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Como’da 
hayatın cennetle 

buluştuğunu 
söylerler. Bu 

atasözü Punta 
Geno’da şehri 

seyrettiğim noktada 
ortaya çıkmış 

olmalı.

They say that 
life meets the 
heavens in Como, 
a proverb that is 
embodied from 
my vantage point 
on Punta Geno.
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ThE Sun’S rISIng LIghT creates the illusion of sparkles 
between the peaks of the nearby mountains. Como sprawls 
below me just as it has done for the last two thousand years 
since the great Julius Caesar commanded a resettlement to 
its current position. As I wind my way down the hill, I resolve 
to once again see the best of this charming lakeside town 
in one day. 
The cupolas and spires of churches and the town’s famed 
cathedral jut out to the sky, having stood the test of time and 
generations of surrounding human activity. In a town where 
even its sophisticated name commands awe, perhaps the 
real romance is to be found in the harmonious interaction 
between its residents and their physical surroundings. There 
is an ever-present loyalty and dedication to the preservation 
of their medieval heritage. Consequently, to imagine the 
past, to really travel there, it’s as simple as looking around 
you in the present. 
I start my wander by the lake, eventually winding my way to 
face the archways and triple lancet windows of the Duomo, 
the town’s first and foremost place of worship. Construction 
on the cathedral began in 1396, though the magnificent 
structure was placed on the site of an existing ancient 
church. The town’s young, complacent of the magnitude of 
history that surrounds them, sit with their backs to the old 

Yükselen güneş, civardaki dağların dorukları ara-
sından kıvılcımlar saçıyor. Como Gölü, tıpkı büyük Jül 
Sezar’ın bölgeye yerleşilmesini emrettiği 2 bin yıl ön-

cesindeki gibi pırıl pırıl uzanıyor. Tepeden aşağı doğru inerken 
gölün nefes kesen manzarasını bir gün yeniden görmeyi dili-
yorum.
Kiliselerin kubbeleri, çan kuleleri ve şehrin meşhur katedrali 
gökyüzünü şenlendiriyor; zamanın ve etrafını kuşatan insan-
ların tüm acımasızlığına rağmen hâlâ dimdik duruyorlar. So-
fistike adı bile insanda hayranlık uyandıran bu şehirde belki de 
asıl romantizm, şehir sakinleri ve fiziksel çevreleri arasındaki 
uyumlu etkileşimde yatıyor. İnsanlar, Orta Çağ’dan kalan mi-
raslarını koruma sadakatlerini asla terk etmiyorlar. Dolayısıyla 
geçmişi hayal etmek ve geçmişte gezinmek için şimdiki zaman-
da etrafa şöyle bir bakmak yeterli oluyor. 
Gezime göl kenarından başlıyorum. Şehrin ilk ve en önem-
li ibadet yeri olan Duomo’nun kemerli geçitlerine ve sivri ka-
visli pencerelerine dalıyor gözlerim. Katedral inşaatı 1936 yı-
lında başladı. Görkemli yapı, antik kilisenin bulunduğu bölge-
nin üzerine yerleştirildi. Şehrin etrafını saran tarihin derinli-
ğiyle ilgilenmeyen genç kesimi, eski kiliseye sırtlarını dayamış 
oturuyor. Bulundukları yerle mükemmel bir uyum içinde birbi-
rine karışırlarken, gözlerimin önünde şekillenen ait olma his-
sini tarif etmek zor. 
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church. There is a deep sense of belonging as they blend 
seamlessly into their surroundings. 
heading down Via Vittorio Emanuele, I smile as old ladies, 
self-professed matriarchs of the town, clack and waddle 
merrily down the street. I follow them to admire the Church 
of San Fedele and its famed medieval portal. San Fedele is 
the magnum opus of the master craftsmen of Como, who 
created works of pure genius at a time when art was not a 
valued commodity, but part of the fabric of every day life 
in Como. The piazza that houses the church is lined with 
charming, late medieval buildings, and it’s hard to tear 
myself away. 
As I wander to the top of Via Cantù, I notice the most 
magnificent section of the old walls, Porta Vittoria, still 
standing in proud survey over the town. Various mysteries 
surround this ancient gateway, from fascinating ghost 
stories to medieval gore. In the town where life meets the 

Via Vittorio Emanuele’den aşağı doğru inerken kendilerini şehrin 
efendisi gibi gören yaşlı hanımefendilerin sokak boyunca bir ke-
narda durup gevezelik etmesine, paytak paytak yürümesine ta-
nık oluyorum. San Fedele Kilisesi’ne ve Orta Çağ’dan kalan meş-
hur ana kapısına varana dek onları takip ediyorum. San Fede-
le, sanatın bir meta olarak değerli görülmediği ancak Como’nun 
gündelik yaşamının bir parçası olduğu bir dönemde, safi deha 
çalışmaları üreten Como Efendileri’nin en büyük eseri diyebili-
riz. Kiliseye ev sahipliği yapan meydanın çevresi, büyüleyici Orta 
Çağ binalarıyla dolu ve buradan ayrılmak neredeyse imkânsız. 
Via Cantù’nun tepesine doğru çıkarken eski duvarların en et-
kileyici bölümünü keşfediyorum. Hâlâ şehri gururla bekleyen 
Porta Vittoria. Bu antik kapı, insanı geren hayalet hikâyeleri 
ve Orta Çağ rivayetleriyle anılıyor. Yaşamın cennetle buluştu-
ğu bu şehirde, gerçek ve köy söylentilerini birbirinden ayırt et-
mek pek kolay değil. 
La Colombetta’da etli spaghettiden oluşan öğünümü yedik-

Yaşamın cennetle buluştuğu bu şehirde, 
gerçek ve köy söylentilerini birbirinden 
ayırt etmek pek kolay değil. 

In the town where lIfe meets 
the heavens, It’s hard to dIscern 
between fact and the fantasy of 

vIllage rumors.
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İnsanlar, Orta Çağ’dan kalan miraslarını 
koruma sadakatlerini asla terk etmiyorlar. 
Dolayısıyla geçmişi hayal etmek ve 
geçmişte gezinmek için şimdiki zamanda 
etrafa şöyle bir bakmak yeterli oluyor. 

there Is an ever-present loyalty 
and dedIcatIon to the preservatIon 

of theIr medIeval herItage. 
consequently, to ImagIne the past, to 
really travel there, It’s as sImple as 

lookIng around you In the present. 
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heavens, it’s hard to discern between fact and the fantasy 
of village rumors. 
After a meal of spaghetti ragù at La Colombetta, it’s time for 
the typical Italian afternoon rest and I head to the nearby 
austere church of Sant’ Abbondio. understated and largely 
ignored, the church conceals majestic cloisters perfect to 
catch your breath and perhaps some shuteye. There is a 
note of fascination in the thought that priests practiced a 
fervent dedication to their religion within these fairy tale 
surroundings. 
But rest is an impossible feat when the aim is Como in one 
day, and so I pick myself up and head to the pristine formal 
gardens and park of Villa Olmo, which hold my fascination for 
hours. This imposing but regal neoclassic structure is a child 
of the late 18th century surge in the building of grandiose 
villas. The villa has fascinating links to Pliny the Younger, a 
prominent lawyer and author of ancient rome. In a past era 
when Como was a flourishing outpost of the roman Empire, 
Pliny fussed over a majestic forest and a particular elm tree, 
upon which the villa was founded centuries later. 
As the sun sets over Lake Como, I decide to catch my final 
glimpse of the entire town, and so I take the funicular railway 
connecting Como to nearby Brunate in the hills. The view, 
taking in the lake, the island of Comacina, and the town in 
all its glory, is the true reward of my day’s work, and I smile 
as light gives way to a star-studded sky. 

ten sonra tipik İtalyan dinlenmesine sıra geliyor ve yakınlarda-
ki Sant’ Abbondio kilisesine gidiyorum. Genelde önemsenme-
yen ve gözlerden kaçan bu kilisenin, nefesinizi kesecek ve bel-
ki gözlerinizi rahatça yumabileceğiniz görkemli kapalı avlula-
rı var. Papazların etraflarını saran bu masallar arasında ken-
dilerini dinlerine tam olarak adayabilmesi için inşa edilmiş gibi 
bu avlular.  
Ancak amaç Como’yu bir günde gezmekse dinlenmek gibi bir 
şansınız kalmıyor. Kendimi kalkmaya zorluyorum ve ilk za-
manlarından beri bozulmadan duran Villa Olma bahçeleri ve 
parkına doğru yola çıkıyorum. Burada saatlerimi hayranlık 
içinde etrafa bakarak geçiriyorum. Bu heybetli ve krallara ya-
raşır neo-klasik yapı, muazzam villaların inşa edildiği 18. yüz-
yılın sonlarında ortaya çıkan binalardan. Villa, antik Roma dö-
neminin seçkin avukatı ve yazarı Genç Pliny’nin sık sık ele aldı-
ğı bir yapı aynı zamanda. Como’nun Roma İmparatorluğu’nun 
gelişen bir bölgesi olduğu dönemde Pliny, efsanevi bir orman 
ve bilhassa da bir karağaç üzerine titriyordu yazılarında. Asır-
lar sonra villa buraya inşa edildi.
Como Gölü’nde batan güneşin yansıması görülürken son kez 
şehre bir bakayım diyorum ve Como’yu yakınlardaki Brunate’e 
bağlayan fünikülere biniyorum. Gölü, Comacina Adası’nı ve 
şehri tüm görkemiyle görebileceğiniz bu tepe, tüm günlük yor-
gunluğumun karşılığında güzel bir mükâfat gibi geliyor ve yıl-
dızların yavaştan kendini göstermeye başladığı gökyüzüne ba-
karak içimden gülümsüyorum. 
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COMO’DA NE 
YAPMALI?
Görün Duomo Katedrali, 
San Fedele Kilisesi, Sant’ 
Abbondio Kilisesi, Porta 
Vittoria, Villa Olmo, 
Comacina Adası, Villa 
Carlotta, bahçeler.

YiYin La Colombetta, 
Via Armando Diaz 40, 
Como, telefon 031 262 
703. Como’daki bu restoran 
yerel lezzetleri mükemmel 
bir sunumla ve eşdeğer bir 
servis kalitesiyle sunan en 
iyi lokanta.
 
UYUYUn Gran Hotel di 
Como, Via per Cernobbio 
41, Como, telefon 
0315161. 
Tepe eteklerindeki yeşillikler 
arasında yer alan GH di 
Como, her türlü konforu 
sunan kusursuz odaları 
ve rahatlamak isteyenler 
için mükemmel havuzuyla 
dikkate alınması gereken bir 
seçenek. 
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WHAT TO DO 
IN COMO
SEE The Duomo 
(Cathedral); the church of 
San Fedele; the Church 
of Sant’ Abbondio; Porta 
Vittoria; Villa Olmo; 
Comacina Island; Villa 
Carlotta; the Gardens.

EAt La Colombetta, Via 
Armando Diaz 40, Como, 
tel 031 262 703. This 
Como institution serves 
the best in local delicacies 
in excellent presentation 
matched only by its 
outstanding service. 

SLEEP Gran Hotel di 
Como, Via per Cernobbio 
41, Como, tel 0315161. 
Situated in the beautiful 
greenery of the foothills, 
the GH di Como offers 
impeccable rooms with all 
mod cons and a relaxing 
poolside vibe. 
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