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Advertentie

Eet-, drink- en shopwijk
Sinds de hoofdstraat Istiklal Caddessi voetgangersgebied werd, is Beyoglu terug. Beyoglu is de gegoede
wijk van Istanbul, de heidense wijk, de wijk van alle culturen. Modern, religieus en wereldlijk tegelijk.
Heel Istanbul komt er wandelen en een puddinkje eten bij Saray. Door Eric van den Berg

volkskrant.nl/steden

Doen

H
ier vind je de grond en
het goud. Luidt een ge-
zegde in Istanbul. Want
hier, op die mooiste van
zeven heuvels aan de

Bosporus, ligt rijkdom of ander ge-
luk altijd om de hoek. De kleerma-
ker werd er beroemd, de prostitu-
ee kon zich er redden, de actrice
begon er een restaurant, en nu, ja,
nu heb je er ook de Barman van het
Jaar die een Wet Dream of een Porn
Star bijeen shaket.

Beyoglu, hoog uittorenend bo-
ven de Aya Sofia en de Blauwe Mos-
kee aan de andere kant van de Gou-
den Hoorn, is altijd de wijk van de
‘heidenen’ genoemd, van de niet-
moslims. Plek voor handel en ver-
tier. Waar nog steeds meer kerken
dan moskeeën zijn. Waar de ene
straat op Parijs lijkt, en de andere
op San Francisco. Waar op Istiklal
Caddessi 124b, naast pornobios-
coop Rüya, de patisseriebakker de
beste profiteroles van het land
bakt. Al sinds 1941, toont een bord
boven de deur.

Het is een bord als vele in de
wijk. Plaquettes of gedenkstenen
die al het halve verhaal vertellen.
De winkelpassage is eigendom van
de Armeense familie Tokatliyan.
De kebabwinkel is begonnen in
1956, de grote Grieks-Orthodoxe
Kerk dateert van 1880. En de voet-
balclub Galatasaray zit er sinds
1905, zo staat op het hoofdkantoor
aan de Hasnun Galip-straat. En
ach, het ondergrondse treintje,
dat omhoog en omlaag pendelt
tussen de Galata-brug en Beyoglu,
begon in 1876.

Beyoglu, de wijk van alle cultu-
ren, de gegoede wijk, de wijk waar
het doorgaans béter ging.

Vroeger, al in de 19de eeuw, toen
Istanbul nog Constantinopel heet-
te, waren het vooral de Grieken, Ar-
meniërs en joden die er hun toe-
vlucht zochten: omdat ze niet bij-
zonder geliefd waren, maar meer
nog omdat ze daar een groot huis
konden bouwen, met een fenome-
naal uitzicht. Kerken, synagogen,
restaurants, bars, theaters, biosco-
pen en ook een bontzaak zagen
het licht. Dit was een wijk, zoals de
68-jarige Mahmut Bas achter de
balie van patisseriezaak Inci om-
schrijft, ‘waar alles zo beschaafd
was, waar iedereen altijd een
stropdas droeg’.

Dat is lang geleden, weet ook hij.
Beyoglu is na de Tweede Wereld-

>stad Istanbul

oorlog tientallen jaren in verval
geweest, toen arme boeren uit
Anatolië en prostituees uit Rus-
land hun geluk zochten op deze
heuvel van Istanbul. De burgerij
was vertrokken. Omdat de haat
was toegenomen, omdat minder-
heidsgroepen werden gediscrimi-
neerd met een ‘rijkdom’-belasting.
Omdat Grieken in 1955 waren op-
gejaagd (ze zouden het huis van
Atatürk in de fik hebben gesto-
ken). Omdat de joden zich na de
oorlog al helemaal niet meer wel-
kom voelden, en de meesten niet
meer twijfelden toen in 1986 twee
Arabische terroristen 26 bezoekers
van de Neve Shalom-synagoge
doodschoten.

Maar Beyoglu is terug. Heront-
dekt nadat iemand begin jaren ne-
gentig op het simpele idee kwam
de Istiklal Caddessi, de hoofd-
straat, voetgangersgebied te ma-
ken. Heel Istanbul komt er wande-
len tot laat, eet gevulde mosselen
met citroensap bij een karretje of
kraampje, ruikt de weeïg zoete
lucht van de gepofte kastanjes,
koopt een puddinkje bij Saray, de
winkel van de burgemeester, en
loopt even langs het Atatürk-beeld
op het Taksim-plein. Oké, een be-
hoorlijk lelijk plein, maar het is
wel het hart van modern Istanbul,
plek voor protesten als op 1 mei,
maar ook plek voor een juichende
menigte als Fenerbahçe kampioen

wordt (liever Galatasaray, want die
is écht uit de buurt).

Wat een stad – die buurten, die
straatjes! Thee en backgammon in
het Kartal-steegje naast het Galata-
saray Lyceum; antiek kijken in de
hellinkje-op-hellinkje-af-buurt Cu-
kurcuma; meze (Turkse tapas)
eten en raki drinken in de Neviza-
de-straat, lunchen aan de Bospo-
rus op het terras van het Istanbul
Modern, het nieuwe museum, of
op het dak van 5. Kat, bar/restau-
rant van actrice Yasemine Alkaya.
Voor boeken naar het Tünel-plein,
een live-bandje kijken in Babylon.

Wat een stad. Wie wil weten hoe
modern Turkije kan zijn, hoe reli-
gieus en wereldlijk tegelijk, moet
hier zijn. Vanaf club/restaurant
360, trendsetter met dakterras op
acht hoog, zie je in de verte de Bos-
porus, de Gouden Hoorn, het Top-
kapi-paleis, de Aya Sofia, de Blauwe
Moskee, alles waar je óók een keer
geweest moet zijn. En vlak voor je,
beneden, de ingeklemde Saint An-
toine-kerk. Die houdt op zondag
diensten in het Engels, het Pools,
het Italiaans en het Turks, en is
‘huisbaas’ van Afacan Pizza & Bur-
ger, die ook in het complex zit.

De wijk is veranderd ja, dat zal ie-
dereen beamen. Een woonwijk is
het niet echt meer; Beyoglu is bo-
ven alles eet-, drink-, en shopwijk.
Sashah Khan, een van de eigenaren
van 360, doet er niet lullig over: ‘Ik
denk dat wij Beyoglu hebben ver-
anderd. We hebben Istanbul ver-
anderd, nee, Turkije!’

Nou, niet helemaal. Want je kunt
clubben of loungen wat je wilt, zo
weten de ouderen, je bent pas echt
in Beyoglu geweest als je de profi-
teroles van Inci hebt geproefd. ■

Blauwe moskee Foto AFP

Videoverslag
Cocktails aan de Bosporus.
w w w. v k . t v

VK.tv

Istanbul, Turkije
Inwoners: 16 miljoen
Beyoglu: 250 duizend
1 Turkse lire = 0,55 euro
w w w. i s t a n b u l . c o m
w w w. i s t a n b u l c i t y g u i d e. c o m

Reis
Turkish Airlines (THY) vliegt recht-
streeks op Istanbul, vanaf 270 euro
incl. belastingen, www.thy.com.

Attracties
Beyoglu is een bestemming op
zichzelf, maar laten we de hoogte-
punten van Istanbul niet vergeten:
natuurlijk de Aya Sofia (vroeg in de
ochtend gaan, niet op maandag),
de Blauwe Moskee en het Topkapi-
paleis. Verder: de Grote Bazaar en
de Süleymaniye-moskee. Ga ook
kijken op en onder de Galata-brug,
de verbinding tussen Sultanahmet
en Beyoglu: het is de brug uit het
Boekenweekgeschenk van Geert
Mak. De minst hippe bars/restau-
rants zijn het vriendelijkst.

Eten/drinken, Beyoglu
Rond Istiklal Caddessi een over-
vloed aan mogelijkheden. Liever in
zijstraten dan de hoofdstraat. Pro-
beer de buurten Tünel en Cihangir,
met prachtige straten, leuke tent-
jes. Favorieten: Café Badehane aan
General Yazgan Sokak 5, niet ver
van het Tünel-plein. En in Cihangir:
Smyrna, aan Akarsu Caddessi 29.

Voor meze en raki naar de ‘m e y h a-
ne’-restaurants in de Nevizade
Sokak. Bijvoorbeeld naar Imroz,
een van de weinige Grieken die
hier nog een zaak heeft.

Dakterrassen
Voor het grandioze uitzicht. Club
360 is de hipste aan de Istiklal Cad-
dessi (in het Misir-gebouw), de be-
diening kan nogal arrogant zijn. Lift
naar 6de verdieping, dan de trap.
5. Kat (‘5de Verdieping’) op Soganci
Sokak 7 is veel sympathieker. Lift
naar de vijfde dus.

Gids
Istanbul Parasol organiseert
(op verzoek) tours door Beyoglu.
Vraag naar Deniz Üstertuna
(Nederlandstalig).
w w w. i s t a n b u l p a ra s o l . c o m .
Tel. +90 212 2249363

Handig
Tijdschrift Time Out Istanbul in
English, 4 YTL (2 euro).

Info
Verkeersbureau Turkije:
w w w. w e l k o m i n t u r k i j e. n l
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