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H e r  Y o l  R o m a ’ ya  Ç ı k a r
İtalya’nın başkenti Roma 
yüzyılların tarihini görmek 
için dünyada mutlaka ziyaret 
edilmesi gereken bir şehir. İlk 
gittiğim günden beri hayran 
olduğum bir şehir. 
Sizin de tarih merakınız varsa 
bu şehre bayılacaksınız.

Alper Aydoğan
aydogan@tpao.gov.tr
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Ö
ncelikle Roma denince 
akla ilk gelen Colessium. 
Orjinal adı Anfiteatrum 
Flavium olan Colessium 
meşhur gladyatör 
dövüşlerinin yapıldığı yer.

 
Colosseium adı eskiden bu eserin 
yakınında bulunan Nero’nun çok büyük 
bir heykelinden dolayı verilmiş. Colosse 
“çok büyük” anlamına gelmekte. 

70 yılında imparator Vespanianus 
tarafından başlatılan inşaa işlemi, 
82 yılında Titus tarafından bitirilmiş. 
Colosseium bildiğiniz gibi halkın 
eğlenebilmesi için hazırlanmış bir yapıt. 
Bu eğlence için ilk başta dünyanın 
çeşitli yerlerinden hayvanlar Romaya 
getirilmiş ve köleler ile dövüştürülmüş. 

Hayvanların katlinden sonra sağ kalan 
köleler gladyatör olarak hazırlanmış 
ve sonrasında kendi aralarında 
dövüşmeye ve birbirlerini öldürmeye 
başlamışlar. Hristiyanlığın kabulünden 
sonra Colosseium lanetlenmiş ve 
yağmalanmış. Bu yağmalamalarda 
Colosseium duvarlarında göreceğiniz 
delikler oluşmuş. Burada bulunan 
pirinç ve bronz çalışmalar sökülerek, 
Vatikan’ın yapımında kullanılmışr. 
Roma da ve diğer şehirlerde 
göreceğiniz hıristiyanlık öncesi yapılar 
bu yağmalardan nasibini almış ve 
yapıların üzerlerinde delikler oluşmuş 
ve tahribata uğramış. 
Burada yapılan dövüşler 523 yılına 
kadar devam etmiş ve sonrasında 
kaderine terkedildiği için bir yıkıntı 
halini almış, 18.yüzyılda restorasyon 
başlamış ve son olarak ikinci dünya 
savaşında bombalanmış ve bugünkü 
hali kalmış. 
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Colosseium’un hemen yanında 
bir giriş kapısını andıran bir 
yapı Zafer Takı bulunmakta. Bu 
tak Yahudilere karşı kazanılan 
zaferin anısına, İstanbul’a 
Konstantinopolis adını veren 
İmparator Konstantin tarafından 
MS 315’te dikilmiş.

Roma’nın en meşhur ve en sevilen 
yerlerinden birisi  hiç şüphesiz 
Fontana di Trevi (Aşk Çeşmesi). 
1735 yılında yapılan bu eser, 
İtalya’da çok sık görebileceğiniz 
binanın ön yüzünü oluşturan 
çeşme, mimarilerinin başını 
çekmekte. 

Çeşmenin ana figürü deniz tanrısı 
Neptün iki Triton heykeli ile 
çevrelenmiş. Bernini okulundan 
gelen sanatçılarca  dekore edilmiş. 

Ortada Neptün, yanlarda bereket 
ve sağlık tanrıçaları ile süslenmiş, 
heybetli bir çeşme. İnanışa göre 
eğer havuza para atarsanız 
Roma’ya bir daha geri geleceğiniz 
anlamına geliyor. 

Bizde çeşmeye para atmayı 
unutmadık.
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Sonrasında sizi az ileride 
İspanyol Merdivenleri 
bekliyor. İspanyol 
Merdivenleri (Piazza di 
Spagna), İspanyol Elçiliğinin 
bulunduğu meydanda 
görülecek en önemli yer 
Trinita dei Monti Kilisesi 
ile İspanya Meydanı’nın 
arasında yer alan İspanyol 
merdivenleridir (La Scalinata 
dei Trinita dei Monti). 

Merdivenlerin yukarısından 
Roma’ya kuşbakışı bakabilir, 
sokak ressamlarına resminizi 
yaptırabilirsiniz. Piazza 
Spanga ve çevresi, İtalya ve 
Dünyaca meşhur markaların 
bulunduğu mağazalar ile 
çevrilmiş.
 
Vatikan meydanından 
tiber nehrine doğru yol 
alırsanız, solunuzda kalan 
köprü melekler köprüsüne 
ulaşırsınız. Bu köprünün diğer 
tarafında yükselen devasa 
kale ise melekler kalesi 
bulunmakta. 

Fatih Sultan Mehmet’in oğlu 
Cem sultan 4,5 yıl bu kalede 
hapsedilmiş.Trastevere 
(Piazza Trastevere) Meydanı 
:Roma’nın en görkemli 
barok meydanlarından 
birisi. Bir zamanlar spor 
müsabakalarının düzenlendiği 
bir alanın devamına kurulmuş. 
Meydan bugünkü görünümünü 
17. yüzyılda almış. 
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Quattro Fiumi çeşmesi, 
dünyanın en büyük 4 nehrini 
temsil eden tanrı figürleri 
ve büyük bir dikilitaştan 
oluşan görkemli, bir o kadar 
da gürültülü bir anıt. Bu 
meydanda ressamların, 
sanatçıların ve güzel 
restoranların olduğu bir 
meydandır. Melekler 
köprüsüne yakındır yürüyerek 
gidilebilir. Bu meydanda, 
dünyanın en büyük 4 nehrini 
temsil eden 4 nehirler heykeli 
var. 
Bu heykelin önünde bulunduğu 
binada ünlü bir mimar 
tarafından yapılmış. 
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Son olarak Romadaki gezimi Vatikan’da 
tamamladım. Aslında ayrı bir ülkeye, 
dünyanın en küçük ülkesine giriş 
yapıyorsunuz ama kapıda küçük bir 
kontrolden geçtikten sonra kendinizi 
Vatikan meydanında buluyorsunuz. 
Karşınızda vatikan kilisesi yer alıyor. 

San Pietro (St.Peter) Bazilikası, 60 
bin kişilik kapasitesi ile Hıristiyanlığın 
en büyük kilisesi olan San Pietro 
Kilisesi İ.S. 324 yılına tarihleniyor. St. 
Peter dünyanın en büyük katedrali. 

San Pietro Kilisesi’nin dev kubbesinin 
tasarımı Michelangelo’ya ait. Hıristiyan 
dünyasının en eski, en büyük ve en 
kutsal kilisesi 12 asır ayakta kalmayı 
başarmış, ancak Rönesans ile birlikte 
kilise yerle bir edilip yerine yenisi inşa 
edilmiş. Papa’nın koruyucuları olan 
“İsviçre Muhafızları” turuncu-lacivert 
çizgili kostümleriyle nöbet tutmakta..

Mutlaka cupola adı verilen kubbesine 
çıkmanızı öneriyorum. Çıkmak için iki 
yolunuz var, asansör veya merdivenler. 
İtiraf edeyim merdivenleri çıkmak 
gerçekten zor,  ama en üst noktaya 
geldiğinizde emin olun bu yolculuğa 
değiyor. Sadece Vatikan’ı değil, tüm 
Roma’yı göreceğiniz bir yer kubbenin 
en üst noktası, mükemmel bir manzara 
sizi bekliyor. 

Romada yaptığım gezide kendinizi 
Roma İmparatorluğunda hissetmeniz 
çok doğal, her yer tarih kokuyor. 
Roma’ya gittiğinizde mutlaka meşhur 
roma dondurmasını yemenizi tavsiye 
ederim. 
Başka şehirlerdeki anılarımda 
buluşmak dileğiyle…
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