
GEZİ NOTLARI

İTALYA’DA BİR ORTAÇAĞ KASABASI

SAN GIMIGNANOSAN GIMIGNANO
San Gimignano, merkezi İtalya’nın Toskana bölgesinde Siena ili’ne bağlı ve etrafı surlarla çevrili, 
çok iyi korunmuş olan bir Ortaçağ kasabası.
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Beldeninin tarihi merkezinin tipik 

Ortaçağ mimarisi ve görünümünü 

koruması dolayısıyla San 

Gimignano UNESCO Dünya 

Mirasları İtalya listesinde 

bulunmakta.

Burada bir dönem gerek gösteriş, 

gerek farklı kullanım amaçlarıyla 

villa evlere eklenen kuleler 

yükseldikçe yükselmiş. Bugün 

pek çok kulesiyle ilgi çekici bir 

görüntüye sahip. Gimignano’nun 

gezmediğim kilisesi Collegiata 

ve Piazza del Duomo diye zaten 

göreceğiniz etrafında dünyanın en 

iyi dondurmacısı seçildiğini iddia 

eden dondurmacı ve kafelerle 

çevrili meydanının yanında bence 

gitmişken tepesine çıkmaya 

değecek olan Torre Grossa kulesi 

ve minik Pinacoteca Civica Müzesi 

köyün başlıca çekim noktaları. 

Torre Grossa; 54 metre 

yüksekliğinde kule kasabadaki 

en yükseklerden biri, yukarı 

çıkılabilinir, İtalya’daki en 

muhteşem manzaralardan biri 

izlenebilinir.
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Gimignano oldukça popüler ve turistik bir 

kasaba. Taştan yapılan binalar ve diğer yapılar 

özenle korunmuş ve gerçekten etkileyici. 

Gözlem noktasından seyredilen manzara ise 

tam bir Toskana klasiği. 

San Gimignano; uzun ismi San Gimignano 

delle Belle Tori, yani güzel kulelerin San 

Gimignanosu demek. Eski zamanlarda 70 

kadar olan bu kulelerden bugün sadece 14 

tanesi gökyüzüne uzanıyor. Kasaba çok büyük 

olmamasına rağmen muhteşem 14.-15. yüzyıl 

sanatına sahip. 

Modern sanat da var tabii.  Bütün bu güzellikler 

hiç beklemediğiniz köşelerde karşınıza çıkıyor. 

Şarap severler içinde 

harika lokal beyaz 

şarap bulmak mümkün.
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Kasabadan girdik yürümeye başlıyoruz. Burası da hafif yokuş bir yer 

ama çok büyülü bir havası var. Tekrardan ortaçağlara geri döndük 

sanki… Erken saatlerde gün içinde gelirseniz hem çok kalabalık hem 

de çok turist dolu. 

Küçük sokaklardan geçiyoruz, Piazza della cisterna meydanına 

gidiyoruz. Bu meydanda 13.-14. yüzyıla ait kuleler var, tam ortasında 

da 1237’den kalma taş bir kuyu duruyor. Mussolini ile çay filmini 

seyredenler için bu meydan çok uygun. Unutmadan meydana doğru 

yürürken işkence müzesi isimli yerin önünden geçtik. ama içeri 

girmedik. 

Küçüklü büyüklü kafeler dolu etraf. Dolaşırken başka bir meydana 

geliyoruz. Burada da çocuklar için sokak tiyatrosu var, gerçekten 

çok keyifli bir yer. Gimignano’da ücretsiz düzenlenen klasik müzik 

konserlerinden biriyle geceyi tamamlamanız mümkün. İtalya’ya 

gidip de San Gimignano’yu görmeden gelmemenizi tavsiye ederim. 

Meydandaki kuyunun başında kahve içmeyi ve gelirken seramik 

hediyeliklerden almayı unutmayın...

Başka gezi notlarında 

buluşmak dileğiyle…
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