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Heredot ya da Kaptan-ı Derya Turgut Reis bilir miydi 
Halikarnassos veya Petrium olarak tanıdıkları bu küçük balıkçı ve 

süngerci kasabasının günün birinde bizim Bodrum olacağını?
Serda BüyüKKoyuncu / instagram @serdabuyukkoyuncu

BodrumBildiğiniz gibi değil…

B
u muhteşem ilçe tarihi adını ünlü yazara vermiş, 
Halikarnas Balıkçısı yapıvermiş onu bir çırpıda.
Şairin tutkusunun aynısı Neyzen Tevfik’e ve Zeki 
Müren’e de yansımış. Zamanla büyüsünü tüm 
dünya keşfetmiş, zamanla gelişerek zenginleşmiş. 

Bugün Türkiye’nin St. Tropez’si olarak kabul ediliyor 
Bodrum. Sanatçılara ilham veren dingin güzelliğinin yerini 
son yıllarda makyajlı ve bolca süslü bir güzellik aldı. Artık 
büyük şehirler gibi trafiği var. Ancak hâlâ çekim gücü çok 
yüksek! Haydi, biraz dolaşalım, bizim Bodrum bakalım 
sizin bildiğiniz Bodrum mu? Karar verelim. 

HHH

Gelin önce merkezine gidelim Bodrum’un, pazarını 
dolaşalım. Bir şey almanıza gerek yok, tablo misali 
görüntüler, yöreye özgü dokumalar ve bir büyük şehirli 
olarak alışık olmadığınız taze sebze-meyve kokuları 
yeniden hayata dönmenizi sağlayacak. Soluyun! kendi 
şehirlerinize dönerken yolluk niyetine. 

HHH

Yaşayan müze tarzının başarılı örneklerinden birine 
götüreyim mi sizi? Dünyanın en büyük sualtı arkeoloji 
müzesine. Hani hep takıp takıştırıldıktan sonra yürüyüş 
yapılan taş duvarların oraya. Kaldırın başınızı şimdi 
yukarı. Bodrum manzaralarının vazgeçilmezi ile 
tanıştırayım sizleri. Adı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi. 
Ülkemizde eşi benzeri olmayan bir güzel ile aranızı 
yapacağım. Daha ne olsun? Dünyanın yedi harikasından 
biri olan Mozole’nin taşlarını feda etmiş St. John 
Şövalyeleri bu güzeli yaratmak için. Bodrum Kalesi albüm 
yapraklarını size göstermek için müzeden içeri girmenizi 
bekliyor. 

HHH

Bodrum’a bir güneş yetmemiş, bir güneşe daha ev 
sahipliği yapmış. Biz kısaca ‘Zeki Müren’ diyoruz. 
O ‘Sanat Güneşi, Bodrum Paşası’ diyor. Rica edelim 
kendisinden evinin kapılarını açsın paşasının. Zeki Müren 
Sanat Müzesi’ ni görmezseniz içi rahat etmeyecek. İyisi 
mi siz de kırmayın onu. 

HHH

‘Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli’ diyorsanız, 
‘Kaleyi bir de manzara yapayım gönlüme, yudum 
yudum içeyim Bodrum’u kaleye karşı’ diyorsanız haydi 
beni takip edin. Cömertliğim üzerimde. Sizi harika bir 
yere götüreceğim. Ege’nin ortasındaki Marmara’ya: 
The Marmara Hotel’ine. Personeli bilmem ama otelin 
bizzat kendisi ‘yakinimdir’. Pek severiz birbirimizi. Fransız 
mimarisini oldum olası severim. Ee o kadar Paris yazdık, 
Loire Vadisi yazdık Piri Sesli Seyahat Uygulamasına, NTV 
Ayrıcalıklı Rotalar’a. Bulaştı her halde bana da. Bana 
bir haller oldu, pek bir sempati duyar oldum Fransızlara. 
Christian Allart’ın eli değmiş otele, bir başka havalı olmuş. 
Bir otelde en sevdiğim şeyi yapmışlar, odalara ruhsuz 
resim koymak yerine ruh katmışlar. Mevlüt Akyıldız’ın 
resimlerini, heykellerini, Sıtkı Kösemen’in Bodrum insanları 
fotoğraflarını, etnik ve antika objeleri tatilimizin içine 
yerleştirmişler. 

HHH

Merkezden uzaklaşmayayım, ama canlı müzik ve fonda 
Ege rüzgarı istiyorum diyenlerdenseniz buyrun efendim 
Yacht Club’ı sizin için ayarladım. Rüzgâr da hediyem 
olsun. Yok ben senin gibi ev kuşu değilim, sabaha 
kadar eğleneceğim diyorsanız siz Mandalin’e, Adamik 
Bar’a veya Mavi’ye gidin, ben de yatmaya. Ama yarın 
anlatırsınız bana Bodrum gecelerinin dedikodularını… 

HHH

Ben manzaracıyım mı diyorsunuz? Tamam o zaman size 
de SOPRANO’S verelim. Hem şık hem de Marina Vista 
Hotel’in terasında olduğundan harika manzarası olan 
bir bar. Kokteylleri de pek lezzetli… Soprano’un arka 
sokağında ise Hala Bodrum isimli beş odalı mütevazı 
ama keyifli bir otel var. Bahçesindeki barda harika 
kokteyller yapıyorlar.

HHH

Off sıkıldım cıs tak-cıs tak, biraz da koy gezisi yapalım 
mı? Konacuk, Bitez, Akyarlar ve Turgutreis.
Hem serinlemek hem de tatlı yemek için en iyi yerlerden 
biri Bitez Dondurmacısı. Bitez Sarnıç Beach Club denizi, 
kaliteli müziği, dünya mutfağı ve lezzetli kokteylleri ile 
sevdiğim yerlerden biri. Etli yaprak sarması yemeyi 
unutmayın. Ama benim gibi abartmayın. Durmasını bilin. 

HHH

The Luxury Collection Türkiye’de ilk sahil otelini Bodrum’da 
Caresse ismiyle açmıştı. Karaada’nın karşısındaki otelin 
84 tane odası var. 1600 metrekarelik Spa Caresse özel 
ve yerel terapileriyle şimdiden müdavimlerini oluşturmuş. 
Burada akşam yemeklerini sevmeme sebep adeta 
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Halikarnas balıkçısından, Neyzen Tevfik’e
 ve Zeki Müren’e yansıyan. Zamanla

 büyüsünü tüm dünyanın keşfettiği Bodrum.
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masmavi bir lagünün içinde muhteşem bir manzara ve 
müzik olması sanırım. 

MÜZİK
Müzik dinlemeye doymayanlar yeriniz Gümüşlük. 
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali 26 Temmuz’da başladı 
ama 4 Eylül’e kadar devam ediyor. Klasikten caza, 
etnik müzikten alternatif müziğe, workshop’lara ve Jam 
Session’lara kadar geniş bir yelpazede tam bir festival 
havası estiriyorlar Gümüşlük’te. Geleneksel olarak devam 
eden klasik müzik konserleri “Taşta Klasik” başlığı altında 
2500 yıllık tarihi taş ocağında gerçekleşiyor. Festivalin 
Gümüşlük sahilindeki merkezinde denize ve kumsala 
kurulan sahnede gün batımlarında düzenlenecek caz 
konserleri “Suda Caz” başlığı altında cazseverlerle 
buluşuyor. Yine bu mekânda gerçekleşen “Kumda Gitar” 
serisi ise 70’lerin, 80’lerin Bodrum’unu aratmıyor. 
No:81 Hotel’in sahiplerinin Gümüşlük’te açtıkları 
Değirmen, bu yaz evlenecekler için -hâlâ karar 
veremedilerse- farklı ve özel bir mekan olabilir. Ben 
bayıldım. Çok geniş bir alan içinde yemyeşil bir vaha.

HHH

Gümüşlük’te gün batımı içkisi için Limon Cafe’ye 
uğrayabilirsiniz. Günü uğurlarken kadehinizi sadece 
gökyüzünün muhteşem renklerine değil, manzarayı 
tamamlayan deniz manzarasına da kaldırın. Tabii bir 
kadeh de bana kaldırırsınız. O kadar ipucu verdim, 
umarım ihmal etmezsiniz beni!

HHH

Yalıkavak’ta kahvaltı için Havva Ananın Yeri’ne ya da 
gözünüzün önünde bahçeden topladıkları malzemelerle 
sofralar kuran Asmalı Çardak kahvaltı ve börek evine 
uğramadan olmaz. Bahçe içinde bir aile işletmesi Asmalı 
Çardak. Kahvaltı tamamsa haydi plaja gidelim artık. 

EĞLENCE VAKTİ  
Akalım Bodrum sahillerine…
Plaj ve plaj eğlenceleri için Xuma Beach ve X Beach 
doğru adreslerden ikisi. X’te Maldivler’den 500 ton kum 
getirip, 300 metre kumsal yapmışlar. Xuma’nın içinde bir 
de Ginger var. 

HHH

X Restaurant ise, merkezindeki Kosta Rika’dan özel 
olarak getirilen bir ton ağırlığındaki ihtişamlı Robellini 
ağacı, muz yaprakları ile botanik bitkiler arasına 
yerleştirilen üç metrelik masif masaları, salıncakları ve 
mermer barıyla bir plaj için alışılmadık detaylarla tropik 
bir bahçe gibi...

HHH

Sizi bilmem ama benim en sevdiğim mimarlardan Emre 
Arolat’ın imzasını taşıyan ve Luxury Lifestyle Awards 2015 
‘Orta Doğu’nun En Lüks Oteli’ ödülünü kazanan Palmalife 
Boutique Hotel’de konaklamayı seçerseniz, marinada 
deneyebileceğiniz restoranlar arasında Nusr’et ve Sait’i 
sayabilirim. Bir de bu marinadaki Pioppo dondurmaları 
çok leziz, benden söylemesi! Yalnız kaptırmayın 
kendinizi, dondurmanın renk cümbüşüne, benim başıma 
gelen size de olmasın. Gülmeyin ama boğaz ağrısını en 
son çocukluğumda yaşamıştım. 

HHH

Jw Marriott Bodrum bölgesinin en yeni ve en güzel 
otellerinden biri. Modern ve sade bir mimarisi var. 
Tamamı deniz manzaralı ve teraslı 107 odası bu oteli 
kalmaya değer kılıyor bence.

HHH

La Maison 12 odalı, renklerin insana huzur verdiği bir 
otel. Konforlu, şık, rahat, dingin ve kişiye özel servis 
anlayışı ile kendinizi şımartabileceğiniz bir “tatil evi” gibi 
kurgulanmış.

HHH

Zuma Bodrum çağdaş Japon mutfağının uluslararası 
temsilcisi ve ödüllü restoranı Zuma, yaz aylarında 
Yalıkavak Palmarina Bodrum’un havuz başında! 
Hafta sonları konuk DJ’lerin performansları ile öğleden 
sonra güneş batana kadar sürecek heyecanlı partilere 
de ev sahipliği yapıyor. İçindeki son zamanlar pek 
moda olan infinity pool (sonsuzluk havuzu) çok güzel. 
Zuma Bodrum’un deniz suyuyla doldurulan ve eşsiz 
deniz manzarasına sahip özel havuzu yaz aylarının 
vazgeçilmez noktalarından biri oldu. 

HHH

Anjelique Bodrum; İstanbul gece hayatı sahnesinin en 
önemli mekânlarından Anjelique, Bodrum Palmarina 
içindeki 800 metrekareye konumlanmış. Mekân, geniş 
localara ve etkileyici bir ambiyansa sahip. Saat 22.00 
ile 04.00 arasında açık. 

HHH

Fenix yarımadanın gece hayatına hareket katacak 
bir başka mekânı burası. Botanik bahçesi gibi bir 
atmosferde, Roma sütunlarının arasında barı, lounge 
ve yemek alanları var. Tasarım, Zeynep Fadıllıoğlu’nun 
elinden çıkmış. 

YAŞASIN TÜRKBÜKÜ!  
Göltürkbükü adına alışamadım…
Size bir şey itiraf edeceğim ama aramızda kalsın. Ben 
sonradan uydurulan şu Göltürkbükü adına alışamadım. 
Kuum Hotel, Türkbükü’nün hemen başında yıllardır hizmet 
veriyor. 5000 metrekare alan üzerine kurulu 19 odalı 
Bella Sombra Hotel Bodrum’un hoş mekânları arasında.  
Havuzunu Provence tarzının sade ve samimi havasını 
yansıtan bahçe mobilyalarıyla süslemişler. Otel dışı 
misafirlere de açık olan 80 kişilik restoranın menüsü, 
otelin sahibi Şebnem Ercantürk’ün Le Cordon Bleu 
deneyimini yansıtan Akdeniz ağırlıklı dünya mutfağından 
oluşuyor. 

HHH

NO:81 Hotel bu sene uğrayın diyeceğim yerlerden. Yaş 
günümü No:81’in 950 metrekarelik iskelesindeki Daze 
Restaurant’ da eşsiz bir manzara ve eşsiz bir gecede 
kutladım.  
Akşam yemeği sonrası gece kulübüne dönüyor mekân. 

George Rae tarafından yapılan heykeller otelin modern 
dekorasyonuna sanatı da katıyor. Her odanın içinde 
bulunan Merve İşeri’nin tablolarında 81 rakamı ise gizli 
olarak görselleştirilmiş. 

HHH

İtalya’daki Capri Palace Hotel & Spa’da hizmet veren 
Michelin yıldızlı restoran Il Riccio, D-Hotel Maris’ten 
sonra iki sene önce Bodrum Cennet Koyu’nda ikinci 
şubesini açtı. İyi ki de açtı, bence hem restoran hem de 
otel olarak Bodrum’un en şık, en değişik mekânlarından 
biri oldu. Öncelikle kopyala-yapıştır bir sürü mekâna 
örnek olmasını dilediğim bir mimari, insanı bir hayal 
âlemine sokuyor. Yemekler çok lezzetli, servis de iyi, 
odalar muhteşem. Salaş balık restoranlarında ödediğiniz 
parayı düşününce fiyatlar pahalı değil. Tatlı mönüsü 
yok, sizi bir odaya götürüyorlar. Onlarca çeşit tatlı var 
ve tabağınızı doldurabildiğiniz kadar dolduruyorsunuz, 
fiyatı ise makul. Tesis gündüz plaj olarak da hizmet 
veriyor ve denizi mükemmel. Geçen yaz iki Il Riccio’yu 
da denedim. Hangisi dediğinizde tercih yapmak biraz 
zor, ama parmağım Bodrum için kalkıyor.

HHH

Bodrum’da en sevdiğim otellerden biri olan Casa Del 
L’arte’de, Casa Frida Beach Club ve Türk mutfağından 
seçkin örnekler sunan Ninu Restaurant, gitmeye değer iki 
adres. Her tarafın sanat eserleri ile bezendiği adeta müze 
kıvamındaki otelde kalmak büyük keyif.

OFF ÇOK ACIKTIM…
Off çok acıktım diyorsanız haydi gelin size biraz da 
restoran tüyoları vereyim. İşte size çok seçkin bir restoran 
listesi!

•	Bodrum	Marina’nın	tam	karşısındaki	Gemibaşı	
Restaurant deniz ürünleri özellikle de ‘böcek’ denilen 
karavida konusunda çok iddialı. 

•	Menüsünde	ağırlıklı	olarak	balık	olan	bir	diğer	
mekân Memedof Restaurant ile Akdeniz lezzetlerini 
bulacağınız Kocadon Restaurant iyi alternatifler 
arasında yer alıyor. 

•	Bodrum’un	en	iyi	tesislerinden	biri,	‘mavi	bayraklı’	
plajıyla Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum. 
Çökertme kebabı harika! Bünyesindeki Olives 
Restaurant’da canlı müzik eşliğinde Türkiye’nin  
değişik bölgelerinden lezzetler tadabilirsiniz.  
Saigon ise Asya mutfağının egzotik tatlarını  
sevenler için. 

•	Otları,	zeytinyağlıları,	tencere	yemekleri	ve	 
hamur işleri ile gerçek Bodrum mutfağını  
denemek isteyenlere Konacık’taki Kısmet Lokantası’nı 
öneririm.

•	Bodrum’u	bir	de	tepeden	görmek	istiyorsanız	
Kafedaki lezzetli yemekleri ve manzarasıyla size 
beklediğinizden fazlasını sunuyor. 

•	Bitez’deki	Bağarası	Restaurant’a	uğrayın.	Pırasa	
kavurması, çıtır mantısı, ot ve zeytinyağlı çeşitlerini 
tadın.

•	Akyarlar	Özbalcı	Pidecisi’nde	çok	lezzetli	pideler	var,	
özellikle Özbalcı lokumunu deneyin. 

•	Fener	Balık	gene	Akyarlar’da	bulunan	ve	İstanköy	
Adası manzaralı iyi bir restoran. 

•	Gümüşlük’te	akşam	yemeği	için	Mimoza	Restaurant’ı	
öneririm. Yalnız fiyatlar hayli tuzlu, aklınızda olsun. 
Hemen yanındaki Melengeç , Mimoza’nın çok 
benzeri ve yer bulamadığınızda alternatifi.
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