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ÖNSÖZ Başak Şenova

Kemal Ankaç’ın geniş kapsamlı araştırma ve çalışmalarını işleyen 
bu kitap, sanatçının KÜLTÜRKIRIM projesi dahilinde ürettiği 
yerleştirmelerini, baskılarını, nesnelerini ve çizimlerini bir araya 
getiren sergiye eşlik etmektedir.

Ankaç, savaşlarda kullanılan silah ve teçhizat, kültürel nesneler,  farklı 
iktidar odakları tarafından dayatılan bir dizi değer ve tanımlama 
arasında gezinerek, kimlik siyaseti ile sistematik kolektif hafızanın 
(yeniden)yapılandırılması süreçlerinin işleyişi arasındaki ilişkiyi 
sorguluyor. Geniş kapsamlı bir birikime ulaşan çalışmalarıyla 
Ankaç, emperyalizmin beslediği milliyetçilik ve faşizmin acımasız 
yönetimleriyle Kıbrıs’ta yaşanan “kültürkırım” kavramının altını çiziyor.

Kendi kişisel hikayelerinden ve deneyimlerinden yola çıkarak, 
sembolizm ve paradoksal durumlarla birlikte çalışan, 41 yıldır süregelen 
uzatmalı ateşkes durumunu da kapsayarak, bu çalkantılı siyasi ortamda 
gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş olan görsel ifadeler 
oluşturuyor.  Savaş ve gündelik yaşamın nesnelerini bir arada kullanan  
yerleştirmeleri milliyetçilik ve faşizme karşı bir direnişi gündeme 
taşıyor.

Bu kitap Ankaç’ın işleri, araştırmaları, tartışmaları ve düşüncelerinin 
yanı sıra, Jenan Selçuk, Stephanie Bailey, R. Halluma, Oya Silbery ve 
Başak Şenova’nın metinlerine yer veriyor.

Kıbrıs’ın yakın tarihine farklı perspektiflerden dinlemek mümkün. Bu 
perspektiflerden birini 29 yıldır Kıbrıs’ da hem kitabevi hem de yayıncı 
kurum olarak varlığını sürdüren ve Kıbrıs üzerine bilimsel çalışmalar 
yayınlayan Galeri Kültür’ün yöneticisi olan R. Halluma kaleme 
almaktadır. Kıbrıslı şair ve yazar Jenan Selçuk’un adadaki yozlaşmanın 
ekseninde gelişen metnini, Stephanie Bailey’nin farklı coğrafyalardan, 
pusula görevi gören kitapların izleğinde yazdığı metin takip ediyor. 
Oya Silbery Kemal Ankaç’ın sanat serüvenini özetlerken, Başak 
Şenova’nın metni KÜLTÜRKIRIM projesi üzerinden Kemal Ankaç’ın 
sanatsal yaklaşımına ve sergiye değiniyor. Bu metinleri KÜLTÜRKIRIM 
projesini yapılandıran kavramlar ve ögelerin sanatçının bakış açısı ve 
tanımları izleğinde açımlandığı bir bölüm takip ediyor. Bu kitabın son 
bölümü ise proje görselleriyle birlikte Art Rooms, Girne’de gerçekleşen 
sergi görüntülerini içeriyor. 
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FOREWORD Başak Şenova

Presenting Kemal Ankaç’s extensive project CULTURAL MASSACRE, 
this book was published to accompany the exhibition, which embraces 
installations, prints, objects and drawings extracted from the project. 

Ankaç has been questioning the relations between identity politics 
and the mechanisms of systematic collective memory (re)constructing 
processes by navigating through the apparatus of war, cultural 
objects and a set of values and definitions that have been imposed by 
di°erent governing power nodes. In this respect, with the extensive 
accumulation of works, Ankaç focuses on the notion of “cultural 
massacre” in Cyprus with the brutal governance of nationalism and 
fascism that was nurtured by imperialism.

Deriving from his personal stories and accounts, Ankaç makes visual 
statements that work with symbolism and paradoxical situations, 
which have been normalised in the unresting political situations, 
including the prolonged cease-fire status for the last 41 years. By 
incorporating objects of war and daily life, his installations suggest a 
resistance against nationalism and fascism.

The book gathers Ankaç’s works, research, discussions and ideas, 
accompanied by texts written by Jenan Selçuk, Stephanie Bailey, R. 
Halluma, Oya Silbery, and Başak Şenova. It is possible to listen to the 
recent history of Cyprus from di°erent perspectives. One of these 
perspectives is written by R. Halluma, the director of the Galeri Kültür, 
an institution subsisting in Cyprus for 29 years as a publisher and a 
bookstore, also publishing scientific studies on Cyprus. The text of 
the Cypriot poet and writer Jenan Selçuk, developing in the axis of 
degeneration on the Island, is followed by the text written by Stephanie 
Bailey stemming from di°erent geographies, following the theme of 
the books serving like a compass. While Oya Silbery summarizes Kemal 
Ankaç’s art adventure, Başak Şenova’s text refers to Kemal Ankaç’s 
artistic approach and to the exhibition over the CULTURAL MASSACRE 
project. These texts are followed by a section that is dedicated to the 
artist’s point of view through his definitions of some essential concepts 
and elements of the project in order to map the CULTURAL MASSACRE 
project. Finally, the book features the visuals of the projects as well as 
the installation views from the exhibition that took place at Art Rooms, 
Kyrenia.
 





10

KIBRIS  R. Halluma

“Kıbrıs’ın 50’li yıllardaki konumunu, 2. Dünya Savaşı sonrasında 
oluşturulmaya çalışılan yenidünya düzeninin dışında olması mümkün 
değildir. Ada, Ortadoğu coğrafyasında, kendisine öngörülen biçime 
dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bunun yarattığı iç gerilim, çelişkiler 
ve çatışmalar, Kıbrıslılara oldukça ağır bedeller ödetirken, geçmişteki 
ayrışmalarla birlikte, günümüzde kurulamayan barışın da esas 
etkenlerini oluşturmuştur.

60’lı yılların başında Kıbrıs için “ortak yaşam modeli” kurulurken, 
modelin parçaları oluşturan unsurlar, “böl-yönet” politikaları için etnik 
ve dini ayrıştırılma körüklenip desteklenirken, aynı faktörler “ortak 
yaşam modeli”nide bertaraf etmiştir.

1963-74 arasında ortaya çıkarılan yaşam şekli, 1974’te istenilen hedefe 
ulaştı. Kıbrıs’ı 1974 Temmuzuna taşıyan faktörler, herkes için değişebilir 
ancak bu faktörler ne olursa olsun henüz daha egemen olmalıdır ki; 
1974’de yapılan düzenleme 2016’ya kadar sarkmış bulunmaktadır. 2016 
sonrasının da ucu açık gibi… 

74 sonrasında elde edilen “ganimet”, Türkçe konuşan Kıbrıslıların 
üretim toplumu olmasını engellemiştir. Ulaştığı geçici refahın temelinde, 
“ganimet” unsuru önemli bir yer tutarken doğal olarak ayni faktör, 
“ganimet kültürü”nü de yaratmış bulunmaktadır. Az sayıda insanımız 
bu etkileşimin dışında kalmayı becerebildiğini buraya not düşmeliyim.

Ada’nın kuzeyinde kurulan statükoyu sürdüren tüm iktidar partilerinin 
ömrü, dağıttığı ganimet ve çıkarlarla eşitlenmiştir. 80’li ve 90’lı yılların 
ilk iktidar partilerinin ömürlerinin oldukça uzun olması, dağıtılanların 
bolluğuna dayalıdır. Sonradan “deniz bitince”, seçim arifesinde koltuk 
elde etmek için verilen sözlerin yerine getirilme olanağı kalmadığından, 
“yeni iktidarlar”ın ömürleri de oldukça kısaldı. İktidarları değiştiren 
halk, kaderini değiştiremedi ve çoğunluk henüz daha bu “demokrasi 
oyunu”ndan medet umar durumdadır. Zaman ilerledikçe TC’ye olan 
bağımlılık da arttı; entegrasyon ve asimilasyon tamamlandı. Gelinen 
bu aşamada, Türkçe konuşan Kıbrıslıların kendi ülkelerinde özgür 
iradelerini belirleme olanağı da ortadan kalkmış oldu.

33 yıl, 170 bine yakın Yunanca konuşan Kıbrıslı, Ermeni ve Maronit 
mallarında oturan Türkçe konuşan Kıbrıslılar ve onlardan daha fazla 
adaya göçürülen nüfus, “güney” komşuları için inandırıcı olamadı. “Siz 
de bize 11 yıl (1963-1974 arası) benzer şekilde davranmıştınız söylemleri 
de etkili olmadı. 
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Ada’nın yakın tarihi boyunca, kendilerini ‘Hristiyan-Yunan’ ve ‘Türk-
İslam’ cephelerinde konuşlandıran rakiplerin karşılıklı suçlamaları, 
kapanmayan/kapatılmayan ‘açık hesap’ gibi hemen hemen her 
dönemde ‘işi olanlara’, malzeme olmaya devam etmiştir. Yaşanan 
acılar, etnik veya dini tanımların içine sıkıştırılarak tariflenmekte ve 
karşılıklı cepheleştirilmektedir. Yaşananlar hepimizin, insani duygular 
taşıyan herkesin ortak acısıdır. Gerçekleşen cinayetler, katliamlar 
insanlık suçudur ve ne acıdır ki bizler; bu küçücük ülkede acılarımızın 
rekabetine düşmüşüz, acılarımızı yarıştırır hale gelmişiz…  

Öncelikle dinsel ve ardından ulusçuluk akımının yükseldiği 
dönemlerde etnik yapılanmayla Kıbrıs’ta yaratılan ‘ikilem’; her iki 
tarafın resmi tarihleriyle taçlandırılarak günümüz bölünmüşlüğünün 
temelini oluşturmuştur. Acılar, zaferler kısacası Ada’ya dair her şey, 
‘biz —onlar’, ‘o taraf— bu taraf’ rekabetinde anlatılmış, yazılmış ve 
çizilmiştir. Bu ikili rekabette Kıbrıslıları ve Kıbrıs’ın çıkarlarını asla 
bulamazsınız. Kahramanlıklarla donatılan mücadeleleri, ait olduklarını 
iddia ettikleri aidiyetin çıkarlarına yöneliktir. Diğer bir değişle 
kurtuluşlarını, ana parçayla bütünleşmekte bulmaktadırlar. Ayrıca, 
kendileri dışında tanımladıkları adanın ‘diğer’ renkleri; Ermeniler ve 
Maronitler’e yapılanlar, görmezden, bilmezden gelinerek yok sayılmış, 
tek mağdur kendileriymiş gibi her ‘iki kesim’ de —ağırlıklı olarak Türk 
tarafı− adanın diğer renklerine karşı da insanlık ayıbına düşmüşlerdir.

Kaysar V. Mavratsas’ın, “Elen Milliyetçiliğinin Kıbrıs’taki Yönleri” isimli 
kitabından kısa bir alıntı yapmak istiyorum:

“…Yeni Kıbrıs milliyetçiliği; geleneksel olarak milliyetçi Elen 
merkezci ideolojiyle bağlantılı olan ve diğerleri yanında, Elen 
medeniyetinin vasıfları ile üstünlüğünü, Kıbrıs Elenleri’nin 3 
bin yıllık tarihini, Elen veya Elen merkezci eğitimin değerini ve 
Batı medeniyetini yarattığı varsayılan Elen-Hristiyan ideallerini 
vurgulayan, simgesel egemenlikten malzeme çıkarmaya devam 
ediyor. Elen milliyetçiliğinde olduğu gibi Kıbrıs Elen milliyetçiliği 
de arkaik Elen geçmişini kendi mutlak malı gibi karşılıyor ve 
aynı zamanda ulusun tarihi devamlılığını vurguluyor. Elenleri, 
arkaik Elen ruhunun koruyucuları ve yorumcuları olarak hareket 
etmeye muktedir kıldığı varsayılan bir devamlılık...(Muzelis 1994; 
Panayotakis 1995). 

Aşırı sağ bir gazetede “En büyük onurumuz, dünyanın en şanlı 
ulusuna ait olmamızdır” yazısını okuyoruz. (Mahi gazetesi 12 
Eylül 1995 s. 3). 

Aynı ruh içinde DİKO milletvekili Marios Matsakis, Platon, Aristo 
ve hatta Büyük İskender’in sülalesinden olabileceği için gurur 
duyduğunu söylüyor.(Sofroniu 1996, s. 9).
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Bu tür iddiaları, kökenleri nedeniyle kendilerini, benzer tarih ve 
kökene sahip olmayan uluslara ait insanlardan ayıran ve “daha 
üstün” yapan bazı özel niteliklere sahip olduklarına inanan sıradan 
insanların konuşmalarında da sık sık duyuyoruz. Ancak Kıbrıslılık 
yanlısı bir analizcinin işaret ettiği gibi; bu şekilde düşünen insanlara, 
Matsakis ile onun görüşünde olanların, Atinalı aristokratların ya da 
Büyük İskender’in generallerinin kölelerinin sülalesinden de gelmiş 
olabileceklerinin, bu olasılığın bilincine varmanın insan ruhunu 
özgürleştirici etkileri olabileceğinin hatırlatılması halinde, ayakları 
tekrar yere basacaktır.(Sofroniu 1996, s. 9)…”

K. Mavratsas’ın değerlendirmesinin ‘bu taraf’taki karşılığı; Kıbrıs 
Türk Milliyetçiliğinin köklerinin Türk Milliyetçiliğine dayanması, 
Orta Asya’dan çıkıp 16 devlet kuran ve bunu İslam’la taçlandıran 
(farklı yaklaşımlarda İslami dozaj bazen kısılıp bazen yükseltilerek) 
üstün kültürün adadaki uzantısı, Batıya karşı Türk-İslam medeniyeti 
değerlerini taşıyan, köklerini Oğuzlara, Selçuklulara, Osmanlıya ve 
Paşa sülalesine dayayan, Konya-Karaman’dan (çoğunluk) geldiğini 
söyleyen, İslamlığıyla övünen ve dağa-taşa ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’, 
‘Bir Türk Dünyaya Bedeldir’ vs. diye yazan, Küçük Asya’dan Kıbrıs’a 
gelip bu toprakları fetheden ve toprağı şehitlerin kanıyla sulayıp 
buraları vatan yapan… şeklinde oluşmaktadır. 

Hristiyanlığa karşı İslam, Helenizm’e karşı Türkçülük, Enosis’e karşı 
Taksim, EOKA’ya karşı TMT, EOKA-B olacaksa TMT-B’nin olacağı 
çatışma ortamlarında benzer anlayışların devamı, bu rekabetteki 
karşıtları sürekli üretecektir. Aslında bu değerler sosyal yaşamımızda 
her zaman varlar. Koşullara göre körüklenip görevlerini yapmak üzere 
hep hazır tutulmuşlardır. 

‘Karşıtlar’, iki farklı yapı olarak gözüküyor olmakla birlikte; kullandıkları 
araç ve yöntemler tamamen aynıdır. Her iki taraf da kendi değer 
yargılarına göre, ‘kutsal davalar’ında sonuna kadar haklıdır. Bu uğurda 
yapılan her şey mübah’tır. 

Görünürde her iki kesim de, benzer ‘kutsal değerler’ uğruna mücadele 
ederken, diğer taraftan ‘kutsal değerler’; dış güçlerin ‘böl-yönet’ veya 
‘çatıştır’ eylemlerine yataklık etmekte ve işbirlikçilerin kamuflajını 
sağlamaktadır.

Yukarıda aktardığım yapılanma, ülkemiz genelinde ‘sağ’ unsurların 
kapsama alanlarında ortaya çıkmaktadır. Ancak kendilerini ‘sol’da 
konuşlandıran her iki taraftaki siyasi oluşumlar da ulus, milliyet ve dini 
unsurların etkisinden arınmış görünmüyor. 

Sömürgeciliğin Kıbrıs’ı bölüp yönettiğine vurgu yapanlar diğer 
taraftan; Sömürgecinin bölünmeyi kalıcılaştırmak adına etnik temelde 
yarattığı kurumlara aday olabilmektedirler. ‘Öteki tarih’ten bihaber, 
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‘ulusal tarih’ verileri yorumlarına temel oluştururken, ihtiyaç halinde 
yine aynı veriler esas alınarak, etnik tanımları için de kullanılmaktadır. 
Kendilerini de içinde tanımladıkları Kıbrıslı Türkler olarak, asimilasyon 
ve entegrasyonuna karşı tavır alırlarken, bir ulusun kendine ait bir 
parçayı yani Türkiye’nin adadaki tali uzantısı olan Kıbrıslı Türkleri 
asimile ve entegre etmesinin söz konusu olamayacağını, ancak oradaki 
vatandaşlarını korumak, kollamak adına bunu yapmakta olduğunu 
anlayamamışlardır! ‘Türk’ olarak tanımlanan herhangi bir unsur 
için böylesi bir tehlike söz konusu olamaz. Her türlü asimilasyon–
entegrasyon ile işgal bölgelerindeki İslamlaştırma-Türkleştirme 
uygulamalarının hedefinde bulunan Kıbrıslılardır. Burada şikayet etme 
konumunda olanlar, kendilerini ‘Kıbrıslı’ olarak tanımlayabilenlerdir.

Neolitik dönemde Ortadoğu’da insanlık yerleşik yaşama geçtiğinde 
hemen hemen aynı sürede Kıbrıs’ta da yerleşik yaşama geçilmişti. 
Adada yapılan son kazılar, önceki tarih verilerinin aksine, Kıbrıs’taki 
insan yaşamının Mezolitik döneme kadar uzayabileceğinin verilerini 
taşımaktadır. Geçmişi oldukça derinlere uzayan Kıbrıs’taki insanlık 
tarihine, ana kültürel unsuru yıllar içinde aşılayan ada coğrafyasının 
kendisidir. Yazı, dil, çanak-çömlekten idollere kadar, onları süsleyen 
motifler ve renkler vs. dahil her şey bu küçük adanın eseridir. Ada 
kültürü, herhangi bir ırk, ulus, milliyet, soy sop ilişkisine bağlı olmadan 
ve bir yerlerden de taşınmadan, kendi toprağında filizlenmiş, kökleri 
bu adadan beslenen bir yapılanmadır. Zaman zaman egemenliği altına 
girdikleri büyük güçlerin kültürel unsurları da bu hamurun içinde 
yoğrularak çeşitlilik oluşturmuş, zenginliğini artırmıştır.

‘Yunan-Hristiyan’ ve ‘Türk-İslam’ merkezli iki tarafın resmi tarihi, 
Kıbrıs’ın kültürünü görmezden gelip yok saymaktadır. Kendi değerlerini 
ada merkezine yerleştirip bir şekilde ada toprağının sahibi olduklarını 
iddia etmektedirler. Geçmiş; onların geliş tarihleriyle başlamaktadır.
 
Kişiler veya birey, kendi hissiyatında ve ait olduğu kimliği belirlemede 
tamamen özgürdür. Ancak bu ‘hissiyat’ın, yaşadıkları toplumsal yapının 
örf-adet ve eğitimi içinde oluştuğunu dolayısıyla ondan şekillendiğini 
vurgulamak gerekir. Bir arkın içinden akan suya sorsanız; size, arkın 
içinde ne kadar özgür aktığını anlatacaktır; arkın kimler tarafından 
açıldığının farkında olmadan.

Farklı yaklaşımlara, yorumlara ihtiyaç duymadan, Yunanistan-Sparta 
ve diğer tarafta da Türkiye-Karaman’dan geldiğini söyleyenlerden, 
Kıbrıslıların bazı talepleri olabileceğini varsayarsak; öncelikle bunun; 
adaya ‘gelenler’den çok daha öncesine dayanan ada kültürünün göz 
ardı edilmemesi şeklinde olabileceğini düşünebiliriz. Dahası; adaya 
dışardaki ‘ana’ karadan geldiğini belirten ‘iki taraf’ın unsurlarına, 
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bu iddialarını kanıtlayacak yeni bilimsel yöntemlerin (genetik 
araştırmalar) oldukça yaygın uygulamasını işaret ederek, nereden ve 
nasıl geldiklerini, —Mavratsas’ın kitabında belirttiği ‘Kıbrıslı’ olasılığını 
çürüterek- kanıtlamaları talep edilebilir. Böylelikle bu tartışmalar da 
son bulur!”

1 Kaysar V. Mavratsas Elen Milliyetçiliğinin Kıbrıs’taki Yönleri,  Galeri Kültür Yayınları, 2000.
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CYPRUS  R. Halluma

 

“With Cyprus’ position in the 50s, it was impossible to steer away from 
the new world order that was trying to be formed after World War II. The 
Island was trying to be transformed into its envisaged shape, within 
the geography of the Middle East. The internal tension, contradictions 
and conflicts created by this, while making Cypriots pay a relatively 
high price, together with the disintegration, form the essential factors 
of the island not establishing peace today. 
        
In the beginning of the 60s, while a “common life model” for Cyprus 
was being set up, the elements that made up this model supported the 
“divide and rule” politics of the past for ethnic and religious separations, 
and the same factors ruled out the “common life model”. 
  
The lifestyle that formed between the years 1963-74 reached its target 
in 1974. The factors that carried Cyprus to the July of 1974 varies 
from person to person, however, they have continued to exist for the 
arrangements made in 1974 have prevailed to 2016. 2016 onwards also 
looks open ended… 

The “loot” gained after ‘74 prevented Turkish Speaking Cypriots from 
becoming a producing society. As the “loot” had an important role in 
the temporal prosperity for them, the same factor naturally also created 
the “loot culture”. I have to make a note here to state that only a few 
people managed to stay out of this situation.
   
On the northern part of the Island, the life-span of all the political parties 
that sustained the status quo equalled the loot that they distributed. The 
reasons behind the long life-spans of the first parties that came into 
power in the 80s and 90s are solely connected to the exuberance of 
what was available for distribution.
    
Afterwards, when the “sea ran out”, there was no possibility of keeping 
the promises they made before the election to obtain chairs in 
Parliament and the life-spans of the “new parties in power”, and their 
dominion time, got rather shorter. The public that changed the parties 
in power couldn’t change their predestination and the majority of the 
people are still appealing to this “democracy game”! As time went by, 
dependence on Turkey increased; the integration and assimilation has 
been completed. In the present situation, the possibility for Turkish 
Speaking Cypriots to determine their free-will in their country has 
been completely destroyed.
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In the beginning of the 2000s, as the “Peace-Solution” winds were 
blowing, the people in the North who said “Yes” were faced with 
the “Oxi” of the South in the referendum; 33 years, and the Turkish 
Speaking Cypriots, along with even more Turks brought to the island, 
who were living on almost 170,000 properties originally owned by 
Greek Speaking Cypriots, Armenians and Maronites, were not enough 
to convince their ‘southern’ neighbours.  The “You were doing similar 
things to us for 11 years (1963-1974)” talks were also not e°ective. 
     
During the Island’s recent history, opponents that they deployed for 
themselves such as the ‘Christian-Greek” and “Islamic-Turk” front-
lines, just like an “open account” that never closed, the accusation 
of each other went on for almost every period, and those who took 
advantage of this continued to do so. All the pain that both sides had 
experienced has been compressed in ethnic or religious definitions 
and has become representatives for both sides.
      
We are all responsible for all that has been experienced, the mutual pain 
of everybody with humanitarian feelings. The murders that occurred, 
the massacres, are crimes of humanity and, unfortunately, we in this 
tiny country have fallen into the trap of competing with our sorrows, 
with the rivalry of our pain… 
 
The ‘dilemma’ was created in Cyprus firstly as a result of the ethnic 
structure during the period where religious, as well as national 
movements, were on a rise and secondly due to the formal history 
of both sides, constituting the foundation of today’s separation. The 
pain, the victory, in short everything connected to the Island, has been 
explained, written and illustrated within the competition that exists 
between ‘us —them’, ‘that side – this side’. Within this dual competition 
one cannot find Cypriots and the interests of Cyprus. Their struggles 
adorned with heroism are directed towards the interests of the identity 
they claim to hold. In other words, they find their salvation in the 
integration to the main piece. Also, the blindness and ignorance 
towards what has been done to the ‘other’ colours of the island, the 
Armenians and Maronites, and for ‘both sides’ —mainly the Turkish 
side- by seeing themselves as the only victims, a humanitarian 
dishonour has been carried out towards the other colours of the island. 
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I would like to quote a short section from Kaysar V. Mavratsas’ 
book entitled, “The Ways of Greek Nationalism in Cyprus (Elen 
Milliyetçiliğinin Kıbrıs’taki Yönleri)”:

“…The New Cypriot Nationalism; traditionally connected to 
the Greek-centred nationalistic ideology, together with others, 
with the superiority of the Greek civilisation’s characteristics, 
the 3,000-year history of the Greek Cypriots, the values of 
the Greek or Greek-centred education and the emphasised 
Greek-Christian ideals assumed to have created the Western 
civilisation, continues to supply materials from this symbolic 
sovereignty. Just as with Greek nationalism, the Greek Cypriot 
nationalism also embraces the archaic Greek past as its own, 
and also emphasises the continuity of the national history. A 
continuation that is considered to grant Greeks capable of action 
as the protectors and interpreters of the Greek spirit... (Muzelis, 
1994; Panayotakis, 1995). 

In an extreme right-wing newspaper we read the lines “Our 
greatest honour is to belong to the world’s most glorious nation”. 
(Mahi newspaper, 12 September 1995, p.3). 

It is within the same spirit that DIKO MP Marios Matsakis states 
that he is proud of the possibility of being from the families of 
Plato, Aristotle and even Alexander the Great. (Sofroniu 1996, 
p.9).

We regularly hear similar types of arguments from common people 
who, because of their roots, di°erentiate themselves from people 
belonging to nations who do not share the same history and roots, and 
by identifying with “more higher” characteristics, believe to share these 
characteristics also. However, in line with what a pro-Cypriot analyst 
pointed out; people who think this way, Matsakis and those like him, by 
thinking that they also might be coming from the families of the slaves 
of the Athenian aristocrats or the generals of Alexander the Great, by 
remembering that a certain kind of spiritual freedom comes about 
by bearing this possibility in mind, their feet will yet again touch the 
ground. (Sofroniu 1996, p.9)…”
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The counterpart of Mavratsas’ evaluation on ‘this side’ can consist 
of: the roots of Turkish Cypriot Nationalism withstanding Turkish 
Nationalism, the extension of the superior culture, which left Central 
Asia to build 16 governances crowned with Islam (depending on 
di°erent approaches the dose of Islam is sometimes increased or 
decreased), who carries the values of the Turkish-Islamic civilisation 
before the West,  whose roots go back to those of the Oguz, Selchuk, 
Ottomans and ancestors of the Pasha, who (mostly) say they come 
from the Konya-Karaman region, who is proud of their Islamism and 
writes ‘How Happy I am to be a Turk’, ‘One Turk is Worth the World’ 
etc. to mountain and stone, who came from Asia Minor and conquered 
these lands and with the blood of their martyrs made this land their 
nation… 

Islam in contrast to Christianity, Hellenism in contrast to Turkism, 
Enosis (Integration with Greece) versus Division, EOKA to counter 
TMT, the continuation of ‘if EOKA-B then TMT-B’ type mentalities 
and their counterparts will forever find existence in such competing 
environments of conflict. Actually, these values have always existed in 
our social lives. They have always been made ready to be incited to 
action and fulfil their duties depending on the conditions.  

‘Opposites’, although they seem like two di°erent structures, with the 
means and methods they use they are actually exactly the same. Both 
sides, depending on their own value judgements in their ‘divine claim’, 
are righteous until the end. Everything done in this cause is licit. 

It seems that while both sides have struggled for the same ‘sacred 
values’, the ‘sacred values’ have made the bed for the actions of the 
external forces to ‘divide-rule’ or cause conflict, as well as acting as a 
camouflage for collaborators.

The structure I have stated above has generally emerged in the fields 
covered by the ‘right’ elements in our country. However, those who see 
and position themselves on the ‘left’, on both sides, also do not seem 
clean of nationalistic, chauvinistic and religious elements. 

Those who underline that Colonialism has divided and ruled Cyprus, 
on the other hand, can be candidates for the ethnic institutions that 
were established by the colonists to maintain the separation. Unaware 
of “another history”, they take and use the “national history” data as a 
basis for their interpretations, and again when they need to they use 
the same data for ethnic definitions. 
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While they define themselves as Turkish Cypriots, they take a stand 
against assimilation and integration, however they do not understand 
that a piece belongs to a nation, in other words, as Turkey’s subordinate 
extension on the island it is out of the question to assimilate and 
integrate Turkish Cypriots, however they do this in order to protect 
their citizens on the island! Such a danger cannot exist for anyone who 
defines himself or herself as a ‘Turk’. The actual targets here for any kind 
of assimilation and integration are Cypriots; they are at the centre of all 
this and the aim is to make them Islamic and more Turkish, which are 
all usual practice on occupied lands. The only ones who can complain 
about this are the ones who define themselves as ‘Cypriots’. 
When human beings began resident life in the Middle East during the 
Neolithic period, it was around the same time that life in Cyprus also 
moved on to being residential. The last excavations on the island show 
us that, contrary to the findings of history, life in Cyprus dates back to 
the Mesolithic period. The history of people in Cyprus is very old and 
it is the geography itself that implants people over the years with the 
main cultural elements. 

Writing, language, moving from pottery to idols, as well as the motifs 
and colours used to decorate them; everything is the work of this 
little island. The culture of the island does not belong to any race, 
nation, nationality or family-line and has not been transferred from 
somewhere else; it has shot up from its very own soil, its roots are here 
and it is a structure that takes its nourishment from this island. From 
time to time, when ruled by great powers, their cultural elements are 
kneaded into this dough adding diversity and enrichment.

The ‘Greek-Christian’ and ‘Turkish-Islam’ centred o¼cial history of 
both sides ignore the Culture of Cyprus. They place their own values in 
the centre of the island, and somehow they claim that they own it. The 
past began with their arrival!       

People and individuals, based on their feelings, are completely free in 
determining and defining the identity to which they belong. However, 
it has to be underlined that these ‘feelings’ are formed in the society in 
which they live, as well as its customs and teachings; thereby they are 
shaped by it. If you ask the water that flows in a canal, it will tell you 
how free it flows in the canal, unaware of whom opened the canal. 
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With no need for di°erent approaches and interpretations, Cypriots have 
a request from those who say they came from Greece-Sparta and Turkey-
Karaman. First of all, the value of the culture of the island was based upon well 
before ‘those that arrived’. Furthermore, from those who say that they came 
from the ‘motherland’ of both the sides, we would like to point out that there 
are new scientific methods (genetic researches) practiced very commonly, 
which can prove their argument; stating from where and how they came, as 
Mavratsas explains in his book disproving the possibility of being ‘Cypriot’, 
we can demand from them to prove it. And that will be the end of these 
discussions!”

1 Kaysar V. Mavratsas Elen Milliyetçiliğinin Kıbrıs’taki Yönleri,  Galeri Kültür Yayınları, 2000.
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İLERLEMENİN KARANLIK YÜZÜ: 
YOZLAŞTIRMA  Jenan Selçuk

Başlangıçta ‘ilkellik’ vardı.

Kültür, kimlik, dil, aidiyet vb. kavramlar, dinamik yapıları gereği, 
sürekli değişmeye ve dönüşmeye meyillidir. Bu tür kavramlarla 
ilgili önermelerde ve yargılarda bulunurken bu gerçeği göz önünde 
bulundurmak gerekir. 

‘Yozlaşma’nın kelime ve köken olarak olumsuz unsurları çağrıştırdığı bir 
gerçek. ‘İlerleme’ kelimesiyse ‘yozlaşma’nın aksine olumlu çağrışımlar 
taşıyor gibi geliyor kulağa. Ortak paydalarıysa, enteresan bir biçimde, 
her iki kelimenin de bünyesinde dönüşüm’ü barındırıyor olmasıdır. 

Yozlaşma’yı, ‘gelişim ve ilerleme’ yanılsaması bağlamında yaşamlarımı-
za dahil edilen ‘yeniliklerin’, gerek bireyler, gerekse kitleler olarak ken-
dimizi tanımlamamıza ve konumlandırmamıza aracılık eden (elbette 
gene varoluşa yön verenlerin, iktidarı elinde bulunduranların, kurgu-
ladıkları yapıları/düzenleri hayata geçirebilmek, sürdürülebilir kılmak 
kaygısıyla tasarladıkları) daha geleneksel diyebileceğimiz kanıksanmış 
kültürel unsurların yerini alması olarak tanımlayabiliriz sanırım. 

Baskın/popüler kültür/ekonomi çeşitli araçlarla (sosyal medya, basın, 
televizyon vs.) yerel kültürlerin içine sızarak, bir virüs gibi onların 
yapısını bozuyor, dokusunu zedeliyor. Uzun vadede kültürlerin, 
kimliklerin veya dillerin ‘yerel’ bileşenlerini, geri döndürülemez bir 
tahribata uğratıyor. 

Bu tahribat neticesinde çok seslilik, çok kimliklilik ve çok kültürlülük 
gibi kavramların içi boşaltılıyor. Bu durum kültürü, dili, sanatı, kimliği, 
kısaca yaşamın her alanını olumsuz etkiliyor, fakirleştiriyor. Çeşitliliği 
azaltırken tek-tipliliği besliyor. ‘Özgünlük, farklılık, istikrarlı bir duruş 
sergilemek’, bulunabilmeleri için her geçen gün daha bir derine 
inilmesi gereken cevherlere dönüşüyor.
 
Yine de, Ankaç gibi, bu tahribatın ayrımına varabilmiş olan sanatçıların, 
bu durumun dayattıklarını, sanatlarını beslemek ve yitirilen değerleri 
yeniden dolaşıma sokmak maksadıyla kullanabilecekleri kanaatindeyim.
Kısacası, değişimin ve dönüşümün yaşandığı her alanda yozlaşmanın 
ortaya çıkması kaçınılmaz gibi duruyor. Değişimin, ilerlemenin, başka 
kültürlerle, dillerle temasın bir yan etkisi gibidir adeta yozlaşma. Bir 
anlamda, insan evriminin doğal bir ürünü olduğu söylenebilir. 
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Aslında bunca savaş, ölüm, yıkım ve sefalet üzerine temellendirdiğimiz 
bütün uygarlığın yozlaşma’nın bir ürünü olarak okunması da mümkün. 
Kimbilir belki de tüylü atalarımız için biz insanlar, zannettiğimizin 
aksine, yozlaşma’nın ürünü varlıklar, yozlaşmış maymunlar’dan başka 
bir şey değilizdir. 
 
Ne de olsa başlangıçta ‘ilkellik’ vardı, ‘uygarlık’ sonradan yaratıldı.
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THE DARK SIDE OF PROGRESS: 
DEGENARATION  Jenan Selçuk

In the beginning there was ‘primitiveness’.

Concepts like culture, identity, language, sense of belonging etc., due 
to their dynamic structures, are prone to continuous change and 
transformation. When making propositions and judgments about 
these sorts of concepts, this fact needs to be considered.

It is true that ‘degeneration’, both etymologically and as a word, evokes 
negative elements. ‘Progress’, on the contrary, sounds like it carries 
positive connotations. Their common denominator, in an interesting 
way, is that both words feature transformation within.   

I suppose we can define ‘degeneration’ as the superseding of 
‘innovations’, which are included into our lives within the context 
of the illusion of ‘progress and development’, the accustomed and 
more traditional cultural elements, which as individuals as well as the 
masses, intercede the identification and positioning of ourselves (of 
course, again designed by those who shape the course of existence, 
who control the power, with the concern to implement and sustain the 
structures/orders they construct). 

Dominant/popular culture/economy, with a variety of tools (social 
media, press, television etc.), seeps into the local cultures, disrupts their 
structure like a virus and contuses/injures their tissue. In the long-term 
it inflicts the ‘local’ components of the cultures, identities or languages 
with irreversible destruction/damage. 

As a result of this destruction/damage, concepts such as multivocality, 
multi-identity and multiculturalism are eviscerated. This a°ects 
culture, language, art, identity and, in short, every aspect of life 
negatively, impoverishing it. It reduces diversity and breeds monotype. 
‘Authenticity, diversity and exhibiting a stable stance’, turn into ores to 
be descended more deeply every day in order to be found.

Nevertheless, I believe that artists like Kemal Ankaç, who have been able 
to discern this destruction, can use the impositions of this situation for 
the purpose of improving their art and re-circulating lost values.
In short, the emergence of degeneration in all areas where there is 
change and transformation seems inevitable. Degeneration is almost 
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like a side e°ect of change, progress and contact with other cultures 
and languages. In a sense, it may be said to be a natural product of 
human evolution.

In fact, it is possible to read the whole civilization we founded 
upon so many wars, death, devastation and misery, as a product of 
degeneration. Who knows, maybe for our furry ancestors, contrary 
to what we think, we are the products of degeneration, nothing but 
degenerated monkeys.

After all, in the beginning there was ‘primitiveness’, the ‘Civilization’ 
was created after.
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ARAMIZDAKİ KARANLIK HAVUZ         
Stephanie Bailey

Jonathan Glazer’in, Michel Faber’in kitabı Under the Skin uyarlamasının 
tek hoşuma giden tarafı avlanma sahnesinin ele alınış biçimi oldu.  
Filmde Scarlett Johansson —kendi gezegenlerinde çok sevilen lezzetli 
bir yiyeceğin malzemelerinden olan– erkeklerin etini ayırarak çıkarma 
göreviyle ateşli bir kadın şeklinde dünyaya gönderilmiş Isserly adındaki 
bir uzaylıyı canlandırıyor. Glazer etin ayıklanma/çıkarılma işlemini, 
Johansson’un yedi tül dansı ile erkekleri cezbederek içerisine çektiği 
uzay boşluğunu andıran karanlık bir odaya dönüşen bir ev içerisinde 
görselleştirmiş. Her erkek bir yandan onu takip ederken bir yandan da 
sıvı bir mezara dönüşen bu şeyin içine batar. İlk sahnede kurbanlardan 
birisi yavaş yavaş bu sıvıya gömülürken, havuzda başka bir beden 
olduğunu fark eder —bu beden buruşmaya/büzüşmeye ve geriye 
dipsiz bir boşlukta havası sönmüş bir balon gibi süzülen içi boşalmış 
deri kalıncaya dek debelenmeye başlar. Beden kısa bir süreliğine 
boşlukta asılı kalmış ufacık bir tutam gibi salınır. Ardından sahne siyah 
bir çerçeveyi yukarıya doğru ittiren dikey kırmızı bir sütunla kesilir: 
muhtemelen daha yüksek bir zekanın tüketim nesnesine indingenmiş 
insan bedenlerini uzaya taşıyacak bir bant.

Under the Skin’den bahsederken aklımın bir köşesinde de Kazimir 
Malevich’in Siyah Kare’si vardı —beyaz tuvalin üzerine çizilmiş siyah 
bir kareden oluşan bu resim ilk olarak Aralık 1915’te Petrogard’da 
düzenlenen The Last Futurist Exhibition of Paintings 0’10’de 
sergilenmişti. Bu çalışmanın devrimci bir amacı vardı —Malevich 
geçmişi silerek bütünüyle farklı bir gelecek oluşturma arayışındaydı. 
Resmin aldığı tepkiler karşısında Malevich şöyle yazar: “Eleştirmenler 
ve, onlarla birlikte izleyenler de, içini çekti, ‘Sevdiğimiz her şeyi yitirdik. 
Bir çölde gibiyiz sanki… Karşımızdaysa beyaz bir fon üzerinede yer 
alan siyah bir kareden başka birşey yok!’”1 Siyah Kare Petrogard’da 
sergilendiği zaman, odanın, normalde Ortodoks evlerinde ikonların 
asıldığı köşesine asılmıştı.2 Bununla amaçlanan, karanlığı devrimin 
habercisi sayılabilecek bir aynaya dönüştürmekti —akademisyenlerden 
çok, bu çalışmada bir tanrının ya da bir kralın değil de kendilerinin 
yansımasını görebilecek kitleler için bir imgeye. Bolşevik Devrimi 
1917’de gerçekleşti. Ardından Stalin ortaya çıktı.

Şimdi telefonunuza bir bakın ve onu siyah bir ayna olarak hayal edin  
—hem sizin, hem de çevrenizdeki dünyayla kurduğunuz bağlantının 
bir yansıması olarak iş gören bir portal olarak.  
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Akllı ekranlarımız bizlere, sadece yaşamlarımıza ve ilişkilerimize 
arabuluculuk eden muazzam teknolojik altyapılara erişim sağlamakla 
kalmıyor; aynı zamanda her birimize dünyanın bir yansımasının geri 
bildirimini de sunuyor. Bu ekranların, küresel ölçekte muazzam sivil 
itaatsizlik patlamalarına ve o zamandan beridir bu yaşanan olayların 
süregelen sonuçlarına tanık olduğumuz 2011 ve 2012 devrimlerine, 
kısmen de olsa arabuluculuk ettikleri söylenebilir. Bu girişimlerden 
bazıları başarısızlıkla sonuçlandı; diğerleriyse için için yanan birer 
cehenneme dönüşebilecek olan edimlerin fitilini ateşledi. Edward 
Snowden gerçekleştiğinde, siyah karelerimizin bizlere karşı olduklarını 
anladık. Libya düştüğündeyse gerçekte 2001 yılında başlamış olan ve 
2003 yılında toplumsal bir sorun halini alan bu savaşın öngörülebilir bir 
sonu olmadığının farkına vardık. Bugün tüm yapabileceğimiz, bütün 
bunlar gerçekleşirken olanları o karanlık aynalardan izlemek – bizlere 
Malevich’in Siyah Kare’sinin çağrıştırdığı şiddetin o durdurulamaz 
güçleri karşısında harekete geçmedeki acizliğimizi anımsattıkları için 
aynalar diyorum. Hani şu, birlikte, yeniden başlama arzusu.

***

Kasım 2015’te kendimi Doa Aly’ın Ibraaz için yazdığı, 9/11 sonrası 
dünyasına yayılan terör görüntülerindeki ölüm performansıyla ilgili bir 
denemeyi yayına hazırlarken bulmuştum. Yazının başlığı, “Aramızdaki 
Görüntü(ler),” oldukça netti —ekranın bir çeşit çifte ayna oluşundan ve 
son derece etkili dijital yayın propagandası aracılığıyla sahnelendiği 
şekliyle ölüme tanıklık etmenin ne anlama geldiğinden bahsediyordu. 
Bir yerde şöyle yazıyordu: “Görüntü/imge bir başka çözümlenemez 
boşluğa açılır: tüm eylem ve konuşmaları gereksiz, kesinliğin kendisini 
de geçersiz kılan bir geçicilikle birleşmiş bir kesinliğe,” yine de 
paradoksal bir biçimde “amansız bir döngüyü teyit eder.”3  

Ölüm ve yeniden diriliş, veya yaratma ile yok etme, soyutlamanın 
önemli temalarıdır, tıpkı kriz ve devrimin kapitalizmin döngüsü, ya da 
ilerlemenin modernitenin belirleyici özelliği olması gibi. Tam da bu 
sebeplerden dolayıdır ki Siyah Kare, en azından benim için, bugün içinde 
yaşadığımız dünyayı anlayabilmenin bir aracı olmuştur. 1986 yılında 
Yves Alain-Bois şöyle demişti “soyut resmin bütün tarihçesi kendi yok 
oluşuna duyduğu bir özlem olarak da okunabilir.” Hepimizin akıllı 
telefonlarımızın bizlere günübirlik ulaştırdığı dünyanın gözler önüne 
serilişini izlediği bir zamanda, kendimi bütün bunları düşünürken 
buldum. Tıpkı Siyah Kare gibi, internet de, geldiğimiz noktada bizleri 
tüketen geçmişlerin kanıyla doymuş travmatik bir uzam.

Yirmi altı yaşındaki Mohamed Bouazizi, bir domino etkisi gibi ilk önce 
Akdeniz’e ve Birleşik Devletler’e ardından da tüm Amerika kıtasına, 
Türkiye ve Asya’ya yayılacak olan protesto ve devrimi tetiklediğinden 
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beridir, Marx’ın “kapitalist düzeneğin çelişkili doğası” nitelemesinden 
fırlamış düzmece bir dünyanın ivme kazandığına tanıklık ediyoruz. 
Ernest Mendel’den alıntılayacak olursak, kapitalizmin yenilenme 
konusunda süregelen takıntısıyla ilgili sıkıntı bu yaklaşımın sosyal 
ilişkilerden çok kapitalist kazancın lehine olacak şekilde insanları ve 
sosyal etkinlikleri makineler karşısında ikilcil öneme sahip unsurlara 
indirgiyor olmasıdır. Daha da fenasıysa: “Kapitalizm eğer, birbiriyle 
bağlantılı sınıfsız üreticilerden oluşan bir toplum için gerekli 
malzemeyi ve sosyal önkoşulları yarattıktan sonra alaşağı edilmezse, 
bu tezat üretim güçlerinin giderek artan bir biçimde yıkım güçlerine 
dönüşmesi olasılığına işaret eder.”4  

Kulağa mantıklı geliyor. Rayanne Tabet’in bir zamanlar söylediklerini 
düşünecek olursak: son on yılda ortaya çıkan yaşayabilir tek 
örgütlü hareket olarak gördüğü IŞİD’in solun kabusu olduğuna dair 
söyledikleri —mümkün olan en korkunç kabusumuz olarak tezahür 
eden bütünlüklü bir 21.yy deneyimi, üstelik bu sadece çok daha büyük 
çok katlı bir pastanın küçücük bir parçası. O zamandan beridir, tıpkı 
zalim bir şakaymışcasına karanlık bir boşluğu betimleyen bir resim 
gibi, aklımdan çıkmıyor bu söyledikleri. 

Atina’da bir otelde oturmuş Aly’nin yazısını düzeltirken aklımda bunlar 
vardı. Buraya, Rusya’nın Lübnan ile Kıbrıs’a hava sahalarını uçuşa 
kapatmalarını söylemesini takip eden gece Beyrut’tan uçup gelmiştim. 
Beyrut ve Paris saldırıları daha yeni gerçekleşmişti ve Aly’nin düşünce 
zincirini takip edebilmek için IŞİD topraklarının içerilerine kadar 
girmem gerekmişti. Birileri, bir zamanlar bir saldırıyla bağlantılı bir 
hikayenin linkini ve “Bırakın binlerce Weimar çiçek açsın.” diye bir tweet 
yayınlamış olan hareketin önde gelen seslerinden birisinin Twitter 
bağlantısını önermişti. Halifelik zihniyetinin iç yüzüne dair ürkütücü 
bir sezgiydi adeta —kitlesel davranış- ve karmaşıklık teorisi konusunda 
akıcı, ve tarihin çizgisel ilerleyişini (longue duree) kavramış- “lidersiz 
direniş #aciliyetlidavranış,” diye yazıyordu bir tweet; bir başkası “yaşam 
#karmaşık ve bilgi yitimi gerçektir,”. Nihai niyetleri, her şeyi silmek. 
Ancak o zaman yeni bir başlangıç mümkün olabilir.

***

Under the Skin’in karanlık havuzunda, sonunda bir tanesini yutacak 
olan o karanlık boşlukta ölüm dansına tutulmuş iki kişiyi görürüz. Sahne 
gayet açık ve dolaysız bir biçimde varoluşumuzun barındırdığı şiddeti 
özetliyor. Ortada tanımadığı erkekleri avlamak amacıyla vücudunu 
sermaye olarak kullanmak kaydıyla erkeklerin arzularını besleyerek 
onları gönüllü kurbanlara indirgeyen bir kadın var. Isserly için, seçtiği 
erkeklerin yüzlerinin yerinde siyah kareler de olabilirdi —tıpkı Orson 



30

Welles’in The Third Man filminde bahsettiği “noktalar” gibi önceden 
tanımadığı ve peşin hükümlü erkekler. Yeryüzünde, bu komploya 
kurban gidenlerin kaderi gökyüzündeki görünmez bir güç tarafından 
dayatılıyor. Bu yüzleşmede, giriştikleri bu temas neticesinde kendi 
algılayışlarının yansıtmalarından yola çıkarak karşılıklı bir keşfetme, 
anlama, kavrama, sahiplenme, nesneleştirme, ötekini kontrol etme 
ve/ya silme çabası içerisinde olan iki kişi görüyoruz. Tam da Hegel’in 
temelde diyalektik bir ölüm karşılaşması/oyunu dediği şey bu: Tekil 
bir “biz” ile “onlar” arasındaki muharebe. Diyalektik dengeye ulaşıldığı 
zaman, kendimize ve başkalarına ait tam bir benlik bilincine ulaşmamız 
da mümkün oluyor. Denge bozulduğundaysa —yani diyelim ki bir taraf 
diğeri tarafından olumsuzlanmayı reddettiğindeyse– o zaman da ya 
sahiplere ya da kölelere dönüşüyoruz. Çok daha geniş bir düzlemde 
böylesine bir dengesizlik durumu soykırıma yol açabiliyor. Daha 
mahrem bir düzlemdeyse, cinayetle sonuçlanabiliyor.

İşte bu yüzden Glazer’in karanlık odası bana Siyah Kare’yi düşündürttü. 
Sözkonusu sahne boşlukta bir karşılaşma gibi—varlıkların önceden 
kararlaştırılmış, kuralları ve nihai hedefleri belli bir tüketim anlayışı 
çerçevesinde bir araya geldiği, siyah aynalarımızın kolektif çerçevesini 
çağrıştıran sıvı bir ölüm rüyası. Romanda (okumayı düşünenler 
varsa romanı berbat edecek ama) Isserly’in bu sistemden/düzenden 
kurtulabilmesinin tek yolu kendisini havaya uçurmaktan geçiyor, tıpkı 
kapitalizmde köpeğin kendi kuyruğunu kovalıyor olması gibi. Burada 
Alicia Eler ve Eve Peyser’in “Tinder Nasıl Kazanılır” isimli denemelerinde 
değindikleri yöntemi hatırlayacak olursak: “Facebook hesabınızda 
oturum açın ve oynamak için görüntüleri kaydırmaya başlayın…
Kiminle eşleştiğinize bir bakın, ve sonrada kazanamanın sizin için bir 
şey ifade edip etmeyeceğini düşünün, ona bir son verebilmek adına.”5 

İşte modernite bu. Bu da onun kültürü. 

***

Gelin Isserly’nin dansıyla bitirelim, fakat arkasını dönüp kurbanıyla 
yüzleşinceye kadar onu geri geri yürürken hayal etmelisiniz. Tam da 
kurbanıyla yüz yüze geldiği anda onun gözleriyle baktığınızı hayal 
edin. Bir anlığına durup kurbanın yüz hatlarını inceleyin; ölümden 
başka bir şeyin beklentisiyle giderek hızlanan nefes alışverişlerine 
kulak verin. Şimdi de o yüzün bir ayna olduğunu düşünün ve dönüp 
cep telefonunuza bakın.
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1‘The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism’, 1926; trans. Howard Dearstyne 
[Dover, 2003, ISBN 0-486-42974-1], ‘part II: Suprematism’, p. 68.

2‘The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism’, 1926; trans. Howard Dearstyne 
[Dover, 2003, ISBN 0-486-42974-1], ‘part II: Suprematism’, p. 68.
 
3Doa Aly, “The Images Between Us,” Ibraaz, Platform 009, published: November 30, 2015. 
http://www.ibraaz.org/essays/138/
  
4Ernest Mandel in the introduction to: Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, 
Vol. 1 (Penguin Books in association with the New Left Review: London, 1990), p37.

5Alicia Eler and Eve Peyser, “How to Win Tinder,” The New Inquiry, August 26 2015: http://
thenewinquiry.com/essays/how-to-win-tinder/.
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THE DARK POOL BETWEEN US  
Stephanie Bailey

The only thing I liked about Jonathan Glazer’s take on Michel Faber’s 
book Under the Skin was the hunting scene. In the movie, Scarlett 
Johansson plays Isserly, an alien sent to earth in the form of a hot 
woman with a mission to extract the flesh of men —a key ingredient 
for a popular delicacy on her home planet. Glazer visualizes the 
extraction process in a house that becomes a void-like black room 
as Johansson lures men in with a seven-veil dance. As each man 
follows, they sink into what becomes a liquid grave. The first scene 
plays out as one victim submerges, and sees another body in the pool 
—it begins to grimace and flounder until it pops, leaving nothing but 
intact skin floating in the abyss like a deflated balloon. The body lingers 
for just a moment, floating like a wisp. Then the shot cuts to a vertical 
column of red moving up a black frame: a conveyer belt presumably 
destined for space, where the human body forms one flesh, reduced for 
consumption by a higher intelligence.

I mention Under the Skin with Kazimir Malevich’s Black Square in 
mind —a painting of a black square on a white canvas first exhibited 
in December 1915 in The Last Futurist Exhibition of Paintings 0’10 in 
Petrograd. The work had a revolutionary purpose —Malevich sought to 
erase the past and rebuild a radically di°erent future. On the response 
to the painting Malevich wrote: “The critics and, along with them, the 
public sighed, ‘Everything which we loved was lost. We are in a desert… 
Before us is nothing but a black square on a white background!’”  When 
Black Square was presented in Petrograd, it was hung in the corner of 
the room, where icons were normally hung in Orthodox homes.  The 
intention was to turn the darkness into a mirror that might signify 
a revolution —an image not for the academics, but for the masses, 
who might see in the work a reflection not of a god or a king, but of 
themselves. The Bolshevik Revolution took place in 2017. Then came 
Stalin. 

Now look at your phone and think of it as a black mirror —a portal 
that acts as both a reflection of yourself, and of your connection to the 
world around you. 

Our smart screens do not only grant us access to the vast technological 
infrastructures that mediate our lives, including our relationships; 
they also o°er a reflection of the world back to each of us. In part, they 
mediated the revolutions of 2011 and 2012, during which we witnessed 
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the eruption of massive civil unrest globally, and the ongoing results 
of these events ever since. Some movements fizzled; others sparked 
a slow burn that would become an inferno. When Edward Snowden 
happened, we realized that our black squares were against us. When 
Libya went down, we realized there was no end in sight to a war that 
*really* started in 2001, and hit the fan in 2003. Today, all we can do 
is watch it all happen on those dark mirrors —mirrors because they 
remind us of our impotence when it comes to acting against the 
unstoppable forces of the violence Malevich’s Black Square recalls. 
That is, the desire to begin again, together.

***

In November 2015, I found myself editing an essay by Doa Aly for Ibraaz 
on the performance of death in the images of terror disseminated in 
a post-9/11 world. The title, “The Image(s) Between Us,” is precise —it 
talks about the double mirror of the screen, and what it means to bear 
witness to death in the way that is staged by highly e°ective digitally 
disseminated propaganda. Here, she writes: “the image opens up into 
another irresolvable void: a finality that renders all action and speech 
redundant, coupled with a transience that negates finality,” yet is 
paradoxically “predicated on a relentless repetition.” 

Death and resurrection, or creation and destruction, are big themes in 
abstraction, just as crisis and revolution is the cycle of capitalism, and 
progress is a hallmark of modernity, which is why Black Square has 
become, for me at least, a way to understand the world we live in today. 
In 1986, Yves Alain-Bois said “the whole history of abstract painting can 
be read as a longing for its death.” I have found myself thinking about 
this as we all watch the world unfold, transmitted to us daily on our 
smartphones. Like the Black Square, the Internet is a traumatized space, 
saturated with the blood of histories that are currently consuming us all. 

Since twenty-six-year-old Mohamed Bouazizi triggered a domino e°ect 
of protest and revolution that would spread first to the Mediterranean 
and then to the United States, moving to the Americas, Turkey, and 
Asia, we have witnessed the acceleration of a world forged out of 
what Marx called “the contradictory nature of capitalist machinery.” 
To quote Ernest Mandel, the problem with capitalism’s constant 
drive for innovation leads to the subordination of man and all social 
activities by machines for the sake of capitalist gain rather than social 
relations. What’s worse: “When capitalism is not overthrown once it 
has created the material and social preconditions for a classless society 
of associated producers, this contradiction implies the possibility of 
steadily increasing transformation of the forces of production into 
forces of destruction.” 
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It makes sense. Consider what Rayanne Tabet once said: that ISIS is 
the nightmare of the left, since it has been the only viable networked 
movement to have emerged out of the last decade —a 21st century 
experiment in collectivity manifested as our worst possible nightmare, 
and yet but one part of a much larger layer cake. It has haunted me ever 
since, like the painting of a dark void with a cruel joke.

I thought about this while editing Aly, sitting in an Athens hotel. I’d 
flown in from Beirut the night after Russia ordered Lebanon and 
Cyprus to shutdown their airspaces. The Paris and Beirut attacks had 
just taken place, and I was going deep into ISIS territory to follow 
Aly’s train of thought. Someone recommended a Twitter feed of a 
prominent voice for the movement who once posted a link to a story 
with an attack, and the tweet: “Let a thousand Weimars bloom.” It was 
a horrifying insight into the mind of the Caliphate —fluent in swarm 
and complexity theory, and a conception of history’s longue duree-
“leaderless resistance is #emergentbehaviour,” read one tweet; “life is 
#complex and entropy is real,” wrote another. The end game is erasure. 
Only then can things start anew.

***

In Under the Skin’s dark pool, we see two people engaged in a dance 
of death in a black void that consumes one. The scene summarizes 
the violence of our existence in the clearest and most immediate 
terms. You have a woman capitalizing on her body so as to prey on 
anonymous men, reducing them into willing victims by feeding on 
their own desires. For Isserly, the men she chooses may as well have 
had black squares for faces —they are unknown, and pre-judged, like 
the “dots” Orsen Welles talks about in The Third Man. On earth, the 
fates of those in the plot are dictated by an invisible power above. In 
this facing o°, two people engage in an encounter in which both will 
attempt to discover, understand, grasp, possess, objectify, control and/
or erase the other, through the projections of their own perceptions. 
Hegel basically called it a dialectical death match: A battle between a 
singular “us” and “them.” When the dialectic is in balance, we reach full 
self-consciousness of our selves and others. If it is imbalanced —say, if 
one refuses to be negated by the other- we end up as masters or slaves. 
On a broader level, such an imbalance can lead to genocide. On an 
intimate level, it can amount to murder.

This is why the death dance in Glazer’s black room makes me think of 
Black Square today. The scene is like an encounter in the void —a liquid 
death dream that invokes the collective mainframe of our black mirrors, 
in which beings come together through and for a pre-determined form 
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of consumption enacted with certain rules and for clear end goals. In 
the novel, (spoiler alert) the only way Isserly can escape the system is 
by blowing herself up, just as in capitalism, the dog will always chase its 
tail. Consider here the way Alicia Eler and Eve Peyser write in an essay 
titled “How to Win Tinder”: “Login with your Facebook account and 
start swiping to play…See who you match with, and then decide what 
winning would even mean, to put an end to it.”  

This is modernity. This is its culture.

***

Let’s end with Isserly’s dance, but imagine her walking backwards 
until she turns to face her victim. Imagine taking her point of view 
at the moment in which she faces him. Take a moment to study the 
contours of his face; listen to his quickening breath, still in anticipation 
for something other than death. Now imagine his face is a mirror, and 
look at your phone. 

1‘The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism’, 1926; trans. Howard Dearstyne 
[Dover, 2003, ISBN 0-486-42974-1], ‘part II: Suprematism’, p. 68.

2‘The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism’, 1926; trans. Howard Dearstyne 
[Dover, 2003, ISBN 0-486-42974-1], ‘part II: Suprematism’, p. 68.
 
3Doa Aly, “The Images Between Us,” Ibraaz, Platform 009, published: November 30, 2015. 
http://www.ibraaz.org/essays/138/
  
4Ernest Mandel in the introduction to: Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, 
Vol. 1 (Penguin Books in association with the New Left Review: London, 1990), p37.

5Alicia Eler and Eve Peyser, “How to Win Tinder,” The New Inquiry, August 26 2015: http://
thenewinquiry.com/essays/how-to-win-tinder/.
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ÖNCE VE SONRASIZ Oya Silbery

“Bizim tarih bilincimiz insan doğasının empati düzeyindeki bir algılama 
yetisine dayanan ve böylece bize, hem kendimizi hem de tarihimizi 
algılamada çok farklı bir imkan sunabilecek biçimde kavranışına izin 
vermez. 

Eğer bu imkanı kullanma şansı olsaydı, o zaman tarihimizin ana 
hatları şöyle tarif edilebilirdi: Tarihimiz sadece ilerlemenin tarihi 
değil, aynı zamanda içimizdeki insani yana dönmek için gösterilen 
sürekli çabanın tarihidir. Tarihin bu akışı bir dizi devrim ve savaşta 
kendini gösterir. Ancak şiddet, insanların mahrum edildikleri sevgiye 
duydukları özlemin dile getirilişidir. İnsanlar özlemlerinin sesini, 
kendilerini inciten sevgiye duydukları nefreti serbest bırakarak 
susturmaya çalışıyor.”

Arno Gruen “Empatinin Yitimi”1

Kemal Ankaç 2012 yılından bu yana ürettiklerini “Kültürkırım” 
başlığı altında topladı. “Kültürkırım” sergisi, Ankaç’ın yıllara yayılan 
gözlemleri, araştırmaları ve deneyimlerinin yanı sıra, sanatçının 
1990’lardan beridir biriktirdiği dönemlerine ait orijinal materyalleri de 
kurgusal bir anlayışla bir araya getirmektedir.  Sergi, sanatçının “Kıbrıs 
tarihine dokunuşu” olarak da yorumlanabilir. Sergide yer alan eskiz 
çalışmalarıysa, sanatçının yaratım sürecine ışık tutacak niteliktedir. 

Ontolojik bakımdan serginin en dikkat çeken tarafı, sanatçının kimi 
zaman birbirleriyle uyumlu kimi zamansa birbirinin zıttı materyalleri 
bir araya getirerek oluşturduğu anlam tabakalarının harekete geçirdiği 
hafıza aracılığıyla, izleyicileri geçmişin trajedileri ve sonuçlarıyla 
yüzleştirmesidir. 

Ankaç, mesaj verme veya belirli bir farkındalık yaratma arzusunun 
ötesinde, bakış açıları, algı düzeyleri, kültürel ve tarihsel birikimleri 
doğrultusunda ziyaretçileri, “geçmişte olanları sadece duymuş veya 
okumuş olma” konumundan, yaşanalara “tanık olma” konumuna 
taşıma uğraşında. 

1974, Kıbrıs savaşının en sıcak günlerinde henüz çocuk denilebilecek 
bir yaşta olan Ankaç, savaş ve sonrasının travmatik etkilerini yaşayarak 
ve gözlemleyerek büyüdü. Sanat eğitimine orta okul yıllarında hocası 
Ali Atakan’dan aldığı derslerle başladı. O dönemde yaptığı resimler 
çoğunlukla doğa betimlemeleridir. 
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Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı, Birleşik Krallık vatandaşı olan 
ailesi 1981 yılında Londra’ya taşınınca (o yıllarda bir çok Kıbrıslı aile 
İngiltere ve Avusturalya’ya göç etmektedir) İstanbul Devlet  Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde (Mimar Sinan Üniversitesi) öğrenim görürken 
sıklıkla Londra-İstanbul arasında gidip gelmek zorunda kalmıştır. 
Akademinin son dönemlerinde ilgisi yeni ekspresyonizme yönelmiş 
ve çalışmaları da o yönde biçimlenmeye başlamıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Kıbrıs’a dönen Ankaç, adanın sanat 
düzeyi bakımından dünyanın çok gerisinde olduğunu fark eder. 
Bunun üzerine 1988 yılında bir grup Kıbrıslı sanatçı ile birlikte FLUXUS 
grubunu kurarlar. Bu oluşum adanın kuzeyinde kurulan ilk sanat grubu 
olma özelliğini taşımaktadır. Daha sonra grubun yönlendirmesiyle iş 
adamı Ergün Olgun Fluxus Galeri’yi açar. Ömrü pek uzun olmayan 
galeride iki sergi açan Grup 1989 yılı sonlarında Ümit İnatçı’nın İtalya’ya 
dönmesi ve grup içi anlaşmazlıklardan dolayı son bulur.  Bu süreçte 
yayınladıkları manifestoda yer alan önermeler, Ankaç’ın çalışmalarının 
da çıkış noktasını oluşturur.

Sanatçının erken dönem çalışmalarına bakıldığı zaman, bugünkü 
çalışmaları için birer referans niteliği taşıdıkları söylenebilir. O 
dönemden kalma bir pastel boya serisinde, duygularını dışa vururken 
Ankaç’ın daha çok görselliği öne çıkardığını ve renklere karşı duyduğu 
heyecanın günümüze kıyasla ağır bastığını görüyoruz. Resimlerinde 
ham ve şiddetli bir dışavurumculuğun yanı sıra primitif çağrışımlar 
taşıyan öğelere de yer vermektedir. Giderek resim sanatı aracılığıyla 
geçmişi ile hesaplaşmaya ve toplumsal yapıyı mercek altına almaya 
başlamıştır.

Daha sonraki çalışmalarında da gözlemlenebileceği gibi temelde 
dengeye aşırı bağlı bir tutum sezinlenmektedir. Kullanılan materyaller 
bakımından çeşitlilik veya farklılıklar gösterseler de, Ankaç’ın 
çalışmaları anlam bakımından birbirlerinin uzantısı gibidir. Bugüne 
kadar eserlerine isimler vermekten kaçınan sanatçının bu yaklaşımı, 
izleyicilerin algılarına müdahale etmek istemeyişinden kaynaklanır.

1Gruen Arno “Empatinin Yitimi” Kayıtsızlık Politikası Üzerine, Çitlembik Yayınlar 110 İkinci 
Basım, Kasım 2008)



39

BEFORE AND ETERNAL/ENDLESS  Oya Silbery

“Our historical consciousness is based on the detection ability of 
empathy in human nature and, because of this, it does not allow a 
conception that could o°er an opportunity of di°erent possibilities in 
perceiving both our history and ourselves. 

If we had the chance to use this opportunity, the main lines of our 
history could then be described as follows: Our history is not only the 
history of progress, but also the history of the continuous e°orts to 
return to the human in us. This feature of history shows itself in a series 
of revolutions and war. Violence is the expression of people’s yearning 
for the love of which they are deprived. People are trying to silence the 
voice of their yearning by releasing their hatred against love that hurts 
them.”
 

Arno Gruen ‘The Loss of Empathy’

Kemal Ankaç has collected the works that he has been producing since 
2012 under the title of “Cultural Massacre”.  The Cultural Massacre 
exhibition alongside Ankaç’s years-long observations, research 
and experiences, brings together in a fictional manner, the original 
materials he has been collecting since the 1990’s. The exhibition can be 
interpreted as the artist’s “touch to the history of Cyprus”. The sketches 
featured in the exhibition sheds light on the nature of the artist’s 
creative process.

Ontologically, the most attention-grabbing side of the exhibition is: the 
confrontation of the audience with the tragedies and consequences 
of the past, through the memory activated by the layers of meaning 
formed by the artist’s bringing together of di°erent materials, 
sometimes harmonious ones, sometimes opposites. 

Ankaç, beyond granting a message or a certain desire to raise awareness, 
is in the pursuit of carrying the audience, in line with their perspectives, 
perception level, their cultural and historical accumulation, from the 
position of “having only heard and read about what has happened in 
the past” to a position of “being a witness”.

Just a child in 1974, the most fervent days of the war in Cyprus, Ankaç 
has grown up experiencing and observing the post-traumatic e°ects 
of war. He began his art education with courses that he took from his 
teacher Ali Atakan during his secondary school years. His paintings of 
that period were landscape paintings.
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In 1981, when his family, United Kingdom citizens, moved to London 
(many Cypriot families immigrated to the United Kingdom and 
Australia in those years) because of economic woes, he shuttled 
between Istanbul and London during his study at the Istanbul State 
Academy of Fine Arts (Mimar Sinan University). In the last period of the 
academy his interest in neo-expressionism grew and his work began 
to take shape in that direction. 
  
After completing his education and returning to Cyprus, Ankaç realised 
that in terms of art level, the island was way behind of the rest of the 
world. In 1988, he and a group of Cypriot artists founded the FLUXUS 
Group. This formation was the first art group founded in the northern 
part of the Island. With the guidance of the group, businessman 
Ergün Olgun opened the Fluxus Gallery. The Group, after opening two 
exhibitions at the gallery, disbanded at the end of 1989 due to both Ümit 
İnatçı returning to Italy and to disagreements within the group. The 
propositions in the manifesto they published in this process constitute 
the starting point of Ankaç’s works.

When the artist’s early works are considered one sees that they were 
references to his present works. In a series of pastel works he did 
during this period, we see that while expressing his feelings, Ankaç 
highlighted the visuality and his excitement towards colours is much 
more compared to the present. In his paintings, alongside intense 
and raw expressiveness, the use of primitive associative elements can 
be seen. In his studies, through the art of painting, he began to settle 
accounts with his past and scruntinise the social structure.

As it can be observed later, basically an excessive attachment towards 
balance can be sensed. Even though Ankaç’s works show the diversity 
and di°erences in the materials used, they can be considered as 
extensions of each other in terms of meaning. So far, the artist has 
declined to give titles to his works, and this approach is due to his 
reluctance to intervene in the perceptions of the audience.

1Gruen Arno “Empatinin Yitimi” Kayıtsızlık Politikası Üzerine, Çitlembik Yayınlar 110 İkinci 
Basım, Kasım 2008)
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DÜŞÜNCELER VE HARABELERİ 
BİÇİMLENDİRMEK 

KEMAL ANKAÇ’IN KÜLTÜRKIRIM 
PROJESİ ÜZERİNE Başak Şenova

Varolamayan bir harabe için saçma bir düşünce, geriye yıkıntılardan 
başka bir şey kalmadığında, damarlardaki kanı üreten, karmaşık, 
işlenmiş bir harabe. Kayaları un ufak taşlara, gökyüzünü gün batımına 
ve kelimeleri sefalete dönüştüren bir harabe.

Michelangelo Pistoletto1 

Kıbrıs farklı yapılardaki istilalara, çatışmalara, müdahalelere, 
düzenlemelere ve imtiyazlara maruz kalmıştır. Yüzlerce yıldır süregelen 
istikrarsızlık halinin hüküm sürdüğü, işgal kelimesiyle birlikte anılan 
bir ada olmuştur. Adalılar ise her türlü uzlaşma arayışı içerisinde kendi 
sosyal ve psikolojik savunma mekanizmalarını geliştirmişlerdir. Sanat 
üretiyor olmak söz konusu savunma mekanizmalarından birisi olduğu 
kadar, bir çeşit direniş olarak da algılanabilir.

Çalışmalarını özellikle Kıbrıs’taki siyasi durumun endişe verici, 
istikrarsız sonuçları üzerinde yoğunlaştıran Kemal Akaç, kimlik siyaseti 
ile sistematik kolektif belleğin (yeniden)yapılandırılması süreçlerinin 
işleyişi arasındaki ilişkiyi sorguluyor. İşleri savaşlarda kullanılan silah 
ve teçhizat ile kültürel nesneler arasında geziniyor. Adanın kendine 
has kültürel, sosyal, siyasi ve psikolojik yapısı göz önüne alındığında, 
Ankaç’ın aynı zamanda farklı iktidar odakları tarafından kapitalist 
güdülerle dayatılan bir dizi değerle, adalıların korumaya çalıştığı somut 
değerler arasındaki gerilimin de altını çizdiği de söylenebilir.

KÜLTÜRKIRIM 2002 yılından bu yana Ankaç’ın düşünceleri, anıları, 
hikayeleri, nesneleri, ganimetleri ve durumları toplayarak sürdürdüğü bir 
araştırma ve arşivleme projesidir. Bu arşivi daha dikkat çekici ve çarpıcı 
kılan özellikse, bir sanatçı olarak koyması beklenen mesafeyi ortadan 
kaldırarak kendini de bu arşivin bir parçası olarak konumlandırıyor 
olmasıdır. Kendi kişisel hikayelerinden ve deneyimlerinden yola çıkan 
Ankaç, sembolizm ve paradoksal durumlarla birlikte çalışan, 41 yıldır 
süregelen uzatmalı ateşkes durumunu da kapsayarak, bu çalkantılı 
siyasi ortamda gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş olan görsel 
ifadeler oluşturuyor. Her bir görsel ifade kendi zamansallığını ve 
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zihinsel alanını da oluşturuyor. Birliktelikleri hem kolektif bellekten 
hem de kişisel niteliklerden kırıntılar barındırmakta. İzleyicileri savaşın 
sayısız safhasına aynı anda tanık olmaya zorluyor. Bu görsel ifadeler 
çoğunlukla belgelerle kurguyu buluşturan yerleştirmeler şeklinde 
vücud buluyor. Bu yerleştirmelerin, savaş ve çatışma zamanlarındaki 
günlük hayattan kesitleri anlatma, canlandırma ve anımsatma 
eğiliminde olmaları onları performansa dayalı eylemler halinde de 
okunmasına imkan veriyor.

Bu yerleştirmelerle Ankaç’ın sanat ile yaşam arasında oluşturduğu 
bağlantıları üreten görsel dili ve yaklaşımı onun Arte Povera akımına 
ve Fluxus’a dair referanslarının da altını çizmiş oluyor. Arte Povera, 
İtalyada, İkinci Dünya Savaşı’nın bıraktığı hasarlardan, Marshall 
Planı’yla yürürlüğe giren hızla büyüyen bir ekonomi ve sanayileşmeye 
geçişi ve bu sürece adaptasyon girişimleriyle birlikte ortaya çıkmıştır. 
Ankaç’ın işleri kültürel erozyonları, ekonomik kısıtlamalarla bağlantılı 
çöküş vakalarının da altını çizen, sürekli bir adaptasyon ve geçiş 
durumunda olma hali ile birlikte ele alır. Aynı doğrultuda, Kıbrıs’taki 
Fluxus Grubu’nun eş-kurucusu olarak, sanat üretimleri ve sergileri, 
en başından beri adadaki sanatın ticarileştirilmesine tamamen karşı 
durmuştur. KÜLTÜRKIRIM projesi bağlamında sürdürdüğü araştırma 
ve arşivlemeye olan takıntısının merkezinde çıkacak olan son üründen 
ziyade sanat yapma süreci vardır. Bu nedenledir ki yerleştirmeleri 
sürekli değişikliğe ve eklemlemelere tabidir. Sanatı, nesne odaklı 
bir sanat anlayışından çok, gündelik hayatın gerçeklikleri ile sanat 
nesneleri arasındaki sınırı ortadan kaldırmaktadır. şeklinde Yarattığı 
görsel ifadeleri farklı malzemelerden yapılmış alelade nesneler 
üzerinden okunur.

Kolaj gibi yapilanan kompozisyonları aralarındaki biçime ve temaya 
dayalı bağlantılar aracılığıyla bazen üst üste biner; siyasal bir kelime 
haznesiyle tek başına kendine yeten nesneler olmak ile diziler oluşturan 
işler olmak arasında gidip gelir. 

Projede yer alan yerleştirmelerin ve ögelerin başlıklarının olmaması, 
tıpkı arşivlerde bulunan dizinli bir öge gibi üzerlerine iliştirilmiş birer 
rakamla ‘detay’ olarak anılıyor olmaları tesadüf değildir. Benzer bir 
yaklaşımla eskizlerine de isim yerine rakamlar damgalamaktadır. 
Aynı görsel dili takip ederek, onlara rakamlar vermesi eskizlerinin 
konumunu değiştirir.

KÜLTÜRKIRIM projesi kapsamında geniş kapsamlı bir birikime ulaşan 
çalışmalarıyla Kemal Ankaç, emperyalizmin beslediği milliyetçilik 
ve faşizmin acımasız yönetimleriyle Kıbrıs’ta yaşanan “kültürkırım” 
kavramının altını çizmektedir.
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Sergi, tehdit altında ya da zaten yitirilmiş olan kültürel değerlerin 
olumsuz durumlarına göndermede bulunurken, izleyenleri toplumun 
kendisini alaycı bir yaklaşımla sorgulayan, düşünce ve durumların 
kakofonisiyle dolup taşan bir diyaloğa davet eder. Savaş ve gündelik 
yaşamın nesnelerini bir arada kullanan yerleştirmeleri milliyetçiliğe ve 
faşizme karşı bir direnişi önerir.

Sergide yer alan yerleştirmeler galerideki diğerleriyle, baskılarla, 
nesnelerla ve çizimlerle potansiyel bir ağ oluşturma durumunun 
altını çizer. Art Rooms, Girne kesitlere ayrılmış alanları ve küçük 
odalarıyla projenin bölümler halinde kendisini anlatabilmesinin 
önünü açıyor. Sergi süresince kronoloji ve ögeler arasındaki hiyerarşi, 
ögeler konumlandırıp tekrar konumlanıp, izleyenlerin bilindik sıradan 
anılarına göndermelerde bulundukça ortadan kalkmaktadır. 

Sergi çalışmaları algılama konusunda izleyenlere ustaca kurgulanmış 
sınırlar ve sınırlandırmalar getiriyor – kapısı kilitli yatak odasının bir 
tek daracık pencereden görülebilmesi; ya da serginin vitrininde yer 
alan, bir kere galerinin içerisine girdikten sonra izleyicinin yakından 
göremeyeceği, girişi olmayan bölümdeki yerleştirme gibi – örneğin 
bazı işlerin fiziksel olarak izleyenlerin çok yakınında olması –hatta bazı 
durumlarda geçişi tıkıyor olmaları. Sergi sürekli olarak izleyicilerde 
adayla ilgili bir şeyler uyandırıyor, onlara adayı anımsatıyor. Okuma 
odasıyla birlikte özel olarak tasarlanmış, Kıbrıs’ın yakın tarihini ele 
alan ve sanatçının konuyla ilişkili eskizlerini barındıran kütüphane de 
aynı amaca hizmet ediyor. Son olarak özellikle bu sergi çerçevesinde 
sanatçıyla yapılan video söyleşi de sanatçının sergiye dair görüşlerini 
ekrana taşıyor. Sanatçının sesi, sergide kullanılan tek ses kaynağı olarak 
duyuluyor. 

1Pistoletto, Michelangelo. “Quarta Generazione” Catalogue text, Galleria Giorgio Persano, 
Torino, 1985)
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MOULDING IDEAS AND RUINS
ON KEMAL ANKAÇ’S CULTURAL MASSACRE 

PROJECT Başak Şenova

The absurd idea of a nonexistent ruin, when there is nothing but 
ruin, the complex and refined ruin that produces blood in the veins. 
That transforms rocks into stones, the sky into sunset, and words into 
squalor.

Michelangelo Pistoletto1

Cyprus, by passing through di°erent forms of invasions, conflicts, 
intrusions, adjustments and concessions, has been an island of 
occupation for hundreds of years in a constant unstable status. In the 
pursuit of reconciliation of any kind, the islanders have developed their 
own social and psychological defence mechanisms. In this respect, 
producing art may clearly be considered as one of those defined 
mechanisms as well as a form of resistance.  
 
Kemal Ankaç, whose work deliberately focuses on the outcomes of 
the apprehensive and unstable political situations in Cyprus, mainly 
questions the relations between identity politics and the mechanisms 
of systematic collective memory (re)constructing processes on the 
island. His work navigates through the apparatus of war and cultural 
objects. In the distinguished cultural, social, political and psychological 
texture of the island, Ankaç also underlines the tension between the set 
of values that have been imposed by di°erent governing power nodes 
along with the capitalist drive and the tangible values that the islanders 
are trying to preserve.

The CULTURAL MASSACRE is an on-going research and archive 
based project that Ankaç started in 2002 by collecting ideas, memories, 
stories, testimonies, objects, artefacts and situations. What makes this 
archive more attentive and striking is that he positions himself as a part 
of this archive by dissolving his distance as an artist. Deriving from 
his personal stories and accounts, Ankaç makes visual statements 
that work with symbolism and paradoxical situations, which have 
been normalised in the un-resting political situations, including the 
prolonged cease-fire status for the last 41 years. Each and every visual 
statement has its own temporality and mental domain. They inhabit 
fragments of collective memory and personal attributes together. 
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They force the audience to witness countless episodes of war at 
once. These visual statements often appear as installations that bring 
documentation and fiction together. These installations can also be 
read as performative acts, since they tend to narrate, reanimate and 
recall fragments of daily life in times of war and conflict.

With these installations, Ankaç’s visual language and approach to 
generate articulations between life and art, clearly underlines his 
references to the Arte Povera movement and Fluxus. Arte Povera in Italy 
depicted the struggle of adaptation and transition from the damage 
of World War II to the fast growing economy and industrialization 
with the Marshall Plan . His work processes the cultural erosion with 
the constant state of transition and adaptation that also underlines 
economical constraints and related decadence cases. In the same vein, 
as the co-founder of the Fluxus Group in Cyprus, his art productions 
and exhibitions have always been entirely in opposition to the 
commercialisation of art in the island. His obsession with the on-going 
research and archive of the CULTURAL MASSACRE project locates his 
centre of attraction on the process of making art over the end product 
itself. Hence, his installations are always subject to alterations and 
articulations. His art appears as ideas rather than object-oriented art, 
which diminish the borders between daily life realities and art objects. 
His visual statements are applied to various common objects made in 
a variety of di°erent materials. 

Sometimes his collage-like compositions mount on top of another 
through form and theme-wise associations; by oscillating between 
forming a series and being self-contained objects with political vocabulary. 
It is not a coincidence that the installations and elements in the project 
do not have titles, but referred as “Detail” with an attached number, just 
like an indexed article in an archive. Or in the same manner, he stamps 
numbers to his sketches. By assigning numbers to them by following the 
same visual language, he changes the status of these sketches. 

With the extensive accumulation of works extracted from the 
CULTURAL MASSACRE project, Ankaç mainly focuses on the notion 
of “cultural massacre” in Cyprus, with the brutal governance of 
nationalism and fascism that was nurtured by imperialism. 

The exhibition recalls negative states of the cultural values that 
are under threat or being already lost, yet, it invites the audience 
to an unattributed dialogue filled with a cacophony of ideas and 
situations with a cynical approach that questions the society itself. By 
incorporating objects of war and daily life, his installations also suggest 
a resistance against nationalism and fascism.
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The installations in the exhibition explicitly urge the potential of a 
network condition with any of the other installations, prints, objects 
and drawings in the gallery. Art Rooms, Kyrenia, by providing 
fragmented spaces and small rooms, allows the project to narrate 
itself with episodes. Throughout the exhibition, the chronology and 
hierarchy between the elements dissolves as Ankaç achieves to locate 
and re-locate them by addressing to the familiar mundane memories 
of the audience. 

The exhibition sets subtle borders and boundaries to the audience to 
perceive the works - such as a bedroom with a locked door that can 
only be seen from the narrow window on that door; or the installation 
at the window of the exhibition has no entrance for the audience once 
they are in the gallery - while some of the works are physically too close 
to the audience; in some cases, they even block the way. The exhibition 
constantly awakes and reminds the audience about the island. The 
specifically-designed library along with the reading room, covering 
the recent history of Cyprus and the a¼liated sketches of the artist, 
serve the same purpose. Eventually, a video-interview of the artist 
made expressly for the exhibition captures the artist in the exhibition. 
His voice is the only sound source of the exhibition. 

1Pistoletto, Michelangelo. “Quarta Generazione” Catalogue text, Galleria Giorgio Persano, 
Torino, 1985)
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KAVRAMLAR ve ÖGELER*  Kemal  Ankaç

KÜLTÜR
Ben, kültürü “denge” olarak ifade ediyorum. Kültür, dengedir,  bir 
başka deyişle: Yaşam hukuğudur.  Herhangi bir coğrafyada, her türden 
yaşam formunun varlığını sürdürmesi, oluşması belki de bin yıllar 
alan bir dengeyle/hukukla olasıdır. Söz konusu coğrafyada, farklı 
dilden, dinden ve dahi sosyal kökenden gelen insan guruplarının 
birbirini domine etmeden (birlikte kazanma kültürünün geliştirilmesi 
çabalarının devamı koşuluyla) barış ve huzur içinde yaşamaları, 
dengenin/kültürün ta kendisidir. Bu nedenledir ki, emperyalist amaçlar 
güden yağmacıların/kapitalistlerin, sömürücü düzenlerini dünyanın 
her köşesinde hakim kılmak ve sürdürebilmek için ilk vurdukları yer: 
Direngenliği besleyen dengedir/kültürüdür…

KÜLTÜRKIRIM
1992 yılından bu yana kafamda evirip çevirdiğim bir kavram, 
geçmişimde olup biten herseyin özeti. soykırımın çift yumurta 
ikizi. Soykırım aceleci, eli hızlı. İşini kısa sürede etkin sonuç alacak 
şekilde bitiriyor. Öldürüyor. Topyekün katlediyor…Bu nedenle 
tercih edilmesi çok riskli: İnsanlık suçundan kabul görüyor. Günün 
sonunda yargılanmak, ömür boyu hapise veya idama yazılmak var. 
Kültürkırımın ise eli çok yavaş, aceleciliği yok. İşi ağırdan alarak adım 
adım ilerliyor. Öldürmüyor, süründürüyor. Önünde engel gördüğü 
direngenliği kendine özgü metodlarla kırıp, yaşayan ölüye çeviriyor. 
Tercihi edilmesi riskli değil. Bugüne kadar kimsenin kültür kırmaktan 
yargılandığı; ceza aldığı görülmedi, duyulmadı. Bırakın insanlık suçu 
olarak kabul görmesini, suçtan bile sayılmıyor. Yöntemleri farklı da olsa, 
ikisinin de amacı aynı: Hırsızlık. Çalıp çırpmak, başkalarına ait olanı 
yağmalamak. Kapitalizmi cici silahı, tatlı reçetesi. Aslında, kelimenin 
tam anlamıyla soykırıma denk insanlık suçu…

EMPERYALİZM
Yağma ve haraç ekonomisi kapitalizmin globalleşmiş hali. Kendi 
coğrafyanızdan farklı yerlerde efendiciliğe soyunma durumu. 
Kaynaklar ve pazarların ele geçirilmesi için girişilen her türden 
rezilliğin toplamı…İnsanlar arası ilişkiler tek maddelik bir anayasaya 
tabiidir: “insan, insana yakışanı yapmakla mükelleftir” emperyalizm 
bu anayasayı çiğnemenin adıdır. Çirkinliktir…Soysuzluktur…İnsanlık 
suçudur…
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FAŞİZM
İnsanlığın sağlını için en tehlikeli ve yenilmesi zor virus. İnsanlık, 
günümüze dek iki temel ekonomik sistem gördü: Paylaşımı temel 
alan İlkel Komünal Toplum Modeli(sınıfsız model) ile yağma ve 
haraç ekonomisi: Kapitalizm (sınıflı model). 20. Yüzyılın başlarında, 
köylü Rusya’da  işçi sınıfının sözde domine kılındığı bir Sosyalizm 
denemesine girişildiği ve bunda başarısız olunduğu malum. Bunun 
baş nedeni: O yıllarda henüz psikoloji bilimi kurulmadığından, 
kuramcılarının sosyalizmin felsefesini inşa ederken insanın duygu 
durumlarını dikkate almamasıydı. Örneğin: Kıskançlık, hırs, kendine 
yontmacılık, vb gibi…Bu girişimin kötü bir yan etkisi oldu: Sosyalizmi 
kendileri için zehir gören kapitalistler, kapitalizmi katlanılır hale 
getirmek için ondan bazı unsurları alarak, milliyetçilik/ulusçuluk 
unsurlarıyla harmanladılar ve  Nasyonal Sosyalizmi vücuda getirdiler. 
Bunun açık kanıtı: Faşizmin kurucu babası, eski su katılmamış sosyalist 
Benito Mussolini’nin olmasıdır. Faşizm, yağma ve haraç ekonomisi 
kapitalizmin motivasyonu, vurucu gücü; koruyucu köpeğidir.

ASKER
Şimdi emin olamadım, sıfat mıydı? Öyle var sayalım. Ortaya çıkışı 
bol teorili bir sıfat. Bunlardan akla en yakını: Yerleşik hayatla birlikte 
başlayan ve giderek gelişen üretim teknolojileriyle birlikte artan 
zenginliğin, tembel yağmacılara karşı korunması için zorunlu olarak 
ortaya çıkan iş kolu. Yerine göre masumane bir gereksinim: Fedakar 
savunucu, yerine göre yağmacının ta kendi…Zamanımızda varlığı 
gerekli mi? Günümüzün, beşyüz ya da bin sene öncesinden farkı var 
mı ki? Olsunlar/olmasınlar…Nerden baktığınıza bağlı…

KUM TORBASI
1974, 12 yaşındayım. “Düşman”ın saldıracağı kesin. “Düşman”, “bize” 
demir ve çimento satılmasını yasaklamış. Bu yüzden önceden beton 
koruganlar yapılamamış. Koruganlar kum torbalarından yapılacak, 
başka yolu yok. Büyükbabamın ekmek fırınının bitişiğinde devam et-
mekte olan bir inşaat var, önünde de kum yığını. İkinci büyük harbi 
görmüş askeri Land Rover kum yığının yanında bekliyor. Yerde onlarca 
kum torbası. Neden bulmuşum anımsamıyorum, elimde bir plaj küreği. 
Küçücük,  plastikten. Torbaları doldurmaya çalışıyorum. Seferiler bana 
gülüyor. Torbalar dolunca aracın arkasına yükleyip götürüyorlar. 
Çatışmadan sonra, esaret günlerinden birinde koruganların son halini 
görmek içim yanıp tutuşuyorum. Deli cesareti geldi, ucunda ölüm bile 
olabilir, “düşman”ın orada olduğunu bile bile kalkıp gittim. Koruganlar 
delik deşikti. Deliklerden kumlar akmış yerde sivri tepecikler oluşmuştu. 
Yine de fazla bir hasar yoktu. Oysa, yakınlardaki  evlerin betondan 
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duvarları delik deşikti ve mermilerin verdiği hasar korkunçtu. Nasıl 
olmuş da, betona göre yumuşak olan kum torbaları daha az hasar 
almıştı, anlayamamıştım. Ta ki, “absorbe” nedir öğrenene kadar… 

DÜŞMAN
Kimseyi ‘düşman’ bilmem. Kimi toprak, para, şan, şöhret ve iktidar 
arsızlarının hırslarını doyurmak için ötekileştirdikleri insanları 
‘düşman’ bilmek bana yakışmaz; kimselere yakışmaz.

ENGEL
En uzak anım: Limasol’daki lisenin hemen arkasındaki kiralık evimizde, 
girişte duruyorum. Yer çok parlak. Koyu beton şaptan. Koyusundan 
ıslak beton rengi. En fazla üç yaşında olmalıyım. Pantalonum boyuma 
göre kısa. Annem terzi… dayılarımın pantolon paçalarından benim için 
dikmiş olmalı. Boy çekmiş olmalıyım ki pantolonum,  eskilerin dediği 
gibi: “Üç urup”

İkinci en uzak anım: Yine üç yaşındayım, belki de dört… Evimizin hemen 
yanındaki dikenli tellerle çevrilmiş boş bir arazideyim. Yalnızım. Papazın 
birinin dikenli tellerin arasından bana doğru geldiğini görüyorum. Başı 
açık. Neden bilmiyorum, çok iştahlı şekilde atıyor adımlarını. Yürüyor, 
yürüyor… Ve aniden durduğunu görüyorum. Etrafına bakındıktan sonra 
yeniden ilerlemeye başlıyor. Adımları az öncekiler kadar iştahlı değil 
artık. Korkmuş gibi davranıyor. Nerede olduğunu anlamak istercesine 
etrafta bakıyor.  Bir süre sonra da duruyor. Kendi etrafında dönmeye 
başlıyor. Elleri nedense sürekli upuzun elbisesinin eteklerinde dolaşıp 
duruyor. Anlam veremiyorum. Ona doğru ilerliyorum. Biraz yaklaşınca, 
dikenli tellere takıldığını farkediyorum. Döndükçe, koyu siyah etekleri 
tellere iyice dolanıyor.

Sonrasında, annem bana seslenerek yanıma koşuyor. Yanında başkaları 
da var. Koşanları gören papaz çabaladıkça dikkenli tellere daha çok 
dolanıyor. Ve bir süre sonra da yere düşüyor. Bir kaç kişi dikkatli ve 
yavaş hareketlerle yanına gidip papazı yerden kaldırıyor. Onu tellerden 
kurtarıyorlar. Adam sürekli teşekkür ediyor: “efkaristo, efkaristo, 
efkaristo…” O sözcük adeta beynime yapışıyor…Bugün bile hala daha o 
ürkmüş sesi hatırlarım…

Sonradan öğrendiğime göre: Papaz, bir kaç yıl önce çatıştıkları 
Türklerin mahallesine yanlışlıkla girdiğini anlayınca paniğe kapılmış 
ve dikenli tellere dolanmış. Türklerin, Rum Lider papaz Başpiskopos 
Makarios’tan nefret ettiğini bildiğinden ve kendi de papaz olduğu için 
yakalanınca öldürüleceğini düşünmüş. Türkler tarafından kurtarılan 
papazın ardına bile bakmadan her adımda teşekkür ederek koşar adım 
oradan ayrılması görülmeye değerdi.
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KÖRLÜK
Söz ettiklerimden haberdar olup da haberleri yokmuş gibi olup bitenleri 
seyreden başı kumdakiler…

KAPI 
Çatışma öncesinde: Yaşlı adam  ve oğulları, büyük bir varili kesip 
çekiçlerle düzeltmişler, oluklu çinko çivileriyle bunu eski ahşap 
kapılarına çakmaya çalışıyordu. Besbelli ki bunu yaparak kapılarını 
güçlendirmek istiyorlardı. Onları büyük bir dikkatle izlediğimi farkeden 
baba, bana dö-nerek: “Havan topları için tedbir işte, kapımız çok zayıf 
da…” demişti. Hemen büyükannemin evine koşmuştum. Bahçede 
variller vardı. Cılız bir çocuktum. “Bunları kendim kesmeye  kalkarsam 
aylar sürer” diye düşündüğümü hatırlıyorum. Birilerinden yardım 
istemek için bahçeden çıktığımda, mermi seslerini duyunca bundan 
vaz geçmiştim…

Çatışma (bizim katılmadığımız ikinci çatışma) sonrasında: İkinci 
Dünya Savaşı gibiydi: Alman askerlerinin Yahudileri ite kaka bir yerlere 
götürdükleri cinsten. “Düşman” bizi iki büyük sokağı bağlayan bir ara 
sokağa soktu. Büyükannem bir eliyle beni, bir eliyle de kızkardeşimi 
sıkı sıkı tutuyordu. Yerlerde cesetler ve yaralılar vardı. Bir kapı gördüm. 
Delik deşikti. Sonradan o kapının arkasında üç dört yaşlarında bir kızın 
ölü yattığını öğrendim, gözlerimle görmedim.

CAM KIRIĞI
Cam ne faydalı bir buluş. Bugün camsız bir yaşam düşünmek olası mı? 
Peki, insanoğlunun elinden kaçarı; kurtuluşu var mı? Bu yıkım makinesi, 
onu da, tıpkı diğer pek çok yararlı buluş gibi silaha çevirmesinin bir 
yolunu tabii ki buldu: Paylaşmak istemediğiniz bir şeyiniz mi var? O 
halde onu tuttuğunuz yeri çevreleyen duvarlara harç döküp, kırık 
şişe(malumunuz: camdan ürün) veya cam parçalarını bunun üzerine 
ucuz bir harçla rapt edebilirsiniz. Aman dikkat: Şiseleri, kesici tarafları 
üste bakacak şekilde yerleştireceksiniz, dalgınlıkla diplerini yukarda 
bırakmayınız aksi halde işlemez…Adam gibi yaparsanız deneyenin 
vay haline…Öldürücü olabilecek cam kırıklı duvarlar inşa etmek: 
Soysuzluğun binbir halinden bir biri…

TUZ
Tuz çok ilginç bir materyaldir: Raf ömrü sınırsızdır. İnsan için 
neredeyse su kadar yaşamsal bir gereksinimdir. Koruyucudur: Bitkisel 
ve hayvansal ürünlerin ömrünü uzatarak insanlığın doğa karşısında 
elini güçlendirir. 

Dönem dönem o denli pahalı oldu ki, Romalı askerlerin maaşları tuz 
olarak ödendi. İnanması zor ama: 16. ya da 17. Yüzyılda, 20 kiloluk 
bir tuz çuvalı karşılığında Viyana’nın en pahalı semtinde,  rahatlıkla 
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çok katlı bir binayı satın alabilirdiniz. Ve yine inanması zor ama: Tuz, 
Kıbrıs için zaman zaman kan ve gözyaşının ta kendisi oldu. Ada, sırf 
tuz kaynakları yüzünden pek çok kez işgal ve istila edildi. Tuz uğruna 
canlar alındı, canlar verildi.

Benim için tuz: Dünyanın tuz oranı en yüksek denizlerinden, işgal 
ve istilalar denizi Akdeniz’in ifadesidir; güzellik tanrıçası Afrodit’in 
doğduğu beyaz köpüklü suların ruhudur.

KÖMÜR
İki değişim biçimi vardır: Fiziksel ve kimyasal. Fiziksel değişimler 
döngüseldir. Suyu kaynatırsanız su buharı elde edersiniz. Buharı 
soğutursanız  sıvı(su) hale gelir. Döngüde su karakterini kaybetmez. 
Değişim geriye alınabilirdir. Kimyasal değişimlerde ise geriye dönüş 
yoktur, değişimler döngüsel değildir. Karakter kaybolur…Örneğin: 
Kağıtı yakarsak ortaya bir miktar su buharı, bazı gazlar ve karbon ortaya 
çıkar. Bunları yeniden bir araya getirerek kağıt elde etmenizin olanağı 
yoktur. Kültürel değişimlerin kimyasal değişimler olduğuna inanırım. 
Kültürkırım işine soyunanlar bunu pek iyi bilir ve adımlarını ona göre 
atar: Hedef aldıklarının ellerindekilerini almak için yapmaları gereken, 
direngenliklerini kırmaya odaklanmaktır. Bunun için de, toplulukların 
karakterlerini geri dönülemeyecek şekilde bozmaya girişirler. 
Yapılması gereken: Toplulukların karakterlerini kimyasal değişikliklere 
uğratmaktır. İşte bu çaba, tam da kültürkırımın ifadesidir.

SIĞNAK
Sığınak: Betondan anne karnı…Çatışma sırasında anne karnı gibi 
gelmişti. Sığınağa dö-nüştürülmüş yeni bir inşaatın merdiven altında, 
çimento ve kireç torbalarının ardında bir gece geçirdikten sonra oradan 
tamamen kirece bulanmış, bembeyaz çıkmıştım…O günden başlayarak 
dar ve sıkışık yerleri hiç mi hiç sevmez oldum… 

IŞIK
Çatışma görenler bilir: Işık artık eskisi gibi değildir: Parlaklığını yitirir 
ve geçmişte parlak olan herşey  artık mattır. Gökyüzü, ağaçlar, evler, 
arabalar, hayvanlar ve insanlar. Herşey, herşey mattır. Yaşadığım 
çatışmanın üzerinden 42 yıl geçmesine karşın o günleri hala daha 
mat olarak hatırlarım…Sanırım sinemacılar da bunun farkında. Savaş 
deneyimi yaşayanlardan aldıkları geri dönüşlerden olmalı…Savaş 
filimlerinde genelde ışık mattır, ya da kim bilir? Belki de ben öyle 
görüyorum…Matlığı pek sevmem bu yüzden. Resimlerimi bilenler ne 
demek istediğimi an-layacaktır…

* Kemal Ankaç, Başak Senova’nın yöneltliği kavram ve ögeleri açımlıyor.
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CONCEPTS and COMPONENTS*  Kemal Ankaç

CULTURE
I express culture as “balance”. Culture is balance; in other words, it is the 
law of life. In any geography, it is only possible with a balance/law of 
thousands of years for a life form to come into existence, to survive. In 
such a geography, the living of human groups coming from di°erent 
languages, religions and social backgrounds in peace and harmony (on 
the condition that the development e°orts of the culture of winning 
together continues) without manipulating each other, is the balance/
culture itself. This is the reason why the spoilers/capitalists, in order for 
their exploitative schemes to dominate and sustain every corner of the 
world, they first target the balance/culture that feeds resistance.

CULTURAL MASSACRE
A concept that has turned over in my head since 1992, the summary of 
everything that has happened in my past. Fraternal twin of the genocide. 
Genocide is impetuous, swift-handed. It ends its job e°ectively in a 
short time. It kills. Overall massacring…Therefore too risky an option: 
It is recognized as a crime against humanity. One can be put on trial 
at the end of the day, can be sentenced to life imprisonment or death. 
On the other hand, Cultural Massacre works slower, is not impetuous. 
Taking it slow, it progresses step by step. It does not kill, it makes you 
crawl. It breaks down every resistance and obstacle with methods of its 
own, turning them into living dead. Not a risky option. Up until today, 
no one has been tried or punished for cultural massacre. Apart from 
being taken as a crime against humanity, it does not even count as a 
crime. Even if the methods di°er, they both have the same purpose: 
Theft. To steal, to loot what belongs to others. Capitalism’s pretty 
weapon, its sweet recipe. In fact, it is literally a crime against humanity, 
equivalent to genocide...

IMPERIALISM
Looting and extortion economy, the globalized state of capitalism. 
Attempt to become the master in di°erent places rather than your own 
geography. The sum of the disgrace of any kind undertaken for the 
conquest of the market and resources...Human relations are subject to 
a constitution of a single article: “man is obliged to do what is humane” 
and imperialism is the name of transgressing this constitution…It is 
degeneracy…It is a crime against humanity… 

FASCISM
The most dangerous virus for the health of humanity and di¼cult to 
defeat. Humanity has seen two basic economic systems until today:       
A Primitive Communal Society Model based on sharing (classless model) 
and looting and extortion economy: Capitalism (model with classes). In 
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the early 20th Century they embarked on an experiment of the so-called 
Socialism of the working class in peasant Russia and it failed. The main 
reason for this was: Since in those years, the science of psychology was 
not yet established and the theoreticians couldn’t take into account 
the emotions of the people while building the theory of socialism. For 
example: Jealousy, greed, to take credit for oneself, etc. There was a bad 
side-e°ect of this initiative: Capitalists, who see Socialism as a poison for 
themselves, in order to make capitalism more attractive/bearable, picked 
up some of the features of socialism, blending them with nationalism to 
bring National Socialism into life. The clear evidence of this is Benito 
Mussolini, an ex-undiluted socialist, becoming the founding father of 
Fascism. Fascism is the motivation, striking force and the protective dog 
of the looting and extortion economy, capitalism. 

SOLDIER
I couldn’t be sure now, was it an adjective? Let’s assume that it is. An 
adjective emerged out of many theories. Of these, the most reasonable 
one: A line of business emerged out of necessity for the protection 
of wealth —starting with sedentism and increasing with increasingly 
developing manufacturing technologies- against lazy looters. An 
innocent initiative, depending upon: Devoted defender or the looter 
itself…Is their existence required today? Is today any di°erent than 
five hundred or a thousand years before? They are required or not?… It 
depends which way you look at it…

SAND BAG
1974, I am 12 years old. It is certain that the “enemy” will attack. The 
“enemy” has banned the sale of iron and cement to “us”. Therefore, 
concrete bunkers were not built in advance. Sandbag bunkers are to 
be made, there is no other way. An ongoing construction is adjacent 
to my grandfather’s bakery, and in front of the construction is a pile 
of sand. The military Land Rover from WWII waiting next to the sand 
pile. Dozens of sandbags on the ground. I do not remember where I 
found it, but a beach shovel in my hand. Small, plastic. I’m trying to fill 
the bags. Expeditionary personnel are laughing at me. When the bags 
are full they load and take them away. After the conflict, on one of the 
slavery days, I yearned to see what condition the sand bags are in. An 
insane courage came upon me, it may even end in death, knowing that 
the “enemy” is around. I went up there. The sand flowing from the holes 
had formed pointed mounds on the floor. Still, there was not much 
damage. However, the concrete walls of the houses nearby were riddled 
with holes and terribly damaged from bullets. How this had happened, 
the softer sand bags su°ering less damage than the hard concrete, I 
couldn’t understand then. Until I learned what “absorbing” is…

ENEMY
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I don’t consider anyone as my ‘enemy’. It is not suitable for me or 
anybody to take people marginalized by land, money, glory, fame and 
power holders to satisfy their greed as my ‘enemy’.

OBSTACLE
My most distant memory: Our rental house, right behind the high school 
in Limassol, I am standing at the entrance. The floor is very bright. Dark 
concrete screed. Dark colour of wet concrete. Three years old at most. 
My trousers are shorter than my height. Mum is a tailor...she must have 
stitched it for me from the leftovers of my uncles trousers. Or I must 
have grown, since my trousers are, as the elderly say, “Three quarters”.

My second most distant memory: Again three years old, maybe four. I 
am at the empty ground surrounded by barbed wire, right next to our 
house. Alone. Through the barbed wire I see a priest coming toward 
me. His head uncovered. I have no idea way he seems to be in a hurry. 
He is walking and walking…And suddenly he stops. After looking 
around he starts walking again. But this time not so passionate. As if he 
is frightened. He is looking around as if trying to understand where he 
is. Then after some time he stops again. He begins to turn around. His 
hands continuously wander the outskirts of his very long dress. I don’t 
understand why. I move towards him. As I get nearer I realise that he 
got caught on barbed wire. As he rotates his dark black skirt completely 
entangles on the wires.

Afterwards, my mother runs to me, calling my name. There are other 
people with her. The priest entangles more as he strives to break loose. 
And after a while he collapses. Some people get near him with careful 
moves and pick him up. They set him free from the wires. He keeps 
on thanking: “efkaristo, efkaristo, efkaristo…” That word sticks in my 
mind…Even today I still remember that frightened voice...

Later I found out that, realising that he had mistakenly entered the 
Turkish neighbourhood, with whom they clashed a few years ago, the 
priest panicked and became entangled in the barbed wire. Knowing 
that the Turks hate the Greek leader Archbishop Makarios, as a priest 
he thought he would get murdered if captured. Rescued by Turks, the 
priest running away without even looking back and thanking at every 
step was a sight worth seeing.

BLINDNESS
Those who know what I am talking about but pretend that they have no 
idea, watching what is happening with their heads in the sand.

THE DOOR
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Before the conflicts: The old man and his sons, they cut up a big 
barrel and, after fixing it with hammers, they are trying to nail it to 
the old wooden door by using corrugated zinc nails. By doing so they 
obviously want to strengthen the door. The father, realizing that I was 
watching them very carefully, turns to me and says, “A little measure 
for mortars, our door is not strong enough.” I immediately ran to my 
grandmother’s house. There were barrels in the garden. I was a scrawny 
kid. I remember thinking “It will take months if I try to cut them up 
myself”. When I left the garden to ask for help, I heard the sound of 
bullets and gave it up...

After the conflict (the second one that we didn’t take part in): It was like 
World War II. Just like the German soldiers were dragging the Jews to 
some place. The “enemy” has put us in an alleyway linking two major 
streets. My grandmother was holding me tight with one hand and my 
sister with the other. There were corpses and wounded on the ground. 
I saw a door. It was riddled with holes. I later learned that a three or 
four-year-old girl was lying dead behind that door, but I haven’t seen 
with my own eyes.

PIECE OF BROKEN GLASS
Glass, what a useful invention. Is it possible to imagine a life without 
glass today? It is not possible to escape from human beings. This 
destruction machine, like many other useful inventions, obviously 
found a way to turn it into a weapon: Do you have something you 
don’t want to share? Then pour some mortar on the walls surrounding 
what you are keeping it in, and fix broken bottles (as you know: glass 
products) or glass parts with a cheap mortar on them. But be careful: 
You are supposed to place the cutting sides of the bottles facing up, so 
do not absently place the necks above, otherwise this will not work…If 
you place them properly, woe to the one who attempts to cross over… 
Building walls with fractured glass can be fatal: One of the thousand 
faces of degeneracy...

SALT
Salt is a very interesting material: Its shelf life is unlimited. For human 
beings it is a vital requirement, almost like water. It is a preservative; 
Extending the life of herbal and animal products, strengthening the 
hands of human beings against nature.

There were periods where it was so expensive that the Roman soldiers 
were paid in salt salaries. It is hard to believe but, during the 16th and 
17th Centuries, one could easily buy a multi-story building in the 
most expensive district of Vienna for a 20-pound sack of salt. And 
again di¼cult to believe, but from time to time salt had become the 
sole reason for blood and tears in Cyprus. The island was occupied or 
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invaded many times just because of its salt resources. Lives were taken; 
lives were lost for the sake of salt.Salt for me: it is the expression of the 
sea of invasions and occupations, the Mediterranean, which has one 
of the world’s highest rates of salt. It is the spirit of the white foamed 
waters in which the goddess of beauty, Aphrodite, was born.

COAL
There are two forms of change: Physical and chemical. Physical 
changes are cyclical. If you boil the water you get steam. If you cool the 
vapour it becomes liquid (water). The water does not lose its character 
in this cycle. The change is reversible. In the chemical changes there 
is no turning back, the changes are not cyclical. The character is lost… 
For example: Burning paper reveals an amount of water vapour, some 
gases and carbon. It is not possible to obtain paper by bringing these 
back together. I believe that cultural changes are like chemical changes. 
Those who attempt Cultural Massacre business know this very well and 
take their steps accordingly: In order to reach their targets, what they 
need to do is to focus on breaking the resistance. For this to happen, 
they attempt to distort the character of the community irreversibly. 
What needs to be done is to modify the character of societies through 
a chemical change. This e°ort is the full expression of a cultural 
massacre.

SHELTER
A womb out of concrete…It seemed like a womb during the conflict. 
I went out chalk white, completely covered with lime after spending 
a night behind the cement and lime bags under the stairs of a new 
building converted into a shelter…From that day on, I have never liked 
narrow and cramped places...

LIGHT
Those who have witnessed conflict know: Light is no longer the 
same; It loses its brightness and everything bright in the past becomes 
matt. Sky, trees, houses, cars, animals and human beings. Everything, 
everything is dull. Despite the fact that 42 years have passed since the 
conflict I experienced, I still remember those days as matt…I think 
filmmakers are also aware of this. It must be from the feedback they 
receive from those who have experienced war...The light is usually 
matt/dull in the war movies. Or who knows, maybe I see it like that?…
Because of this I’m not too fond of matt. Those who are familiar with 
my paintings will understand what I am talking about…

* Kemal Ankaç’s reflections on the concepts and components that Başak Şenova posts.
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