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Kungl. Vetenskapsakademien var mellan den 30 maj och den 2 juni 2013 på 
besök i Istanbul. Akademinyheter bad ledamoten Martin Kylhammar att 
reflektera över besöket under dessa turbulenta dagar och ge sina intryck av de 
fortfarande pågående demonstrationerna. Resultatet blev essän 
 
 
Istanbul, akademien och Frihetens väg 
 
Vetenskapsakademien besöker Istanbul för att göra ett försök att bättre förstå 
den bysantinska och ottomanska kulturen – och mer av Turkiets nuvarande 
kulturvetenskapliga forskning. Men besöket utspelar sig mot en fond. Någonting 
sker dessa sista dagar av maj och inledningen av juni år 2013. 

Medan vi besöker våra värdar på Svenska forskningsinstitutet fylls den 
angränsande stora parad- och shoppinggatan Istiklal med människor. Protesten 
och de stora demonstrationerna börjar, ingen vet ännu vad som skall hända. De 
flesta demonstranter kommer upp vid Tünnel, går förbi Galatatornet och bort 
mot Taksimtorget och Geziparken en dryg kilometer nordöst över. Det är 
mycket folk. Istiklal är van att hantera miljoner besökare per dag.  

Att detta är allvar är lätt att förstå. Svårare blir det när jag känner tårgasen 
sticka i ögonen och svida till i lungorna, och se akademivänner få lära sig hur 
man använder citron som ögonskydd och näsdukar för mun och näsa. Gasen 
drabbar mer urskillningslöst än vattenkanonerna. Polishelikoptrar hovrar över 
området. 

En svensk i min ålder associerar förstås omedelbart till Kungsträdgården en 
annan majkväll för trettitvå år sedan, till almstriden. Också i Geziparken kedjar 
ungdomar fast sig vid träd som skall fällas, protesterar mot 
infrastruktursatsningar och nya köpcentra. Men i Istanbul skall man vara blind 
om man inte ser att det här handlar om annat, mer. Jag är inte van att gå i 
demonstration, men här känns det spontant riktigt. Jag går med mot torget. 

Alla jag träffar på talar engelska. De är på väg mot en plats med mycket 
stora politiska, kulturella och personliga symbolvärden. Så är det alltid, vi går i 
historia, ofta utan att veta om det. En ung man hade spelat med kvarterens 
fotbollslag Beşiktaş och tänkte på parken där barn han lekt med boll. En annan 
ville bevara den första turkiska Pridefestivalens samlingsplats. En uppenbarligen 
mer van demonstrant hade många gånger varit på Taksimtorget den första maj 
och berättade om sådant jag aldrig hört om; den blodiga söndagen år 1968, 
massakern vid torget år 1977 eller demonstrationsförbuden som på senare år 
knutits till torgplatsen. Men det personliga vävs samman med mening som är 
svårare för en besökare att själv förstå. I det här tåget är det lätt att få 
information; inslaget av akademiker, utbildat folk är påtagligt. 

Istiklal betyder oberoende, frihet på turkiska. Frihetens väg är det jag går. 
Många bär den turkiska flaggan. Men med en bild av Atatürk på flaggan. Det är 
efter hans frihetskrig gatan bär sitt namn. Ur det ottomanska väldets undergång 



 2 

föddes år 1923 idén om ett modernt, sekulärt, demokratiskt Turkiet. Det är för 
den idén de jag träffar går här. De gillar av olika skäl inte att bli dirigerade eller 
bli knäppta på näsan. Några höjer demonstrativt burkar med det turkiska ölet 
Efes och signalerar nog så tydligt att politiken inte skall lägga sig i 
dryckesvanorna. Andra ser uppenbarligen mångsidigare dimensioner av kärlek 
än att uppfylla kvoten att föda fyra barn. Ingen bär burka. Alla ropar slagord, 
som tolkas åt mig. De handlar – i mer eller mindre militant ton – om demokrati 
och frihet och personligt oberoende. 

Under de dagar vi är här ökar oron i takt med polisaktionerna. När några av 
oss virrar bort oss i kvarteren en sen kväll får vi varnande SMS om att kanske 
hundratusen demonstranter kommer gående bakom oss från den asiatiska sidan 
för att ansluta och att oroligheterna framför oss vid Taksim eskalerar. Vi frågar 
en ung kvinna om vägen. Hon har ett fredsmärke som smycke runt halsen och 
delar – som den självklaraste sak i världen – ut några näs- och munskydd åt oss. 
Själv vill hon uttrycka sin mening och uttrycka den med sin blotta närvaro. Oss 
råder hon att gå tillbaka ned till de stora lugnare vägarna runt Bosporen och ser 
uppriktigt omtänksam ut inför denna grupp av lätt förvirrade, medelålders 
utlänningar. Vi navigerar lite trotsigt hem genom kvarteren. 

Det var mot denna fond, som hela tiden tenderade att bli huvudscen, vårt 
besök utspelade sig. Den fonden gav en särskild mening åt våra diskussioner 
med universitetsfolk om akademisk frihet och om vetenskapens relation till 
samhället; åt föreläsningar om och besök vid bysantinska och ottomanska 
kulturarv; och förstås åt våra egna diskussioner om vad nytta man har av 
humaniora och historiska perspektiv på nuet. Själv hoppas jag att det jag såg var 
ett steg mot att Turkiet åter kan fungera som modell: att det går, är 
framgångsrikt, att bygga en sekulär, modern, liberal stat med ett starkt frihetligt 
civilsamhälle i en muslimisk kultur.  

Sett så var vårt besök i Istanbul ett av de värdefullaste, mest insiktsgivande. 
Kanske fick vi vara med om ett av dessa ögonblick som förändrar, formaterar. 
En speciell sak med sådana öppningar i historien är emellertid att det först är i 
backspegeln, med facit i hand vi vet vad de leder till. Ty av det som omger oss 
vet vi minst. Men ett vet jag. Det vore ett stort svaghetstecken om inte den unga 
kvinnan med fredsmärket förstod att en europeisk gemenskap hälsar henne 
välkommen. 

 
MARTIN KYLHAMMAR 
För Akademinyheter 2013:2 skrivet den 6 juni 

 
 

 
 


