bizlere destek olmak isteyen her bireyi ve kurumu da destekleyeceğiz. 

Medya organlarında çıkan bazı şeflerimizin, maalesef başka ülkelerin şeflerini 
gençlerimize özendirmek sureti ile tanıtmalarını takip etmekte ve kınamaktayız. Bu 
konularda da görüş ve fikirlerimizi belirterek toplum bilinci oluşturmayı da kendimize 
misyon edinmekteyiz.  
TMDH, Daha prestijli olduklarını düşünerek, yabancI şeflerini gelecek nesillere örnek 
gibi gösterilmesini ve hatta daha da ileriye giderek tamamen onlar gibi 
olmanın özendirilmesini, adeta tam bir yabancı hayranlığı ile kendi kültürünü arka 
plana atmış bulunan her kesimi, buna doğrudan veya dolaylı olarak hizmet edenleri 



de üzüntü ile yakından takip etmektedir. Bunların getirdiği sonuçlardan en önemlisi 
toplumda ve gelecekte bu mesleği yapacak gençlerimizde, mutfağımızı tanıtma 
görevini üstlenmesi gereken nesiler de özentilik ortaya çıkmasıdır. Bu bir 
yozlaşmayıda beraberinde getirmektedir. İşte tamda bu yüzden kendimize uygun bir 
kimlik ve karakteri kendi öz kültürümüzü esas alarak gençlerimize benimsetmek 
edindiğimiz misyonlarımızdandır. 

Biz zaten var olan kimliğimizi herkese hatırlatmak, bunu anlatarak herkesin 
bilinçlenmesini sağlamak, kim olduğumuzun farkındalığını oluşturmak ve Türk 
mutfağına değer katmak için varız. Zaten çok derin geçmişe ve tarihe dayanan 
örf,adet, kültür ve geleneklerimiz aşçılık alanında da mesleksel olarak gelecek 
nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. 

Gelecek nesillerimizin, başka kültürlere ve onların farklılıklarına da saygı duymalarını 
sağlayarak, kendi kimliklerine bağlı kalmalarını özedirmeyi görevlerimiz arasında 
görüyoruz. Gelecek nesillerimizin, kendi mutfak kültürünü ve mesleğimizin temsilini 
yapmalarını sağlamak adına çalışma hayatlarında da bu değerleri asla 
unutmamaları gerektiği bilincini herkese özendirmek en temel görevlerimiz 
arasındadır. Bu konuda her meslek gurubunu ve her kesimi bilinçlendirmeyi 
kendimize görev edinmiş bulunmaktayız. Bu önemli görevimizde ise parolamız 
şudur; Biz Kişilerin kazanmasından ziyade, Türk mutfağının 
kazanmasını istiyoruz. Onların Paul Bocuse’u var ise, Bizimde ZEKİ 
GÜLYİYEN’imiz ve AYDIN YILMAZ’ımız var. Yani A'dan Z'ye en değerli ustalar 
bizdedir. 

TMDH, Gençlerimizin, kendi öz mutfağını ve kültürünü tam öğrenmeden, Türk 
mutfağına harcanması gereken en değerli zamanlarını başka mutfak kültürleri için 
harcamaları, o mutfakların sanki birer temsilcileriymiş gibi yönlendirilmeleri, 
özendirilmeleri ve gençlerimizin tüm enerjilerinin bu yönde harcamalarının teşvik 
edilmesi çabalarına tamamen karşıdır. Bu konulara doğrudan veya dolaylı olarak 
hizmet edenleri de eleştirmekte ve kınamaktadır. Çünkü bu durum Dünya’nın hiçbir 
ülkesinde yoktur. Hiçbir Fransız, İtalyan veya İspanyol kendi mutfak kültürleri varken 
gidelim başka bir mutfak kültürünü ya da Türk mutfağını öğrenelim asla demez. Hele 
kendi ülkelerinde çalışıyorlarsa. Tabi ki bunda Fransız ve İtalyan mutfağının bu günkü 
güçlü konumları da büyük etken diyebiliriz. Ancak bu mutfak kültürlerinin bu güçlü 
konuma gelmeleri de tamamen kendi öz mutfak kültürlerini belli prensipler üzerine 
oturtmaları da vardır. Bunlar arasında, Fransız ihtilalinden gelen bir etki gibi milliyetçi 
bir tavırla kendi öz değerlerine sahip çıkmaları en büyük etkenlerden biri olarak 
gösterilebilir. Bunun yanı sıra bu yabancı mutfak kültürlerinin, yeni yetişen nesillerinin 
geçmişteki duayen şeflerine olan bağlılıkları, ahde vefaları ve onlara sahip çıkarak 
çok büyük önem vermeleri, onları örnek almaları tabi ki göz ardı edilemeyecek kadar 
çok önemlidir. Öyle ki hele bizde, kendimiz ile kıyasladığımızda, bu ahde vefa 
olayının bizde zerresi dahi yokken veya çok az iken, bu durumu kıyaslayarak analiz 
yapmak çok büyük önem arz etmektedir. İşte bu yüzden biz Türk mutfağı davasına 
tüm hayatlarını feda etmiş insanlar olarak kendi var olan zengin tarihimiz ile bu 
konuda gerçek duayen olan şeflerimizi ve onların yüksek ideallerini rehber edinerek 
geleceğe bakıyoruz. İşte bu yüzden, Türk mutfağına gerçek değerleri katmak için 
onun tarihini bilerek, gerçek efsane ustalarını bilerek kendi mutfak tarihimizi tamamen 
gerçeklere dayalı bir şekilde oluşturup, yazmak başlıca görevlerimiz arasındadır. 



Yukarıda da bahsedildiği gibi hiçbir Fransız, İtalyan veya başka bir şefin 
kendilerinden sonra gelen nesillerinin de, kendilerinin mutfak kültürleri dışında başka 
mutfaklar kültürleri için enerjilerini harcadıklarını asla göremeyiz. Bu örnek bile bu 
gün bizlere “neden Türk mutfağı gerçek manada bir Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı 
değil, hak ettiği yeri bir türlü alamamıştır?” gibi konularda aslında anlayabilenler için 
birçok cevabı zaten barındırmaktadır. Ancak biz, böyle bir soruyu bu yabancı 
mutfaklar ile Türk mutfağını kıyaslayarak sormayı bile kendimiz için bir ayıp olarak 
düşünüyoruz. İşte o yüzden biz TMDH, olarak Türk mutfağını ve onun yüksek 
vizyonunu bu mutfaklar ile kıyas edilebilir dahi görmüyoruz. Bu nedenle de Türk 
mutfağının temsilcileri olarak, onun yüksek vizyonunu ve bir çok zenginliğe dayanan 
öz tarihinden gelen geçmişini hiç bir şey ile, hiçbir yabancı mutfak ile kıyas kabul 
edebilir dahi bulmamaktayız. O yüzden görevlerimiz arasında bu bilinci yerleştirmek 
ve vizyon oluşturmakta vardır. 

 
Sektörde bazı haber sitesinde, hemen hemen herkesçe tanınanların, köşe 
yazarlarının, Türk mutfağı ile ilgili yazdığı yazılar ve makaleler bulunmaktadır. Ancak 
maalesef ki, istisnasız birçoğunun içeriği başlığı ile ilgili olacağı yerde, bu konuda 
bilgi ve analizler vereceğine daha çok, içi boş alakasız konulara gitmektedir. Öyle ki 
önde gelen, tanınan bazı gurmelerimize göre bu konu hijyenle bile 
açıklanabilmektedir. Hijyen her mutfakta zaten bir gerekliliktir, zorunluluktur. Asla 
Türk mutfağının gelişememesi için, kendi deyimleri ile bir Fransız, İtalyan mutfağı ile 
kıyaslanarak bu mutfaklar gibi olamamasına bir neden gösterilemez. Bunda art niyet 
vardır. Bunda Türk mutfağını ve saygıdeğer ustalarını dolaylı olarak aşağılama ve 
kamuoyunda itibarsız, değersiz gösterme gibi algılar oluşturma çabaları vardır. 

Kaldı ki aynı tarzlarda olan makalelerde yer verilen bu konunun, gerçek bir analizden 
uzak, birçok saçma nedenlere bağlanması ve konunun saptırılarak konu başlığı ile 
ilgisinin dahi kalmadığı görülmektedir. 
Bir sürü alakasız nedenler ile Türk mutfağının gelişmemesinin, hak ettiği yere 
konulamamasının nedenlerini kendilerine göre sıralayanların bu konuyu gerçek 
manada analizden ve gözlemden uzak yaptıkları, hatta laf olsun torba dolsun 
mantığında yazdıkları aşikârdır. Veyahut böyle işlerine geldiği söylenebilir. İşte bu 
bağlamda bu konu başlı başına bile bir tez konusu olabilecek bir konudur. İşte böyle 
art niyetli algı oluşturmaya yönelik yazılar konusunda da analizler yaparak 
insanlarımızı bilinçlendirmek TMDH’nin görevlerindendir. Bu konularda liderimizin 
henüz 20 yaşında iken Yunanistan’da gözlemlere dayalı olarak yazdığı makale bile o 
gün, o şartlar altında dahi, sektörümüzde önde gelen birçok kişi ve şefler tarafından 
büyük takdir toplamıştır. Tabi ki Bu konu ve yazılar hep görmezden gelinmek ve hatta 
daha da ileri gidilerek engellenmek istenmiştir. 

Biz TMDH, olarak bu ve bu gibi konularda başta gençlerimizi ve herkesi 
bilinçlenmeye davet ediyoruz. Bu konularda, ve mutfak kültürümüzü ilgilendiren her 
konuda asla sansüre veya engellenmeye maruz bırakılmaksızın, herkesin fikrinin 
özgürce konuşulmasına, söylemesine, yazmasına yüksek önem veriyoruz. Bu ifade 
özgürlüğünü herkese, her kesime sağlayabilmeyi kendimize önemli bir misyon 
görüyoruz. 

TMDH, özenti bir nesil yetiştirilme çabalarını ve bunun ile gelen yozlaşmayı, Türk 
mutfağına verilen büyük zararları ise uzun yıllardır esef ile takip ederek, 
kınamaktadır. Bunlar maalesef Türk mutfağına ve kültürüne verilmiş büyük zarardan 



başka bir şey ifade etmemektedir. İşte bu yüzden bu zararların daha fazla 
verilmemesi adına bu konularda tamamen kendi kültürümüze dönük gençlerimize 
okullarda milli aşçılık eğitimleri verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizin, milli 
yemek kültürünü geliştirmelerini, kendi öz-milli mutfağını önce bilmelerini sağlayacak 
eğitimleri teşvik ederek bunları onlara aşılamanın ve öğretmenin farkında olunması 
gereken öncelikli bir zorunluluk olduğunu düşünmekteyiz. Tüm bunlarla ilgili 
zorunlulukları herkese anlatmayı kendimize görev bilmekteyiz. 

TMDH, sektördeki adamcılık, köycülük, hak etmeyenlerin sırf kendi yakınları diye 
ödüllendirilerek sanki gerçekten başarılılarmış gibi ön plana çıkartılmasını güçlü bir 
şekilde kınamaktadır. Bir takım insanların hiçbir zaman hak etmedikleri ödüller ile, 
sektörde gerçekten başarılı olmayı hak edenlerin önlerine geçmelerinin sağlandığı 
anlayışı da tamamen kınamaktadır. TMDH, geçmişte olmuş ve halen vuku bulabilen 
bu tür hak yemeleri her zaman dile getirmeyi de kendisine istikbalde de görev 
edinmiştir. 

Mesleğimizin kutsal bir meslek olduğunu atalarımızdan, ustalarımızdan öğrendik. 
Mesleğimiz babadan oğula asırlarca geçerek gelmiş kutsal bir meslektir. Askerlik 
mesleği dışında hiçbir meslek yoktur ki bizim mesleğimiz kadar çaba, emek, fiziksel 
gayret ve daha saymakla uzayacak birçok fedakârlık gerektirsin. İşte bu yüzden aşçı 
ve şef ceketi de tıpkı bir asker üniforması gibidir, Hak etmeyenlerin asla giymemesi 
gereken, mesleği aşçılık olmayanların üstünde asla durmaması gereken kutsal bir 
üniformadır. Tamda bu nedenle hayatlarında mutfakta bir gün dahi çalışmamış kişiler 
şef gibi konuşmaya, aşçı gibi davranmaya veya gerçekten şef olan kardeşlerimizin 
yanında ahkâm kesmeye asla haklarının olmadığını düşünmekte ve bu görüşü 
savunmaktayız. O yüzden bu üniformanın kutsal bir emeği temsil ettiği konusunda 
herkesin bilinçlenmesini sağlamak görevlerimiz arasındadır. 
TMDH, bu bağlamda da Aşçılık tecrübesi hiç olmayanların veya bir şef konumunda 
olabilmelerini gerektirecek bilgi ve tecrübeye sahip olmayanların, sadece bir üniforma 
giyerek takındıkları bazı hal ve hareketleri de kınamaktadır. 

TMDH, sektörde kutuplaşmaya ve ayrılığa dolaylı veya direkt olarak yol açan, 
açabilecek her şeye tamamen karşıdır. Görevimiz herkesi kucaklayarak birlik 
olunmasını sağlamak suretiyle, istikbalde Türk mutfağı için herkesin elini taşın altına 
gerçekten koyması gerekliliği gerçeğini vurgulamaktır. 
Bunun için tüm Turizm ve aşçılık ile ilgili sektörde bulunanları herkesi, hatta tüm 
dernek ve federasyonlarımızı da göreve davet etmekteyiz. Bu ülkü için tüm mevki ve 
makamların bir kenara bırakılabileceğini, bunların asla bir önemi olmadığını 
hatırlatmak istemekteyiz. Çünkü bu sektörde hiç kimsenin mevki ve makamı Türk 
mutfağının istikbalinden, hatta ve hatta Türk mutfağı davasında birleşerek bir çatı 
altında olmasından asla daha mühim değildir, olamaz ve olmamalıdır. 
Bu çağrıyı mutfak kültürümüz için, istikbalimiz için ve gençlerimiz için her zaman 
yapmayı kendimize bir görev bilmekteyiz. 

TMDH, sektörde gerçekten Türk mutfağı için çıkarsız, riyasız olarak birlik ve 
beraberliği savunmaktadır. Bunu da bir gereklilik olarak görmektedir. Çünkü bu 
sayede daha büyük ve güzel işler yapılacağına inancımız tamdır. Bu sayede birileri 
tarafından kasıtlı olarak şişirilen ve asla hak edilmemiş başarıların, şan ve şöhretlerin 
gerçek yetenek sahiplerinin olacağına, adamcılık düzeninin son bulacağına ve 
herkesin, özgürce fikirlerini, düşüncelerini ön plana çıkarak piyasada gerçek bir 
rekabetin olacağına yürekten inanmaktayız. Bu bağlamda da kendi özüne sahip 



çıkarak, kendi kahramanları ile yetişen yetenekli şeflerimizin önünün tamamen 
açılacağına, bu sayede ise Türk mutfağına büyük katkılar sağlayacağımıza kesin ve 
net bir şekilde inanmaktayız. İşte bu yüzden sektörde oluşturulmuş olan her derneğe, 
federasyonlara hatta konfederasyon yapılarına da birlik olmayı, herkesin birleşmesini, 
tek çatı altında toplanması çağrımızı ve ülkümüzü TMDH olarak kendimize zorunlu 
bir görev görmekteyiz. 

Bunu Türk mutfağı adına istikbalimiz için, geleceğimiz, gençlerimiz için bir zorunluluk 
olarak düşünmekteyiz. Ve biz bu görüşün çok uzun yıllardır yılmaz savunucuları 
olarak bu konuda her zaman çalışacağız. Bunu başarmak için her türlü proje ve 
çalışmanın da içinde olmak sureti ile bu konuya destekleyici çalışmalar yapmak 
isteyen herkesin de yanında olacağız. İşte bunu da kendimize bir misyon edinmiş 
olarak bu çağrıyı sadece bir çağrı olarak bırakmak yerine, her zaman bunun için 
çalışıp bu konuyu dillendirmekten hiçbir zaman yılmadan insanlarımızı 
bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu konuda bu amaç ve ülkü için yapılacak, her 
projeyi destekleyecek ve bundan da Türk mutfağı adına büyük gurur duyacağız. 

TMDH, birlik ve beraberlik içinde Türk mutfak kültürüne, kendi öz mutfağına bağlı 
olarak, kendi duayen şef kahramanlarını örnek alarak yetiştirilen bir nesil ile Türk 
mutfağının geleceğinin kurtarılabileceğini ve dünyada hak ettiği gerçek değerini 
kazanabileceğinin mümkün olacağı fikrini benimsemiştir. TMDH, bu fikri ise yıllarca 
yurt dışında yapılmış birçok deneyim, gözlem ve analizin neticesinde oluşturmuştur. 
Bu sadece bir fikirden çok mutfak kültürümüzün geleceği adına bir duruştur, bir 
karakterdir. Liderimiz bu hedefi sadece, Türk mutfağını gerçek manada hak ettiği 
yere taşımanın ilk adımı olarak görmektedir. Bu zamana kadar belli zihniyetlerin 
mutfağımız için yaptıklarını iddia ettikleri birçok proje aslında geleceğimize bir katkı 
sağlamak yerine, sadece yozlaşmamıza vesile olmuştur. Bu projeler Türk mutfağına 
hizmet etmekten daha çok bir takım kişilerin kişisel çıkarlarına ve kendilerinin ön 
plana çıkma arzularına hizmet etmiştir, etmektedir. 
İşte bunlar neredeyse tamiri yıllarca sürecek bir tahribata yol açmıştır. 

Liderimiz Tolgahan Gülyiyen, Türk Mutfağına ve mutfak kültürüne verilmiş olan 
tahribatın yol açtığı zararları en aza indirmek sureti ile tamamen bu zararları 
azaltarak yok etmenin stratejilerini oluşturmak bunları, anlatmak için yıllarını bu 
konuya ve Türk mutfağına gerçek manada harcamış ve vakfetmiştir. Bunu gidermek 
zaman alacakta olsa Türk mutfağının istikbali için bunu başarmaktan başka yolumuz 
yok demekte ve özellikle gençlerimize şöyle seslenerek onlarada bir misyon ve görev 
göstermektedir.  “Ey Türk Gençliği bilinçleniniz, okuyunuz ve araştırınız. Kendi 
benliğinizi bularak kendi öz mutfak kültürünüze sahip çıkınız. Kendimizin, bizim olan 
gerçek duayen, efsane ustalarımıza, şeflerimize ve onların yüksek ideallerine 
bakarak onları örnek alınız. Bu çerçevede kendi tarzınızı geliştirip oluşturunuz”.  

Bu misyonu ve vizyonu gençlerimize öğretmek ve göstermek TMDH'nin görevleri 
arasında yer almaktadır. 

                                                                                                      

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ olarak sektörde hangi yaştan,ırktan veya etnik 
kökenden olursa olsun birbirinin farklılıklarına ve kültürlerine saygılı olunduğu 
müddetçe her düşünce ve fikrin önemli olduğuna inanmaktayız. İşte bu yüzden de 
her fikrin hür ve özgür bir şekilde sansüre uğramadan yazılması, söylenmesi 



gerekmektedir. Bunun, mantığımızın gereği olarak doğru olanın anlaşılabilmesi 
açısından yüksek önem arz ettiğine inanmaktayız. 

Kaldı ki bu konularda Aydın Yılmaz usta gibi, Zeki Gülyiyen usta gibi duayen 
şeflerimizin çektiği sıkıntıları genç yaşlarda fazlasıyla yaşayan liderimiz Sayın 
Tolgahan Gülyiyen, bu konuda her kesimden bu meslekte olan, bu mesleğin eğitimini 
alan ve bu mesleğe gönül vermiş herkese şunu söylemektedir. 

 
“Ben 19-20 yaşlarımda iken mesleğimde ve okulumda yüksek başarılı bir genç idim. 
Yazdığım saygılıca yazılara, makalelere ve fikirlere istinaden birçok insandan takdir 
almama rağmen, sırf bu başarıları çekemeyen ve mantıklı cevaplar veremeyen bir 
zihniyet tarafından piyasadan silinmek ile tehdit edildim. Sektörde yazımı yayınlayan 
kuruluşlara ihtarlar verildi ve yazılarım sansüre uğratıldı. Ben piyasa dedikleri o dış 
ambalajı parlak ama içi çok başka olan zihniyetin elinde manevi eziyet gördüm. 

Türk Mutfağının temsilini bir tiyatro sahnesi gibi kullanan bazıları yüzünden çok sıkıntı 
ve zorluklar çektim. Geleceğim ve istikbalim birkaç kişinin ve başlarında bulundukları 
tüzel kişiliklerin keyfiyetine kurban edilmek istendi. Elbette Rahmetli Babamda, bu 
konularda çok büyük zorluklar yaşadı. 

Asla Unutmayınız ki bu kurban edilmek istenen bir tek ben değildim. Kim bilir Türk 
mutfağına faydalı olabilecek kaç kişi, kaç parlak insan bu zihniyete sahip bazı kişilerin 
kurbanı oldu ve yönleri değiştirildi. Hak ettikleri başarılar verilmedi veya görmezden 
gelindi. Hatta ekmekleri ile oynandı. Ve yine unutmayınız ki burada kurban edilenler 
bu kişiler asla değillerdir. Biz kimiz ki! Biz HİÇ ’izG 

Ama burada asıl kurban edilen, edilmiş olan, edilmek istenen yıllarca Türk mutfağı 
olmuştur. Çünkü bu takım anlayışlar sadece kendi çıkar, makam ve ceplerinin 
derdinde olarak bizim gibi insanlara zulüm etmek için her türlü yolu kendilerine 
mübah görmüşlerdir. 
Nitekim Rahmetli Aydın Yılmaz ustamızda bu zihniyetten çok çekmiş ve ona bu 
üzüntüleri yaşatanları, o süreçte yaşadığı üzüntüleri ve bu üzüntüleri kendisine 
yaşatanları hiç affetmeyeceğini söylemiş. Aydın Yılmaz ustamız  "Oyun içinde oyun 
oynamaya çalışanların, kendisine yapılan yanlışlar altında vicdan azabı çekeceklerini 
ve onları Allah’ a havale ettiğini" kendisi söylemiştir. 

Keza rahmetli babamda aynı sıkıntılarla boğuşmuştur. Tıpkı benimde 20'li yaşlarımda 
maruz kalmış olduğum gibi. İşte ben tüm bunların hem sıkıntılarını yaşamış hem de 
bunlardan ibret almış biri olarak bu gün herkese şunu söylemek istiyorum Her kim bu 
tarz sıkıntılar ile karşı karşıya kalırsa benim ile iletişime geçmekten asla çekinmesin. 
İşi sektörde Türk mutfağını geliştirmek için stratejiler geliştirmek olanların bir kişiyi 
bile mağdur etmesine bundan gayrı rızamızda tahammülümüzde yoktur. İşte o 
yüzden her kim böyle sorunlarla bundan böyle karşılaşır ise onların sesine ses 
olmaktan, haklı tepkisinde yanlarında dimdik durmaktan Türk mutfağı adına gurur ve 
onur duyacağımızın bilinmesini istemekteyiz. Ben Tolgahan Gülyiyen, Türk Mutfağı 
Diriliş Hareketine bizzat bu görev ve sorumluluğu da yüklemekten onur duyuyorum. 
Çünkü bana çektirilenleri başka kimse çeksin yaşasın asla istemiyorum.” 

 
İşte TMDH’nin bu geniş misyonları ve sorumlulukları çerçevesinde Türk mutfağı için 



kendisine edindiği görevler çok önemli, yüksek ideallere dayanmaktadır. Bunlar ağır 
sorumluluklar gerektiren görev ve ideallerdir. İşte tüm bu konularda elini değil, tüm 
benliğini babası gibi taşın altına koymakta olan liderimiz Tolgahan Gülyiyen herkese 
bu görev ve sorumlulukları hatırlatmakta ve birlikte çalışarak Türk mutfağı için 
çabalamamız gerektiğini tüm vicdanlara haykırmaktadır. 

Biz TMDH olarak tüm bu ağır sorumlulukları kendimize misyon edinerek Önder ve 
Rehber şefimiz, ustamız Zeki Gülyiyen'in Türk Mutfağı için göstermiş oldukları 
hedeflere, kurucu liderimizle beraber yürüyeceğiz. Liderimizin azimle ve kararlılıkla 
yanında olarak, hiç bir çıkara dayanmayan bu Türk Mutfağı davasını tıpkı onun gibi 
benimseyerek, sahipleneceğiz. Bu da en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. 

 





VİZYON 2020 

TMDH, asla etnik kökene, ırka dayalı bir hareket değildir. Her kesimden insana, 
görüşe ve her kültüre yüksek saygıyı kendisine öncelikli vizyon olarak benimsemiştir. 
İşte bu yüzden tüm Dünya’nın her noktasında, her köşesinde olan her insanın kendi 
kültürlerinin oluşturduğu mozaik içinde Türk mutfak kültürüne yapmış oldukları 
katkıları takdir ediyor ve memnuniyet ile karşılıyoruz. İşte bu başarıları asla o kişilerin 
memleketlerine veya etnik kökenlerine bakılmaksızın ön plana çıkartılmasını istiyor 
ve bu konuda toplum bilinci oluşturma vizyonumuzu, Türk mutfağımızın geleceği ve 
istikbali için hedefliyoruz. 

TMDH olarak, vizyonumuzun parolası "farkımız sadeliğimizdir".  Kendimize 
edindiğimiz vizyonu bu şekilde kısaca özetlemek de mümkündür. 

TMDH, asla hiçbir gerçek kişiye veya tüzel kişiye muhalif bir hareket değildir. Aksine 
TMDH tek başına aşçılık sanatı alanında güçlü, etkili, donanımlı ve nitelikli bir 
harekettir. 

Türk mutfağımız ve istikbalimiz için güçlü bir sestir. İşte bu yüzden egolarımız, kişisel 
çıkarlarımız, kendini beğenmişlik gibi birçoklarında mevcut olan, mutfağımıza ve 
sektöre büyük zararlar vermiş hal ve hareketlerden tamamen uzak olarak gerek 
gördüğümüz, Türk mutfağı için hayırlıdır dediğimiz her işte en önde olmaktan da katkı 
sağlamaktan da gurur duyacağız. Vizyonumuzu böyle ifade ediyoruz. 

TMDH, yabancı şeflere ve onlarında mutfaklarına tamamen saygı duymaktadır. Kendi 
öz mutfağını ve kültürünü bildikten sonra asla yabancı mutfakları ve kültürlerini 
öğrenmenin bir zararının olmadığı görüşünü savunmaktadır. Buna ek olarak, farklı 
öğrenilen her şeyi Türk mutfağını geliştirip ön plana çıkartmak için harcamamız 
gerektiği vizyonunu desteklemektedir. 

TMDH, her bir gencimizi bir bayrak olarak gören bir vizyona sahiptir. Ve onların 
gittikleri her yerde, yaptıkları her işte Türk mutfağını temsil edecekleri anlayışını 
gençlerimize vizyon olarak edindirmeyi amaçlamaktadır. 

TMDH, hareketinin gelecek vizyonu tamamen Türk mutfağını gerçek manada hak 
ettiği yere taşımanın stratejilerini oluşturmak suretiyle yerine getirmektir. 

Yıllarca edindiği tecrübe, gözlem, araştırma ve analizlere dayalı olarak tüm bunları da 
herkes ile paylaşabilme olgunluğunu vizyon olarak kendisine edinmiştir. 

Biz Türk mutfağını temsil ediyoruz. Vizyonumuz, tamamen birlik olmayı, Türk mutfak 
kültürümüzü korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan onurlu bir duruşun 
geniş kapsamlı olarak çok uzun yıllara dayanan zorlu tecrübeler ile elde edilmiş bir 
özetidir. 

En önde gelen görev ve sorumluluk olarak bu vizyonumuzu korumak ve hep diri 
tutmak açıklanabilir. Atalarımızdan aldığımız bayrağın temsilini ise hiçbir maddi 
gelire, çıkara, hatta riya-gösterişe veya makama bakmaksızın yıllardır layıkıyla 
sürdürmekteyiz ve bu vizyonumuzu sürdürmeye de devam edeceğiz.  





HEDEF 2030 

 

2030 DÜNYASI HEDEFLERİMİZ 

2030 Hedeflerimizin en başında Türk Aşçılık Camiasına gönül veren herkesi 
birleştirmiş ve bir araya getirebilmiş olarak, Türk Mutfağı adına Dünya'da büyük ses 
getirtecek planları, projeleri ve etkinlikleri oluşturarak hayata geçirmek vardır. 
Birleşmiş ve el ele vermiş büyük bir camia olarak tüm gücün bir yerde toplandığı bir 
camia olarak: Mutfak kültürümüze büyük prestij ve güç katmak en temel hedefimizdir. 
İşte bu yüzden bu hedeflerimizi başarabilmenin en önemli ve tartışmasız en gerekli 
adımı bütün kuvvetleri, yetenekleri bir yerde toplamaktır. 

Bütün Aşçılık ile ilgili sivil toplum kurumlarının bütçelerini şeffaf bir şekilde herkesle 
paylaşarak gerçek anlamda Türk Mutfağı için harcanmasını sağlamaktır. Tüm bu 
bütçeleri hesaplayarak, birleştirerek büyük hedefler ve sadece gerekli zamanlarda 
gerekli yerlerde harcamak için çalışır hale getirilmesi en önemli elzemdir. Herkesin bir 
etkinlik yapması yerine tüm etkinliklerin devasa çapta bir arada yapılması başta Türk 
Mutfağına hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük katkı ve prestij kazandıracaktır. 

Ben demeden biz demesini öğrenmek ve Türk Mutfağı için biz anlayışını öne 
çıkartmamız şarttır. 

Herkesin bir arada, bir çatı altında olarak tek yürek olacağı bir konum bizlere Türk 
Mutfağı olarak çok büyük getiriler sağlayacaktır. En başta şaibe ve şike şüphesi 
duymadan gerçekten hak edilmiş başarıların gerçek hak sahiplerine verilebileceğini, 
her şeyin şeffaf olarak görüleceği, objektif olarak tartışılacağı bir ortam oluşturacaktır. 
Gerçek bir rekabet ortamında gerçekten mesleksel anlamda da büyük yetenekler 
ortaya çıkacak ve Türk Mutfağını en güzel yerlerde en iyi şekilde temsil edebilecek 
nitelikli gençlerimiz, vizyon ve misyon sahibi nesiller olacaktır. 

Her şeyden önce prestij kaybına yol açan uluslararası organizasyonlara tek bir milli 
takım gönderilebilecektir. Sadece en yetenekli, seçkin ve donanımlı olanların seçildiği 
bir milli takım bizi daha da güçlü bir şekilde temsil edecek ve dünya çapında büyük 
başarılar getirecektir. En önemlisi bu bizlere çok büyük bir prestij sağlayacaktır. 

                                                                  

AYYILDIZ REHBERİ DÜNYA 

2030 PROJELERİMİZ, İDEALLERİMİZ, HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜKTÜR.  ÇÜNKÜ 
BİZ BÜYÜK DÜŞÜNMEKTEYİZ.  BUNLARIN BAŞLICALARINI TÜM DÜNYA İLE 
PAYLAŞMAKTAN ONUR VE GURUR DUYUYORUZ. 

BİZ GEREKİRSE TÜRK MUTFAĞI İÇİN KENDİ LASTİK MARKAMIZI 
OLUŞTURACAĞIZ. BUNUN İÇİNDE GEREKLİ GİRİŞİMLERİ VE ALT YAPILARINI 
OLUŞTURMA ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK. 



GEREKİRSE VAR OLAN LASTİK MARKAMIZLA DÜNYA ÇAPINDA BAŞTA TÜM 
TÜRK RESTORANLARINA BİR STANDART GETİRTECEĞİZ VE HAK EDENLERİ 
YILDIZLANDIRACAĞIZ. BİZ BU PROJEMİZİ İLLA BİR LASTİK MARKASI İLE DE 
YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ. BU KONUDA HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE 
BULUNACAĞIZ. BUNU KENDİ BAŞIMIZA BİLE BAŞARACAĞIZ, VE BU 20 YILLIK 
PROJEYİ TAMAMLAYARAK TÜRK MUTFAĞINA KAZANDIRACAĞIZ. 

BU KONUDA İLK ADIMI İSE AMERİKA’DAKİ RESTORANLAR ARASINDA ATMAK 
İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARA VE GİRİŞİMLERE KURUM OLARAK BAŞLAMIŞ 
BULUNMAKTAYIZ. BU KONUDA AYYILDIZ REHBERİNİ İLK OLARAK 2020'DE 
WASHİNGTON D.C.'DE, DAHA SONRA TÜM AMERİKA'DA VE ARDINDAN DA 
TÜM DÜNYA'DA ALT YAPILARINI OLUŞTURARAK YAYINLAYACAĞIZ. TABİ Kİ BU 
ÇALIŞMALARIMIZI ZAMAN İÇERİSİNDE OLUŞTURACAĞIZ. 

AYYILDIZIN A'SI AYDIN YILMAZ USTAMIZI, Z'Sİ İSE ZEKİ GÜLYİYEN USTAMIZI 
TEMSİL ETMEKTEDİR. YANİ A'DAN Z'YE TÜRKİYE'NİN TÜRK MUTFAĞI 
ALANINDA EN DEĞERLİ USTALARI VE RESTORANLARINI BU REHBERDE 
ÇOK YÜKSEK STANDARTLARI OLACAK ŞEKİLDE TOPLAMAYI 
HEDEFLİYORUZ. 

KENDİ YÜKSEK STANDARTLARIMIZI GELENEKSEL ÇİZGİMİZLEDE 
BİRLEŞTİREREK DÜNYA'NIN GIPTA İLE İZLEYECEĞİ BİR KONUMA TÜRK 
MUTFAĞINI YERLEŞTİRECEĞİZ. 

BUNU SADECE TÜRK RESTORANLARI ALANINDA DA BIRAKMADAN TÜM 
RESTORANLAR ARASINDA DA PRESTİJLİ BİR KONUMA GETİRMENİN 
YOLLARINI DURMADAN ARAYACAĞIZ VE KESİNLİKLE BULACAĞIZ.  

 



 

 

İLKELERİMİZ 

 

 

 

 

 





 

GENÇLERİMİZ 
 

Liderimiz Tolgahan Gülyiyen, Türk Mutfağına ve mutfak kültürüne verilmiş olan 
tahribatın yol açtığı zararları en aza indirmek sureti ile tamamen bu zararları 
azaltarak yok etmenin stratejilerini oluşturmak bunları, anlatmak için yıllarını bu 
konuya ve Türk mutfağına gerçek manada harcamış ve vakfetmiştir. Bunu gidermek 
zaman alacakta olsa Türk mutfağının istikbali için bunu başarmaktan başka yolumuz 
yok demekte ve özellikle gençlerimize şöyle seslenmektedir. 

“Ey Türk Gençliği bilinçleniniz, okuyunuz ve araştırınız. Kendi benliğinizi bularak 
kendi öz mutfak kültürünüze sahip çıkınız. Kendimizin, bizim olan gerçek duayen, 
efsane ustalarımıza, şeflerimize ve onların yüksek ideallerine bakarak onları örnek 
alınız. Bu çerçevede kendi tarzınızı geliştirip oluşturunuz.” 

 



MESLEKTE USTA OLMAK!  

 

 Buralarda usta olan kişilerle öyle kolaylıkla el bile sıkışamazsınız. Ne resim 
çektirmesi, ne röportaj, ne de reklam veya gazeteci. Birçoğu bunların hiçbirisini 
umursamaz. Buralarda ustalar sarraf gibidir. Malın iyisini iyi bilirler. Ama sosyal 
medyada resimlerini atmaya hiç meraklı değillerdir. Tabak veya yemeklerini her yerde 
herkes ile paylaşmazlar. Dedim ya sarrafın kafası vardır. Buralarda öyle usta olan 
adamlar ofislerde gereksiz zaman da öldürmezler. Kısacası buralarda usta olmak 
hele bir de restoranlarda çalışmak öyle kolay değildir. Dışarıdan görüldüğü gibi hiç 
değildir. İddia ediyorum ve tecrübeler ile de sabittir, gelenlerin yüzde 90’ından fazlası 
geri gider çünkü rahat tatlı gelir. Bazı yerlerde, bazı tanıdıklarla gösteriş ve 
festivallerde boy göstermek ile, şişirme CV’ler ile,adamcılık yaparak bazılarının 
piyasada şef olması, ve güya meşhur olması çok kolay. Ama buralarda öyle bedava 
yok. Burada çok çalışmak var. Az uyku var. Yüksek disiplin var. 

"Mutfaktaki ortam işime gelmedi. Ama ben şef olacağım..." burada yok. Mutfakta 
çalışmasını bilmeyen adamlara, sadece gösteriş yaparak birilerinin şişirmesi olarak 
belli yerlere gelmiş olanlara bizler şef veya usta demiyoruz. Şeflik öyle belli egolarla 
"beni usta-şef diye çağır" demek ile asla olmuyor. Bazılarının da mecbur olarak bu 
şekilde birilerine "ŞEF" demesi ile hiç olmuyor. Bu iş bu kadar basit değildir. Hele 
burada hiç basit değildir. 

Buralarda Şef-Usta olunca belki biraz rahatlarsınız ama çalışma temposu, yüksek 
stresli mutfak ortamı, daha niceleri ve diğer durumlar asla ve asla değişmez. Sürekli 
bir fiziksel çalışma söz konusudur. Burada gösteriş yapan adamlara usta gözüyle 
dahi bakmıyorlar. Buralarda etkinlikler bizdeki gibi asla değildir. Zaten sık sık gösteriş 
ve kendi adlarını öne çıkartmak amaçlı hiç yapılmaz. Buralarda ne yarışmalar ile ne 
de etkinliklerde gösteriler ile ön plana çıkamazsınız. 

Buralardaki Dünyaca ünlü tanınmış şeflerin ve neredeyse bu meslekte olan herkesin 
özgeçmişlerinde, ne madalyalara nede etkinliklerde aldıkları görevleri gösteren 
yazılara asla rastlamazsınız. Buralardaki ve Dünya'daki tanınmış şefleri hiç bir zaman 



USTA’NIN KARAKTERİ 
 

 

 

Ben sadece bir aşçıyım. O kutsal üniformamda gösterişli 
aksesuarlara yazılara hiç gerek duymuyorum. Çünkü beni 
bilenler çok iyi bilirler. Ben ustası olmadığım üniformalar 
giyenlere benzemem. Çünkü benim ustalığım her şeyden önce 
Demir gibi bir karakterin üzerine inşa edilmiştir. O öyle bir 
karakterdir ki kul olduğum bir tek ALLAH’dan başkasına 
eğilmez, bükülmez. Hiç bir fani hiç bir Dünyalık meta ile satın 
alamaz. Dünya üzerindeki Hiç bir fani, bu karakterin 
şekillenmesinde bizim de emeğimiz vardır gibi riyakar sözler 
edemez, kendilerinin bu başarılı karakterde bir emeği olduğu 
iddiasında da asla bulunamaz. 

Çünkü "ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım! 
kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım; 
yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım." 

 



 

 

 

 

 

  

 Fırıldaklık en basit olanıydı. Asıl mesele Demir gibi bir karakter oluşturabilmek ve 
bunun üzerine mesleki ustalığını bina etmektir. Zaten bunu yapabilirseniz fani hiç 
kimseye, ihtiyacınız da kalmaz. Hatta öyle ki herkese, hak ettiği gibi konuşma ve 

davranabilme özgürlüğünü elde edersiniz. Çünkü aşçılık sanatı her yerde geçerlidir. Ve 
sizin değeriniz insanların işini gördüğünüz kadardır. İşte o yüzden işini iyi yapan kişi 
ile, herkes çalışmak ister. Karakteriniz karşısında ezilseler bile bu böyledir. Mesleki 

ustalığınız karşısında herkes şapka çıkartmak zorunda kalır...HATTA FIRILDAKLAR 
BİLE! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

USTA'NIN BIÇAĞI 

Usta'nın bıçağı kendi karakterini yansıtır. Usta farkını ve tarzını her zaman her yerde 
belli ettiği gibi tezgâhta da belli eder. Usta'nın bıçağından kim olduğu ve bıçağın kime 
ait olduğu ilk bakışta anlaşılır.  Aşağıdaki bıçağın sapını bizzat ben oluşturmuştum. 
Üzerinde kendi parmak izimde vardır. 

Bu japon deba bıçağı idi. Hala deba ancak bunu tezgâhta görenler, deba bıçağından 
ziyade ilk olarak üzerindeki işlemeleri ve tabi ki Usta’nın kim olduğunu görüyorlar. 
Tabi ki bıçağın kime ait olduğunu ilk bakışta anlıyorlar. 

Bu meslekte, herkesin kendisine göre bıçak ya da bıçaklar yapmasını tavsiye ederim. 
Herkes kendi karakterini ve bıçağını aşçılık ve mutfak sanatları alanındaki 
mesleğimizde hangi mutfağı temsil ettiğine göre veya değerlerine göre oluşturabilir. 
Oluşturmalıdır. 

                  

  

  

 

 

 



ÜZERİMDEKİ BABAM'IN ŞEF CEKETİ'DİR. 

 

  

Sene 2015.Üstümdeki şef ceketi babamın şef ceketidir. Babamın, Türk mutfağı ve 
yüksek idealleri için, davası adına, hedefleri uğrunda şehit düştüğü o güne kadar 
giydiği şef ceketi işte bu cekettir. O günden sonra, ondan bana kalmış en değerli 
manevi miraslardan biridir. Üstümde hep onur ve gurur ile taşıdım. Keza o bir 
ceketten fazlasıdır. O ceket bir duruşu ve bir davayı temsil ediyor. 

Hiç bir zaman beni "şef" diye çağırmalarını beklemedim veya bu konuda 
başkalarında olan takıntı ya da ego bende asla olmadı. Hatta çoğu zaman yerli-
yabancı hiç fark etmez beni TG olarak çağırabileceklerini söylemişimdir. Birçok kişi 
şef diyor ancak bunu diyenleri farklı konumlandırmadığım gibi, demeyenleri de asla 
farklı konumlandırmadım. 

Ben sadece bir aşçıyım ancak vizyonum baba mesleğim olan ve babamın vesilesi ile 
14-15 yaşlarımda başladığım aşçılık ile ilgili olduğu kadar, bunun yanında da çok 
daha başka yüksek ufuklara da bakmaktadır. İşte bu yüzden, geçmişimizden, 
tarihimizden gelen yüksek sorumluluk ve görevlerin gereğini yapabilmek, layıkıyla 
bunlarda Muaffak olmak adına uykularımızdan dahi feragat ediyor ve bu konuda da 
asla şikayet etmiyoruz. Bizzat oluşturduğum bu yüksek kaliteli vizyonu, tüm çalışma 
arkadaşlarımla beraber Türk Mutfağının temel direği ve mihenk taşı olarak 
görmekteyiz.  

Gelecek limit koymadan hayal eden, düşünen ve tüm engellere rağmen yılmadan 
çalışarak üreten gençlerin eseri olacaktır. 





Zeki Gülyiyen Ustamız'a Hitabe, 

“Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın; 
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın� Heyhât! 
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât� 
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.” 

Ey babam canım babam 10 yılda bir çoğu oğlunu, senin o gösterdiğin hedeflerden 
şaşmış sandı. Keza bu senin oğlunun içinde bırakılmış olduğu ağır şartların gerekliliği 
idi... Çünkü, Geçen 10 yılda senin adını unutturtmayacağını, ömürlerinin sonuna 
kadar yaşatacakları üzerine yeminler edenler, Hatta şeref ve haysiyetleri üzerine dahi 
ant içenler, her tarafa bu konularda yazılar yazıp demeçler verenler, timsah 
gözyaşlarına boğulanlar, senin için saygı duruşlarına davetiye çıkartan sözde yol 
arkadaşların, dava arkadaşların hatta sözde haberci olduğunu sananlar, hepsi 
sözlerini bilerek ve isteyerek unuttular. 

Davanı ve Adını silmek için her türlü riyakârlığa başvurdular. Buna en yakınlarında 
tutuğun bazı kişilerde dâhil. Ve hatta senin oğlunu bile kıskanarak, doğduğu yerde 
kendi baba mesleğini yapmasını dahi istemediler ve engellediler... Oğlununu ve senin 
adını silmek, onun seni anmasını engellemek için,  senin manevi mirasından mahrum 
bırakabilmek adına dahi çok çaba sarf ettiler! En zalimce tehditlere kadar bile işi 
vardırdılar... İşte Geçen bu 10 yılda, Oğlun senin adına açıktan bir hayır bile 
yapamadı. 

Çünkü yapsaydı “Babasının adıyla, böyle prim yapma peşinde” diye hadsiz bir 
şekilde, küstahça iftira ve ithamlarda bulunacaklardı. Senin oğlun olarak bile seni en 
masum duygular ile anmak istememe dahi her türlü kılıfı arayacaklardı. ALLAH'a 
şükürler olsun ki işte bu gün senin isminin üstüne oğlun olarak tek başıma, kendi 
ismim ile beraber 10 kat daha fazla koymuş durumdayım ! Ve işte tamda bu 
yüzden,  beni en doğal haklarımdan dahi mahrum etmek isteyenlerin çoğuna bu 
konuda sadece susmak düşüyor. 

Ey babam canım babam sen herkesi dostun mu bildin... Ey babam! Sen Ne de yufka 
yürekliydin. Ey babam! İşte bu ahval ve vaziyetlerde bana bıraktığın manevi mirasının 
bir gereği olarak ben üstüme düşen vazifelerimden hiç taviz vermedim, gereken 
hassasiyet ile gerektiği gibi çok çalıştım ve hala çalışmaktayım. Seni 10 yılda gereği 
gibi açıkça anmak bile bana çok görülmüş idi. Lakin bu duruma 30.Ağustos.2019 
Cuma gününden itibaren tıpkı 10 yıl önce hayal ettiğim ve düşündüğüm gibi son 
vermiş bulunmaktayım. Bundan sonra senin yüksek ideallerin, senin bıraktığın 
manevi mirasın ve fikirlerin doğrultusunda tüm Dünya'da faydalı gördüğüm her türlü 
çalışmalarda ve projelerde senin gibi en önde olacağımdan dün emin olduğun gibi bu 
günde emin olmanı isterim. Senin gibi bir duayen Usta’nın ve Türk mutfağı için, 
idealleri için canından dahi geçmiş bir efsanenin oğlu olarak fikir ve düşüncelerinin 
hiç bir zaman silinemeyeceğini, ALLAH’ın izni ile bu gün bir kez daha dost ve 
düşmanlarına, seni kıskanıp çekemeyenlere, sana onca haksızlıklarda bulunup, 
eziyet edenlere ve seni o hallere koyanlara, bana Türk mutfağı için çalışmayı, 
gelişmeyi ve geliştirmeyi çok görenlere göstermiş olmanın onurunu ve gururunu 
yaşamaktan çok mutluyum.Mekânın cennet olsun, Rabbim rahmetini senin üzerinden 
hiç esirgemesin İnşallah. Huzur içinde olunuz...! Oğlunuz Tolgahan. 



TÜRK MUTFAĞI İÇ STRATEJİLER 

 

 

Madde 1: Sektörde daha öncede denenmiş olan birleştirici söylemlerin yanı sıra, 
birleşmenin önünde duranları, bunun için oyun içinde oyun kuranları ve Türk 
Mutfağına zarar verenleri tüm şeffaflığı ile özgürce konuşmak, gerektiğinde ifşa 
ederek herkesi şapkasını çıkartarak düşünmeye ve gerçekler üzerinden fikir 
edinmeye davet etmek gerekmektedir. Bunun için sadece sektörün değil tüm Türk 
milletinin desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Madde 2:  ON yıl önce, 2 olan Federasyonlar bu gün sayılamaz bir hal almıştır. 
Herkesin kısır kavgaları, kişisel çekişme ve makam ihtirasları kimseye bir katkı 
sağlamadığı gibi, sadece ve sadece Türk mutfağına dolayısı ile geleceğimize, 
gençlerimize zarar vermektedir. İşte tam da bu yüzden Türk Mutfağını bu kısır 
kavgalara kurban edenlerin inisiyatifine bırakmamak gerekliliği hasıl olmuştur. Tüm 
Türk Milletini ve sektördeki herkesi buna bir dur demeye davet etmekteki amacımız iç 
stratejilerimizin en temel taşını oluşturmaktadır. 

Madde 3: İfade özgürlüğü birbirine ve karşılıklı farklı değerlere saygılı olunduğu 
müddetçe herkesin en doğal hakkıdır. Fikirlerin sektörde haber yapan sitelerde keyife 
göre yayınlanması, sansürlenmesi asla kabul edilemez. Bu meslekte çalışan ve 
çabalayan herkesin sesini duyurma hakkı kutsaldır. Bu konularda gerçeklerden uzak, 
gazeteci oldukları iddialarında bulunup taraflı yayın politikaları bulunanların, bir takım 
kişilerin, sektörde bazı şeflerin şöhretlerini artırmak, bazılarını da geri plana atmak 
adına taraflı yazılan haberler malumdur. Karşılık olarak cevaben yazılmış yazıları, 
yorumları dahi yerine göre engelledikleri malumdur, geçmişte de olmuştur, bu günde 
olabilmektedir. 



Hata bir takım kişileri de itibarsızlaştırmak adına algılar oluşturma girişimleri geçmişte 
olmuştur, Gelecekte de bu tarz adaletsizce uygulamalara kurban edilmek istenenler 
yine olabilir. Olanı olduğundan daha farklı gösterme çabalarına 10 yıl önce birebir 
maruz bırakılarak, şahit olan Liderimiz Sayın Tolgahan Gülyiyen bu konularda 
sektördeki herkesi daha tutarlı ve ilkeli yayıncılık yapmaya, fikirleri gizlemeden 
konuşarak, yazıları sansürlemeden, metin içinden ayıklama yaparak kesmeden 
herkes ile paylaşmaya birçok şeyi açık açık konuşmaya, Türk Mutfağı için davet 
etmektedir. Çünkü ancak böylece doğru bir yol bulunur ve her şey ortaya dökülerek 
açık açık konuşulabilir. Karanlıklar aydınlığa ancak böyle çıkabilir ve birlik olunması 
için her konu özgürce konuşulur. Bu konu Türk mutfağının iç stratejilerinde tüm 
toplumu ilgilendiren önemli bir konudur. 

Madde 4: Toplumsal bilinç uyandırmak. Türk mutfağı için yediden yetmişe tüm 
insanlarımızda bilinçlenme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu konularda 
gerek görsel basında, gerekse yazılı basında eğitici ve bilinçlendirici yayınlar 
oluşturulmalıdır. Makaleler yazılmalı, yayınlanmalıdır. Kamu spotları oluşturulmalıdır. 
Toplumumuz içinde Televizyonlarda yer alan yemek yayınlarında yabancı şeflerin 
tarzlarının anlatılması, bunların süslenerek gösterilmesi, verilen tariflerin tamamen 
yabancı isim ve terimler kullanılarak toplumda yer bulması, bu mesleği gelecekte 
yapmak isteyen gençlerde özenti ile gelen büyük bir yozlaşmaya ve zarara yol 
açmaktadır. Televizyonlarda yer alan programlar Türk Mutfak kültürüne ve 
gençlerimize örnek teşkil edecek kalite ve değerde hazırlanıp denetlenmelidir. Bunları 
mümkün olduğunca planlı ve programlı bir şekilde ele almak Türk Mutfak kültürü ve 
geleceğimiz için istikbalimiz açısından asla göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. 

Kendi insanımızın, kendi mutfak kültürümüzü de anlattıkları bu yayın organlarında 
yabancı terimleri kullanmaları da asla kabul edilemez. Daha da ayrıntılı geniş alanda 
bu ve bu gibi konuların ele alındığı bir bilinçlenme, çalışma stratejileri 
oluşturulmalıdır. Toplumumuzda daha duyarlı olma anlayışı uyandırılmak suretiyle 
bilinçlenmeyi sağlamalıyız. Bunun adımlarından biri ise doğru Türkçe Mutfak 
terimlerini bir birlerimize her defasında hatırlatmak ve söylemekten geçmektedir. 
Türkçe karşılığını bulamadıklarımızda ise bizlere bu karşılıkları oluşturmak ve 
isimlendirme çalışmaları yapma görevi düşmektedir. 

Madde 5: Bir kişi asla ve asla başarılı olmak için bir tüzel kişiye ihtiyaç 
duymamaktadır. Bunun en canlı ve gerçek örneği Liderimiz Tolgahan Gülyiyen'dir. 
İşte tamda bu yüzden Türk Mutfağı için madde 1 ve 2 'yi görmezden gelecek, 
gelebilecek olanlara hiç bir zaman itibar etmememiz gerekmektedir. Çünkü başarı 
başkaları tarafından asla verilmez.  Tüm gençlerimiz kendilerine hedefler koyarak ve 
bunun için çok çalışıp, okuyarak, bu hedefleri için projeler geliştirerek başarıya giden 
yolu veyahut kendileri için uygun istikameti aklı hür, vicdanları hür bir şekilde 
seçebilirler. 

Tüm sektörde çalışan ve gelecekte de bu meslekte ilerlemek isteyenlerin kişisel 
stratejileri bizim Türk Mutfağımızın da stratejisini belirlemektedir, belirleyecektir. İşte 
bu yüzden tüm gençlerimiz ve aklı başında herkesi madde 1 ve 2'yi görmezden 
gelenler hakkında da düşünmeye davet ediyoruz. Onların süslü, boyalı ve hatta 
neredeyse hiç bir iş tecrübeleri dahi olmayanlara verilebilen, şikeli olabilen ödüllerinin 
başarının bir anahtarı olmadığı gerçeğini ifade ediyoruz. Çünkü bu dünyanın her 
yerinde böyledir. 



Madde 6: Dünya'nın hiç bir yerinde bir branş ile ilgili bizde olduğu kadar federasyon 
ve kuruluş yoktur. Ve Dünya’nın hiç bir yerinde bu kuruluşlar bir birleri arasında kısır 
çatışmalarda bulunarak ülke mutfaklarına prestij kaybettirtmezler. İç stratejilerimizden 
biri de içeride yaşanan bu kısır çatışmaların karşısında durmaktır. Ülke mutfağımızı 
rencide edici ve küçük düşürücü her kavgadan, eylemden herkesi uzak tutmaktır. 
Buna uluslararası yarışmalara herkesin Türk mutfağını temsilen birer takım 
göndermeleri de dâhildir. Yine buna kendi arasında güya Dünya Şefler Birliğine üye 
olduklarını ima ederek, bir diğerine üstünlük kurma, bir diğerlerini bunu kullanarak 
aşağılama söylemleri ve anlayışları da dâhildir, ve bu asla kabul edilemez. Bu zaten 
bir donanım gibi gösterilmemelidir. Çünkü bu herhangi bir başarının anahtarı asla 
değildir. Hiç bir ülkede böyle bir durum bir üstünlük veya aşağılama olgusu olarak ön 
plana asla çıkartılmaz. Bunun gibi bir çok konuda gereksiz yarışlar birleştirmek yerine 
ayrıştırmayı artırmaktadır. Bunlar çok anlamsız, gereksiz iç çekişmelere yol 
açmaktadır. 

Madde 7: Gelinen durum o kadar vahim bir hal almıştır ki eğer bu gidişata bir dur 
denmez ise bu gün olduğu gibi gelecekte de herkes bir birini "sen hangi derneğe 
mensupsun, hangi federasyona bağlısın" gibi anlayışlar ile yargılayacak, dışlayacak 
veya buna göre arkadaşlık kuracak duruma gelmiştir. Bu duruma getirilmesi maalesef 
Türk mutfağına yıllarca eziyet çektiren ve zarar veren bazı gerçek kişilerin ve tüzel 
kişilerin bir birleri ile arasında olan çekişmelerin bir eseridir. Bu kavgalar ve 
çekişmeler dolaylı olarak alt kademelerde olanları, üyeleri, hiç bir ilgisi olmayanları 
dahi etkilemektedir. İşte bu konudaki stratejimiz, bu dernekçilik ve federasyonculuk 
olayını asla bir mezhep çatışması veya ırk ayrımı gibi ele alınmaması gerektiği 
üzerine kuruludur. Yani hiç kimse bir birine farklı yerlerde görev yaptıkları için başka 
gözle bakmamalıdır. 

Madde 8: Türk mutfağı için çabalamak, çalışmak bu meslekle ilgilenen, eğitimini alan 
ve almakta olan herkesin öncelikli görevidir. Hiç bir şekilde süslü tabaklar, ambalajı 
süslü görsellikler gençlerimizi asla aldatmasın. Hiç bir yabancı hayranlığı sizi 
yolunuzdan alıkoyarak enerjinizi başka yönlere harcamanıza, yönünüzü başka 
taraflara dönmenize asla neden olmasın. Keza kendi öz mutfağımızda 
öğreneceğimiz, bulacağımız birçok cevher mevcuttur. Bu zenginliğin farkında olarak 
strateji oluşturmakta, araştırıp okumakta yarışınız. Hatta Türk mutfağının iç 
stratejisindeki başarısı tamamen gençlerin gayretlerinin bir eseri ve ürünü olacaktır. 
Biz bunu hep birlikte başaracağız. Bunu başardıktan sonra ise dış stratejilerimiz ile 
herkesin gıpta ile izlediği bir konuma Türk Mutfağını yerleştirip, koyacağımıza 
kesinlikle eminiz. İşte bizim Türk Mutfağı Diriliş Hareketi olarak stratejilerimiz 8 
madde ile özetlenmektedir. Bu maddelerin her biri ayrı ayrı önemler taşımaktadırlar. 
Üstümüze düşen bunları iyi okumak ve kavrayarak bilinçlenip bunlar için çalışmak, 
hatta bu stratejilerin üzerine daha fazla strateji ve fikirler üreterek geliştirmektir. 

  

 



TÜRK MUTFAĞI DIŞ STRATEJİLER 

 

  

 

 

TÜRK MUTFAĞI DIŞ STRATEJİLERİMİZ VAR OLAN MEVCUT HALİ İLE ANCAK 
TÜRKİYE'DE SEKTÖRDE TAM BİR BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANDIĞI GÜN 
AÇIKLANACAKTIR. 

İŞTE O GÜNE KADAR HEDEFİMİZ BU KONUDAKİ VAR OLAN 
ÇALIŞMALARIMIZIN ÜZERİNE DAHA DA ÇALIŞMALAR VE STRATEJİLER 
OLUŞTURMAK, GELİŞTİRMEK VE KURMAKTIR. 

ANCAK İLK ÖNCELİĞİMİZ TÜRK MUTFAĞININ İÇ STRATEJİLERİNİ TAM 
ANLAMI İLE GERÇEKLEŞTİRMEK,GELİŞTİRMEK, SAĞLAM BİR TEMELE 
OTURTMAK VE ARDINDAN TÜRK MUTFAĞI İÇİN İSTİKBALİ DIŞ 
STRATEJİLERİMİZ İE KURMAKTIR. 

  

 





AyıldıZ REHBERİ 

Rehberimizin A harfi Aydın Yılmaz ustamızı, Z harfi ise Rehber Şefimiz Zeki Gülyiyen 

ustamızı temsil etmektedir. 

AyyıldıZ Rehberi 10 yıl önce Liderimiz Sayın Tolgahan Gülyiyen tarafından hayali kurularak 

düşünülmüş bir projedir. Liderimizin her zaman dediği gibi "onların Paul Bocuse'u, 

Michelin yıldızları var ise, bizim de Ayyıldızlarımız, Zeki Gülyiyen'imiz ve Aydın 

Yılmaz'ımız var! Yani A'dan Z'ye en değerli ustalar bizde!..." düşüncesinin bir ürünü 

olarak Türk mutfağı için bizzat kendi katkıları ile hayata geçmektedir. Bu proje Amerika 

Birleşik Devletleri merkez alınarak planlandığı gibi ilk safhası 2020 yılında Washington D.C. 

bölgesinde hayata geçecektir. Daha sonra ise tüm Dünya başkentleri ve kıtalar için 

uygulamaya koyulacaktır. 

Bu projenin tüm yasal hakları, fikir hakları bizzat sayın Tolgahan Gülyiyen'e aittir. Ancak, 

kendisi bu projeyi kurumumuza yani Türk mutfağına armağan etmiştirler. Tüm telif hakları ve 

yasal hakları Amerika Birleşik Devletlerinde Türk mutfağı için küresel çalışmalar yürüten 

kurumumuz adına kayıtlı olarak tüm yasal hakları saklıdır. 

 Tüm Dünya üzerindeki Türk restoranları ve Türk şeflerimiz için AyyıldıZ rehberimizi 

oluşturmaktayız. Bu çalışmalar titizlikle özverili adil bir yaklaşım istediğinden ötürü bu 

konuda bu yıl içerisinde sadece adayları değerlendirip oluşturmayı planlıyoruz. Bunu da bu 

yıl içerisinde bitirerek yayınlayacağız. 

Bu rehberde olmaya aday gösterilecek işletmeler ve şeflerde belli standartlar aranacaktır. 

Farklı şartlara göre sınıflandırılacaklardır. 

AYYILDIZ REHBERİNDE YER ALACAKLARDA GÖZETİLEN 

ŞARTLARDAN BAZILARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. 

1- Türk mutfağına olan katkıları, 

2- Türk mutfağının tanıtımına ve ön plana çıkarılmasına verdikleri önem, 

3- Menülerdeki isimlendirmelerin tamamen geleneksel şekilde korunması, 

4- Yemeklerin hijyenik ortamlarda yüksek kaliteli üretimi, 

5- Geleneksel lezzet , sunum, servis, ambiyans( geleneksel bir ortam, kültüre uygun bir 

atmosfer) 

Tüm bu şartların yanı sıra müfettişlerimizin aradığı başka kriterlerin ve şartlarında olacağı bir 

puanlama sonucu en fazla 3 Ayyıldız  olarak rehberimizde yer alacaklardır veya 

yıldız almaya aday olarak sınıflandırılarak yayınlanacaklardır. 

Ayrıca Türk mutfağının tüm sınırları içerisinde yer alan, Osmanlı Devleti ile uzun yıllar bir 

arada yaşamış Akdeniz ve Ortadoğu restoranları da bu rehberimiz içerisinde yer alabilecektir. 





NEDEN TMDH 

 

  

 

  

Rehber şefimiz Zeki Gülyiyen’in vasiyetini tamamlamak için TMDH. 

"Bir Zeki Gülyiyen daha istemiyoruz ! " demiş olanlar ve diyenler için TMDH.  

Onun Kutsal davam dediği Türk mutfağı için yaptıklarının yanı sıra yapmak isteyip de 
yapamadıkları, hatta tüm zorluklara maruz bırakılarak, engellenme çabasıyla önüne 
taşlar konulmuş olan tüm projelerini, hedeflerini tam manası ile tamamlamak, ve daha 
da fazla projeler üreterek bunları Türk mutfağına kazandırmak için TMDH. 

Rehber ve Önder Şefimizin savunduğu tüm değerleri herkese şeffaf bir şekilde tüm 
Dünya için anlatabilmek adına TMDH. 

Türk Mutfak Kültürünün geleceği tehlikededir. Kendi Mutfak kültürümüzü yeterince 
bilmeyen bir nesil başka mutfaklara ve başka karakterler gibi olmaya 
özendirilmektedir. 

 Kendi önemli ustalarımızı tanımayan, kasıtlı olarak tanıttırılmayan, tanıtmak 
isteyenlere ise cephe alarak düşman kesilenlerin olduğu bir ortam söz konusudur. 

Türk Mutfağının bir dirilmeye ve kendine gelmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç ise ancak 
gençlerimizi ve gelecek nesillerimizi doğru bir şekilde bilinçlendirip, yönlendirerek 
giderilebilir. 



Bu ihtiyaç giderildiği vakit Türk Mutfağı Dünya üzerinde büyük bir kültür mirası olarak 
gerçek yerini almaya başlayacaktır ve alacaktır. 

Türk mutfağı hakkında geniş kapsamlı olarak yüksek donanımlı bir nesil ile toplumsal 
bir bilinçlenmeye ihtiyaç vardır. Tüm bunlar için TMDH. 

Sektördeki adaletsizlikler ve haksızlıklar bizleri üzmektedir. Hiçbir mesleki tecrübeleri 
bile olmayanların belli konumlara getirilmeleri aşçılık ve mutfak sanatları mesleğine 
yapılabilecek en büyük hakaretlerdendir. Bu tarz adımlar sadece ayrışmayı 
körüklemektedir. Bunları anlatabilmek ve sorunları çözebilmek için, çözümler 
üretebilmek adına TMDH. 

Sektörde medyanın taraflı yayın politikaları bu mesleğe yıllarını verenlerin, ömrünü 
adayan tüm meslektaşlarımızın,  yani herkesin gerektiği gibi sesini duyurabilme 
imkânını kısıtlamaktadır.  

Yerine göre sansür uygulamaları Türk mutfağına ve Türk mutfağı davasına ses 
olacaklarına, ses olma niyetinde olanları kısıtlama çabaları uzun yıllardır 
malumumuzdur. Kısıtlananlar, sansürlenenler ve engellenenler için TMDH. 

Aşçılık sanatları alanında yayın yapan bazı sitelerde, işlerine gelenleri yayınlamak, 
işlerine gelmeyenleri ayıklayarak sansürlemek ifade ve fikir özgürlüğüne karşı bir 
insanlık suçudur. Özellikle geçmişte Sayın Tolgahan Gülyiyen için de yapılmış olan, 
cevap hakkı olan kişilerin karşı cevap hakkının kasıtlı olarak tanınmaması gibi 
uygumalar, tüm bunlar asla kabul edilemez.  Çünkü her fikir kutsaldır. Karşılıklı saygı 
çerçevesinde her fikir konuşulmalı, tartışılmalı, değerlendirilmeli ve doğru olan bu 
şekilde bulunmalıdır. 

 Bu meslekte çalışan herkesin mutfak sanatları konusunda haber alma özgürlüğünü 
kısıtlamamak, aşçılık alanında habercilik yapanların üzerinde bulunan en önemli ağır 
sorumluluklarından sadece biridir. 

Bu sorumluluk yeterince gerekli şekilde yerine getirilmemektedir. Tabi ki bunda en 
büyük etken bu kişilerin gazetecilik veya habercilik mesleğinden olmayışları da 
olabilir. Bu konuda da zaten anlayışımız söz konusudur. Ancak uzun yıllardır 
gözlemlediğimiz üzere taraflı yayın politikaları olan aşçılık ve mutfak sanatları 
hakkında yayınlar yapan bazı siteler,  bir takım isimleri ön plana çıkartmak suretiyle, 
gerçekten yetenekli kişileri ise kasıtlı olarak görmezden gelmekte veya işlerine geldiği 
zaman bazı şeyleri yayınlamaktadırlar. 

Bu da bizlere şu soruları sordurmaktadır. Acaba tarafsız olamayışlarının nedenleri 
arasında sponsorları veya reklam gelirlerinin etkilenmesi mi vardır? Veya tarafsız 
olamayışlarının nedenleri arasında bağlı oldukları kişiler veya başka merciler mi 
vardır? Veyahut 10 yıl önceden de anladığımız gibi sektör içinden bazı aşçılar ya da 
dernekler bu siteleri kendi güdümlerinde kontrol mü etmektedir. 

10 yıl öncede hatırladığımız gibi Liderimiz Tolgahan Gülyiyen’in yazılarının 
ayıklanarak yayınlanması, bir kısmının sansürlenmesi veya fikirlerinin hiç birinin 
yayınlanmaması için ihtar verenler, kendisine engel olmak için her yolu deneyen 
kişilerin, derneklerin ya da bazı federasyonların bu siteler ile bağları nedir?  



Neden bazıları tarafsızca özgürce ifade özgürlüğünü ve haber yapılmasını 
engellemek istemektedirler ya da kendi istedikleri tarzda bazı içerikleri oluşturmak 
istemekte ısrarlıdırlar. Biz aşçılık sektöründe haber alma hakkı olanların bu hakkını 
kısıtlanmamasını savunuyoruz. İşte tüm bunları ifade edebilmek adına TMDH. 

  

Gerçekten aşçılık mesleği üzerine, gerçek habercilik yapanlardan tarafsız haber 
yapmalarını beklemek en doğal hakkımızdır. Bu aynı zamanda haber alma hürriyeti 
olan tüm Dünya insanlarının da en doğal hakkıdır. 

Bu konuda biz asla kimseyi yargılamıyoruz, herkes istediği şekilde hareket edebilir 
ancak taraflı olduğu çok aşikâr olan bu tutumlar hakkı yenilmiş mağduriyetler 
doğurmaktadır. Ayrıca çoğu kişiye de bu tür soruları sordurmaktadır. Bu yüzden 
herkesi Türk mutfağı adına daha şeffaf, tarafsız bir şekilde haber ve yayın yapmaya 
davet etmek en doğal hakkımızdır. Bu sayede herkesin her şeyi, her yönden 
düşüneceğine ve Türk mutfağına,  sektöre, gençlerimize daha fazla katkı 
sağlanacağına kesinlikle eminiz. 

Bunu ilgili herkesten bekliyor ve önemle rica ediyoruz. Tüm bu yazılanları ifade 
ederek çağırı yapabilmek için TMDH diyoruz. 

 





 

 

   

 

ZEKİ GÜLYİYEN VAKFI 

 

Rehber şefimiz, ustamız Zeki Gülyiyen adına vakıf kurma çalışmalarımız ve 
projelerimiz hali hazırda devam etmekte ve alt yapı planlaması oluşturulmaktadır. 
Zeki Gülyiyen'in mutfak alanındaki çalışmalarını örnek alarak uluslararası alanda tüm 
insanlara karşılıksız olarak aşçılık ve mutfak sanatları alanında mesleki eğitim, ihtiyaç 
sahiplerine yardım etme veya yardım kampanyaları oluşturma gibi her türlü insani 
değerlere önem verecek çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktayız. Tıpkı Ustamız 
Zeki Gülyiyen'in sağlığında bu tür konularda yaptığı çalışmaları gibi. 

Ayrıca Zeki Gülyiyen ve tüm değerli şeflerimiz adına geleneksel ödül etkinliklerini 
beraberce davetli şeflerimizle beraber yemekler yaparak gerçekleştireceğiz. Bunların 
yanı sıra eğitim, gelişim veya yardım amaçlı konferanslar ve toplantılarımızda 
olacaktır. 

  

 




