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BU YIL 16. EFORT KONGRESİ’NE ÇEK CUMHURİYETİ’NİN BAŞKENTİ PRAG 
EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 27-29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 
KONGRE ÖNCESİNDE AVRUPA’NIN TARİH ZENGİNİ BU ŞEHRİNİ 
YAKINDAN TANIMAK İSTER MİSİNİZ? 

Tarih, kültür 
ve masal 
şehri: Prag
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Etkileyici bir tabiat güzelliğine 
de sahip olan Prag’ın bir başka 
özelliği de Doğu Avrupa kentleri 
arasında II. Dünya Savaşı’ndan zarar 
görmemiş, yara almadan çıkan tek 
kent olmasıdır. Bu sayede birçok 
tarihi ev ve mekanı barındıran Prag, 
ziyaretçilerine çok fazla seçenek 
de sunuyor. Tarihi kentte gotik 
ayrıntılar, barok tarzı kübist yapılarla 
kaynaşıyor. 

Tarihi merkez, UNESCO listesinde

Prag’ın tarihi merkezi, 1992’den 
beri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO)’nun Dünya 
Mirasları Listesi’nde yer alıyor. 
Prag’da gezerken önceliğiniz 
“Eski Şehir Meydanı” (Old Town) 
olsun. 10. yüzyılda kurulan meydan, 
pek çok tarihi yapıyla çevrili. 

Wenceslas Square ile Charles 
Köprüsü  arasında yer alan Eski 
Şehir Meydanı, özellikle yaz 
aylarında turistlerin akınına uğruyor. 

Prag, büyüleyici tarihi dekoruyla 
ziyaretçilerine unutulmaz bir tarih, 
kültür, lezzet ve eğlence fırsatı 
sunuyor. Orta Avrupa’da hem 
romantizmi yaşamak hem de kültür 
turu yapmak isteyenler için unutulmaz 
anılarla dönmeyi vaat ediyor.

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti ve 
aynı zamanda en büyük şehri olan 
Prag, Orta Bohemya’da Vltava 
Nehri’nin üzerinde yer alıyor. 
Bu şehir köprüleri, kanalları, mistik 
havası, mimari eserleri ve Orta 
Çağ eserleri ile gezginlere bir çok 
alternatif sunuyor.

Dünyanın en güzel şehirlerinden 
biri olarak gösterilen Prag, “Altın 
Şehir”, “Doksanların Sol Bankası”, 
“Masal Şehri”, “Şehirlerin Anası” ve 
“Avrupa’nın Kalbi” gibi isimlerle de 
anılıyor.

Geçmişte Çekoslovakya’nın da 
başkenti olan Prag’ın resmi kayıtlara 
göre 1.2 milyon nüfusu var ancak iş 
dünyası istatistiklerine göre, bu sayıya 
ek olarak 300 bin kişi de resmi 
kaydı olmaksızın Prag’da yaşıyor. 

Prag’ın en ünlü köprüsü 
olan Charles Köprüsü, 
14. ve 15. yüzyıllarda inşa 
edilen şehirdeki en eski 
köprüdür. 16 tane sütunu 
bulunan köprü, gotik 
tarzda inşa edilmiştir. 
Charles Köprüsü üstünde 
fotoğraflara ve resim 
çalışmalarına konu olan 
30 tane de heykel 
bulunuyor.

5
8•

5
9



yerlerin başında geliyor. Bölgenin 
en panoromik yeri olan Charles 
Köprüsü, fotoğraf tutkunları için de 
önemli bir adres. Prag seyahatini 
ölümsüzleştirmek isteyenler burada bol 
bol fotoğraf çektiriyor. 

Şehir içinde şehir: Prag Kalesi

Prag Kalesi ise şehir içerisinde 
küçük bir şehri andırıyor. İçerisinde 
birçok sokak ve en az üç tane avlu 
bulunan Prag Kalesi, şehirde en çok 
ziyaret edilen mekanların başında 
geliyor. 880 yılında Prens Borivoj 
tarafından Viltava Nehri’nin sol 
kısmında bir tepe üstüne kurulan 
Prag Kalesi, tüm şehre hakim 
konumda yer alıyor. 

Prag Kalesi, başta katedraller 
olmak üzere pek çok tarihi mekana 
da ev sahipliği yapıyor. Turizm 
alanında son yıllarda çok fazla 
ilgi çeken St. Vitus Katedrali de 
Prag Kalesi içerisinde bulunuyor. 
Çek Cumhuriyeti’nin en eski kilisesi 
olan St. George’s Bazilikası, Yazlık 
Kraliyet Sarayı, Çek Cumhuriyeti Yeni 
Kraliyet Sarayı da yine Prag Kalesi 
içerisinde ziyaretçilerin vazgeçilmez 
uğrak noktalarından sayılıyor. 

Şehirde ziyaret edilecek diğer 
yerler, şehrin en merkezi noktası 
olan meydana göre tarif ediliyor. 
Birçok tramvay hattı ise bu meydanın 
yakınından geçiyor. Meydanda birçok 
değerli ve ziyaret edilen yapıyı 
görmek mümkün.

Burada görülmesi gereken yerlerin 
başında Saat Kulesi geliyor. Saat 
üstündeki 12 saat dilimini 12 burcun 
sembolleri gösteriyor. Bu özelliği 
nedeniyle Saat Kulesi, turistlerin 
ilgisini çekiyor.

Prag’da en iyi fotoğraf buradan çekilir 

Prag’a gelenler burada Viltava 
Nehri yönünde yürüyüş yaptıktan 
sonra mutlaka nehrin üzerindeki 
Charles Köprüsü’ne de gidiyor. 

Prag’ın en ünlü köprüsü olan 
Charles Köprüsü, 14. ve 15. 
yüzyıllarda inşa edilen şehirdeki 
en eski köprüdür. 16 tane sütunu 
bulunan köprü, gotik tarzda inşa 
edilmiştir. Charles Köprüsü üstünde 
fotoğraflara ve resim çalışmalarına 
konu olan 30 tane de heykel 
bulunuyor.

Charles Köprüsü, özellikle geceleri 
yürüyüş yapmak için tercih edilen 

Çek Cumhuriyeti’nin 
başkenti ve aynı zamanda 
en büyük şehri olan Prag, 
Orta Bohemya’da Vltava 
Nehri’nin üzerinde yer 
alıyor. Bu şehir köprüleri, 
kanalları, mistik havası, 
mimari eserleri ve Orta 
Çağ eserleri ile gezginlere 
bir çok alternatif sunuyor.
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özgürlük ve kültürün sembolü olmuştur.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği 
mekanlardan biri de Prag Ulusal 
Müzesi (National Museum)... 1818 
yılında kurulan Prag Ulusal Müzesi, 
doğal, bilimsel ve tarihi koleksiyonları 
bulmayı ve sunmayı amaçlıyor. 
Günümüzde doğal tarih, tarih, sanat, 
müzik ve kütüphanecilik ile ilgili 
yaklaşık 14 milyon tane nesne çeşitli 
bölümlerde sergileniyor.

Kafka’nın evi gezilebilir

Prag’da mutlaka görmeniz gereken 
yerler arasında “Stare Mesto Market” 
yani “açık pazar” da bulunuyor. 
Prag’a gelmişken Kukla Tiyatrosu’nu 
ve tabii ki ünlü yazar Franz 
Kafka’nın bir zamanlar yaşadığı evi 

Prag Kalesi’nde bulunan önemli bir 
mekan da Kraliyet Bahçesi 
(Royal Garden).

16. yüzyılda kalede yaşayanlar 
için oluşturulan bahçe ancak 2002 
yılında ziyarete açılmış. Kraliyet 
Bahçesi de turistlerin ilgisini çeken 
bir mekan.

Eski şehirde ayrıca eski belediye 
binası, kentin en güzel opera ve bale 
performanslarına sahne olan Prag 
Ulusal Tiyatrosu, Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı, St Nicholas Klisesi, Vclavske 
Namesti Bulvarı göreceğiniz yerler 
arasında yer alıyor. 

Prag’ın en önemli binalarından 
olan Prag Ulusal Tiyatrosu (National 
Theatre), 19. yüzyılın sonunda inşa 
edilmiş ve Çek Cumhuriyeti’nde 

Sanatın bin bir çeşidine 
sahip Prag’da kendinizi 
tarihe kaptırıp Yeni Şehir’i 
yani Nove Mesto’yu 
gezmeyi unutmayın. 
Buradaki caz barlarda 
sevdiklerinizle hoş vakit 
geçirebilir, birbirinden leziz 
yemekleri tatma fırsatı 
yakalayabilirsiniz.
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de gezmeyi ihmal etmemek gerekiyor. 
Ekonomik ve politik alanda bir 

geçiş aşamasında olan Prag, aynı 
zamanda kültür ve sanat başkenti. 
Bu tarihi ve romantik şehir, özellikle 
yıl boyunca süre gelen müzik 
festivalleri ile de ünlü. 

Yeni şehir de keşfedilmeyi bekliyor

Sanatın bin bir çeşidine sahip 
Prag’da kendinizi tarihe kaptırıp Yeni 
Şehir’i yani Nove Mesto’yu gezmeyi 
unutmayın. Buradaki caz barlarda 
sevdiklerinizle hoş vakit geçirebilir, 
birbirinden leziz yemekleri tatma 
fırsatı yakalayabilirsiniz. Prag, değişik 
lezzetlere ilgi duyanlar için de sayısız 
seçenek sunuyor. 

Cesnekova Polevka Çorbası’nı, 
Prag Usulü Bifteği’ni ve Çek keklerini 
denemelisiniz. Daha fazla müzik, 
daha fazla eğlence, daha fazla kültür 
isteyenler ise Karlovy Vary Gezisi, 
Çek Gezisi, Dresden Gezisi, Terezin 
Gezisi, Orta Çağ Gecesi Gezisi gibi 
turlara katılabilirler.


