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BYER MELLOM
ØST OG VEST

Av Fredrik Giertsen

Da kunstmuseet Istanbul Mo-
dern åpnet for tre år siden
kunne de besøkende overvæ-
re en sju minutter lang video-
snutt med tittelen «Road to
Tate Modern». Den omhand-
ler to dresskledde menn som
rir rundt på hest og esel i et
tørt anatolisk landskap. Den
ene bærer til og med på en
lanse, og det er lett å forstå at
de utgjør en tyrkisk utgave av
Don Quijote og Sancho Panza.
De treffer en mann som er ute
og går, og spør ham om veien
til Tate Modern. Mannen pe-
ker opp en steinet sti som for-
svinner opp en åskant, mens
han proklamerer at det «nok
er ganske langt».

Denne underfundige fil-
men, laget av kurderne Sener
Özmen og Erkan Özgen, anty-
der at dagens tyrkere er på le-
ting etter en modernitet som
muligens ikke engang er
innenfor rekkevidde. Den er
kostelig i formen og lett tra-
gisk i innhold, men konseptet
fikk en uventet og lykkelig
slutt. For om de to rytterne
ikke så ut til å kunne nå målet
sitt, så ble selve filmen etter
hvert vist på Tate Modern i
London.

– Dette museet har vært
lenge etterlengtet, og over en
halv million mennesker var
innom her det første året, sier
Lora Sariaslan, kurator på
museet.

– Istanbul er en moderne
by, men på samme måte som
de fleste byer på denne stør-

relsen har sine kontraster, så
kan denne likegodt karakteri-
seres som en enorm landsby.
Innflyttingen fra øst preger
oss mer enn noe annet.

Flyttet inn fra øst
Siden år 330 etter vår tidsreg-
ning har Istanbul, under for-
skjellige navn, nesten alltid
vært en keiserlig hovedstad.
Opp mot den første verdens-
krig var imidlertid Tyrkia blitt
«Europas syke mann», og
landsfaderen Kemal Atatürk
flyttet hovedstaden til Ankara
i 1923. Det var på den tiden
(1927) at den første folketel-
lingen ble holdt, og man kom
til at Istanbul hadde snaut
700.000 innbyggere. I dag
rommer byen utrolig nok over
ti millioner, og økningen har
hovedsakelig bestått av net-
topp innflyttere fra landsbyg-
da i øst.

– Jeg liker ikke denne evige
symbolikken med broen, sier
Lora. 

– Den får det til å virke som
om Istanbul bare er et hviles-
kjær for mennesker på vei til
Europa og EU. Og det er jo
unektelig et godt poeng, for
bare et fåtall av de flyktning-
ene som ankommer Istanbul
reiser videre inn i Schengen-
området.

Markerer avstand
Den mest innlysende spaser-
turen i Istanbul starter på den
travle Taksim-plassen, på
høyden nord for viken Det
gyldne horn, og går langs ho-
vedgaten Istiklal Caddesi til
Galata-tårnet. En bratt bakke
fører derfra ned til Galata-bro-
en som leder over til den eld-
ste bydelen, Sultanahmet.
Her finnes Hagia Sofia-muse-
et, Den blå moské og Topkapi-
palasset, som er selve det
gamle Konstantinopels juvel.
Denne turen går fra et område
som lenge var som en forstad
å regne og der svært mange
av innbyggerne lenge var ut-
lendinger og ikke-muslimer,
og over til det gamle sentrum,
som fremdeles den dag i dag
er et mer lukket, konservativt
basarmiljø.

Området rundt handlega-
ten Istiklal Caddesi kalles Be-
yoglu. I skråningen herfra og
ned til vannkanten ligger by-
ens nattklubb- og ambassa-
destrøk, og her finnes også
flere kirker og synagoger. Be-
yoglu var preget av en slags
europeisk storhetstid fram til
1940-tallet, og har siden 1990-
tallet hatt en tilsvarende jap-
petid, men innimellom disse
periodene fant det sted en
økonomisk nedtur som tillot
at det kom mange fattige inn-

flyttere hit. 
Spesielt er Tarlabasi et ut-

rygt strøk på natterstid. Her
har grupper av grekere, kur-
dere, sigøynere og afrikanere
avløst hverandre som nykom-
mere, og dette har gitt seg
noen lett bisarre utslag, som
for eksempel at sigøynerne
tar i bruk tyrkisk nasjona-
lisme for å markere avstand
til dagens nye immigranter.

Divaer og pop
Både begynnelsen og slutten
av Fatih Akins dokumentar-
film «Crossing the Bridge:
The Sound of Istanbul» (2005)
finner sted i Beyoglu. Filmen
er en oppdagelsesferd i Istan-
buls yrende musikkliv, der se-
eren tråkker i hælene til den
gamle tyske kunstrockeren
Alexander Hacke. Han virker
ikke alltid like veltilpass et-
tersom musikken i filmen blir
stadig mer tradisjonelt tyr-
kisk, men denne fremmed-
artetheten blandes med en
stigende nysgjerrighet.

Mange minoriteter kan
ikke dyrke sin egen kultur
uten frykt for straffeforføl-
gelse i Tyrkia, så det er hygge-
lig å se at filmens sterkeste
spor er kurdisk: Aynur fyller
kuppelen i en hamam– et tyr-
kisk bad – med en tradisjonell
sang. Mot slutten av filmen
får vi møte to generasjoner
tyrkiske divaer, nemlig Sezen
Aksu og hennes forbilde, 86 år
gamle Müzeyyen Senar. 

Musikalsk er Senar helt

satt i skyggen av popkulturen,
men Akin og Hacke lar henne
opptre i foajeen på Büyük
Londra Oteli (Grand Hotel de
Londres). Der slipper hun løs
all sin sentimentale prakt, ak-
kompagnert av åtte musikan-
ter med gjennomsnittsalder
på 75 år.

Ny orientalisme
En takknemlig kilde for infor-
masjon om Istanbul er vår
egen forfatter Thorvald Ste-
en. Også han er opptatt av for-
dums storhet. Han forteller at
Atatürk bodde i Istanbul så
ofte han kunne; enten om
bord på båten sin – for øvrig
en tro kopi av det norske Kon-
geskipet – eller på Pera Palas
Oteli i Beyoglu, som med sine
drøye hundre år er Istanbuls
eldste europeiske hotell. 

Her har også Agatha Chris-
tie, Graham Greene, Mata
Hari og selveste Wilhelm II –
den underlige tyske keiseren
– bodd. Det var vanlig å an-
komme byen på orientek-
spressen fra Paris til Sirkeci-
stasjonen på sydsiden av Det
gyldne horn, og så krysse Ga-
lata-broen med hestedrosje.
Dette sagnomsuste toget had-
de da også samme logo som
Pera Palas Oteli.

– Det er svært gledelig at lo-
kale finansfolk nå har satt i
gang med den kompliserte
oppgaven å restaurere dette
hotellet, sier Steen. 

– Alt tyder faktisk på at hele
byen er i ferd med å få en opp-

VESTLIG OG ISLAMSK: Av alle Istanbuls ugjennomtrengelige gåter, er det      
Galata-broen. 

At Istanbul er et bindeledd mellom øst
og vest er kanskje en klisjé, kanskje en
fornærmelse. – Jeg liker ikke denne
evige symbolikken med broen, sier Lora
Sariaslan, kurator på museet Istanbul
Modern.

Istanbul:
■ Tyrkias største og Europas
tredje største by, med 8,8 mil-
lioner innbyggere, med 
forsteder 10,9 millioner. 
■ Ligger på begge sider av Bo-
sporusstredet.
■ Het Konstantinopel fram til
1930. 
■ Hovedstad i Romerriket
under navnet Konstantinopel
330–395, da byen ble hovedstad
i Det østromerske riket. 
■ Gjenoppbygd av keiser Justi-
nian etter en bybrann 532. 
■ I middelalderen var Konstant-
inopel Europas største by.  
■ Erobret av tyrkerne 1453.
■ Hovedstad 1453–1923, hvor-
etter Ankara ble hovedstad.
■ Fortsatt sentrum for landets
forretningsliv, industri og sam-
ferdsel.
■ Betydelig havneby.
Kilde: Caplex.

Dette er saken:
■ Klassekampen presenterer en
artikkelserie om byer som ligger
i skjæringspunktet mellom øst
og vest. 
■ I dag: Istanbul.
■ Neste gang: Casablanca.

FAKTA

ROCKA: Fra dokumentarfilmen «Crossing the Bridge: The Sound
of Istanbul». FOTO: FILMWEB

LANDSFADER: Folk demonstre-
rer mot kurdiske terrorangrep i
Istanbuls gater med portrettet
av Kemal Atatürk. 

FOTO: REUTERS/SCANPIX
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sving. Det er en ny «orienta-
lisme» på vei, altså en orienta-
lisme etter Edward Saids defi-
nisjon. Dette er en filantro-
pisk, estetisk, og ikke spesielt
dyptgripende bevegelse – en
flørting med den osmanske
perioden.

Denne perioden regnes
mellom 1453 og1922.

Pamuks by
Nostalgien forfølger oss inn i
Orhan Pamuks memoarbok
«Istanbul: byen og minnene».
Den ellers så omstridte forfat-
teren er denne gang på en
lengselsfull leting etter sin
egen oppvekst og Istanbuls
fortid. Vi blir kjent med en
uskyldig middelklassegutt
som betrakter fattigdommen
rundt seg: lille Orhan en liten
og sårbar, men allikevel gan-
ske lykkelig gutt med drag-
ning mot kunsten. Men det
samfunnssjiktet han beskri-
ver og selv var en del av, for-
svant med hans egen barn-
dom.

Boka er full av flotte
sort/hvitt-fotografier som vi-
ser hvordan byen så ut før, da
den ble dominert av trehus
langs Bosporus-stredet. Disse
vakre, gamle villaene – de så-
kalte yalis – er nær sagt syno-
nymt med det gamle borger-
skapet som Pamuk kommer
fra.

De har stort sett forsvunnet
i branner og jordskjelv, og
byen, som nå har et dusin
ganger så mange innbyggere,

preges av en annen bygnings-
type, kjent som gecekondus.

Gecekondu betyr «over nat-
ten», og disse skurene oppfø-
res da også stort sett i nattens
mulm og mørke,
for de kan visstnok
ikke rives av politi-
et når de er blitt
flyttet inn i på mor-
genkvisten.

Siden alle friom-
råder er potensielle
byggeplasser, fin-
nes noen av disse
små husene også i
sentrumsstrøk,
ofte inneklemt
mellom bygårder
eller på små plas-
ser. Ellers er det er
fullt av slumbebyg-
gelse langs begge
sider av stredet
helt opp til Svarte-
havet, og det er der
man virkelig kan
se fattigdommen
byen lider av. Noen
mener at om man regner med
disse områdene, så vil Istan-
bul være verdens største by.

Maktkamp
Den voksende slumbebyg-
gelsen er ingen liten utfor-
dring for Tyrkias største parti,
AK Parti (AKP). EU-vennlige
AKP er offisielt et sekulært
parti, men det er egentlig
reinkarnasjonen av et lett is-
lamistisk parti som to ganger
er blitt forbudt av myndighe-
tene. Tyrkias grunnlov er som
kjent strengt sekulær, selv om
nesten hele befolkningen er
muslimer. Hvor sensitivt det-
te spørsmålet er, ble bevist

gjennom demonstrasjoner før
presidentvalget i mai – en god
muslim kan nok kanskje bli

statsminister, men
ikke president.

Det er blitt
skrevet mye om
Tyrkias «dype
maktstrukturer»
som skal skjule en
maktkonstellasjon
som er sterkere en
enhver regjering.
Den har medlem-
mer fra militæret,
rettsvesenet, advo-
katforeninger og
deler av storfinan-
sen. Det er også en
sterk konservativ
nasjonalisme i Tyr-
kia, og her er det
ingen som støtter
EU-medlemskap. I
tillegg finner man
islamister som øn-
sker å nærme seg

den muslimske verden. 
AKP har lenge hatt borger-

mesteren i Istanbul, og da-
gens statsminister Recep Tay-
yip Erdogan har også innehatt
posten i to perioder. AKP har
flertallet i Beyoglu, noe som
sier mye om hvor stor migra-
sjonen til byene er. For det
nettopp befolkningen i dis-
triktene, og deres fattige
etterkommere i byene, som
utgjør AKPs kjernevelgere.

Anatolia fortrenges
På spørsmål om Erdogan var
en god borgermester for Ist-
anbul, svarer Thorvald Steen
at han kom til makten med

det enkle slagordet «rent
vann og brød», og at han var
mindre korrupt enn sine kon-
kurrenter. 

Selv om den senere tid har
gitt indikasjoner på at også
AKP beriker seg på tvilsomt
vis, så har partiet også hatt
noe suksess både med sosiale
og økonomiske program. Og
Erdogan holdt hodet kaldt og
nektet amerikanske fly å
lande øst i Tyrkia under inva-
sjonen av Irak: han ville ikke
la sine trosbrødre bli bombet,
og da fikk NATO være NATO.

Av alle Istanbuls
ugjennomtrengelige gåter, er
det byens østvendthet som er
vanskeligst å gripe. Den er
synlig overalt, blant annet i
form av arkitektur, men mani-
festerer seg nok sterkest i det
åndelige. Selv om man tar bå-
ten over til den asiatiske si-
den og spaserer langs Bag-
dad-avenyen i Kadiköy, virker
Anatolia langt unna, og nabo-
landet Irak enda lengre. 

Noen områder på den asia-
tiske siden, som Üskudar og
Kadiköy, har hatt bosetning
lenge, men videre innover fin-
nes det store nye bydeler. Et
eksempel er Atasehir, der det
er lett å se at høyblokker på
20–30 etasjer er bygget rett
oppå det som inntil nylig var
dyrkbar mark. 

Og slik fortrenges Anatolia,
for én ting er de opptatt av
over hele det politiske land-
skapet i Tyrkia, og det er mo-
dernisering.

kultur@klassekampen.no
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