ROTA

GÜMÜŞLÜK

Köye Gümüşlük Akademi’yi kazandıran Latife Tekin burası için ‘sonsuzluk hissi veren ufuklu genişlikler cenneti’ diyor.

GÜMÜŞ RENKLİ YAZ
Bodrum’da Türkbükü, Bitez ve Gölköy’ün hareketli imajına inat
mandalina ve limon ağaçlarıyla çevrili, saklı kalmış bir balıkçı
köyüne davetliyiz. Yine bir Ege seyahatinde, bu kez sessizliğin
sesini anlatan Gümüşlük’teyiz…
TUĞÇE KAYAR FOTOĞRAF XAVIER ALLARD
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unan tarihçisi Heredot’tan mitolojik kahraman
Artemis’e bir zamanlar tarihi karakterlere ev sahipliği
yapan ve Myndos antik şehri üzerinde kurulan
Gümüşlük gösterişsiz bir zarafeti andırır. Zira ele
avuca sığmayan Bodrum’un hareketli imajından uzak,
doğal güzellikleri bozulmamış mütevazı bir balıkçı
köyüdür bahsi geçen. Gümüşlük’e yerleşen ve bu sahil
kasabasına sanat ile edebiyatın buluştuğu Gümüşlük
Akademi’yi kazandıran yazar Latife Tekin’in dediği gibi
‘sonsuzluk hissi veren ufuklu genişlikler’ cennetidir
kısacası. Adını eskiden tepelerde bulunan gümüş
madeni ocaklarından aldığını söyleyenler de vardır; günbatımında
gümüş rengine bürünen denizden de… Bu efsanelerden hangisi
doğrudur bilinmez. Ancak ilk görüşte âşık olacağınız Gümüşlük’ten
ayrılırken, buraya bir daha geri dönmek için artık birçok nedeniniz
vardır… 21. yüzyılın bu modern cenneti, tipik bir Ege kasabasının
tüm özelliklerini barındırır içinde. Bodrum’un hemen yanı başında,
sakin, oturaklı ve alımlı bir genç kız edasındadır. Mavi kapılı,
beyaz sıvalı evlerin mutfaklarında pişen lezzetlere limon ağacının
kokuları karışır. Öte yandan kendine has yapısı samimiyetiyle
içine çeker sizi. Sahil şeridi boyunca uzanan konaklama mekânları
denizle iç içe geçen bir sonsuzluk hissi aşılar. Sessizliğin sesle bir
köprü kurduğu plajda ilk olarak klasiğe dönüşen Kulüp Gümüşlük
göz kırpar size. Küçük villalar halinde konumlanmış otel odaları,
günün her saatinde ‘an’ın içinde kalmaya izin veren barı ve lezzetli

yemekleriyle Kulüp Gümüşlük beldenin merkezi konumunda yer
alır. Kıyı şeridinin en sonuna doğru ilerlediğinizdeyse rüzgâr sörfü,
yelken ya da katamaran gibi sportif aktivitelerin yapılabileceği Club
Hotel Zemda konuşlanmıştır. Aslında dinginliğin altını çizerken
maceraperest ruhunu da açığa çıkarır Gümüşlük. Ancak hiçbir
zaman aşırıya kaçmadan, o sakin pencerenin içinde…
Gümüşlük sahilinin hemen karşısındaki Tavşan Adası’na denizden
yürüyerek geçmek tatil ritüellerinden biri. Tavşan Adası’na
ulaşmak için üzerinden geçilen yarı yıkık geçit Helenler döneminde
Halikarnassos Kralı Mousolos’un emri üzerine inşa edilmiş. Efsaneye
göre Kral Mousolos ve sevgilisi Artemisya Tavşan Adası’na gidip
hem orada yaşayan tavşanları besler hem de muhteşem günbatımını
izlerlermiş… Gümüşlük’ün iki sahilini birbirinden ayıran bu mistik
adaya gitmek için denizin içinden yürüyerek geçebilirsiniz. Tavşan
Adası âdetini yerine getirdikten sonra takılar, hediyelik eşyalar ve
kıyafetlerin yer aldığı renkli çarşıda gezebilirsiniz. Gümüşlük’ün bu
dar sokaklarında, her balıkçı restoranında ya da cafe’de ise üzerine
oyulmuş değişik desenlerden sızan ışıklarıyla ağaçlardan sallanan
sukabakları karşınıza çıkar… Gümüşlük’ü turuncu renkleriyle
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GÜMÜŞLÜK
GÜMÜŞLÜK’TE NEREDE KALINIR?
CLUB GÜMÜŞLÜK
22 yıl önce, Ege Denizi’nin kıyısında bir mandalina bahçesi içinde
kurulan otel müstakil ev şeklinde odalardan oluşuyor. Gümüşlük sahilde
konumlanan kulüp beldenin en hit buluşma noktası.
ÖZAK PANSIYON
Pansiyon baştan sona kaçış adresi olarak tasarlanmış zira bu
pansiyonda televizyon yok! Denize bakan odaların yanı sıra pansiyonun
restoranında yöresel yemekler sunuluyor.
ARIAN RESORT HOTEL
Bodrum’un en iyi otelleri arasında gösterilen butik otel tatilde sakinliği
tercih edenler için tasarlanmış lüks süitlerden oluşuyor.
PANORAMA HOTEL BODRUM
Aynı zamanda barı ve restoranı bulunan Panorama Hotel Bodrum
nefes kesen Gümüşlük manzarası ve samimi atmosferiyle gönlümüzü
fethediyor.
GÜMÜŞLÜK TAŞ EV
Yalı Mevkii’nde bulunan beş odalı butik otelin mandalina ağaçlarıyla
çevrili bahçesinde kahvaltı keyfi bambaşka.

Gümüşlük’te
Tavşan Adası’na
gitmek ve
ağaçlara asılmış
su kabaklarının
altında keyif yapmak
tatilin en keyifli
anlarından olmaya
aday. Tavşan adası
buranın en ilgi çeken
yerlerinden biri
ve her yıl ziyaretçi
akınına uğruyor.
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aydınlatan sukabaklarının yapım atölyesini ziyaret edip bir hatıra
satın almak isteyenleri bölgenin saklı kalmış köyü Dereköy’e davet
ediyoruz. Dereköy’ün ardından Türkiye’nin hiçbir köşesinde
rastlanmayan piramit mezarları görmek üzere Kavakderesi Vadisi’ne
yol alıyoruz. Yalnızca Gümüşlük sakinlerinin bildiği piramit
mezarları bulmak için bir hayli çaba sarf etmek gerek zira yol
boyunca hiçbir panoya rastlamıyorsunuz. Bu yüzden bir mucizeyle
gizemli mezarların karşınıza çıkmasını umuyorsunuz. Selçuklular
döneminden kalma olduğu sanılan piramit mezarların olduğu
bölgede doğanın ilginç yapılarıyla sürpriz keşifler sizi bekliyor.

GURME MEKÂNLAR
Gümüşlük’te deniz ve plajın keyfini huzur kokan bir atmosferde
çıkartırken diğer yandan bölgenin gurme lezzet mekânlarını
keşfe çıkabilirsiniz. Öyle ki imambayıldı, kuzu kapama gibi
hepimizin bildiği yemeklerin en leziz halini Soğan Sarımsak’ın
samimi ortamında deneyimleyebilirsiniz. Sahil kasabaları arasında
en şahsiyetli restoranda tüm yemekler yöresel zeytinyağıyla

hazırlanıyor. Antik Myndos şehrinin en
güzel limanı olan taş iskelenin hemen
yanı başında saklanmış sizi bekleyen
Mimoza Balık Restoranı Gümüşlük’te
mutlaka gidilmesi gerekenler listemizde.
Adını eteklerinde konumlandığı kocaman
bir mimoza ağacından alan restoranda
sunulan günlük deniz ürünlerinin tadına
bakmak için aylar öncesinden rezervasyon
yaptıranlar dahi var. Sahil şeridinin en son
lokantasında birçok detay, sahiplerinin
ince zevkini yansıtıyor. Rengârenk
laternalarla aydınlatılmış denizin içindeki
görkemli hareketleri izlerken doğayla
kucaklaşıyorsunuz. Mimoza’nın aksi
yönünde ise Gümüşlük’ün saklı kalmış
lezzet adreslerinden biri, Siesta yer alıyor.
Yunanistan’da doğan ve Türkiye’ye
yerleşen bir aşçının hazırladığı kabak
çiçeği dolması, ızgara ahtapot bacağı
lezzetleri yemeden buradan ayrılmayın! Gümüşlük’te mütevazı
görünen samimi mekânlar bir diğeri de tipik Ege-Akdeniz
mutfağının zeytinyağlılarının tadına bakabileceğiniz Dalgıç
Restoran. Gümüşlük’te günbatımı keyfini ise Limon Cafe’de Candan
Hanım’ın gelincik şurubu eşliğinde çıkarabilirsiniz. Unutmadan,
adına ihanet etmeyen Limon Cafe aynı zamanda limon ağaçların
altında zengin bir köy kahvaltısı için en doğru adres! Şehirde
rastlayabileceğiniz türdeki sanat aktiviteler Ege’nin bu sakin yerleşim
yerinde büyülü bir atmosferde karşımıza çıkıyor. Öyle ki bu yıl
10.’su düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali,
taşları Kral Mozolos’un sarayı ve anıt mezarı için kullanılmış Antik
Taş Ocağı’nda gerçekleşiyor. Bu yıl 5 Temmuz’da kapılarını açan
Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali tüm yaz devam
ediyor. Öte yandan Gümüşlük Akademisi zengin edebiyat ve sanat
atölyeleriyle ziyaretçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Mandalina ve
limon ağaçlarının sıkça yolunuzu kestiği, çok büyük kalabalıkları
ağırlamasa da müdavimlerinin vazgeçemediği Gümüşlük’te mavi ile
beyazın renk hâkimiyetine teslim olmamak neredeyse imkânsız…
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