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spaUeti

En rolig 
och en trakig 

tysk
rw^ysken Michael Kruger 

■ bjuder i sin nya roman
-M. Himmelfarh pi en mi- 

santropiskl lagd elnolog vid 
namn Richard som byggi silt 
liv pi logn.

Etnografistudent
Som ung etnografistudent 

for han 1940 till Brasilien for 
all 1 ljuset av nazistiskt ulfor- 
mad raslara kanlagga den in- 
dianska urbefolkningen. Dar- 
av blev intet, ly den av ho- 
nom i hemlighet anslallde as- 
sistenten Himmelfarb, en 
landsflyklig jude hade med 
overlagsen skicklighet redan 
ulfort eti epokgorande arbe- 
te. Och nar Himmelfarb blir 
dodssjuk inne i djungein lo- 
var Richard att ta hand om 
anieckningsbockema och ge 
ut dem.

Del gjorde han, fast under 
eget namn, di han var over- 
tygad om alt Himmelfarb 
dolt i djungein. Nyss fyllda 
ittio, Spyrardigt mall pi ara 
och berommelse, hinner san- 
ningen upp honom. Han mot- 
tar ett brev frin Haifa, Israel 
Handstilen ar bekant.

Turkiet - en rasistisk stat

Ramberattelse
Inom denna ramberattelse 

lyckas Kruger diskutera inte 
bara skuldfrSgor och hur 
sjalvforakt kan projiceras 
ut5t i misantropi. utan ocks3 
nittiotalets infantiliserade 
kultur och Idgnaktiga slag 
ord. Tyskama "saljer gifiga;, 
och flnansierar den pacifis- 
liska rorelsen med vinsterna. 
det ar basen for v3r demokra- 
tl", mutlrar den rike pessi- 
mislcn Richard.

For honom ar livet tre sta- 
dier: maskerad, erosion,
stoft. Enda gladjeamnet ar att 
han slipper det kommande 
tredje varldskriget. som ut- 
bryier d5 tillgSngarna ar slut 
och bara omfdrdelning Ster* 
stdr. Del ar en allvarlig och 
samtidigt rolig bok, skriven 
pa krislalliski klarprosa.

Peter Handke
Prctentios prosa serverar 

daremol Peter Handke i Tan- 
kar om den lyckade dagen, 
en liten bok pa 80 sidor dar 
)armama ligger alldeles for 
angl fran varandra.

Genom att ga igenom 
vad som inte ar den 
idealt lyckade dagen hop- 
pas forfattaren ringa in 
vad som ar en lyckad 
dag. Han staller fHigor 
till sig sjalv, rattar sig 
sjalv, gor omtagningar^ 
droppar latinska citat, 
brister ut i naturlyrik.
Men i sakfragan gor han 
pa staliet marsch.

NILS<iRANBERG

Magnus Karavelis pasta- 
ende att den turk-kurdis- 
ka striden star mellan 
tva olika principer - den 
medborgerliga och den 
etniska - ar felaktigt hav- 
dar Arif Zerevan.
f f alii Magnus Karaveli 

■ skriver i en artikel pi 
Akultursidan, 24/4 1996, 

om konflikten mellan kurder 
och lurkar i Kurdistan respekli- 
ve Turkiet. Han ar en hisiorie- 
fiirfalskare och begreppslerro- 
risl utan like. Jag kommer med 
flera exempel belysa hur han 
gor vild pi vederlagna fakla 
och hur han propagerar for en 
lurkrasislisk hisloriesyn.

Enligi Karaveli kritiserar om- 
varlden Turkiet for all de hatar 
Turkiet. Han vill inte for en 
gings skull Vanda blicken mol 
sig och se hur Turkic! forirycker 
och assimilerar kurder. Han sor- 
jer over att viislvarlden inte lilil 
Turkiet behilla de arabiska lan- 
derna, Bulgarien och delar av 
Grekland efter den ollomanska 
rikeis kollaps.

Tv3 principer
Karaveli havdar all '’striden 

stir mellan Ivi olika principer - 
den medborgerliga och den'et- 
niska - for en nationell gemen- 
skap”. Han, liksom en del nya 
lurkiska nalionalsocialisler, bil
ler pi all revidera begreppet 
'Turk" och pistir all ordet inte 
ar etniskt utan medborgerligi 
laddat. Della ar en slor logn.
Om del ar si di miste man er- 
kiinna an den lurkiska slalen nu 
i mer iin 70 ir man anicdning 
har forvagral kurderna deras ei- 
niska identilel, slalen har utan 
aniedning slagil ner flera kur- 
diska uppror och dodal hundra- 
tusenlals kurder.

Det som skiljer den lurkiska 
republiken frin del ollomanska 
rikel ar dess etniska farg. I del 
ollomanska rikel erkiindes alia 
folk och kurderna var de mesi 
sjiilvslandiga inom rikel. Den 
nuvarande lurkiska slalen ar 
grundad pi turkisk etnisk iden- 
titel och har inie inlluerals av 
den franska revolulionens med
borgerliga anda 

Muslafa Kema! Alaiiirk job- 
bade aktivt for all bilda en el- 
niskl ren turkisk stal. Darfor 
lan.serade han nya hisioriska le- 
ser om all alia manniskor var 
lurkar ursprungligen (Tiirk larih 
lezi) och all alia sprik hiirstam- 
made frin del lurkiska (Gune^ 
dil leorisi). Del var denna histo- 
riesyn och viljan all bygga ell 
etniski rent Turkiet som gjorde 
all han efier 1924 denorlerade 
400 000greker till Grekland.

Assimilering
Frin allra fbrsla bilrjan har 

den lurkiska slalens polilik varil 
fdrnekande: assimilering, de
portation och etnisk rensning.
.Del har inte varil lal om all inte- 
grera kurder, utan .assiniilera.
Karaveli skyller morden pi kur- ^ 
dema pi deras uppror. Del ar | <Q LINDSTRoM/^nM %/ 
samma argument som alia kolo- ----------------------- ---------------------

nialmakler brukar ha: Vi dbdar 
er eftersom ni gor uppror. Del 
grundlaggande iir varfor kurder
na gor uppror. De vill regera sig 
sjalva och bli av med ockupan- 
lerna. Deras uppror var beralti- 
gal pi 20- och 30-talen och ar 
beralligat nu pi 90-lalel.

Lyckliga lurkar
Karaveli oversiiller felaktigl 

en kind fonnulering av Alaiiirk 
vilken varil och ir slommen till 
turkisk nationalism. Alalurks for- 
mulering ar si har: "Ne mullu 
Turkuin diyene!" En korrekl 
oversitining skulle vara ’’ Lycklig 
ir den som siger sig vara lurk I" - 
inte "den ir lurk som kallar sig 
for lurk” - och enligt denna for- 
mulering ir alia manniskor, ulom 
just lurkar, olyckliga.

Den lurkiska konslilulionen 
ir rasistisk och siger i klartexi 
vilka minniskor som ar lurkar: 
"Artikel 66 - Alla de som ge
nom medborgarskap ir knulna 
till den lurkiska slalen ar lur- 
kar." Enligi denna lagparagraf 
finns det inga etniska kurder i 
Turkiet efiersom de ar lurkar. 
For en invandrare i Sverige ar 
del mbjiigi all bli svensk genom 
medborgarskap, men all med 
ockupalion och vild turkifiera 
ell hell folk pi 15 miljoner i de
ras hemland ir ingenling annal 
in en rasistisk handling.

Pi Vigen till varenda kurdisk 
.slad har de lurkiska makthavar- 
na skrivii: "Lycklig ar den som 
siger sig vara lurk!" Kurdiska 
barn ivingas varje dag. innan de 
bdrjat sina leklioner. till all 
skrika hogl om att de ar "lur
kar”. Varfor denna provokalion 
och della fomedrande om be- 
greppei lurk inte ir elniski lad
dat och om syftel inte ir all lur- 
kifiera dem?

Kamp
Med kurdernas slod slartade 

Muslafa Kemal Alalurk sin 
kamp mol de ollomanska kali- 
ferna. Han lovade de kurdiska 
ledarna en gemensam kurdisk- 
lurkisk slat. Efier bildandel av 
den lurkiska slalen svek Alaiiirk 
sina kurdiska bundsforvanter 
och kom med nya hisioriska le- 
sei som gick ul pi all del inie

fanns kurder och alia kurder var 
lurkar. De lurkiska historiefiir- 
falskarna gick si lingl att de pa- 
stod kurderna vara "bergstur- 
kar". Ett annal argument for 
kurdernas lurkhel var alt kurder 
hetle kurder efiersom de bodde i 
ell snoigi landskap dar snon lit 
"karl-kun" nir man gick pi 
den. Denna uppfallning lever an 
idag bland minga lurkar.

Om den lurkiska nationella 
gemenskapen inie var grundad 
pi turkisk etnicilel, som Kara
veli pislir, varfor talar republi- 
kens bverhuvud Suleyman De- 
mirel om erkannandel av den 
kurdiska realilelen. Han behd- 
ver ju inie gora del om kurderna 
ir lurkar och inie fdrirycks. Nir 
Karaveli talar om all kurder inte 
fbrtrycks och all de kan besilla 
hoga poster inom samhillels 
alia positioner utgir han ifrin 
en stindpunki som fbrnekar

kurdernas etniska idenlilel. Den 
kurd som forsvarar sin etniska 
identilel och forsvarar kurder
nas sak kan aldrig bli minister i 
Turkiet.

Aniedningen till all vissa lur
kiska poliliker, Bulent Ecevil i 
forsla hand, forsbker definiera 
om begreppel "lurk" ir all de 
har misslyckals i turkifieringen 
av kurder. Det ir for sent och 
omojiigt dessulom. Del ir kans- 
ke mojligl all turkifiera laser. 
Ijerkesser. bosnier och araber 
efiersom de bestir av smi grup- 
per. Men all i efterhand for.soka 
definiera om begreppel "lurk” 
och pi del siltet annu cn ging 
insislera i all forneka kurderna 
som ell folk kan bara forvirra 
silualionen. Della ins.ig den av- 
lidne presidenlen Turgul Oral 
och darfor lalade han om en fe- 
deraliv losning.

ARIF ZEREVAN

Kurder foresprakar 

etniskt rena strukturer
Den kemalistiska 
arsimilationspolitiken 
kan kritiseras for into- 
lerans och bristande 
respekt for kurdernas 
kulturella siirart, men 
inte for rasism, svarar 
Magnus Karaveli.

A rif Zerevan har svirt 
Zi med begreppen. Alt for- 

.^orda icke-elnisk. med- 
borgerlig nationsdefinilion ir 
raka motsalsen till rasism och 
nazisrn.

Kemal AtalUrk ville skapa en 
nalionell gemensk.ap for alia 
lurkiska medbmgare oavselt 
deras einiska bakgrund. Del ar 
ett mil som knappast liter sig 
forenas med den sirivan efter 
etnisk renhel .som Zerevan lill- 
skriver Turkiets grundare.

Den kemalistiska assimila-

lionspoliliken kan kriti.seras 
for inlolerans och brislande re- 
spekl for kurdernas kulturella 
sirart. men inie for rasi.sm. Det 
ir snarasi de kurdiska naliona- 
liste.ma dill vilka Zerevan 
hiir). som fortjinar denna be- 
leckning di de foresprikar el
niski rena politiska strukturer.

Jugoslavien
Med etnisk separation riske- 

rar Turkic! all gi samma ode 
till motes som del forna Jugo
slavien. I min arlikel under- 
sirok jag all losningen pi 
kurdfrigan miste sokas i en 
demokralisk kemalism. Del in- 
nehir all den elniski blinda, 
•sammanhallande kemalistiska 
ideologin virnas samtidigt 
som den kullurella mangfal- 
den lillits komma till ultryck. 
Fi lorde hilla med Arif Zere
van om all della ir delsamma 
som national.socialism.

H MAGNUS KARAVEU
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