
 
Tip 
verkoeling in  
The Sunken Palace
Yerebatan Sarnici (of The 
Sunken Palace) is een onder-
grondse wateropslagplaats 
dat het leuk doet als spooky 
film- of modeshowlocatie. 
Ga kijken of je het herkent 
uit de film From Russia With 
Love.

In het doolhof dat Grand Bazaar heet, 
raak je al snel alle besef van richting 
kwijt. Deze overdekte markt heeft tien-
tallen ingangen en ze lijken allemaal 
op elkaar. Terwijl je langs hun kramen 
wandelt, vechten de koopmannen om 
je aandacht. Je hoort het rinkelende 
geluid van theeserviezen, ruikt de geur 
van verse saffraan en geeft je ogen 
de kost. Links en rechts wordt waterpijp 
gerookt. Triktrak gespeeld. Pashmina’s 
in alle kleuren aan de man gebracht. 
Iemand probeert je zijn winkel vol fake 
designertassen in te lokken, een ander 
vindt dat je zijn baklava moet proberen, 
of op zijn minst een geglazuurd nootje. 
Bonjour madame, guten tag! Wil je zijn 
lederwaren zien? Boven heeft hij een 
kamer met nog veel mooiere spullen. Hij 
heeft de beste prijs. Nergens zul je beter 
vinden. Hé, waarom loop je door? Hé, 
lady…! Je hebt geen idee meer van de 
route die je hebt afgelegd. Laat staan 
dat je weet waar je naartoe gaat. 
Het maakt ook niet uit: zodra je de 
Bazaar uitloopt, hoef je maar omhoog 
te kijken om aan de hand van de mina-
retten de weg terug te vinden. Je bent 
in Sultanahmet: de historische wijk van 
Istanbul, het oude Constantinopel. De 
plek waar eigenlijk elke Istanbul-citytrip 

begint, vanwege de hoge must see-
dichtheid van het gebied. Zonder een 
bezoek aan de legendarische Blauwe 
Moskee, de Aya Sophia, het Topkapi-
paleis én de souks, waar de fanatieke 
verkopers hun tapijten aan je proberen 
te slijten, ben je niet in Istanbul ge-
weest. Dus kun je er maar beter meteen 
mee beginnen. Om daarna een vink te 
kunnen zetten achter ‘cultuur’ en het 
andere Istanbul te gaan ontdekken. Het 
kosmopolitische Istanbul, waar oost en 
west moeiteloos mixen en waar hoofd-
doeken en high fashion samengaan 
als mezze met raki. Want doordat Turkije 
een belangrijk productieland is voor de 
kleding die bij ons in de winkels hangt, 
is het een beetje het China van Europa 
geworden. Met als gevolg dat zowel 
luxe modehuizen als jonge designers 
er als paddenstoelen uit de grond 
schieten. 

SHOPPEN IN NISANTASI
Wie zin heeft in een nieuwe tas of vers 
paar schoenen, en daar best voor wil 
betalen, gaat naar Nisantasi. Een 
paradijs voor liefhebsters van luxe 
mode en exclusief design. Je komt de 
juiste winkels allemaal vanzelf tegen. 
Net als de leuke cafés en eettentjes. 

THE HOuSE cOrNEr

TEKST ELSBETH GrIEVINK in heT koSmoPoliTiSche iSTanbul mixen ooST 
en weST moeiTelooS: hoofddoeken en high faShion 

gaan er Samen alS mezze meT raki. onTelbare ShoPPing 
diSTricTS, goddelijk eTen en ToP of The bill clubS  

– avanTgarde geefT je de nieT-Te-miSSen highlighTS.

Turkish
Delight

dE BLAuwE mOSKEE 

THE SuNKEN PALAcE

TOPKAPI PALAcE
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Het rinkelende geluid van thee- 
serviezen, de geur van verse saffraan 
en overal wordt waterpijp gerookt − 

dat is de Grand Bazaar
FavorieTe 
adresjes
Yonca Özbilge werkt als 
organisator van kunst- en 
cultuurprojecten in nederland. ze 
pendelde jarenlang heen en weer tussen 
Rotterdam en istanbul. haar 
lievelingsadressen:

rESTAurANT: Favoriet zijn de 
visrestaurants aan de 
Bosporus in de wijk Tarabya. 
cLuB: Poppodium Babylon, om 
nationale en internationale 
artiesten te zien.  
wINKEL: Platenzaak Deform 
Müzik voor dance en 
elektronische muziek. By Retro 
voor vintage kleding. En de 
Topshop op de Istiklal 
Caddesi, die mis ik altijd nog 
in Nederland.  
muSEum: Istanbul Modern. Het 
restaurant is ook een 
aanrader. 

Maar er zijn een paar adresjes die echt 
wel even op het lijstje mogen. V2KDE-
SIGNERS bijvoorbeeld, is een multi-label 
fashion store voor mannen en vrouwen, 
waar je stukken vindt van ontwerpers 
als Rick Owens, Hussein Chalayan en 
Raf Simons, maar ook van Fifth Avenue 
Shoe Repair en Acne. Aan de eigenzin-
nige mix van labels is te zien dat de 
inspiratie voor de collectie gevormd 
wordt door de straat, niet door de 
catwalks. Het interieur is ontworpen 
door het Istanbulse designcollectief 
Autoban, dat inmiddels in alle interna-
tionale designbladen heeft gestaan.  
Nog zo’n miniwarenhuis vol designer-
goodies is BEyMEN BLENDER. De naam 
zegt het al, allerlei stijlen gaan hier 
zonder morren in de mix. De vier 
verdiepingen zijn tot de nok gevuld met 
high end labels, aangevuld met 
horloges, kunstboeken, muziek, 
woonaccessoires en andere spulletjes. 

UTERqüE klinkt als een typisch Turks 
merk, maar is Spaans en een zus van 
Zara. Het is jammer dat het merk nog 
niet in Nederland verkrijgbaar is, want 
de prijzen liggen er een stuk hoger dan 
bij Zara, maar de kwaliteit en de look 
and feel doen dat ook. HAAZ GALLERy is 
al jaren een begrip in Istanbul, te 
danken aan het scherpe oog van 
eigenaresse Ozlem Avcioglu. Ze reist de 
hele wereld rond om bijzondere 
objecten te verzamelen en verkoopt ze 
in haar galerie. Van antieke lepels tot 
moderne kunst en designmeubeltjes, 
van gesigneerde boeken tot exclusieve 
sieraden, waaronder die van het Turkse 
merk Bee & Goddess.  
Bij EVPLUS vind je alledaagse spullen – 
pyjama’s, waterkaraffen, theedoeken 
– van een onalledaagse, minimalisti-
sche schoonheid. Sla de Abdi Ipekci 
Caddesi niet over, want in dit autoluwe 
straatje zit een rijtje indrukwekkende, 

veelal Turkse boetieks verstopt. Ze zijn 
allemaal niet goedkoop. Gelukkig 
bestaat er ook BRANDS FOR LESS, een 
onooglijk zaakje met een verrassend 
goed assortiment, dat in tweedehands 
Chanel, Burberry en andere grote 
merken doet. Wie nog een bezoekje 
aan een hamam op het programma 
heeft, moet eerst even langs RAEN. De 
grote machoman in leren jack lijkt niet 
thuis te horen in dit delicate winkeltje 
van amper 8 m², maar niets is minder 
waar. Stel hem één vraag en hij zal je 
een uur lang vertellen over zijn zeep. 
Over de bloemen, kruiden en planten 
waarvan ze gemaakt zijn. Over hun 
effect op jouw huidcellen. Hij zal ze je 
allemaal laten ruiken en je vragen of je 
zin krijgt om ze op te eten, want dat 
moet, vindt hij. Hij zal de zeep van je 
keuze met liefde in gerecycled papier 
pakken en hem uitzwaaien bij vertrek.  

Honger gekregen? De kaart van THE 
HOUSE CAFé (een kleine keten met 
meerdere locaties in Istanbul, maar die 
aan de Atiye Sokak is met zijn beschil-
derde koepels en historische tegels is 
met stip de mooiste) heeft zijn lunch-
kaart aangepast aan zijn publiek, dat 
voor negentig procent bestaat uit 
winkelende vrouwen. De taartjes en 
detox-sapjes vinden gretig aftrek. Voor 
de borrel is deze plek minder geschikt: 
alcohol wordt er niet geschonken, 
omdat er een moskee binnen een 
straal van 200 meter ligt.  
Ook kun je in Nisantasi erg goed eten 
bij lokale tentjes, die door toeristen nog 
niet ontdekt zijn. KANTIN is zo’n restau-
rantje dat klein, knus en intiem is, waar 
de bediening geen woord Engels 
spreekt, waar het menu in Turkse 
hanenpoten op een krijtbord is 
geschreven en waar je dus maar op 

Nisantasi is een paradijs voor liefhebsters 
van exclusieve mode en design, en het 

stikt er van de leuke cafés en eettentjes

goed geluk iets bestelt. Wat prima is, 
want bij Kantin smaakt alles even puur. 
In de verdieping onder het restaurant 
bevindt zich een traiteur, waar je je 
verse kikkererwtensalade of Dölmes 
gewoon laat inpakken om mee naar 
huis of hotel te nemen.  
 
uITGAAN IN BEYOGLu
De Kalverstraat van Istanbul, dat is de 
Istiklal Cadessi, de hoofdader van 
Beyoglu. Een eindeloze reeks Bershka’s, 
Topshops en Zara’s worden afgewisseld 
met kebabkramen en notenverkopers. 
Het ziet er zwart van de toeristen. Na het 
winkelen duiken die links en rechts de 
zijstraten in om de waterpijp te roken of 
een hapje te eten. Je zou de Istiklal 
Cadessi rustig kunnen overslaan, ware 
het niet dat het ook een paar parels 
herbergt, zoals restaurant 360 ISTANBUL. 
Het bevindt zich in een glazen pent-
house op de bovenste verdieping van 
een 19e-eeuws appartementencom-
plex, vanwaar je een stunning uitzicht 
hebt over de wijk Beyoglu, de Bosporus 
en verder. In de weekends gaan de 
feestjes in 360 dikwijls door tot de 
vroege ochtend, waarbij de partycrowd 
graag het dakterras opzoekt. Tip: sla 
het toetje bij 360 over en ga daarvoor 
naar SARAy, beroemd om zijn desserts. 
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Hun Tavukgogsu, op basis van melk en 
kip (ja echt, kip), en de Krem Sokola, 
chocoladepudding met kokos en 
noten, zijn ware succesnummers onder 
de locals.  
Wil je de Istiklal Cadessi snel uit? Neem 
dan het oude trammetje, dat langs de 
etalages door het winkelende publiek 
heen jakkert. Bij het eindpunt van de 
tram – of beginpunt, het is maar hoe je 
het bekijkt – wordt het pas echt leuk. 
Want hier begint zowel een van de 
meest geliefde uitgaansgebieden van 
Beyoglu, Tünel, alswel een up and 
coming fashion district. Tünel is packed 
met restaurants waar je goede 
mezzane (kleine hapjes) kunt eten, bars 
waar de leukere locals komen en je 
vindt er dé poptempel van Istanbul, 
hoe klein ook: BAByLON. De zone 
rondom de Galata toren – een van de 
oudste buurtjes van Istanbul – wordt al 
voorzichtig het nieuwe Soho genoemd, 
ook al ligt de weg hier en daar open en 
wemelt het er van de vuilnisbakken en 
de hongerig miauwende straatkatten.  
Tja, op zulke plekken zijn de huren nog 
laag en durven beginnende onderne-
mers de start aan. Zoals THE MUSEUM OF 
FINE CLOTHING, een klein zaakje met 
simpele, maar prachtig gesneden 

jurken in louter beige en zwart en in 
delicate stoffen. Maar je vindt er ook de 
bekendere Turkse ontwerpers. üMIT 
üNAL, BAHAR KORçAN, ARZU KAPROL, 
SIMAy BüLBüL; allen hebben hier hun 
eigen boetieks die de moeite waard zijn 
om van binnen te bekijken. Het idee dat 
in Europa leeft van Turkse mode – kit-
scherig en opzichtig – blijkt lang niet 
altijd op te gaan. De hedendaagse 
Turkse ontwerper maakt global fashion 
met een conceptuele, artistieke inslag. 
Kijk maar bij ATELIER 55, een sfeervolle 
concept store, waar Turkse designers 
naast Amerikaanse, Italiaanse en  
Britse labels hangen en daar zeker niet 
voor onderdoen. Je vindt er ook 
woonaccessoires, kunstwerken, lingerie 
en cosmetica en je kunt er zelfs een 
hapje eten.  
Maar bewaar een beetje van je honger 
voor MAVRA – een van de goed 
bewaarde horecageheimpjes van deze 
zone. Hier bestel je home made 
pistachekoekjes, een potje Mavrathee 
met gember en munt of verse pasta’s 
met namen als Shrek (pesto), Darth 
Vader (paddenstoelencrème) en 
Dracula (arrabiata). De bediening is 
langzaam, verstrooid maar hartverwar-
mend, wat enorm aanstekelijk werkt; 

alle zorgen vallen van je af. ’s Avonds 
vult Mavra zich met dorstig uitgaanspu-
bliek, net als de terrassen rondom de 
Galata-toren. Ben je daar, vergeet dan 
niet om even af te dalen richting de 
Galata-brug, die over de rivier De 
Gouden Hoorn ligt. Gewoon, om even 
te genieten van al het waterverkeer en 
de beroemde minaretten aan de 
overkant. Een van de gezelligste en 
goed te betalen logeeradressen is 
guesthouse EKLEKTIK GALATA, het soort 
hotel waar je je direct thuisvoelt.  
 
 
LANGS dE BOSPOruS
Je hebt gemerkt: Istanbul heeft veel om 
mee te pronken. Moskeeën, paleizen, 
torens – maar de grootste troef is 
natuurlijk de Bosporus, die door de stad 
slingert. Als je een rondvaart gaat doen 

over deze zeestraat, of een watertaxi 
neemt, heb je uitzicht over de leukste 
wijkjes, de duurste mansions, de 
mooiste terrassen en zelfs clubs op het 
water, zoals SORTIE en REINA. Over die 
laatste wordt nog veel gepraat, maar 
het heeft z’n gloriedagen gehad. Rijke 
Russen die aan het champagne-infuus 
hangen hebben het helaas gewonnen 
van de Turkse incrowd.  
Besiktas is een leuke wijk om uit eten te 
gaan. Eén van de meest fancy plekken 
hier is restaurant VOGUE, op de 13e 
verdieping van Besiktas Plaza. Niet in de 
laatste plaats vanwege het panorama, 
maar ook vanwege het interieur, dat 
stijlvol en warm is, en de hoge kwaliteit 
van het eten. De meest welvarende 
zone van Istanbul is Besiktas, met de 
wijk Bebek als toppunt. Hier ga je 
wonen als je het hebt gemaakt en de 

dE BOSPOruS

dÉ POPTEmPEL VAN ISTANBuL: BABYLON

360 ISTANBuL HET muSEum ISTANBuL mOdErN

 
Tip 
neem een drankje 
oP heT TerraS van 
iSTanbul modern 
muSeum
Het Istanbul Modern is een 
museum voor moderne 
kunst, met een prachtig 
terras langs de Bosporus. 
Aangename hangout, zeker 
bij mooi weer.

Vanuit het glazen penthouse van bar/
restaurant 360 istanbul heb je een  

stunning uitzicht over de wijk Beyoglu, 
de Bosporus en verder

ümIT üNAL
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Zonder een bezoek aan de legendarische 
Blauwe Moskee, de Aya Sophia,  

het Topkapi-paleis én de souks ben je  
niet in Istanbul geweest

hectiek van de stad wilt ontvluchten. 
Het plebs kan zich geen huis in Bebek 
veroorloven, waardoor het een geliefd 
toevluchtsoord is geworden onder 
beroemdheden. Ben je ook op je rust 
gesteld? Het is misschien wat ver uit het 
centrum, maar juist daarom is het 
mooie A’JIA HOTEL – een 17e-eeuws 
woonhuis turned hotel – de ideale 
thuisbasis om bij te komen van 
hectische dagen in Istanbul. Het ligt 
aan de Aziatische oever van de 
Bosporus, een stukje ten noorden van 
de Fatih Sultan Mehmet Koprusu-brug. 
Ook aan het Aziatische deel van de 
stad, maar een stuk centraler, ligt het 
SUMAHAN ON THE WATER. Vroeger een 
likeurfabriek, nu een minimalistisch 
vijfsterrenhotel met vanuit elke kamer 
het uitzicht op de minaretten aan de 

Hotels
A’jIA, Çubuklu Caddesi 
27, www.ajiahotel.com 
EKLEKTIK GALATA, Serdari 
Ekrem Caddesi, www.
eklektikgalata.com  
SumAHAN ON THE wATEr, 
Kuleli Caddesi 51, 
www.sumahan.com

eten & drinken 
mAVrA, Sahkulu Mah. 
Serdar-ı Ekrem Cad-
desi 31 
360 ISTANBuL, Is-
tiklal Caddesi 360, 
www.360istanbul.com  
KANTIN, Akkavak 
Sokak 12, www.kantin.
biz  
SArAY, Istiklal Caddesi 
102 
VOGuE, BJK Plaza, Spor 
Caddesi, www.vogue-
restaurant.com  
BABYLON, Sehbender 

Sokak 3, www.babylon.
com.tr  
THE HOuSE cAfÉ, Atiye 
Sokak 10, www.thehou-
secafe.com.tr  
ISKELE, Cengelköy Iskele 
mEYdANI 10A, www.cen-
gelkoyiskelerestaurant.
com 
HAmdI, Tahmis Caddesi 
Kalçın Sokak 17,  
www.hamdi.com.tr 
KArAKöY LOKANTA, Ke-
mankes Caddesi 133

sHoppen
V2KdESIGNErS, Abdi 
Ipekçi Caddesi 31, 
www.v2kdesigners.
com.tr  
BEYmEN BLENdEr, Ka-
rakol Sokak 10, www.
blender.com.tr  
uTErqüE, Tesvikiye 
Cadessi, 57, www.
uterque.es 

HAAz GALLErY, Ahmet 
Fetgari Sokak 62,  
www.haaz.info  
EVPLuS, Ihlamur Yolu 
9/3  
rAEN, Tesvikiye Cad-
desi, Sakayık Sokak 
11b, www.raen.com.tr 
ATELIEr 55, Serdar-i 
Ekrem Sok. 55,  
www.atelier-55.com 
dOOrS BY ümIT üNAL, 
Asmalımescid Mahal-
lesi Ensiz Sokak 1b, 
www.umitunal.com 
Arzu KAPrOL, Serdar I 
Ekrem Sok. Kamondo 
Apt 22, www.arzukap-
rol.net 
SImAY BüLBüL, Serdar I 
Ekrem Sok. Kamondo, 
www.sim-ay.com 
mujI, Akkavak Sokak 
13a, www.muji.com.tr  

adressenlijst:
ISTANBUL

FavorieTe 
adresjes
ahmet polat is fotograaf  en 
art director bij de turkse Vogue. hij is 
geboren in nederland en woont nu zes 
jaar in istanbul. zijn tips:

STrAAT: Asmali Mescit, omdat 
mijn favoriete restaurants er 
zitten. 
SHOP: Muji in Nisantasi, de 
enige winkel waarvan ik zin 
krijg om te shoppen. 
GALErIE: Alles wat up and 
coming is. 
rESTAurANT: Hamdi. Goed, 
traditioneel Turks eten. 
BAr: Karaköy Lokanta. Super 
mezze en een geweldige 
atmosfeer om met vrienden 
te drinken.

overkant. Een privébootje brengt je 
naar de Europese kant van de stad, 
waar je het shoppen na een goede 
nachtrust weer met goede moed kunt 
hervatten. <

fotografie: ministerie van toerisme turkije (moskeeën en grand bazaar) , met dank aan: het turks verkeersbureau (www.welkominturkije.nl)

 
Tip 
ga naar een  
ShoPPingmall
In Istanbul word je om de 
oren geslagen met malls. 
Grote, dikke, dure shopping-
malls. De leukste, volgens 
hen die het kunnen weten, 
zijn Istinye Park, Kanyon en 
Akmerkez.
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