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Fener, Balat, Ayvansaray
Profesyonel rehber Ahmet Faik Özbilge, Fener, Balat, Ayvansaray bölgesi 
üzerine uzmanlaflm›fl ve oray› anlatan bir kitap yazm›fl. Özbilge, Hayallere Visa
okuyucular› için bölgeye özel bir günlük gezi program› da haz›rlad›.   
Yaz›: DERYA D‹LER
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Öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz? 

1965 y›l›nda, ‹stanbul’da dünyaya geldim. Çocuklu¤um
Üsküdar ve Bo¤az’›n Anadolu yakas›ndaki semtlerde geç-
ti. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bo¤azi-
çi Üniversitesi’ne girdim. Önce biraz kimya mühendisli¤i
okudum. Ama rehberli¤e bafllay›nca, daha rahat bir bö-
lüm olan sosyolojiye transfer olup, diplomam› oradan al-
d›m. Mezun oldu¤umda 28 yafl›ma gelmifltim bile. Y›ld›z
Teknik Üniversitesi’nde üç sene kadar müzecilik yüksek
lisans› yapt›ktan sonra da askere gittim. Bu arada, Türki-
ye’nin her yerinde, özellikle Fransa’dan gelen guruplara
rehberlik yap›yor, zaman zaman da Türk gruplar› çeflitli
ülkelere götürüyordum. “Fener, Balat, Ayvansaray” kitab›-
n› yazd›ktan sonra, baz› dergilerde gezi yaz›lar›m da ya-
y›nland›. Hatta televizyonda bir programda, uzunca bir
süre ‹stanbul’un de¤iflik semtlerini anlatt›m. Halen, bir
yandan yurtiçi ve yurtd›fl›nda rehberlik yap›yor, di¤er

yandan da ‹stanbul’la ilgili yeni kitaplar haz›rl›yorum. 

Fener, Balat, Ayvansaray bölgesiyle ilgili bir kitap
yazmaya nas›l karar verdiniz?

1987 y›l›nda, üniversitedeyken profesyonel rehberlik ko-
kart›m› ald›m ve ondan sonra Türkiye’de neredeyse git-
medi¤im yer kalmad›. Yaklafl›k 10 sene önce de, Fener,
Balat, Ayvansaray semtlerinde yürüyüfl turlar›na rehberlik
yapmaya bafllad›m. Eski ‹stanbul’un çok kültürlülü¤ünün
en çarp›c› örnekleriyle dolu bu semtler, günbegün ilgimi
daha fazla çeker oldu. San›r›m, aileden ‹stanbullu olmam,
binalar›n bak›ms›zl›¤›, terkedilmiflli¤i ve hatta yok olmaya
yüz tutmufllu¤u bende bu semtlerle ilgili flefkate dayal› bir
ba¤ oluflturdu. Tarihi, ‹stanbul’u ve insanlar› seven birisi
olarak buna kay›ts›z kalamazd›m. Ben de yazmaya karar
verdim. Semtlerin her yan›n› ad›m ad›m gezdim. Bir sürü
foto¤raf çektim. Sürekli, kaynaklar› toplay›p, okuyup

Bir Günlük Rota

Asl›nda, Ayvansaray, Balat ve Fener'i bir günde gezip biti-
receksiniz diye bir kaide yok. Ama, kitaptaki güzergâha
uyarsan›z, buralar› bir günde gezmek ya da gezdirmek
mümkündür. Fener-Balat ad› alt›nda düzenlenen turlar,
genellikle sabahleyin Cibali civar›ndan bafllar. Sonra, s›ra-
s›yla Fener, Balat, Ayvansaray'dan geçilir. Vakte ve progra-
ma göre, Anemas Zindanlar›, Tekfur Saray› ya da Kariye
Müzesi'ne gelince tur sona erer. Gezi hemen hemen bü-
tün günü al›r.  

Fakat, ço¤u zaman yorgunluktan ya da zaman yetersizli-
¤inden, Kariye'ye kadar ç›kmak mümkün olmaz. Oysa,
buralara kadar gelip de, Kariye gibi bir güzelli¤i es geç-
mek do¤ru de¤il. Bu durumda, bence en ak›ll›cas›, geziye
Kariye'den bafllamak. Buradan Ayvansaray'a do¤ru iner,
Balat'›, Fener'i geçip, Cibali'ye kadar uzan›rs›n›z. Kari-
ye'den saat 10:00 da ayr›labilirseniz, yemek molas› dahil
her yeri gezip, yaklafl›k 16:00'da Cibali civar›nda olursu-
nuz. Sonra da, yavafl yavafl Yavuz Sultan Selim'e do¤ru ç›-
kar, Çarflamba'dan, Draman'dan geçip yine Kariye'ye dö-
nersiniz.

Görülecek yerlerin hepsinin düz bir hat üzerinde olma-
mas›, zaman zaman güzergâh konusunda ufak tefek so-
runlar yarat›r. Özellikle Fener'de, gezilecek yerlerin çok
da¤›n›k oluflunu ve yokufllar›n afl›r› dikli¤ini göz önüne
almak gerekir. Dolay›s›yla, zaman zaman ayn› yollardan
tekrar geçmek ya da geldi¤iniz yönlere yeniden dönmek
zorunda kalabilirsiniz...

Bir günlük gezi, Cibali'de sona erer. Bafllang›ç noktas›na
dönmek isteyenler için, Cibali'den Kariye'ye, Çarflamba
üzerinden yürümek mümkündür. Dönüfl yolunda da gö-
rülecek çok yer var. Ama, bir gün içerisinde, buralar› da la-
y›k›yla ziyaret etmeye imkan yoktur. Yine de son bölüm-
de, bir baflka gezinin konusunu oluflturabilecek bu yerle-
re de k›saca de¤iniyorum.

Ahmet Faik Özbilge

Fakat, ço¤u zaman yorgunluktan ya da
zaman yetersizli¤inden, Kariye'ye kadar
ç›kmak mümkün olmaz. Oysa, buralara
kadar gelip de, Kariye gibi bir güzelli¤i es
geçmek do¤ru de¤il. Bu durumda, bence
en ak›ll›cas›, geziye Kariye'den bafllamak.
Buradan Ayvansaray'a do¤ru iner, Balat'›,
Fener'i geçip, Cibali'ye kadar uzan›rs›n›z.
Kariye'den saat 10:00 da ayr›labilirseniz,
yemek molas› dahil her yeri gezip, yakla-
fl›k 16:00'da Cibali civar›nda olursunuz.
Sonra da, yavafl yavafl Yavuz Sultan Se-
lim'e do¤ru ç›kar, Çarflamba'dan, Dra-
man'dan geçip yine Kariye'ye dönersiniz.
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Ferruh Kethüda Camii: Balat’›n giriflindeki bu camiyi
Mimar Sinan’›n yapt›¤› söyleniyor. Ferruh Kethüda, Sadra-
zam Semiz Ali Pafla’n›n bafl kahyas›ym›fl. Semiz Ali Pafla
Osmanl› tarihinin en fliflman veziriymifl. Denilene göre,
hayat› boyunca iki at hariç, hangi hayvan›n üstüne bindiy-
se çökertmifl. Her neyse, cami, yak›n zamandaki restoras-
yonda çok büyük de¤iflikliklere u¤ram›fl, hatta kubbesi y›-
k›l›p, yerine bildi¤imiz çat› yap›lm›fl. ‹çindeki çinilerin ço-
¤u orijinal olmasa da çok güzel. 

Surp H›refldagabet Ermeni Kilisesi: Ferruh Kethü-
da’n›n bir sokak yan›nda, bölgenin tek Gregoryen Erme-
ni Kilisesi. H›refldagabet, bafl melekler manas›na geliyor.
Ortodoks Rum kiliseleri gibi çok fazla ikona yok içeride.
Eylül ay›n›n ikinci haftasonu yap›lan geleneksel ayiniyle
meflhurdur. Din ay›r›m› gözetilmeyen ayine, çeflitli dertle-
re flifa arayan bir sürü inançl› insan kat›l›r. Kilisenin için-
de, üzerinde ilginç kabartmalar olan çok heybetli bir de-

araflt›rd›m. Oradaki insanlarla konufltum. Ama, ma-
dem ki bir rehberdim, ben de bir rehber gibi yazma-
l›yd›m. Aynen gruplar›ma anlatt›¤›m üslupta, konuflu-
yormufl gibi yazd›m. Bölüm aralar›na da, kitaba dina-
mizm getirsin düflüncesiyle, pencereler aç›p, semtin
temel karakteristik ögeleri hakk›nda bilgiler verdim.
Kahvehaneler, meyhaneler, dergahlar, yang›nlar, ya¤-
malar gibi...

Bu bölgenin öneminden ve son y›llarda bu böl-
geyle ilgili yap›lan restorasyon çal›flmalar›ndan
bahsedebilir misiniz?

Bölge, ‹stanbul’un Sultanahmet, Süleymaniye, Dolma-
bahçe gibi göz önünde bulunan önemli turistik mer-
kezleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, çok da matah bir yer gi-
bi gözükmüyor. Oysa, eski ‹stanbul’un de¤iflik top-
lumlar›n›n yanyana yaflad›¤›n› gösteren çok çeflitli
mekanlar› bar›nd›rmas› bak›m›ndan oldukça önem
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arzediyor. Zaten Avrupal›lar›n ilgisi de bundan kay-
naklan›yor. Mesela Rum Ortodoks Patrikhanesi Fe-
ner’de, Balat’taki Musevi Hastanesi hala aktif, Ayvan-
saray’daki Bizans’tan kalma Tekfur Saray› dimdik
ayakta, Kariye Müzesi’ndeki mozaik ve freskolar›nsa
dünyada efli benzeri yok. Yaklafl›k 10 sene önce baflla-
t›lan bir rehabilitasyon projesi çerçevesinde, UNESCO
ve Fatih Belediyesi’nin ortak çabalar›yla, bir çok eski
bina ve tarihi yap› restore ediliyor. Yine Fatih Beledi-
yesi, “Ayvansaray Projesi” ad›yla bölgeyi bir bafltan
öbür bafla yürüyerek gezmeyi kolaylaflt›racak turistik
yolu yapmak için çal›flmalara bafllad›. Kadir Has Üni-
versitesi’nin aç›l›fl› Haliç’e ayr› bir soluk getirdi. Tabii
bölgeye gösterilen ilgi, restoran, dükkan vs gibi yat›-
r›mlar›n yap›lmas›na, buna paralel olarak da, emlak fi-
yatlar›n›n artmas›na yol açt›. Fakat, her ne kadar bir

mir kap› vard›r.    

Ç›f›t Çarfl›s›: Balat’›n merkezi diyebilece¤imiz bu çarfl›,
asl›nda, eskiden buralarda yaflayan Yahudilerin ba¤›ra ça-
¤›ra al›fl verifl yapt›klar› bir yerdir. Zaten Ç›f›t da Yahudi
demektir. ‹stanbul’un en eski sinagoglar›, meyhaneleri, ifl-
kembecileri hep bu çarfl›n›n etraf›ndad›r. Hala faal olan
Ahrida Sinagogu, flimdi kapal› olan meflhur Agora Meyha-
nesi, meyhanelerden ç›kanlar›n u¤ramadan edemedikleri
Tarihi Balat ‹flkembecisi vs. Bugün Yahudilerden, bir
Doktor Davit Eskinazi, bir de manav Davit Amca kalm›fl
buralarda. Hepsi ya flehrin daha zengin muhitlerine ya da
‹srail’e göç edip gitmifller. 

Bulgar Kilisesi: Haliç k›y›lar›nda, neogotik tarz› ve gri
rengiyle dikkat çeken bu kilisenin en önemli özelli¤i de-

Fakat, ço¤u zaman yorgunluktan ya da zaman yetersiz-
li¤inden, Kariye'ye kadar ç›kmak mümkün olmaz. Oysa,
buralara kadar gelip de, Kariye gibi bir güzelli¤i es geç-
mek do¤ru de¤il. Bu durumda, bence en ak›ll›cas›, gezi-
ye Kariye'den bafllamak. Buradan Ayvansaray'a do¤ru
iner, Balat'›, Fener'i geçip, Cibali'ye kadar uzan›rs›n›z.
Kariye'den saat 10:00 da ayr›labilirseniz, yemek molas›
dahil her yeri gezip, yaklafl›k 16:00'da Cibali civar›nda
olursunuz. Sonra da, yavafl yavafl Yavuz Sultan Selim'e
do¤ru ç›kar, Çarflamba'dan, Draman'dan geçip yine Ka-
riye'ye dönersiniz.
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mirden yap›lm›fl olmas›. Sveti Stefan ad›ndaki kilise ‹stan-
bul’daki Bulgar Ortodoks cemaate ait. Cemaatin iyiden
iyiye azalmas› nedeniyle de, ayinler neredeyse yap›lmaz
olmufl. Yine de, son zamanlarda yap›lan genifl kapsaml›
restorasyon sonras›nda, en az›ndan konserler için kullan›-
larak, kiliseye bir canl›l›k getirilmeye çal›fl›l›yor. Kilisenin
çanlar› vakti zaman›nda Rusya’n›n Yaroslav kentinde
tunçtan dökülmüfltür. En büyü¤ünün a¤›rl›¤› yaklafl›k 444
kilogramd›r. 

K›rm›z› Mektep: Bölgenin en muhteflem yap›s›d›r de-
mek, san›r›m yanl›fl olmaz. Sahil yolunda, Balat’tan Fe-
ner’e geçerken sa¤›n›zda tepedeki bu yap›n›n bir okul ol-
du¤unu bilmeseniz, ya patrikhane binas› zannedersiniz,
ya da hiç bilmedi¤iniz bir saray. Oysa, bu Disneylandvari
yap› 1881’de aç›lan meflhur Fener Rum Erkek Lisesi’dir.
Mimar›, Avrupa’da infla etti¤i flatolarla tan›nan Dimadis’tir.
‹flin ilinç yan›ysa, herkesi haflmetiyle büyüleyen bu koca
okulun, bugün sadece bir düzine ö¤rencisi olmas›d›r! 

hareketlenme olduysa da, henüz çok büyük bir canla-
madan bahsetmek mümkün de¤il. 

Kitapta dip notlara genifl yer ayr›lm›fl, parantez
içlerinde önemli bilgiler vermiflsiniz. Neler söy-
leyeceksiniz?

Sizin dip not dedi¤inize, ben pencere diyorum. Bu
pencereleri hem ana gidiflat›n bazen kaç›n›lmaz olan
monotonlu¤una bir nefes ald›rs›n, hem de bu gidiflat›
hofl bir flekilde desteklesin diye açmay› düflünmüfl-
tüm. Anlad›¤›m kadar›yla iyi de yapm›fl›m çünkü bu-
nunla ilgili ald›¤›m tüm tepkiler olumlu oldu. Asl›nda,
bildi¤imiz flekliyle dip notu özellikle kullanmad›m
çünkü her ne kadar bilgili de olsam en nihayetinde
konuya oldukça hakim bir rehberdim. Yani ne bir ar-
keolog, ne de bir tarihçiydim, elimden geleni en iyi
flekliyle yaparken haddimi de aflmamaya özen göster-
dim. Bu bilimsel bir kitap de¤il, mümkün oldu¤u ka-
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Patrikhane: Asl›nda tabii ki, bölgedeki en önemli yap›
kümesi Fener’deki Patrikhane’dir. Gazetelerde s›k s›k ad›
gündeme gelen tüm Ortodoks H›ristiyan âleminin mane-
vi lideri Patrik II. Bartholomeos burada yaflar. Ayasof-
ya’n›n 1453’te, fetihle birlikte camiye çevrilmesinden son-
ra, birçok yer de¤ifltirmifl olan Patrikhane, en sonunda,
1600 senesinde buraya tafl›nm›flt›r. ‹çerideki kilisenin ad›
Aya Yorgi’dir. Aya Yorgi’nin süslemeleri gerçekten hari-
kad›r. Kilise, içinde çok eski ikonalar› bar›nd›r›r. Bunlar-
dan Vaftizci Yahya ve Meryemana’ya ait olan mozaik iko-
nalar›n, IV. yüzy›lda, Büyük Konstantinus’un annesi Hele-
na taraf›ndan Kudüs’ten gönderildi¤i söylenir. Güzel res-
toranlar›n ço¤u Cibali’de. Kitapta onlardan ve ‹stanbul’un
de¤iflik mutfaklar›ndan da bahsettim. Art›k, restoran›n›z›
seçmek de size veya rehberinize kals›n diye daha fazla bir
fley söylemiyorum. 

Kariye Müzesi: Bence, Bizans’tan günümüze kalm›fl en
nadide eser, hatta bir mücevher diyebilirim Kariye için.
Yap›, belki Ayasofya kadar devasa olmayabilir, ama bu kü-
çük kilisenin içi, XIV. yüzy›ldan kalma harikulade mozaik
ve freskolarla dolu. Duvarlarda, tavanlarda, Meryema-
na’n›n, ‹sa Peygamber’in hayat› ve mucizeleri, bugün
isimlerini bilemedi¤imiz meçhul sanatç›lar taraf›ndan, t›p-
k› bir resimli roman gibi anlat›lm›fl. Öyle sahneler var ki,
dünyan›n hiçbir kilisesinde resmedilmemifl. Kariye’yi ge-
zip de etkilenmemeye imkan yok. Kiliseyi camiye çeviren
Osmanl›’n›n, bu güzellikleri yok etmemesi de ayr›ca tak-
dire flayan tabi ki.

Blakherna Ayazmas›: Ayvansaray’daki Blakherna Mer-
yemana Ayazmas›, Ortodoks H›ristiyanlar›n en çok ra¤bet
etti¤i kiliselerden biri. Suyunun kutsall›¤›, her derde deva-
l›¤› pek meflhur. Bir ara papaz›n›n da, koca arayan genç
k›zlar›, etti¤i dualarla hemen evlendirdi¤ine çok inan›l›r-
d›. Bizans zaman›nda, flimdiki ufak kilisenin yerinde mefl-
hur Paros mermerlerinden yap›lma muhteflem bir kilise
varm›fl. ‹çinde Meryemana’ya ait oldu¤u söylenen kutsal
eflyalar sakl›ym›fl. Ço¤u inançl› Rum Ortodoksuna göre,
Konstantinopolis’in düflüflünün bafl nedeni, kilisenin, kut-
sal emanetlerle birlikte, kuflatmadan k›sa bir süre önce
yanm›fl olmas›d›r.

dar benim üslubumda bir gezi kitab› olmal›yd›. Ayr›ca,
bir gezi kitab›n›n görsel yönü olmas› gerekti¤ini düflü-
nerek, foto¤raf ve krokilere de bolca yer verdim. Fo-
to¤raflar›n siyah beyaz olmas›n› istedim çünkü oralar›
siyah beyaz›n daha iyi ifade etti¤ini düflündüm. Kita-
b›n sonuna, teknik kelimeler sözlü¤ü, kronoloji ve di-
zin ekleyerek okuyucuya yard›mc› olmaya çal›flt›m. 

Fener, Balat, Ayvansaray bölgesi için bir günlük
turlarda nas›l bir yol izliyorsunuz?

Bölgede yap›lan turlarda, her rehber kendine göre bir
yol izliyor. Bu yollardan hepsinin de, göreceli olarak
avantaj ve dezavantajlar› bulunmakta. Genellikle Pa-
zar günleri yap›lan bu gezide, yeme¤in nerede yene-
ce¤i, yürüyüfle kat›lanlar›n yafl›, program›n yo¤unlu¤u
gibi bir sürü faktörü de göz önüne almakta fayda var.
Ben, mümkünse Kariye’den, ama süre s›n›rl›ysa Ay-
vansaray’dan bafllamay› tercih ediyorum, o taraflarda
arabay› park etmek de daha kolay oluyor. Ortalama
bir gurupta, insanlar› s›kmamak kayd›yla, dolu dolu
bir turu saat 9:15’de bafllat›p, Balat ve Fener’i katettik-
ten sonra, 13:00 civar›nda Cibali’deki restoranlardan
birinde bitirebiliyorum. Bu rota üzerinde görülecek
çok fley var.

li'ye kadar uzan›rs›n›z. Kari-
ye'den saat 10:00 da ayr›labi-

lirseniz, yemek molas› dahil
her yeri gezip, yaklafl›k

16:00'da Cibali civar›nda olur-
sunuz. Sonra da, yavafl yavafl

Yavuz Sultan Selim'e do¤ru
ç›kar, Çarflamba'dan, Dra-

man'dan geçip yine Kariye'ye
dönersiniz.


