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Çeşme
Miles&Smiles kredi kartınızla 7.500 mil kullanarak THY’nin haftanın her günü düzenlediği
seferler ile İzmir'e uçabilirsiniz.
Yazı: Zeynep Erekli
Fotoğraflar: Kıvılcım Güngörün

Ege sahillerinin yıldızı 2014’e hızlı bir giriş yaptı. Çeşme’deki
dikkate değer yenilikler, taze fikirler, vizyoner insanlar ve her
köşesinde özel bir sürpriz barındıran Hacımemiş... En yenileri
derledik.

Ç

oğunluğun kanısına göre “Çeşme’nin sezonu iki ay”. Ama bu rüzgarlı yarımadanın en
güzel zamanları eylül ve hatta ekim başında yaşanıyor. Tatilci istilasının sona erdiği,
beach club’ların müziğin sesini o kadar çok açmadıkları dönemler... Ancak, beach
club’larda sosyalleşmek, kokteyllerle deşarj olmak, canlı konserlerde coşmak ve gece hayatını
tatmak isteyen gezginler için ağustos dopdolu.
Çeşme’nin fenomen kasabası Alaçatı, fenomen kimliğini koruyor. Buranın yedi-sekiz sene
önceki halini bilenlere değil, daha geçen yaz gelmişlere sorun, onlar bile şaşkınlıklarını
itiraf edecektir. 300’ün üzerinde otel var Alaçatı’da. Kemalpaşa Caddesi üzerini istila
eden kalabalıklardan kaçanların yeni yeri ise, Alaçatı meydandan bir 150-200 metre aşağı
doğru inince varılan Hacımemiş mahallesi. Hacımemiş bu yaz, Çeşme’nin en yeni ve en iyi
mekanlarına ev sahipliği yapıyor.
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Alavya
3005. Sokak, Yeni Mecidiye Mahallesi, Alaçatı
Geçen yaz sessiz sedasız açılan Alavya, sadece Alaçatı değil
Çeşme’ye hatta İzmir’e değer katan, özel bir otel. Açılır açılmaz
yabancı yayınların ve Condé Nast Traveller ile Travel + Leisure dergilerinin “En İyiler” listelerine girdi. Şaşırtıcı değil çünkü A’dan Z’ye her
detayıyla müthiş bir zevk ve vizyonun konforla birlikteliğini sunuyor.
Alaçatı’nın göbeğinde, bir zamanlar açıkhava sineması olan geniş
bir avlunun etrafında, sakız, dut, zeytin, hünnap ağaçlarının arasına
serpiştirilmiş çok özel altı taş evde yer alan 25 odanın her biri, çağdaş
yerel sanat eserleri, ahşap ağırlıklı el yapımı mobilyalar, şık şömineler
ve özel teraslarla döşenmiş. En iddialı oda, Jade Loft. Otelin havuzu
ve arkadan Alaçatı çatılarına bakan bu iddialı oda, kök boya halısı;
duvardaki ilginç aynalar; rahat ve yalın oturma bölümleri; direkli
karyolasıyla çağdaş ve klasiği bir arada yaşatıyor. Alavya’nın odaları
kadar dikkat çeken bir diğer noktası da, tüm yıl açık olan Mitu Restoran. Aynı zamanda Miboso SPA, güne toksinlerinden, stresten arınarak başlamak isteyenler için deneyimli kadrosu ile tüm yıl boyunca
misafirlerin hizmetinde. Ama esas favorimiz, Alaçatı’yı bisikletle keşfetmek isteyenler için düşünülmüş ve ücretsiz olarak konuklara sunulan bisikletler. Bu senenin sürprizi ise ağır ama davetkar havasıyla
Foryu restoran... Çift kişilik oda fiyatları gecelik 300 Euro’dan başlıyor;
Jade Suite’in fiyatı 600 Euro.

Hacımemiş Palas
12012 Sokak, No: 54, Hacımemiş Mahallesi, Alaçatı
Bu yazın gerçek yıldızı Hacımemiş Palas. Birkaç senedir kalabalıklaşan Alaçatı merkezine alternatif olarak, git gide popülerleşen zarif

Hacımemiş Palas

Hacımemiş’te, fotojenik Dutlu Kahve’nin hemen karşısındaki 200
yıllık bina, bu yaz başında renove edildi ve geçen ay Hacımemiş
Palas ismiyle açılıp, otel olarak hizmet vermeye başladı. Otel demek
yanıltıcı olabilir, burada sadece beş oda var ve her biri otel odasından ziyade yaşayan bir ev gibi döşenmiş. Projenin ardında, Heavenly
Made Tasarım Ofisi’nin kurucusu, çevreci ve vizyoner girişimci Haldun Demirhisar var. Orijinal ahşap merdiven gönül çeliyor. İstisna,
Evvel, İhtişam ve Böyle gibi isimlere sahip odalardaki tüm mobilyalar
Heavenly Made tasarımı. Her odada bir daktilo ve bir pikap var; otel
sizi girişteki plak seçkisinden bir plak alıp odanıza çıkmaya ve roman
yazmaya teşvik ediyor! En güzel oda ise, Dutlu Kahve’nin muhteşem
dut ağacına ve Hacımemiş meydanına bakan Cumbalı Oda. Bu odadaki 70’lerden kalma vintage Weltron 2005 Stereo System plakçalar,
gerçek bir koleksiyoner objesi. Kısacası; Hacımemiş Palas bu yaz
Çeşme’nin en özgün konaklama noktası. Tasarıma, tarihe, ilginç
detaylara düşkün gezginlere tavsiye edilir. Çift kişilik oda fiyatları
gecelik 500, 600 ve 750 TL olarak değişiyor.

Kapari Bahçe
12012. Sokak, No: 10, Hacımemiş Mahallesi, Alaçatı
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Foryu

Kapari Bahçe

1, 2: Alavya

Hacımemiş’in en iyi noktasında, bu mahalleye çok yakışan yepyeni,
zarif, zevkli bir bahçe... Hatırlayanlar olacaktır, eskiden kocaman bir
döküntü-çöplüktü bu nokta. 500 metrekarelik bu virane alanı ele alan
ve çok kısa sürede, Great Expectations filmindeki harika bahçeyi
andıran bir yere dönüştürme başarısı ise İstanbullu Banu Maga’ya ait.
Bazen Alaçatı adlı tasarım dükkanının sahibesi Banu Maga, Kapari
Otel’in sahibi Oluş Kızılağaç’la beraber bu noktayı restorana dönüştürmüşler. Farklı farklı masa ve sandalyeler, Alaçatı ve İzmir’deki
antikacılardan toplanmış; zeytin ağacı buradaymış ama başıbozuk

kaktüsleri Banu Maga İstanbul’dan taşımış. Ortamda güzel, şık bir
dağınıklık ve rahatlık var. Hiçbir şey zorlama değil. En büyük cazibelerinden biri ise, sokak seviyesinden birkaç adım yukarda, geleni
geçeni izlerken asla rahatsız olmuyorsunuz. Menü iddialı; Aleksandropolisli şef Stathis Ntapiapis, ‘suyun iki yakasından’ malzemeler
kullanarak iddialı lezzetler yaratmış. Peynirli pancar salatası; midyeAlexandropoulis; avokadolu karides; kinoa tabule en çok sevilen
mezeler. Ana yemeklerden ahtapot ızgara; deniz mahsullü linguine;
kehribar beğendi çok tutuluyor. Yemekten önce veya sonra barına
tüneyip kokteyl içmek de çok keyifli; Lynchburg Lemonade tavsiye
edilir. Her gün akşam yemeği için 19.30’dan itibaren servise başlıyor.
Rezervasyon yaptırmak gerek.

Foryu
Alavya, 3005. Sokak, Yeni Mecidiye Mahallesi, Alaçatı
Alavya’nın geneline sinmiş olan yalın ve zarif çizgi, otelin arka avlusunda bu yaz sessiz sedasız açılan Foryu restorana da hakim. Zeytin
ağaçları ve su kuyularıyla dolu bu nazik bahçede konumlanan Foryu,
iyi müzik ve tapas tarzı lezzet seçenekleriyle, şık ve serin bir mekan
sunuyor. Mutfağın başındaki excutive chef Hıdır Mengus; Akdeniz
mutfağı ile Türk mutfağının füzyonunu sunuyor. Zeytinyağlı portakallı
enginar, pazıya sarılı levrek, isli yoğurtlu kebap gibi lezzetler iddialı.
Foryu’da sürpriz tadım geceleri ve pop-up etkinlikler de düzenleniyor, takipte kalın. Eylül sonuna kadar her gün akşam yemeği için
19.00’dan itibaren servise başlıyor. Rezervasyon yaptırmak gerek.

Sailors Alarga
12012 Sokak, No: 22, Hacımemiş Mahallesi, Alaçatı
Alaçatı’nın en eski otellerinden Sailors’ın bayrağı altındaki Alarga
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restoran, Hacımemiş’te 2013’te açıldı. Sailors’ın sahiplerinin ve müdavim misafirlerinin çevresi ile yaz-kış Alaçatı’da yaşayan kitlenin yeni
buluşma noktası oldu. Bu yaz aynı kitleyi ve Hacımemiş’in zarafetini Alaçatı’nın kalabalığına tercih eden gezginleri ağırlıyor. Burası
Hacımemiş’in geç saate kadar açık olan ve zengin bir içki menüsü
sunan tek tük yerlerinden olduğu için, çoğunlukla ‘bar’ olarak algılanıyor ancak aslında oldukça iddialı bir restoran. İşletmeci Avram Habif,
menü ve mutfak konusunda çok titiz. Menüdeki Küçük Lezzetler
adlı bölüm, barda içki yanında veya atıştırmak için tüketilmek üzere
düşünülmüş. Başlangıçlar ve Ana Yemekler ise daha ağır. Fırında ekşi
elmalı ördek, naneli kuskusla servis edilen ızgara kuzu sırtı ve dana
kuyruğu (pöç) favori kalemler. Her gün akşam yemeği için 19.30’dan
itibaren servise başlıyor. Rezervasyon yaptırmak gerek.

sarımsak kreması ve yeşil elma salatasıyla servis edilen kemiksiz kuzu
kol ve tatlılardan beyaz çikolata çorbası… 120 kişi kapasiteli bahçesinde yer alan 12 metre uzunluğundaki barı ile konuklarına yemek
dışında da keyif vadeden Mancar için, şarap uzmanı Perran Arıbal
tarafından özel bir şarap kavı ve profesyonel gözle şaraplara eşleştirilmiş geniş bir peynir menüsü de oluşturulmuş. Restoran sahipleri,
İspanyol şefle birlikte, Ege Mutfak Sanatları Akademisi’ni açmayı
ve Türkiye’den Michelin yıldızlı şefler yetiştirmeyi hedefliyor. Ekim
ortasına kadar her gün akşam yemeği için 19.30’dan itibaren servise
başlıyor. Rezervasyon yaptırmak gerek.

1

Mancar
Yeni Mecidiye Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi No: 2,
Alaçatı

Asfalya

Kasabanın yeni ‘fine-dining’ mekanı Mancar, haziran başında, Cevat
Akgerman, Fehmi Yaşar, Mehmet Sepil ortaklığında açıldı. Yeşil rengin gizli hakimiyetinde bir bahçede, taş ve metalin uyumu içinde ağır
ve dingin bir yemek deneyimi sunuyor. San Sebastian’dan gelen şef
Daniel Lopez Inza, Mancar’da Ege mutfağına yaratıcı yorumlar getiriyor. Menüdeki bütün yemekler için ciddi bir hazırlık yapılıyor; iddialılar arasında mühürlenmiş ton balığı, sotelenmiş mevsim sebzeleri,
Ege’nin kabuklu deniz ürünleriyle yapılan risotto; yeşil zeytinli patates
püresi ve kırmızı Alaçatı sosuyla servis edilen trança; fırınlanmış
tatlı biber sosu ve patates püresiyle servis edilen dana yanağı, konfit

Bilmeyenler hemen aydınlansın: “Asfalya” Rumca sigorta demek. Ve
İzmir’de çok sık kullanılan bir kelime. “Asfalyalarımı attırma!” şeklinde bile kullanılıyor. Haziran ayında açılan Asfalya ise, işini ciddiye
alan bir restoran-bar. Hacımemiş’te eski bir taş ev restore edilmiş ve
avlusu düzenlenmiş. Hacımemiş’in pek çok noktasında olduğu gibi,
iç mekanlarda ahşap başrolde. Yerdeki karolar göz alıyor; girişte kullanılan, yerden tavana uzanan kocaman tahta raflık, bir çiftlik evinin
mutfağını anımsatıyor. İçinde yok yok; mekanın seçkisindeki şaraplar;
sürahiler; antika ufak tefek mutfak aletleri; eski bir terazi; külüstür bir
radyo... Arkadaki avluda ise samimi bir ortam, ahşap masalar, yaratıcı
aydınlatma araçları var. Menüyü, hem rakı hem de şarapla uyuşacak
şekilde tasarlamışlar; çok zorlamaya gitmeden, deneysel olmadan
basit lezzetleri özenle yapıyorlar. Zeytinli biftek, kuşkonmazlı bonfile,
karidese sarılı kalamar iddialı kalemler. Oldukça geniş bir şarap listesi var. Yemek sonrası, özellikle avluda muhabbet uzuyor. Her gün
akşam yemeği için 19.30’dan itibaren servise başlıyor. Rezervasyon
yaptırmak gerek.

12012 Sokak, No: 26, Hacımemiş Mahallesi, Alaçatı

Mancar

Unter
12012 Sokak, No: 54, Hacımemiş Mahallesi, Alaçatı
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1, 2: Asfalya

Hacımemiş Palas’ın girişinde, Dutlu Kahve’nin tam karşısında rakipsiz
bir konuma sahip bu mekanı bu yaz, Karaköy’ün havalı restoran-barı
Unter işletiyor. İç mekan otelin bir uzantısı olarak türlü ilginç buluşlar
ve eski malzemeleri yeniden hayata getirme fikirleriyle dolu. Girişteki
basın arkasında dikkat çeken dokuya yakından baktığınızda, eski
pencere pervazlarıyla karşılaşıyorsunuz. Avluda ise zeytin ağaçları,
taş duvara sırtını dayamış oturma köşeleri, orijinal lambalar var. En

Unter

çok dikkat çekense, iç mekanın duvarlarındaki siyah-beyaz çarpıcı
portreler. Bunlar, Hacımemiş Palas’ın hemen yanındaki köy kahvesinin müdavimlerinin portreleri; fotoğrafçı ise Bennu Gerede. Bu fotoğraflar, Hacımemiş’in sadece gezginlerin değil, burada doğup büyüyenlerin de yeri olduğunu hatırlatıyor. Yemek ve bar olarak hizmet
veren Unter’de esas keyif ön tarafa oturup kokteyl yudumlarken gelip
geçeni izlemek. Aperol Spritz ve Mai Tai favori kokteyller.

Club 29
18000 Sokak, No: 35/45
İstanbul’un Çeşme çıkartmasında son havadis: 29’un Port Alaçatı
yolundaki yeni yeri. İstanbul’un bu köklü ve kalite, atmosfer, istikrar
gibi konularda kusursuz işletmesi Çeşme’de belli bir kesimin gece
eğlencesi anlayışına ilaç gibi geldi. Port Alaçatı yolunda bir noktada,
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ahşap pergolalar; mermer yüzeyler; havuz ve bembeyaz masaların
hakim olduğu bir atmosferde, 17.00 itibariyle servis vermeye başlıyor
Club 29. Mert Şeran imzalı menüde 29 klasikleri var. Havuzlu kısımda
yer alan club bölümü ise, gece geç saatlere kadar açık. Resident
DJ Mete Özer’e; bazı haftasonları Engin Yelkenci guest DJ olarak
katılıyor. Oldukça kapsamlı kokteyl menüsünde favoriler passion
fruit, mango ve zencefille yapılan Tropical Martini. Haftasonları, hem
akşam yemeği hem de kulüp bölümünde yer bulmak oldukça zor
oluyor; rezervasyon gerekiyor. Vale hizmeti var.

Kum Beach

1
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1, 2: Before Sunset

Kum Beach
Mehmetkuyu Plajı, Alaçatı
2000’lerin ortalarında, Çeşme ve özellikle Alaçatı henüz bugün
oldukları kadar popüler değilken, yarımadanın en güzel bölgelerinden Altınkum plajında hizmet veriyordu Kum Otel ve Kum Beach.
Haldun Demirhisar’ın yarattığı doğaya saygılı ve zarif Kum markası;
2009’da Rus iş adamı Mihail Prohorov’un Altınkum’un büyük bölümünü tepkiler doğurarak satın almasıyla kapandı. Haldun Demirhisar,
Prohorov’un kiracısı olmayı reddederek Altınkum’u terk etti; İzmir ve
Çeşme’deki diğer projelerine ağırlık verdi. 2013’te Alaçatı’da yeniden
açılan Kum Beach, müdavimleri yeniden bir araya getiriyor. Burası
Çeşme’nin en güzel plajlarından biri. Demirhisar, koya hiçbir müdahalede bulunmamış. Bir damla bile beton dökmeden, kumu taşımadan,
güneş enerjisi panelleri kurarak ve bardan masalara, şezlonglardan
duş bölümüne kadar her detayı ikinci elcilerden toplayarak yaratmış
yeni Kum Beach’i. Her şey müthiş bir ahenk içinde. Malzemeler
zevkle derlenmiş, insan etrafta gördüklerinin yeniden dönüştürülmüş
malzeme olduğuna inanamıyor. Müziğin sesi ve türü sakin, asla kitap
okumanıza mani olacak seviyede değil. Plajın hiçbir noktasında bir
markanın sponsorluk ibaresi veya herhangi bir logo yok. Bu yaza özel
iki sürpriz: Plajın girişinde Deli Deli açıldı ve içinde Alaçatı’nın gastronomi tapınağı Alancha var; Alancha beach food konseptiyle. Diğer
tarafta ise Katre Otel’in sahibesi Figen Mertol, Katre Otel’de çok
beğen nilen kahvaltı ve brunch’ını sunuyor. Giriş 40 TL.

Before Sunset
Ovacık Mevkii
Çeşme yarımadasını çok iyi bilmeyenlerin kolay bulamayacağı bir
noktada, geçtiğimiz yaz açıldı Before Sunset. Ovacık bölgesinde,
enginar tarlaları arasında kıvrılarak ulaşılan Çatalazmak koyunda az
insanın bildiği bir yer olarak ilk senesini geçirdi. Mekanın, “Kontrolsüzce büyümek istemiyoruz” diyen ve bu yüzden reklam yapmaktan
çekinen altı ortağı (Murat Öktem, Eyüp Necimoğlu, Sarp Başak,
Kerem Erhan, Faruk Tan ve Efe Gürsoy), arkadaş çevreleri ve o çevrelerin çevrelerine yayılarak büyümenin keyfini çıkartıyorlar. Burası
ahşabın ve bambuların ağırlıkta olduğu, insanda tasasızca keyfine
bakma arzusu uyandıran içten bir beach club. Öğle yemeğinde harika
seramiklerle süslü odun fırınından çıkan pide ve pizzalarla doyabilir,
akşamüstü saatlerinde kokteyl içerek sosyalleşebilirsiniz. Müdavimlerin çoğunun 18-30 yaş arasında olduğu Before Sunset’te haftasonları
müthiş partiler oluyor. Eğlenmeyi seven ve canlı bir kitle, house ve
deep house tınılarıyla dans ediyor ve coşuyor. Favori kokteyller salatalık suyu ve cinle yapılan Çengelköy ile Aperol Spritz. Neden ‘Before
Sunset’? Çünkü güneş, plajın sağındaki Sakız adası üzerinden müthiş

Propaganda Beach

bir şekilde batıyor. Plajın hemen yanında, çift kişilik sekiz bungalov, üç veya dört günlük paketlerle konuk ağırlamayı bekliyor. Son
ve önemli bir not: 31 Ağustos günü, burada Orange Date imzalı bir
event var. Nicolas Jaar’ın, Dave Harrington’la birlikte yarattığı Darkside, Before Sunset’te performans veriyor. 2013-2014’ün en iyi projesi
Darkside’ın dehşet setleri, müzikle içli dışlı olan herkes için harika
geçiyor. Before Sunset’in en dolu ve en uçarı olacağı gün, not ediniz.
Beach club’a giriş 30 TL; özel event’ler ve partilerde değişiyor. Haftasonu rezervasyonsuz gelmeyi denemeyin.

Propaganda Beach
Piyade Kumluğu, Alaçatı
Alaçatı sevdalıları Indhira ve Adnan Taşpınar çifti, geçen ay İstanbul’daki çok sevilen gece kulüplerini Çeşme’ye taşıyıp Propaganda
Beach’i açtılar. Eski Seaside’ın yerine açılan plaj, toplam 7500 metrekareye yayılıyor ve girintili koyu sayesinde tamamen özel bir nokta
hissi veriyor. Bir köşede Yogaia’nın hocalarının belirli saatlerde verdiği
yoga dersleri; bir yanda Galata’nın hip butiği Selfestate’in pop-up
şubesi; diğer uçta ayurveda masajı yapılan cibinlikli localar; renkli
hamaklar, kumsalı baştan uca kuşatan şezlonglar; kocaman yemeiçme alanı... Favori kokteyl Alice in Wonderland (Malibu, votka, üzüm
suyu, ananas suyu, tarçın). Propaganda aynı zamanda iddialı bir
gece kulübü. Hemen girişinde bulunan bar ve DJ kabini için oldukça
özen gösterilmiş, dehşet bir ses sistemi ve denizin hemen üzerinde
esintili bir bar ve kulüp bölümü var. Özellikle haftasonları, sabaha
kadar dans etmek isteyen elektronik müzik takipçilerinin favori yeri.
15 Ağustos’ta Chill-Out Festival düzenleniyor; ayrıca yine Ağustos
ayında Tale of Us ve Solomon performansları olacak. Plaja giriş 30 TL.
Gece ise, özel event’ler haricinde giriş ücretsiz.

Fly Inn
Altınkum, Çiftlikköy
İzmir’in tanınan, önemli isimlerinden mimar ve şehir planlamacısı
Hakan Dalokay, 1995-2001 arasında Aya Yorgi’de estirmişti Fly Inn
rüzgarını. Zamanının en sevilen beach club ve gece kulüplerinden
biriydi. Bu yaz Altınkum’un Sakız adasına en yakın noktasında yeniden doğuyor. 40 dönümlük beach club, adeta ufak bir tatil köyü.
İçinde Y’Git restoran, Köşem Balıkçı, iki adet Tektekçi shot barı,
Reyfuu adında bir kafe, beach volley sahası, basketbol sahası, Çağla
Kubat SUP ve çocuklarınızı bütün gün oyalayacak etkinliklerle dolu
Doğa Rutkay çocuk atölyesi bulunuyor. Güneşlenme alanları ise üç
kademeli; ahşap deck, çim alan ve kumsal. Giriş 40 TL.

Babylon Çeşme
Aya Yorgi
Babylon’un Aya Yorgi’nin hemen girişindeki kocaman mekanı, her
yaz daha da yeşilleniyor ve güzelleşiyor. Arkadaki bahçelerde limon
ağaçları girişte insana serinlik veriyor, mis kokuyor ve daha da
iyisi harika limonata var. Limonata hafif geliyorsa; bahçe domatesi
ile yapılan ilginç ve serinletici Bloody Mary buranın imza içeceği.
Bakımlı çim alanı, tecrübeli ve canlı servis ekibi sayesinde gündüz
ailelerin ve köpeklilerin rahatça takıldığı beach club’ların başında
geliyor Babylon Çeşme. Ağustos ayında ise müzik ve parti ile dolacak. David Vendetta (1 Ağustos), Milk & Sugar (8 Ağustos), yerli DJ
dörtlüsü Lust (9 ve 23 Ağustos), ünlü oyuncu Elijah Wood ve DJ Turquoise Wisdom’ın bir araya gelerek oluşturduğu Wooden Wisdom (16
Ağustos) gibi isimleri ağırlıyor. 30 Ağustos akşamı ise, Erol Alkan ve
Gramatik gibi ağır topların resm-i geçit yapacağı Babylon Soundgarden Çeşme var, not edin.
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