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ETT KULTURHUS I ISTANBUL

BAKGRUND

Turkiet tillhör både Asien och Europa – geografiskt, historiskt och kulturellt. Landet 
ligger på gränsen mellan de två världsdelarna och kämpar ständigt med sin dubbla 
identitet. Istanbul är den stad där detta märks allra tydligast. Som före detta huvudstad 
i två stora imperier, bär staden på ett enormt kulturellt arv. Överallt finns influenser 
från de två världarna, öst och väst möts i litteratur, film, musik, konst och inte minst i 
den byggda miljön. Hagia Sophias historia sammanfattar också stadens historia: kris-
tenhetens stora helgedom som byggdes om till moské när Konstantinopel föll för 
osmanerna. 

Staden har allt sedan den grundades präglats av kulturell mångfald. Många olika civili-
sationer har kommit och gått genom tiderna. Människor med olika religiös och etnisk 
tillhörighet fortsatte dock att leva ihop även då staden erövrades, fick ett nytt namn 
och en ny religion. Osmanska riket visar särskilt på olika minoritetsgruppers samexis-
tens genom århundraden. Denna mångfald kom dock att ersättas av turkisk national-
ism när det osmanska riket gick i graven och den turkiska republiken grundades 1923. 
Med republikens grundande började också sökandet efter en turkisk identitet. En 
identitet som likställdes med islam och därför inte omfattade religiösa minoritetsgrup-
per. Även muslimska minoritetsgrupper som kurder och aleviter har stått utanför den 
turkiska identiteten. Många utsattes för förtryck, särskilt under 1950-talet och Istanbul 
kom att bli allt mer homogent. 

VISION

Minoritetsfrågan är en känslig fråga i dagens Turkiet, men också en högst aktuell fråga 
i och med landets eventuella EU-medlemskap. EU har ställt krav på Turkiet som 
måste ändra på sin inställning mot landets minoriteter, öka respekten för de mänskliga 
rättigheterna och stärka yttrandefriheten. Idag försöker man därför lära sig att dis-
kutera frågor som tidigare har varit tabu och ansetts kränka turkiskheten. Utvecklin-
gen har tagit fart och syns mest i Istanbul. Jag vill bidra till denna utveckling, skapa 
rum för dessa frågor och synliggöra den enorma kulturella rikedom som finns i Istan-
bul och Turkiet.

Detta examensarbete har för avsikt att lyfta fram den kulturella mångfalden och de olika 
identiteter som faktiskt finns i dagens Turkiet. Landet utgörs av en unik sammansätt-
ning av olika etniska och religiösa grupper som i allt större utsträckning vill göra sina 
röster hörda. Det har dock länge varit svårt för olika minoritetsgrupper att ge uttryck 
för sin identitet och kultur i ett land där etnisk mångfald länge setts som ett problem 
och inte som något värdefullt. Jag vill därför skapa ett hus tillägnat landets kulturella 
rikedom. Ett hus som ska berika staden och skapa förståelse för olikheter och likheter. 
Här ska finnas rum för kommunikation och utbyte, för studier och kulturmöten. 
Byggnaden blir ett bidrag till det publika rummet, där både utomstående och insatta 
kan mötas och ta del av kulturen. Min frågeställning och mitt arbete har således handlat 
om att undersöka hur en byggnad som samlar flera identiteter, språk och religioner kan 
gestalta sig. Hur man kan utforma en samlande enhet som ska stå för mångfald?

   

ISTANBUL

Istanbul är Turkiets största stad med över tolv miljoner invånare. Staden ligger på 
gränsen mellan Asien och Europa, vilket gör den till världens enda stad belägen i två 
världsdelar. Bosporen klyver Istanbul i en europeisk och en asiatisk del, och binder via 
Marmarasjön samman Svarta havet med Medelhavet. Gyllene hornet delar i sin tur den 
europeiska sidan i två halvor. Istanbul består således av tre separata landmassor. Den 
utvalda platsen för mitt examensarbete ligger vid Gyllene hornets vatten, mellan två 
broar. 

Gyllene hornets stränder har genom historien varit eftertraktade på grund av det strat-
egiska läget. Samtidigt som viken är skyddad, öppnar den upp sig mot Bosporen och 
Marmarasjön. Gyllene hornet har därför utgjort ett naturligt hamnområde för handel, 
skeppsvarv och marina styrkor. Medan den historiska halvön hyste alla stadsfunk-
tioner som handel, boende, utbildning, nöje och religion, var Gyllene hornets stränder 
under lång tid rekreationsytor med endast ett fåtal hus.

Stränderna kom dock att industrialiseras under 1800-talet och framåt. I en stadsplan 
från 1939 fastställdes området som stadens industriområde. Fabriker, lagerhus och 
många andra industribyggnader byggdes i allt större utsträckning och upptog snart 
stora delar av stränderna. Gyllene hornet förlorade sin plats som rekreationsyta och 
förhållandet mellan stad och vatten försämrades starkt.

PLATS

Den utvalda platsen ligger i stadsdelen Beyoğlu, belägen på den europeiska sidan norr 
om Gyllene hornet. Stadsdelen var förr känd som Pera, som på grekiska betyder den 
andra sidan, ett namn som refererar till dess läge på andra sidan om den historiska 
halvön. Pera var under bysantinska riket säte för europeiska köpmän främst från Vene-
dig och Genova, och den europeiska närvaron fortsatte att finnas kvar även efter Kon-
stantinopels fall. Det var här som en stor del av stadens minoritetsbefolkningar var 
bosatta, främst greker, judar, armenier och levantiner. Dessa satte sin prägel på områ-
det och byggde en mängd synagogor, kyrkor, utländska konsulat, skolor och sjukhus. 
Att placera mitt projekt vid Gyllene hornet har därför känts naturligt ur en historisk 
och social kontext.

Platsen för kulturhuset ligger vid vattnet, mellan två broar som binder samman de två 
europeiska delarna. Härifrån ser man över till den historiska halvön. Minareter sträcker 
sig upp mot himlen, husen klättrar upp för den branta sluttningen. Det är här solen går 
ner. Det klingar om båtarna som slussas fram och tillbaka. 

De självständiga volymer som utgör kulturhusets permanenta program binds samman 
av en takstruktur, under vilken programmet är föränderligt och stadens myller och 
mångfald tillåts ta plats. En metafor för alla självständiga minoritetsgrupper som 
genom tiderna vävts ihop och skapat Istanbuls rika kultur. 
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