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İnsanoğlu bir yerden bir yere gitme arzusunu

hep içinde taşımıştır.

Seyahat etme isteği var oluşumuzun bir

parçasıdır ve bu istek, hayatımız boyunca bizi

peşi sıra arkasından sürükler,

 bizi çağırır. 

Görünürde bir çok sebepten dolayı geziyor

olsak da, aslında herkesin tek bir sebebi

vardır; Kendini aramak ve varoluşunu anlamak.

İster bir sanat eserini görmek,

 ister yeni yerler keşfetmek bahanesi olsun,

aslında kendini tanımak için 

seyahat eder insan.

Dante'nin ilk sayısında sizleri İtalya'nın 2

özel şehri ve tarihin 3 Önemli başkentinde

ağırlamaktan büyük heyecan duyacağız.

KENDİNİZE YAPACAĞINIZ YOLCULUKLARIN

HEP KEYİFLİ GEÇMESİ DİLEĞİYLE

EDİTÖR'DEN

F�İLİ�Z DAŞTAN
 

filiz@europolitika.com

DANTE



İster tarih  başkenti, İster aşıklar şehri olarak

bilinsin, her  yolun kendisine çıktığı şehirdeyiz,

Roma'dayız. 

Fiumicino–Leonardo da Vinci Havalimanında

heyecanla pasaport kontrol sırasını bekliyoruz, fakat

bu sıranın bize biraz karışık geldiğini itiraf etmeliyiz,

bulunduğunuz sıranın  ortasından teğet geçen

başka bir pasaport kontrol sırası düşünün,  

İtalyan usulü  kontrol sırası bize geldikten sonra

alnımızın akıyla pasaport kontrolünden çıkıyoruz.

İlk hedefimiz şehir merkezinde konaklayacağımız

otele gidecek vasıtalar bulmak. Her yarım saatte bir,

sefer yapan özel otobüs ve ya tren ile şehir

merkezine gidebilirsiniz ayrıca taksi ile ulaşım

alternatifi de var. Havaalanından şehir merkezi

'Termini' 'ye yaklaşık 30 dakikada ulaşılıyor. 

Havaalanından ve ya tren istasyonundan alacağınız

bir şehir ulaşım haritası bundan sonrası için

elinizden düşmeyecek bir rehber olacaktır.

İnternet üzerinden rezervasyon yaptığımız otelin

adresini bulup otele yerleştikten sonra şehri keşfe

başlayacağız ancak öncesinde bir konuda bilgi

vermemiz gerekiyor; Roma 'daki oteller bazı

binaların belirli katları olabiliyor,  mesela 5 katlı bir

binanın ilk 2 katı otel, sonraki katları ev ve ya farklı

ofis katları olabiliyor hatta otel isimleri çoğu kez

İstanbul 'da alışkın olduğumuz gibi bina üzerindeki

büyük tabelalarda değil, kapı zilleri üstünde yer

alabiliyor.

Bizim yerleştiğimiz otel,  Piazza Di Spagna'ya

(İspanyol Merdivenleri) yaklaşık 50 m. mesafede,

iç avlulu, işlemeli demirden tarihi bir asansörü olan,

barok tarzı 5 katlı bir apartmanın son 3 katında yer

alan bir oteldi.

FOTOĞRAF FİLİZ DAŞTAN  

İtalya, dünyada en çok turist kabul eden ülkeler

arasında, hangi şehri olursa olsun müze ve ya ören

yeri ziyaret edecekseniz, önceden online bilet

almanız size en az yarım gün kazandıracaktır.

Önerebileceğimiz online bilet sitelerinden ikisinin

adresini sizinle paylaşıyoruz;

www.rome-museum.com  ve ya  www.tiqets.com

Bu sitelerden hem Roma içinde ziyaret edeceğiniz

müzelerin hem de Vatikan müzeleri için bilet

rezervasyonu yapabilirsiniz.

Bilet rezervasyonlarınızı seyahate başlamadan

birkaç gün öncesinden yapmanızı tavsiye ederiz.

Birden fazla müze için rezervasyon yapacaksanız,

müzeler arası mesafeleri ulaşım süresi ve ulaşım

şeklini düşünerek belirlemiş olmalısınız, bu şekilde

hem seyahatinizde kötü sürprizlerle karşılaşmamış

hem de seyahatinizi en verimli şekilde geçirmiş

olursunuz.

ROMA

Kolezyum,
Konstantin Zafer Takı
İspanyol Merdivenleri
Fontana Della BarcaccIa
Pantheon
Venezia Meydanı
Roma Forumu
Palatino Tepesi
Popola Meydanı
Tiber Nehri
Sant 'Angelo Kalesi
Vatikan Müzeleri

Roma 'yı hakkı ile gezebilmek için  en az 1 hafta- 10

gün gerekir, geçireceğimiz 3 günlük kısa

seyahatimize ne kadar çok yer sığdırabilirsek o

kadar çok karlıyız  mantığı ile aşağıdaki listeyi

hazırladık ancak 3 günlük Roma seyahatinin 1

gününü  sadece Vatikan Müzelerini gezmek için

ayırdığımızı önceden belirtmiş olalım.

SAYFA 3

BÜTÜN YOLLAR ROMA'YA ÇIKAR !

ROMA'DA GÖRECEĞİMİZ YERLER 



Roma 'da görülmesi gereken yerler listesinin en

üstünde, Kolezyum (Collesium) diğer adı ile

Flavianus Amfitiyatro gelir.MÖ 72-80 yılları

arasında yapılmıştır, yapımına İmparator

Vespasianus zamanında başlanmış, İmparator

Titus zamanında tamamlanmıştır. 55 bin kişi

kapasitelidir.

Yaklaşık 2000 yaşındaki bu tarihi yapıya

yaklaştıkça 20 asır boyunca neler gördüğünü, neler

yaşadığını düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. 

 Gözlerinizi kapatıp daha da yaklaştıkça insan sesi

uğultularını bile duyabilirsiniz.

Gladyatör savaşlarını ve ya İmparator huzurunda

herhangi bir tiyatro ve ya etkinliği seyreden

yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış Roma halkını

düşünmek bile oldukça etkileyici bir his.

Kolezyum 'un açılışı 100 gün süren kutlamalara

sahne olmuş, gladyatör savaşları vahşi hayvan

dövüşleri  gibi etkinlikler yapılmış,  4 asır boyunca

ihtişamlı olay ve etkinliklere sahne olmuş.

Roma İmparatorluğu 'nun hristiyanlığı kabulünden

sonraki zamanlarda gladyatör dövüşleri ve Pagan

gelenekleri yasaklanmış, bu gelenek ve

etkinliklerin merkezi olan  Kolezyum da şaşalı

günlerine veda etmiştir.

Kolezyum 'un yanında başka bir yapı daha

dikkatimizi çekiyor; Konstantin(Constantinus)

Takı, yaklaşık 21 m. yükseklik, 36 m. genişlik ve

duvar kalınlıkları 7 m. olan bir yapı ve Roma 'nın ilk

Hristiyan imparatoru Konstantin adına MÖ 312

yılında Roma Senatosu tarafından İmparatorun

savaş zaferi anısına yaptırılmıştır. 

Anıtın üzerinde İmparatorun zaferi ile ilgili 

Latince  bir yazı bulunuyor, ve Kemer 'in üzerindeki

kabartmalarda Konstantin'in yaşamı anlatılıyor.

Ayrıca Kemer 'in üzerindeki bazı kabartmalarda

Herkül, Apollon, Diana ve Silvanus adına yapılan

Kurban seramonileri de yer alıyor.

KOLEZYUM (COLLESIUM)

SAYFA 4

KONSTANTİN ZAFER TAKI

FOTOĞRAF FİLİZ DAŞTAN  



İSPANYOL MERDİVENLERİ

İspanyol Merdivenleri, Piazza Di Spagna  diğer

adı ile İspanyol Meydanı'ndadır. Meydan, adını

yakınında bulunan İspanya Büyükelçiliği 'nden

almıştır. Merdivenler 1723-1726 yılları arasında

tepesinde bulunan Trinita dei Monti Kilisesi’ne

kolay ulaşmak amacıyla yapılmış, bugün ise

dünyanın en ünlü ve en çok ziyaret edilen

merdivenlerinden biri olmuştur. 

İspanyol Merdivenleri 'ne oturup biraz soluklanmak

etrafı seyretmek isteyebilirsiniz ancak belli bir

süreden fazla oturulmasına artık izin verilmiyor,

hatta resim çektirmek için oturmak istediğinizde

bile hemen sivil ve ya üniformalı polisler tarafından

uyarılıyorsunuz, oturmanın cezası da 150 Euro.

Bu meydana çıkan sokaklarda ,dünyaca ünlü

İtalyan markalarının mağazaları var. Bu markaların

bu sokaklarda olması uluslararası platformlarda

reklam vermek ile eş değer.

SAYFA 5

FONTANA DELLA BARCACCIA
İspanyol Merdivenleri 'nin hemen önünde bulunan

çeşmenin ismi Fontana Della Barcacci. 1629

yılında İtalyan  heykeltıraş Pietro Bernini  ve oğlu

Gian Lorenzo Bernini tarafından yapılmıştır.

Barok tarzda yapılmış, gemi şeklindeki bu tatlı su

çeşmesi, içinin bozuk para ile dolu  olmasından 

 anladığımız üzere, ziyaretçileri tarafından dilek

tutma çeşmelerinden biri haline getirilmiş  ve biz

de geleneği devam ettirmek amacı ile dilekte

bulunup çeşme havuzuna bozuk paramızı atıyoruz.

Dileği söylemek uğursuzluktur ancak Roma 'ya gezi

amacı ile  bir kez daha gelmeyi dilediğimizi

söylemekte bir sakınca görmediğimiz gibi

böylelikle Evrene  mesajımızı da vermiş oluyoruz.

Roma 'da Eylül ayı yaz ayları gibi sıcak geçiyor, bu

yüzden bu tatlı su çeşmelerini ziyaret etmek bir

anlamda serinlemek için de oldukça ideal.

Ziyaretçiler arasında su şişelerini çeşmeden

dolduranları gördüğünüzde sakın şaşırmayın.

Roma 'da bazı merkez noktalarda bedava su

doldurabileceğiniz çeşmeler olduğunu da

söylemeliyiz, üstelik hem gazlı hem gazsız su

seçeneğini de sunuyor, gönül rahatlığı ile

içebilirsiniz.

FOTOĞRAF FİLİZ DAŞTAN  



PIAZZA VENEZIA
Venedik Meydanı  (Sağ

baştaki resim)Roma 'nın

merkezinde bir noktadadır,

burada  Altare della Patria

olarak da bilinen Victor

Emmanuel II Anıtı bulunur. Bu

anıt Birleşik İtalya Krallığı'nın  

ilk kralı olan  Victor Emmanuel

II  için 1885-1911 yılları

arasında yapılmıştır. Bu

Meydanda, Mussolini de 2.

Dünya savaşı sırasında

konuşmalar yapmıştır.

SAYFA 6

PANTHEON
Pantheon (Sol baştaki resim)

Latince "Tüm Tanrıların

Tapınağı" anlamına

gelmektedir. İmparator

Hadrian tarafından MS 118-

125 yılları arasında yapılan

bina, tüm Roma yapıları içinde

döneminin en iyi korunmuş

binasıdır. Binanın en büyük

özelliği 43 m. çap ve

yüksekliğindeki Roma 'lılara

özgü bir beton kullanılarak

yapılmış kubbesidir,  ortasında  

"Oculus" denilen 8 m.

genişliğide bir delik bulunur.

7. yy 'dan itibaren Kilise olarak

kullanılan Pantheon

içindeRönesans ustası

Raffaello da bir Roma

lahitinde gömülüdür.

Pantheon 'a giriş ücretsiz 

ROMA FORUM
(Sağ ortadaki resim)

Roma 'lılar tarafından "Forum

Magnum" ve ya Antik ismi ile

"Forum Romanum",  Roma

medeniyetinin gelişim

gösterdiği merkez olarak da

bilinir, bu bölgede tapınaklar,

anıtlar, mahkemeler, senato evi

ve diğer kamu binaları

bulunuyormuş. Ören yeri

niteliğindeki bu bölgede pek

çok tarihi eser kalıntısına

rastlamak mümkün. Ayrıca

İmparatorluğun kalbi

niteliğindeki bu bölgede

dolaşmak Roma Medeniyeti ile

ilgili bilgi edinmek için çok iyi

bir tecrübe.

PALATINO TEPESİ
(S en alttaki resim)

Roma 'da İstanbul gibi 7 tepeli

bir şehir. Efsaneye göre,

Roma 'nın kurucusu "Romus" ve

"Remulus" kardeşlerin dişi bir

kurt tarafından bu tepede bir

mağarada büyütüldüğüne

inanılır, Roma şehrinin kökeni

burasıdır ve yapılan kazılarda

MÖ 1000 yıllarında da yaşamın

olduğunu göstermektedir,

tepede imparatorların evleri ve

tapınaklar bulunmaktadır,

İmparator Agustus evi, Kybele

Tapınağı ve Romulus klubeleri

bunlardan bazılarıdır.

FOTOĞRAF FİLİZ DAŞTAN  



Orjinal ismi ile Castel Sant Angelo, MS 139 'da

İmparator Hadrianus ve ailesi için mozole

olarak yaptırılmıştır. Ortaçağda kaleye

dönüştürülmüş. 64 m. çap 48 m. yükseklikte ve

surların uzunluğu 160 m. silindir bir kale.

Kale ile Vatikan arasında gizli bir geçiş koridoru

bulunmakta, Siyasi karmaşa dönemlerinde

Papaların güvenliğini sağlamak amacı ile bu

koridor oluşturulmuş. Papa Büyük

Gregorius’un bu kalede Melek Mikail’i

gördüğünü söylemesinden sonra kale şimdiki

ismini almış. Rivayete göre, Fatih Sultan

Mehmet Han'ın oğlu Şehzade Cem Sultan da

bu kalede bir süre esir edilmiş, zaten Kalenin

içinde silindir şeklinde hapishanelerin

bulunması ve Vatikan ile arasında gizli bir

koridor olması, Şehzade Cem Sultan esirlik

rivayetini destekler nitelikte

Piazza del Popola, Roma 'nın en büyük

meydanıdır. Meydan girişinde barok tarzda

yapılmış ikiz kiliseler; Santa Maria in Monte

Santo Kilisesi ve Santa Maria dei Miracoli

Kilisesi bulunmaktadır. Meydan çevresinde

pek çok restoran, cafe ve mağaza da bulunur .

Meydanın ortasında Mısır 'dan getirilmiş Dikilitaş

bulunur, Ayrıca meydanın kuzey tarafında Porta

del Popola adında çok ünlü bir kapı

bulunmaktadır, bu kapı MÖ 220 yılında

Adriyatik kıyısı ile Roma 'yı bağlamak üzere inşa

edilmiş Roma 'ya giden yolun kapısıdır

Popola Meydanını kesen Via del Corso, şehrin

en işlek alışveriş caddesidir. 1,5 km

uzunluğundaki  cadde bir nevi İstanbul 'un

İstiklal Caddesi gibidir.

SAYFA 7

POPOLA MEYDANI

SANT'ANGELO KALESİ

FOTOĞRAF FİLİZ DAŞTAN  



SAYFA 8

Roma'yı �k�ye bölen neh�r
"TIBER NEHRİ"   

T�ber'� b�rleşt�ren köprü
 "HADRIAN KÖPRÜSÜ" 

Latince ismi  "Tiberis"  İtalyanca ismi "Tevere"

olan nehir, yedi tepeli Roma şehrini ikiye

bölmektedir, Nehrin kaynağı Toskana Apeninler,

Fumaiola Dağı'ndan, Nehir güney yönünde

akarak, Perugia ve Roma 'yı geçmekte ve  Ostia'da

denize dökülmektedir

Roma 'daki pek çok yer gibi, Tiber Nehri için de

mitolojik hikayelere dayandırılmaktadır, bunlardan

en bilineni; Roma 'nın kurucusu olan Romus ve

Romelus kardeşleri kötü Kral Amulus, askerlerini,

ikizleri Tiber Nehri'nde öldürmeleri için

göevlendirir, ikizlere kıyamayan askerler onları

Tiber nehrinde boğmadan bırakır, sonrasında

ikizlere dişi kurt  bakar, onları büyütür. 

Tiber Nehri üzerinde bulunan onlarca köprü

içinde en eskisi ve en zarifi Hadrian Köprüsüdür. 

İmparator Hadrian'ın MS 136 'da yaptırmıştır.

Köprünün kenarları traverten ve  trabzanlarında

Bernini 'nin yaptığı 4 'ü baş melek olmak üzere

toplam 8 melek heykeli bulunur. Hz. İsa'nın

Kudüs'te yürüdüğü Çile yolundan ilham almıştır.

Meleklerin hüzünlü  yüz ifadeleri bu acı dolu yolda  

Hz. İsa 'ya eşlik etmelerinden kaynaklıdır. 

Köprünün diğer trajik hikayesi Ortaçağda kafası

kesilen mahkumlarının halka teşhir edilmesidir.

Vatikan yolu üzerinde bulunur ve Sant'Angelo

Kalesi'nin tam karşısında yer alır. 

FOTOĞRAF FİLİZ DAŞTAN  



Hadrian Köprüsü'nden geçerek Vatikan'a doğru

yürüyoruz, Aziz Petrus Meydanı'na yaklaşınca,

meydandaki uzun sırayı görmek bizi biraz

endişelendiriyor. güvenlik görevlilerinden birine

doğru yaklaşarak, "Müzeler için bu sıraya girmemiz

gerekiyor mu?" Diye sorduğumuzda arka kapıya

doğru ilerlememiz gerektiğini  söylüyor,

rahatlıyoruz  ta ki "Arka kapı" diye tarif ettiği yerin,

meydandan çıkıp dar bir sokaktan geçip kaleye

benzer surların dibinden yaklaşık 2 km kadar

yürümek olduğunu öğrenene kadar.

VATİKAN
Yürüdükçe, Vatikan 'ın  etrafının surlarla çevrili

olduğunu da görebiliyorsunuz. Nihayet Arka

kapıya vardığımızda gözümüzü korkutan bir sıra

yoktu. Online rezervasyon kodunu kapıdaki

görevliye göstererek gişeye biletimizi almaya

doğru kolayca ilerledik.

Biletinizi alırken, 5 Euro kadar bir ücret ile rehber

kulaklık da kiralayabiliyorsunuz ancak bu rehber

kulaklıkta Türkçe dil seçeneği yok, bunu bilerek

kiralamanızı tavsiye ederiz.

Vatikan  müzelerinde, hristiyanlık öncesi ve

sonrası Roma başta olmak üzere, antik dönem

Mısır, Kudüs, Mezopotamya, Suriye 'den ve

Rönesans dönemine ait 70 bin üzerinde  tarihi

sanat eseri olduğu, bunlardan sadece 20 bin

eserin ziyaretçiler için sergilendiği belirtiliyor.

Vatikan 'da ziyaret edilecek müzeleri sıralamamız

gerekirse; Sistina Şapel, Raphael Odaları, San

Pietro Bazilikası, Antik Roma-Yunan Müzesi,

Mısır Müzesi, Etrüsk Müzesi, Modern Dinsel

Sanat ve Resim Galerisi olarak sıralayabiliriz.

SAYFA 9

Vatikan Muhafızları
İsviçre'li Katolik askerlerden oluşan yaklaşık
100 kadar muhafız Papa'nın güvenliğini 500
yıldır sağlamaktadır. 
Üniformaları renkli ve dikkat çekicidir.
muhafız olmak için İsviçre'li ve katolik olmak
dışında bekar, 19-30 yaşlarında, en az 1.74
boyunda lise ve ya üniversite mezunu
olmak gerekiyor.

Görev yerleri Vatikan'daki Aziz Petrus
Bazilikası olan sade bir İsviçreli muhafız,
vergiden muaf aylık 1300 Euro maaş alıyor,
ulaşım ve konaklama giderleri de ayrıca
karşılanıyor.

FOTOĞRAF FİLİZ DAŞTAN  



Yüksek Rönesans 'ın dehası

Raphael ve öğrencileri tarafından

duvarlarına boydan boya fresk

tablo yapılmış 4 oda 'ya verilen

isimdir. 4 oda, Teoloji, Felsefe,

Adalet ve Şiiri temsil eder.

Raphael odalar için 11 sene

çalışmış ancak bitiremeden

1520 'de genç yaşında ölmüştür.

Kalan eksiklikleri öğrencileri

tamamlamıştır.
 

Raphael'in 1508-1511 yılları

arasında tamamladığı, Papa Julius

II tarafından kütüphane ve çalışma

odası olarak kullandığı  İmza Odası

'nda (Stanza della Segnatura)yer

alan Atina Okulu (sol üst fotoğraf)

isimli fresk hem Vatikan

Müzeleri 'nin hem de rönesansın en

önemli sembolüdür.

Atina Okulu karşısında

heyecanımız tarifsiz, bu tabloda

kimler yok ki! Antik çağın doğa

bilimci ve felsefecileri hepsi bir

arada toplanmış karşınızda

duruyor. Tablo merkezinde

kapıdan giren iki kişiden soldaki

yaşlı figür Platon sağdaki

Aristotales, Alcibiades, Socrates,

Bramante, Pisagor, Xenophon,

Euclid, Diogenes ve Ibn Rüşt

hepsi orada. Raphael kendisini de

Atina Okulu tablosunun sağ alt

köşesinde,

SAYFA 10

RAPHAEL ODALARI 
(STANZA DI RAFFAELLO)

 kemer sütunu arka dibinde siyah

bereli olarak resmetmiş.

(büyütülmüş hali sağ en üst

fotoğraf) Tabloya dikkatli

baktığınızda diğer figürler

birbirleriyle ilgili ve ya başka yere

bakar haldeyken, sizinle göz göze

gelen tek kişi Raphael. Tablodaki

diğer sürpriz kişi ise bir başka

yüksek rönesans sanatçısı

Michelangelo en önde bir taşa

dayanarak oturmuş, düşünür halde

resmedilmiştir.

2. Oda, Heliodorus Odası Raphael

tarafından 1512-1514 yılları

arasında tasarlanmıştır. odanın ünlü

freski  "Aziz Petrus’un Kurtuluşu"

(sol baştan 2. fotoğraf)

3. Oda, Borgo'daki Yangın Odası

Raphael tarafından; 1514-1517

yılları arasında yapılmıştır.

"Borgo’daki Yangın" eseri, odaya

ismini vermiştir. (sol baştan 3.

fotoğraf)

4. Oda, Konstantin Salonu , Oda

ismini İstanbul şehrini kuran

Konstantin'den almıştır.(sol baştan

son. fotoğraf) Raphael’in

tamamlayamadığı odadır.

Ölümünün ardından 1520-1524

arasında öğrencileri onun

çizimlerine dayalı olarak

tamamlamışlardır.
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Şapel 1473 yılında, İncil’de belirtilen Solomon

Tapınağı ölçülerinden etkilenilerek tasarlanmıştır.

İsmini Papa  IV. Sixtus'tan alır.  Tavanında

Michelangelo 'nun freskleri yan duvarlarında da

Botticelli, Domenico Ghirlandaio ve  Cosimo

Rosselli gibi diğer Rönesans ressamlarının zarif

eserlerine sahiptir. 

Sistine Şapel Papa 'nın resmi konutu içindedir.

ortaçağda Papalık Mahkemesi 'nin meclislerine ev

sahipliği yapmıştır. 1492 'den bu güne kadar da

Cardinals Koleji’nin toplanması ile Papa seçimileri

bu şapelde gerçekleşmektedir.

Michelangelo  şapel tavanındaki freskleri 1508-

1512 yılları arasında tamamlamıştır. 21 m.

yükseklikteki tavanda  kendi kurguladığı tahta

iskele üzerinde sırt üstü şekilde çalışarak freskleri

yaptığı söylenmektedir.Michelangelo'nun

freskleriden en ünlüsü, Adem'in Yaratılışı

tasviridir  (sağ en üst fotoğraf) İlk Günah-Adem ile

Havva,  Nuh Tufanı  ve The Last Judgment

(Kıyamet Günü)  tasvirleri dışında İncilde yer

alan6 ilahi olayın tasvirini de yapmıştır.

Şistine Şapel içinde fotoğraf çekilmesine izin

verilmiyor, buna telefon kameraları da dahil, ayrıca

içeriye belli sayılarda ziyaretçi kabul ediyorlar.

Oturmak, duvarlara dokunmak ve ya yaslanmak

yasak, bunların herhangi birinin yapıldığını gören

güvenlik,  ziyaretçiyi katı bir üslupla uyararak

Şapel dışına çıkarıyor.

SAYFA 11

SISTINE ŞAPEL

ANTİK ROMA -YUNAN MÜZESİ

Antik Roma ve Yunan 'a ait binlerce heykel, vazo ve  

çeşitli eşyanın sergilendiği müzeyi, deyim yerinde

ise nefes almadan gezdik. Öncelikle sergilenen

parçaların çok iyi şekilde muhafaza edildiğini

belirtmemiz gerekiyor, bu müzeyi gezerken Antik

çağda sokakta yürüdüğünüzü  ve yanınızdan  o

çağa ait sıradan ve ya ünlü insanların geçtiğini

hayal edebilir, tarih kitaplarında okuduğunuz

bilgileri canlı olarak karşınızda görebilirsiniz.

Müzede Roma ve Yunan eserleri dışında yine Antik

çağa ait Mısır, Mezopotamya Kudüs bölgelerinden

pek çok eser yer alıyor.

Bu eserler, Papalık tarafından zamanla toplanmış

ve ya Vatikan 'a bağışlanmış eserler.
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FLORANSA

Floransa  İçinden geçen Arno Nehri çevresinde

kurulmuş Toskana bölgesinin başkentidir. Tarihi

yapıları ve kültürel zenginlikleriyle sadece

İtalya’nın değil dünyanın da en önemli şehirlerinin

başında geliyor.Leonardo Da Vinci,

Michelangelo, Dante gibi dünyaca ünlü

sanatçıların yetiştiği ve bir o kadar da sanatçıya

ilham veren Floransa aynı zamanda Rönesans’ın

da doğduğu yer olarak biliniyor. İtalya’yı tam

anlamıyla tanımak istiyorsanız hayatınızın bir

döneminde  Floransa’yı mutlaka görmelisiniz.

Floransa denildiğinde Medici ailesinden

bahsetmeden olmaz, 14. yy ve 17 yy da bu aile

sayesinde şehir sanat ve edebiyatın  merkezi

haline gelmiştir.

Şehirde ünlü diyebileceğimiz birden fazla meydan

bulunuyor ancak, Floransa'nın kalbi,  Dini ve

sosyal hayatın aktığı  yer hangi meydandır?  Diye

soracak olursanız,  Duomo Meydanı diye cevap

verebiliriz.  

Santa Maria del Fiore Katedrali, Giotto'nun

Kulesi ve Aziz John Vaftizhanesi bu meydanın

pırlantası gibi parlamaktadır. Ayrıca Opera del

Duomo Müzesi de Duomo Meydanı 'nda bulunan

yapılardandır.

Floransa Katedrali adıyla da bilinen   Santa Maria

del Fiore Katedrali,  yapımına  1333 'te başlanmış

1436 tarihinde tamamlanmıştır, Yüz yılı geçen bu

süre içinde bir çok mimar görev almıştır. Katedral

ile karşılaştığınızda mimarisinden dolayı kendinizi

masal diyarındaymış gibi hissedebilirsiniz. 

Meydan etrafında turistik cafeler, restoranlar ve

hediyelik eşya dükkanları bulunmaktadır.

Her daim kalabalık olan bu meydanı en rahat

sabah erken saatlerde gezebilirsiniz.

Nerede Konakladık?

SAYFA 12

Nasıl Gittik ?
Roma'da Termini tren
İstasyonu'ndan Floransa
merkezine yakın olan Santa Maria
Novella İstasyonu'na tren ile 2,5
saatte gittik. Tren yolculuğunun en
iyi tarafı komforlu şekilde Toskana
bölgesini de  görme imkanı vermiş
olmasıdır. Hızlı tren seçeneği de
var süresi 1,5 saat.

Duomo Meydanı'na  2 dakikalık
yürüme mesafesinde Butik
Florence  Cathedral Hotel'de
konakladık, odaları yüksek tavanlı
-ferah, temiz ve vintage tarzda
mobilyalar ile döşenmiş güzel bir
otel.Odanın  panjurlu
penceresinden  Floransa'nın dar
sokakalarını görmek oldukça
keyifliydi.
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SAYFA 13

Dante 1265 yılında  Floransa 'da doğmuş

Rönesans 'ın ilk ışığıdır.

Küçük yaşlardan itibaren aşk şiirleri yazmaya

başlamış ve tüm hayatı boyunca bütün aşk

şiirlerini kavuşamadığı  Beatrice 'e adamıştır.

Floransa 'da 2 partinin  Siyahlar ve Beyazlar 'ın

çekişmeleri sonucu çıkan iç savaşta Dante,

Beyazlar 'ın  tarafını tutmuş, Beyazlar 'ın kaybettiği

savaşın sorumlusu olarak görülmüş  ve sürgüne

gönderilmiştir. Dante sürgün olarak Verona,

Venedik ve Ravenna şehir devletlerinde yaşamış,

Paris hatta Oxford 'da bile bir dönem bulunmuştur.

Ününü, ortaçağda  dile getirilmesi bile zor olan

ifadeleri yazdığı "İlahi Komedya" isimli eserine

borçludur. Kitabında cennet, cehennem ve araf

bölgelerinde dolaşarak, yaşadığı dönemin kültürü

hakkında ansiklopedik bilgiler vermiştir. 

Edebiyat başyapıtlarından olan İlahi Komedya 'yı

Dante Alighieri, hiçbir zaman dönemediği

Floransa 'dan uzakta, sürgün yıllarında yazmıştır.

Öteki dünyaya yaptığı düşsel geziyi anlatan bu

eserinde,  genç yaşında kaybettiği  aşkı Beatrice’i

ararken,  ilahi düzenin gizemlerini ve antik

çağların sırlarını çözmeye çalışır. 

1302 yılından ölümüne kadar sürgün hayatı

yaşayan Dante 'ye aşağılayıcı bir biçimde bir kaç

kez bağışlanma teklif edilmişse bile gururuna

yedirememiş, tamamen özgür olmadıkça

Floransa 'ya geri dönmeyeceğini bildirmiştir.

Büyük Ozan, 1321 yılında Ravenna şehrinde

hayata veda etmiştir.

Floransa 'da ziyaret ettiğimiz Dante 'nin evi oldukça

mütevazi bir sokak arasında kule tarzında müze

haline getirilmiş bir bina ve her yıl milyonlarca kişi

tarafından ziyaret ediliyor.

Dante 'nin evini gezdikten sonra  sokağındaki

dükkan ve cafelere uğrayarak O 'nun yaşadığı

mekanları içimize çekmeye çalışıyoruz.

"Dante e Beatrice" adında bir restoran dikkatimizi

çekiyor, İçeri girip soluklanıyoruz, restoran

ortaçağdan kalma bir binada, iç içe kemerle

birbirine bağlanan odalardan oluşuyor. 

Menüsü de İtalyan mutfağının en iyilerinden.

Yolunuz düştüğünde mutlaka uğramanızı öneririz
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Floransa 'nın  orta çağ izlerini taşıyan dar

sokaklarında yürüyerek,  rönesans meydanlarına

ulaşmaya çalışıyoruz.  Herhangi bir rehbere ihtiyaç

duymadan yolların bizi götürdüğü bütün çıkmaz

sokaklara, bütün avlulara, kapısını açık

bulduğumuz her binaya  davetsiz misafir gibi

giriyor, kimseye bir şey sormadan sanki tanıdık

birisine bakıyormuşuz gibi etrafa göz gezdirip

tekrar yolumuza devam ediyoruz.

Sokak aralarından geçerken, "Leonardo da Vinci

kaç kere bir yere yetişmek için bu yoldan

koşturarak geçmiştir  ve ya  durup gökyüzüne

baktığım bu meydanda Dante kimleri beklemiştir,

kimlerle buluşup sohbet etmiştir, ya da

Michelangelo?" diye düşünmekten kendinizi

alamıyorsunuz.

Gittiğiniz her meydanda hangi kalabalık grubun

peşine takılırsanız takılın sizi listenizde olan

yerlere götürüyor. Biz de Dante 'nin evini, Signorie

Meydanı heykellerini, galerileri ve tarihi binaları bu

şekilde keşfettik.

Bu saate kadar bir turist gibi gezdik bundan

sonraki gezimizi bir Floransalı gibi yapmak

istiyoruz, bu yüzden tramvay 'a binerek son durağa

kadar gitmeye karar verdik. 

SAYFA 14

FLORANSA SOKAKLARI

PİNOKYO'NUN DOĞDUĞU EV
Dar bir sokakta bir binanın alt katının diğerlerinden

daha kalabalık olduğunu fark edince merakımızı

gidermek için biz de oraya gitmek üzere yönümüzü

değiştirdik, yaklaştıkça bu giriş katındaki dükkanın

marangoz atölyesi olduğunu görünce merakımız

daha da arttı. İçine girdiğimizde her yerde büyük

küçük her boy, her renk Pinokyo kuklaları ve

oyuncakları ile dolu olduğunu gördük.

1881 yılından bugünlere kadar gelmiş masal

kahramanı Pinokyo 'nun yazarı Floransa 'lı gazeteci

yazar Carlo Lorenzini 'nin yaşadığı ev. Evin altını da  

Pinokyo 'nun masaldaki babası  Geppetto Usta 'nın

marangoz atölyesi olarak düzenleyip ziyaretçilere

açmışlar.
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SAYFA 15

FLORANSA'DA SEMT PAZARINA GİTMEK

Floransa 'da sadece tarihi mekanlar, sanat galerileri

ve müzelere gidilecek diye bir kural yok.

Floransa 'daki son günümüzde, Turist gibi değil de

bir Floransalı gibi şehri gezmeye karar vermiştik,

hatta şehir içini baştan başa geçen tramvaya binip

en son durakta inerek geldiğimiz yöne doğru kah

yürüyerek kah tekrar tramvay ve ya başka toplu

taşıma aracına binerek durak durak gezmeyi

planladık. 

İşte o gün şanslı günümüzmüş ki semt pazarının

kurulduğu güne ve yöne denk geldik. Tramvaydan

son durakta inip 2 km kadar geldiğimiz yöne doğru

geri yürüdüğümüzde karşımıza pazar çıktı.

Şehir trafiğinden uzakta, bir derenin yanında

mesire yeri gibi bir yemyeşil park içinde  kurulmuş

olan pazar  bize piknik gibi cezbedici geldi, öyle ki

bu pazardan hem alış veriş yapabilir hem de

satılan yiyeceklerden alarak hemen dere yanında

piknik yapabilcektik. Aynen de öyle oldu.

Pazarda alış veriş yapan ya da bir şeyler satmaya

çalışan pazarcıları gözlemlediğimizde insan

popülasyonu ağırlık olarak  İtalyan olmasına

rağmen turist olmayıp orada yaşayan Kuzey Afrika

Tunus, Cezayir vb kökenli insanların da az

olmadığını gördük. Hepsi de uyum içinde birbirleri

ile alış veriş yapıyordu. Pazarda Türkçe konuşan

birileri var mı? Diye dikkatlice etrafı dinledik ama

sadece biz vardık.

Pazarda yok yok, inci boncuktan, saksıda

çiçeklere, evcil hayvanlara, kıyafetten mutfak araç

gereçlerine, sandalye vb tip küçük taşınabilir

parça mobilyalara, Şarküteri ürünlerinden, sebze

meyveye, fırın pastane ürünlerine kadar pek çok

çeşit vardı.

Biz en çok yiyecek içecek tezgahlarının önünde

ciğerci kedisi gibi  vakit geçirirken, sonunda

dayanamayıp kendimize Peynirli, salamlı bir

sandviç hazırlatmaya karar verdik.

O güne kadar parmasan, mozzarella, ricotta 'dan

başka italyan peynir adı duymamıştık. şarküteri

tezgahındaki  sempatik peynirci bizi Pecorino

Romano diye bir peynirle tanıştırdı, resmen aşık

olduk.  Pazardan alıp İstanbu 'la getirmeyi çok

istesek de yolda bozulma riskine karşılık o pazarda

yediğimizle kaldık.
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