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Istan bul is uniek. Het is de enige stad ter wereld op twee con ti nen ten. Geniet van
oud en nieuw in de cul tu rele hoofd stad van Tur kije. Napo leon zei het al: ‘Als de
wereld één land was, dan zou Istan bul haar hoofd stad zijn.’
Deze ruim 2600 jaar oude metro pool is de voor ma lige hoofd stad van het
Romeinse, Byzan tijnse en Osmaanse Rijk. Een stad met warme gast vrij heid,
medi ter rane culi naire cul tuur, melan cho li sche muziek, een rijke geschie de nis,
over blijf se len van oude bescha vin gen en spo ren van het vroege chris ten dom.
Spo ren van die rijke geschie de nis en de hippe buur ten, clubs en res tau rants
komen in de wan de lin gen alle maal aan bod.
 
Wan de len in Istan bul bestaat uit vijf rou tes; drie aan de Euro pese oever van de
Bos po rus en twee aan de Azi a ti sche kant. Ze duren alle maal tus sen de vijf en zes
uur. Ze laten je genie ten van alle aspec ten van het leven en de geschie de nis van
de stad.
Je loopt langs en bezoekt eeu wen oude sul tan mos keeën, ker ken uit de Byzan ‐
tijnse tijd, Armeense en Griekse kerk jes, een begraaf plaats met een mil joen gra ‐
ven, maar ook het café van Geert Mak onder de Gala ta b rug, hippe res tau rants en
kof fie ten tjes, ver bor gen hof jes en sim pele eet tent jes en ven ters die tra di ti o nele
Turkse snacks ver ko pen, zoals gevulde mos se len, pens soep en gegrilde lams dar ‐
men.
 
Iedere wan de ling begint met een korte omschrij ving van de wijk en hoe je er het
een vou digst komt met het open baar ver voer. Je zult je al wan de lend onder weg
vaak ver ba zen over de grote diver si teit aan beziens waar dig he den, archi tec tuur,
uit zich ten, win kel tjes, thee huis jes en men sen. Zo leer je Istan bul het beste ken ‐
nen; te voet!
Veel wan del ple zier,
 
Marc Guil let
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Praalgraf van sultan Mehmet de Veroveraar

Iedere wandelroute staat op zichzelf. De wandelingen overlappen elkaar niet,
maar beginnen wel allemaal op hetzelfde punt, in de oude wijk Eminönü,
aan de oever van de Gouden Hoorn.
 
Deze gids komt niet in de plaats van, maar is een aanvulling op de vele reis‐
gidsen die beschikbaar zijn. De toeristische topattracties komen hooguit ter‐
loops aan bod. Een plattegrond van de stad is gratis verkrijgbaar op de
luchthavens en in de plaatselijke toerismekantoren van de stad. Tijdens de
wandelingen komen allerlei gebouwen, gebruiken, restaurantjes en eigen‐
aardigheden van Istanbul aan bod die de meeste reisgidsen overslaan. Wan‐
delen langs een of meer van de routes in deze Odysseegids laat je kennisma‐
ken met het echte Istanbul. De stad zien met andere ogen dus, of Istanbul
like ‘a local’.
 
Deze gids beschrijft vijf wandelingen; drie aan de Europese en twee aan de
Aziatische oever van de Bosporus. Samen geven ze een goede indruk van het
oude en moderne Istanbul. De afstanden variëren maar iedere route neemt
vijf tot zes uur in beslag. Iedere route staat op zichzelf, maar ze kunnen ook
makkelijk worden gecombineerd.
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Voor je aan de wan de ling(en) begint is het han dig om een paar din gen te weten
over deze mega stad en zijn ruim vijf tien mil joen bewo ners. Straat na men staan
vaak niet op de gevel van het eer ste hoek huis, maar zijn beves tigd aan een soort
ver keers bord paal.
De num me ring van de hui zen is anders dan in Neder land. Heel vaak heb ben hui ‐
zen en gebou wen twee num mers; het oude en het nieuwe. Dat komt door dat de
stads be stuur ders, om een of andere onver klaar bare reden, de num me ring met
enige regel maat ver an de ren. Als je Tur ken vraagt waarom, halen ze de schou ders
op en zeg gen ‘Burası Türkiye (‘zo gaat dat nou een maal in Tur kije’). Om het de
post bo des gemak ke lijk te maken, heb ben de bewo ners hun appar te men ten
namen gege ven. Dat is slim. De num mers mogen dan wel ver an de ren, de naam
blijft altijd behou den.
Han dig om te weten is dat stra ten in het Turks met twee ver schil lende woor den
wor den aan ge ge ven: Cad desi (laan, door gaande weg) en Sokak of Sokağı
(straatje, steeg). Het woord Maha lesi, vaak afge kort tot Mah, bete kent wijk of
buurt.
Tur ken zijn in het alge meen aar dig, vrien de lijk en gast vrij. Als je de weg kwijt
bent, zijn er mee stal wel voor bij gan gers of win ke liers die je wil len hel pen. Wees
er wel op bedacht dat ze zo beleefd zijn dat, ook al weten ze de weg zelf ook niet,
ze je in een wil le keu rige rich ting zul len stu ren. Wan neer je ergens stil blijft staan
en belang stel ling toont wat iemand doet of ver koopt, zal vaak de uit no di ging vol ‐
gen of je een glaasje thee wil. Ga daar gerust op in. Het is zel den een truc die
ertoe moet lei den dat je er iets moet kopen. Als je niet wil, zeg dan vrien de lijk
iste miy orum sağol(waar bij je de ‘g’ niet uit spreekt), wat bete kent: ‘ik wil niets,
dank u’.
Tip voor de dames: neem altijd een omslag doek of sjaal en een vestje mee voor
bezoe ken aan mos keeën. Te ‘bloot’ geklede vrou wen wor den niet op prijs gesteld.
Bedek het hoofd met een los jes om het hoofd gedra peerde doek. Vrou we lijke
toe ris ten zijn niet ver plicht plaats te nemen in de vrou wen af de ling van de mos ‐
kee. Zij mogen gewoon met de man nen mee, omdat ze geen mos lima’s maar toe ‐
ris ten zijn.
Wie hoge nood heeft kan overal in Istan bul bij een mos kee terecht. Let op! Alle
wc’s bij mos keeën zijn tra di ti o nele hurk toi let ten, ook wel bekend als toi let ten ‘Ala ‐
turka’. Dit soort wc’s vind je overal in Azi a ti sche lan den en soms ook nog in
Frank rijk. In plaats van te zit ten, ga je han gen boven een gat in de grond. Zet je
voe ten op de voet steu nen, en dan goed mik ken! Neem voor de zeker heid altijd
wc-papier, papie ren ser vetjes of zak doek jes mee wan neer je op stap gaat in Istan ‐
bul, want in de hurk toi let ten is geen wc-papier beschik baar. Alleen een plas tic
kan ne tje waar mee je geacht wordt alles schoon te spoe len. Na het was sen van je
han den kun je wat vel le tjes glad papier krij gen aan de balie waar je betaalt –
mee stal een Turkse lira – om je han den te dro gen. In toi let ten waar wel wc-papier
is, is het ver bo den dit na gebruik in het toi let te gooien aan ge zien men bang is
voor ver stop ping. In der ge lijke toi let ten staan altijd emmer tjes of mand jes om je
vuile toi let pa pier in te depo ne ren.
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In het toe ris ti sche hart van Istan bul
en in de wij ken met een wes terse
levens stijl zijn er steeds meer
moderne kof fie bars – Star bucks en
Turkse vari an ten als Kahve Dünyası en
Mado – en tal loze hippe kof fie bars
van de derde gene ra tie waar smaak
en het ver sie ren van cafè latte door
geta len teerde barista’s tot kunst is
ver he ven.
In de con ser va tieve wij ken met een
isla mi ti sche levens stijl heb ben ze een
veel beperk ter assor ti ment. Çay
(thee), wordt door Tur ken heel de
dag en overal gedron ken, zoals wij
kof fie. Niet in China (op num mer 20)
noch in het Ver e nigd Konink rijk
(num mer 3) drin ken men sen de
meeste thee in de wereld, maar in
Tur kije. Niet min der dan 3,16 kg per
per soon per jaar. De thee cul tuur is
veel sim pe ler dan de Britse of
Japanse; min der gecom pli ceerd.
Thee wordt geschon ken in tulp vor ‐
mige glaas jes, is heet, don ker rood en
sterk. Een gecon cen treerd thee meng ‐
sel staat heel de dag op het vuur en wordt aan ge lengd met kokend water. Thee ‐
zak jes zien Tur ken als een ‘bar baarse’ wes terse afwij king. Je drinkt nooit één
glaasje thee, maar net als chips, pinda’s en andere snacks altijd meer dan een.
Wan neer je de sterke thee die de Tur ken drin ken te bit ter vindt, vraag dan om
açık çay (slappe thee).
Wat kof fie betreft drin ken de oudere Tur ken het liefst de tra di ti o nele Türk kah ‐
vesi (drab kof fie) in mini kop jes. Turkse kof fie wordt gemaakt van heel fijn gema ‐
len kof fie poe der. Deze wordt niet gefil terd maar gekookt. Sui ker wordt eraan
toe ge voegd voor de kof fie met koud water op het vuur gaat. Wan neer de kof fie
kookt, bor relt hij naar boven met een laagje schuim, net zoals bij melk. Zodra de
kof fie kookt wordt hij even van het vuur gehaald en weer terug ge zet tot hij voor
een tweede keer kookt, dan wordt de kof fie met een inge schon ken. Begin niet
met een te drin ken, maar geef het kof fie drab eerst de tijd om naar de bodem te
zak ken. Turkse kof fie wordt geser veerd met een glaasje water. Dat is niet
bedoeld om het per onge luk in je mond geko men drab weg te spoe len. Je dient
het eerst te drin ken om je smaak pa pil len op te fris sen, zodat je extra kunt genie ‐
ten van de smaak ex plo sie in je mond. Tur ken zien hun kof fie als een deli ca tesse,
niet als iets dat je heel de dag door drinkt. Eind 2013 kwam de Turkse kof fie op
de lijst van beschermd cul tu reel erf goed van de Unesco. Rakı is een andere nati o ‐
nale drank in Tur kije. Het is anijslikeur, die lijkt op de Griekse ouzo en de Franse
pas tis, en wordt tra di ti o neel gedron ken bij voor ge rech ten en vis.
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