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O
nlarca yıl boyunca, 250 bin nüfuslu Slovakya’nın doğusunda kendi halin-
de kalmış, endüstriyel bir kentti Kösice. Ama son yıllarda, özellikle 2013’te 
Avrupa’nın kültür başkenti seçildikten sonra kendine güveni arttı ve başkent 
Bratislava’nın gölgesinden sıyrıldı. Bugün itinayla yenilenen şehir merkezi ve 

mütevazı sokaklarında, demir griliğin kalbine türlü renkleri sıkıştırmayı başarmış küçük bir 
Avrupalı var karşımızda. Doğal olarak da gezginleri, sanatçıları, girişimcileri ve hatırı sayılır 
sayıda öğrenciyi kendine çekiyor. 

Bir zamanların aktif işçileri, bugünün yaşlı bilgeleri kentin yenilenen Hlavni Namesti mey-

HAFTASONU
KÖSİCE

ŞaŞırtıcı küçük avrupalı

Kösice 
Orta Avrupa’nın göbeğinde, Sovyet döneminden kalan 
mirası ve yemyeşil doğal güzellikleriyle dikkat çeken 
Slovakya’nın gizli hazinesi Kösice, İstanbul’dan uçakla 
iki saat uzaklıkta sizi şaşırtmayı bekliyor. 

Üstten saat yönünde: Muhteşem 
Spis kalesi; kent merkezindeki 

St. Michael Şapeli ve St. 
Elisabeth Katedrali; eski kent 

merkezi; Tatra Dağları’ndaki High 
Tatras kayak merkezi. Sol 

sayfada, altta: Kutsal Veba 
Sütunu. 

danında güneşin tadını çıkarıyor. Geçmişin gri tonları, çoktan yerini 
meydanın çevresinde açılan sanat galerilerinin, şık restoranların ve 
kendi mahzenleri olan kaliteli küçük otellerin yarattığı renk skalasına 
bırakmış. Köhne madenler ve askeriyenin kışlaları ise tekrar tasar-
lanarak sanatçılar ve vizyonerlerin modern sığınaklarına dönüştürül-
müş. Kentte bir tepeyi mesken tutmuş eski depolar, bugün gençlerin 
akın ettiği festivallere, elektronik müzik partilerine ve lazer gösterileri-
ne ev sahipliği yapıyor. Kösice, gürül gürül geliyor. 

1993 yılında nihayet barışçı bir şekilde Çekoslavakya’dan ayrılan 
Slovakya, yüksek Batı Karpatlar’ın geçtiği, yemyeşil ovalarla kaplı, 
Tuna, Váh, Hron ve Hornad nehirlerinin beslediği şiir gibi bir ülke. 
Avrupa’nın belki de en yeşili. Kösice, ülkenin Macaristan sınırında, 
Hornad Nehri kıyısında kurulmuş ve tarihî boyunca ülkenin endüstri-
yel merkezlerinden biri olmuş. Bugün de bu misyonunu sürdürüyor: 
Maden zengini ülkenin en önemli yabancı yatırımlarından biri olan 
U.S. Kösice Demir İşletmeleri bu kentin sınırları içinde bulunuyor. 



Türk Hava Yolları, 2016’nın Haziran ayından bu yana İstanbul’dan 
direkt Kösice’ye uçuyor. Pazartesi, salı, cuma ve pazarları havada 
geçen konforlu iki saatin ardından kente varıyorsunuz. Tarih öncesi 
dönemlerden günümüze Avrupa’nın tam kalbinde olmaktan ister is-
temez türlü çekişmenin ortasında kalan Slovakya’nın en huzurlu ve 
duru kentlerinden biri burası. Kartpostal güzelliğinde manzaralar su-
nuyor misafirlerine. Ancak, 5,5 milyon nüfuslu ülkenin başkent Bra-
tislava’dan sonra ikinci büyük kenti olan Kösice’de duru sessizliğin 
ardından gelen, özellikle kente akın eden genç nüfusun enerjisini 
hissetmemek mümkün değil.

Ağırlıklı olarak komşu Avrupa ülkelerinden, yer yer de Uzakdoğu ve 
Amerika’dan gelen turistlerin sokaklarını arşınladığı Kösice’de, yazın 
artan kalabalıkların ilk işi kentin merkezini keşfe çıkmak. Eski kent 
merkezi, Slovak kentleri arasında en büyüğü ve en iyi korunmuş ola-
nı. Gotik, Rönesans, Barok ve Art Nouveau stillerinde pek çok tarihî 
yapıyı barındırıyor. Slovakya’nın en büyük kilisesi St. Elisabeth Ka-

çüleri ve tırmanışçılar arşınlıyor. Kayak mevsimi kasım ayında başlıyor 
ve nisan ortalarına kadar sürüyor. High Tatras’ta 50’den fazla pist 
bulunuyor. 2 bin 655 metre yükseklikteki zirvelerde kış turizmi için 
Avrupa’nın en ekonomik tesisleri hizmet veriyor. Bölgede ayrıca buz 
tırmanışı yapılabiliyor; ziyaretçiler kaplıcalardan da faydalanıyor.

Zirvelerdeki tesisler de imkânlarıyla göz dolduruyor. İngiliz bir işa-
damının Poprad’a kurduğu Aquacity Poprad, yılda tek başına bir 
milyona yakın ziyaretçiyi ağırlıyor. Otelde havuzlar, wellness imkân-
ları, lüks konaklama ve yeme içme seçenekleri bir arada sunuluyor. 
Tertemiz havasıyla başınızı döndüren bölgede Aguacity’den başka 
küçük yerel pansiyonlar ve tarihî binaları mesken edinmiş işletmeler 
de var. Yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli konaklama imkânı mevcut. 
Özellikle Zakopane kasabası, iyi korunmuş yerel ahşap mimarisi ve 
doğasıyla tarih ve doğa meraklılarının hayallerini süslüyor. 

Slovakya’nın en önemli turistik değerlerinden biri olan Spišská 
Nová Ves kenti ve hemen yakınındaki ‘Slovak Paradise’ (Slovak 
Cenneti) Ulusal Parkı da Kösice’ye bir saatlik mesafede yer alıyor. 
Uçsuz bucaksız yeşillikler içindeki bu kent ve ülkenin en ünlü devasa 
ulusal parkı, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen meraklı gezgini 
kendine çekiyor. Trekking, bisiklet, kaya ve buz tırmanışı, balıkçılık, 
kayak ve kano gibi birçok aktivitenin yapılabileceği, yürüyüş ve bisik-
let parkurları, şelaleler ve tepelerle dolu bu ulusal park, irili ufaklı otel 
ve pansiyonları da barındırıyor. Parkta bulunan ve yazın kano sporu 
yapılan Honrad Nehri, kışın donuyor ve nefis manzaraların koynunda 

bir buz pateni pistine dönüşüyor. Son derece geniş bir alanı kap-
layan ve 1964’ten beri koruma altında olan bölgede Avrupa’nın en 
büyük mağaraları da yer alıyor.

Kösice Avusturya’nın başkenti Viyana’dan Çekoslavakya’nın baş-
kenti Prag’a Orta Avrupa’nın pek çok önemli kentine birkaç saatlik 
mesafede yer alıyor. Tüm bu turizm fenomenleri arasında kendini is-
patlamak için ziyaretçilerine her türlü imkânı sunuyor. Muhteşem do-
ğasının yanı sıra en büyük kozlarından biri de Spis. Spis, Avrupa’nın 
en büyük ortaçağ kalesi. 1993 yılında UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’ne alınan 13’üncü yüzyıldan kalma Spis Kalesi, ihtişamıyla gözleri 
kamaştırıyor. Kaleye dik yokuşlardan yürüyerek çıktığınızda ise kar-
şınıza çıkan uçsuz bucaksız manzaraya doyum olmuyor. Sadece 7 
avro vererek girebileceğiniz Spis, yalnızca Orta Avrupa’nın değil dün-
yanın en büyük kalelerinden biri. Yaklaşık 50 bin metrekarelik kalenin 
mutfağından şapeline, işkence odasından askeri koğuşlarına tüm 
bölümleri, ortaçağ kalelerine dair filmlerden, romanlardan ve tarih ki-
taplarından zihnimize kazınan tüm detayların üç boyutlu bir replikası 
gibi. Sizi zaman tüneline alıyor ve yüzlerce yıl önceye götürüyor. 

Her yıl Erasmus için Türkiye’den Slovakya’ya yüzlerce öğrenci gi-
diyor. Bu öğrenciler ve daha nice genç zihni büyük bir hoşgörüy-
le ağırlayan Kösice, Orta Avrupa’nın yeni ‘hayat üniversitesi’ rolünü 
benimseyerek onları ve kente yolunu düşüren tüm gezginleri doğa, 
tarih, kent yaşantısı, modern sanat ve sosyallik başlıkları altında bilgi-
lendirmeye devam ediyor.

Kösice, Slovakya’nın doğusunda yer alıyor. Dağlık bir bölge olan 
Kösice’de yazları keyifli sıcaklıklar sürerken kışları Tatra zirvelerinden 
gelen soğuk hava kenti kaplıyor. Ancak kuru hava, özellikle kayak sporu 
için Slovakya’yı tercih edeceklere uygun ortam sunuyor. Para birimi avro. 
Yerel saati Türkiye’den bir saat geride. 

ULAŞIM
Türk Hava Yolları’nın (turkishairlines.com) İstanbul-Kösice uçuşları 
pazartesi, salı, cuma ve pazar olmak üzere haftanın dört günü karşılıklı 
olarak düzenleniyor. Uçuş iki saat sürüyor. Uçuş saatleri İstanbul’dan 
sabah 7.10’da kalkıyor. Kösice çıkışlı uçuşlar ise yerel saatle 09.00’da 
yapılıyor.

DETAYLI BİLGİ
Slovakya Turizm Ofisi’nin (slovakia.travel/en) internet sitesinde ülkenin en 
önemli turistik atraksiyonlarını, konaklamadan ulaşıma kadar birçok 
faydalı bilgiyi bulabilirsiniz. 

Grandhotel Stary Smokovec Yüksek Tatra Dağları’ndaki otelin geçmişi 
100 yıldan eski. Muhteşem bir mimariye sahip otelin içi de sanki bir 
dönem filminin setini andırıyor. Şık odaları ve ambiyansı haricinde spa 
hizmetleri ve gurme tatlar sunan restoranı da dikkat çekiyor. Otel, Tatranska 
Lomnica Kayak Merkezi’ne 5 kilometre uzaklıkta. grandhotel.sk/en/
Hotel Metropol Spišská Nová Ves kentinin merkezinde otel, özellikle 
Slovak Paradise’ Ulusal Parkı’nı ziyaret etmek isteyenler için merkezi bir 
konumda bulunuyor. hotel-metropol.sk/en/
AquaCity Poprad High Tatras’taki AquaCity, 13 açık ve kapalı havuzu, 
350 su aktivitesi, spor, sauna, masaj ve güzellik hizmetleriyle devasa bir 
tesis. Farklı mutfaklar sunan yeme içme olanakları ve bütçe dostu 
fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. aquacity.sk/en/

Seyahat bilgileri

Nerede kalmalı?
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tedrali de burada bulunuyor. Ancak yine de Kösice ziyareti, Paris ya 
da Berlin gibi sizi kente bağlamıyor. Israrla gözleriniz kentin çevresini 
saran uçsuz bucaksız yeşil alanları, otomobille 1,5 saate ulaşabile-
ceğiniz UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş 18 farklı bölgeyi, Batı 
Karpatlar’ın bir bölümünü oluşturan yüksek Tatra zirvelerini ve kayak 
merkezini keşfetmek için çıkış yolunu arıyor. 

Tatra, Slovakya’nın en önemli çekim merkezlerinden. 160 yıldan 
uzun bir süredir, Slovakya’ya gelen turistleri kendine çeken Tatra Da-
ğı’na teleferikle çıkılıyor. High Tatras adı verilen bu kayak merkezinin 
tadını kışın kayakçılar çıkarırken nefis yamaçları yazın doğa yürüyüş-

Sol üstten saat yönünde: St. Elizabeth 
Katedrali ve çevresi; Slovakya tahmin 
edebileceğinizden daha yeşil bir ülke; 

Tatra’nın yüksek zirvelerini teleferiklerle 
keşfedebilirsiniz; Grandhotel Stary 
Smokovec; ülkenin tarihî ve doğal 

güzellikleri bir arada.


