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Toro, toro, toros... Çukurova’yı da kucaklayan dağ 
silsilesine adını veren Anadolu steplerinin özgür 
efendisi!

Hititlerin söylemiyle beyaz boğa, yıldırım şakıması 
soluğunu boşaltır Bolkarlardan, Aladağlardan, 
Toroslardan… Yeşil dinginliğe bakar sürekli...

Onun soluğunda durulur Üçüncü Delta. 
Anadolu’nun eski halklarına, Luvilere, Hattilere, 
Hurrilere, Hititlere yol/yollar açılır. O yolların en 
büyüğü Hitit dağ yolu doruklarda çatallanır. Biri, 
Birinci Deltayla İkinci Deltaya, öbürü Üçüncü 
Delta’ya uzanır. O yeşil kadife enginliğe… Sırtında 
Mitras, Mitras’ın elinde kalem Adonis çiçeklerine 
bakarlar...

Mitras, kalemini ruhuna batırarak, yeni bir evren 
yılını devindirirken Üçüncü Delta’da bir sanat girişimi 
başlatılır...

Ana ilkesi “Yerelden ulusala, ulusaldan evrensele”dir. 
Önce ASG (Adana Sanat Günleri), sonra ÇSG 
(Çukurova Sanat Günleri) başta, türlü isimlerle 
yıldız yıldız akar Çukurova’dan, Doğu Akdeniz’den 
ekin-sanat evrenine. Yıldızın ismi Çukurova Sanat 
Girişimi’dir (ÇSG) artık. Pusulasız günlerde ekin-sanat 
etkinlikleriyle alçakgönüllü bir yol gösterici olmayı 
ilke edinir zamanla.

Çetin Yiğenoğlu
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ÇSG bir vakıf değildir. 
Kuruluşunun hiçbir 
aşamasında böyle bir yapı 
düşünülmemiştir. Dernekler 
yasasında tanımlandığı 
türden platform da, dernek 
de değildir. Bunların tümü 
üzerinde tasarlanmış, 
gönüllülük esasına dayalı, 
işlevi kültür-sanat olan bir 
yapılanmadır. Adı üstünde 
“girişim”dir…

Bu yanıyla evrim sürecinin başında olduğu 
varsayılır. ÇSG’de evrimini tamamlamak 
gibi bir yaklaşımın yeri yoktur, hiçbir zaman 
da olmamıştır. ÇSG sonsuza değin evrimini 
tamamlayamayacak/tamamlamayacak 
bir yapı olarak tasarlanmıştır. Tepe 
noktası her zaman eksik piramide benzer. 
Pramidin bu eksik yanıyla bile alınlıklı çatı 
konumunda olan ÇSG’nin altında Yazarlar 
Evi Derneği (YED) gibi derneklerin, sanat 
platformlarının, vakıfların, türlü örgütlerin 
yer alacağı öngörülmüştür. (Bkz. Aşağıda 
ÇSG Yönetişim Yapısı çizelgesi)

Çukurova Sanat
Girişimi 

Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Başak Hülya Ekmekçi,
Mustafa Özke, İlker Özdemir, Nazan Arabacı Balcı, Sevim Sezer, Seyfi Karahan, 
Asuman Söylemez, Özlem Hürcan, Özgül Atmaca, 
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ÇSG, süreç içinde 
gereksinimlerin itkisiyle 
oluşmuştur. Bu, yaklaşık otuz 
yıllık bir süreyi kapsar. ÇSG’nin 
oluşumundaki yapı taşları Basın 
Özgürlüğü Anıtı-1991, Yerel 
Basın Kurultayı-1992, 1., 2., 3. 
Adana Sanat Günleri (1999-
2001),  eş dönemde yapılan 
Adana Cumhuriyet (gazetesi) 
Kültür Merkezi etkinlikleriyle 
Uluslararası Çukurova Sanat 
Günleri’ne (UÇSG) verilen 
emeklerle döşenmiştir. Söz 
konusu etkinlikler kapsamında, 
çoğunluğu yurtiçinden 
Adana merkeziyle bölgeye 
bini aşkın, şair, yazar, ressam, 
müzisyen, kültür-sanat insanı 

gelmiştir. Yalnızca Yerel 
Basın Kurultayı’nda Adana’da 
ağırlananların sayısı 325’tir. Üç 
kez düzenlenen Adana Sanat 
Günleri’nde de 300’e yakın 
sanatçı-yazar konuk edilmiştir. 
Artık gelenekselleştiği 
yadsınamayacak -12 kez 
düzenlenen- UÇSG’nin bölge 
sanatına, ekinine katkıları 
bilimsel, sanatsal çalışmaların 
konusu durumuna gelmiştir.

ÇSG, felsefesi, ilkeleri olan 

ÇSG Yönetişim Çizelgesi bir girişimdir. ÇSG adı altında 
düzenlenen etkinlikler halktan, 
emekten yana, Aydınlanma 
devrimleri çizgisinde, estetik 
düzeyi yüksek ilerici niteliktedir. 
Yoz, arabesk, ucuz popülist 
yapılanmalara, estetik düzeyi 

düşük sanata karşıdır. ÇSG 
etkinliklerinde, nesnel açıdan 
hedef izleyiciye ulaşılamadığı 
halde, yapay yöntemlerle 
izleyici sayısı çokmuş izlenimi 
verilmez. Bu nedenle popüler 
sanatın uzağında durulur. Açılış 
törenlerinde Klasik Batı Müziği 
resitalleri verilir.

ÇSG çatısı altında sürekli 
yapılan en büyük etkinlik 
UÇSG’dir. UÇSG programları 
Dionisosvari sanat anlayışıyla 
düzenlenmektedir. 
Etkinliklere katılım tamamen 
sanatseverlerin kişisel 
tercihlerine bırakılmalıdır. 
Katılımın artması, sanatın-
sanatçının daha geniş 
kitlelere ulaşabilmesi için 
ÇSG etkinlikleri halka 
açıktır, ücretsizdir. Program 
broşürünün yanı sıra etkinlik 
gazetesi, Çukurova Ödülü 
kitabı da ücretsiz dağıtılır. 
Bu bağlamda belirtmek 
gerekirse ÇSG’de bütçe 

yapılmaz. Kamu kaynaklarına 
da mesafeli durulur. Devletin 
merkezi yönetiminden bugüne 
değin proje ya da başka 
isim altında kaynak talep 
edilmemiş, bu konuda hiçbir 
girişimde bulunulmamıştır; 
ilkesel açıdan kullanılması da 
düşünülmemektedir.

UÇSG sürecinde iki belediyeden 
ayni destek alınmıştır. ÇSG 
gönüllülerinin arzusu bu 
kaynakların da alınmaması 
yönündedir. Şu anda eski 

söylemle demokratik kitle 
örgütlerinden TMMOB’ye 
bağlı Ziraat, Makine, 
Veteriner, İnşaat, Mimarlar 
odalarıyla barolardan, 
ticaret, sanayi odalarından 
ayni destekler alınmakta, 
etkinlikler bağlamında işbirliği 
yapılmaktadır. Bunların yanı 
sıra ÇSG’yi destekleyen, birer 

ÇSG gönüllüsü olan yurtsever 
dost işadamlarının katkıları her 
türlü takdirin üzerindedir. ÇSG 
gönüllüleri, halkın katkılarıyla 
düzenlenen Adana Sanat 
Günleri’ndeki altın yılları ÇSG 
etkinliklerinde sürekli kılmak 
arzusunda, çabasındadır.

YED yönetimince yönetilecek 
Yazarlar Evi’nde de tecimsel 
yapı düşünülmemiştir. ÇSG’nin 
merkezi konumunda olacak 
Yazarlar Evi’nin (Ekmekçi Halil 
Bey Konağı) uzun süredir 
düşlediğimiz “Çukurova Okulu” 
adıyla çalışmalar yapmak, 
türlü kültür-sanat etkinlikleri, 
kurslar, çalıştaylar düzenlemek 
asal görevi olacaktır. Yazarlar 
Evi, yalnızca Adana’nın değil, 
Çukurova’nın kültür yuvası, 
dünyaya açılan penceresi 
olacaktır.

ÇSG etkinliklerinde, 
nesnel açıdan 
hedef izleyiciye 
ulaşılamadığı halde, 
yapay yöntemlerle 
izleyici sayısı çokmuş 
izlenimi verilmez. 

Katılımın artması, 
sanatın-sanatçının 
daha geniş kitlelere 
ulaşabilmesi için ÇSG 
etkinlikleri halka 
açıktır, ücretsizdir. 

ÇSG’de bütçe 
yapılmaz. Kamu 
kaynaklarına da 
mesafeli durulur. 

ÇSG
(Çukurova Sanat Girişimi)

KURUCU

YED
(Yazarlar Evi 

Derneği)

Yazarlar Evi

YÜRÜTME
KURULU

ETKİNLİKLER

Yıl İçindeki Etkinlik
• YED Etkinlikleri
• TÜYAP Çukurova Etkinlikleri
• Etkinlik İşbirlikleri

UÇSG
(Uluslararası Çukurova 

Sanat Günleri)

Çukurova Ödülü
• Plaket
• Kitap

Etkinlikler
• Bölge Etkinlikleri
• Yurtiçi Etkinlikleri
• Yurtdışı Etkinlikleri
• Etkinlik Gazetesi

TEMSİLCİLİKLER
• Bölge
• Yurtiçi
•Yurtdışı



8
9

Sembollerimiz

* Sembollerin üç boyutlu biçimi, ışıklar içinde yatan, şiirlerini Mehmet Arif B.
   imzasıyla yayımlayan Adanalı Şair İşadamı Mehmet Bacaksızlar tarafından yaptırıldı



10
11

İki Sembol, İki Öykü

Adonis Çiçeği Mitras, Torosların Boğası

Çukurova Sanat Girişimi’nin 
gerek grafik tasarım, gerekse 
üç boyutlu olarak kullandığı 
iki sembolü var;

1) Genel sembolümüz 
Adonis Çiçeği; 

2) Çukurova Ödülü’nün 
sembolü/plaketi Torosların 
Boğası.

 İlk bakışta, iki 
sembolümüzün plaketleri 
de Batı mitolojilerinden 
esinlenilmiş, üç boyutlu 
imgelemsel gösterge 
izlenimi verebilir. Kuşkusuz, 
Adonis Çiçekleri ismini 
verdiğimiz sembolümüz, 
geleneksel plaketimiz, Grek/

Yunan kökenli olduğu öne 
sürülen Adonis mitinden, 
Çukurova Ödülü’nün 
sembolü, plaketi ise 
Roma kültü diye tanıtılan 
Mitras’tan/Mitraizm’den 
esinlenmedir...

Hemen belirtelim ki bu 
durum, gerek Mitraizm 
kültünün, gerekse Adonis 
söylencesinin bu toprakların 
öz kültür varlığı olduğu 
gerçeğini değiştirmez. 
Küçücük bir incelemeyle bile 
Mitraizm’in Çukurova’da 
nasıl biçimlendiği anlaşılır.

Adonis söylencesine 
gelince…

Gerek eski çağlarda, gerekse 
antikçağ Çukurovası’nda 
öncelikle Grek egemenliğinin 
tartışmalı olduğunu 
belirtmekte yarar var. Bir 
kez, Çukurova’da Grek 
egemenliğini tartışmayı bir 
yana bırakınız, böyle bir savı 
öne sürmek bile çok çaba 
gerektirir. Peki, nedir bu 
işin aslı diye sorulursa biraz 
politik, biraz diplomatik çıkar 
çabası/savaşımı diye bir yanıt 
verilebilir…

Bunda, eski çağlarda da 
emperyalizmin baskısı 
altında inleyen Anadolu’nun, 
bu toprakların, bu ülkenin öz 
çocuklarına günümüzdeki 

gibi çok görülmesi 
yatmaktadır.

Emperyalist Batı,  ta o 
zamanda bile kültürel 
kökenini Anadolu’ya 
dayandırmaya çalışıyordu. 
Bu geleneksel yaklaşım/
politika günümüzde 
de sürdürülmektedir. 
Gerekçelerini eski çağların 
tarihsel fantazilerine 
dayandıran Almanlar, 
kökenlerini Hitit’e, 
İtalyanlarla İngilizler 
Truva’ya, Yunanlılar ise 
bütünüyle Anadolu’ya 
dayamaya/sahip çıkmaya 
çalışmaktadır. Bu arayışlar, 
masum bir aidiyet çizgisinde 
kalsa iyi ama niyet başka 
olduğu için konu gerektiği 
her an saptırılmakta, 
siyasal savaşımın yöntemi 
yapılmakta, buna bağlı 
olarak da dozu gitgide 
artırılarak söz “Türkler,  
Anadolu’ya madem 
1071’de geldiler, o zaman 
geldikleri gibi gitsinler,”e 
getirilmek isteniyor. 
Kuşkusuz, bunun olanaksız 
olduğunun farkındalar. Ne 
var ki, Anadolu insanının 
enerjisini boşa harcatmanın 
azımsanmayacak kazanım 
olduğunu ıskalayamayacak 
denli cinfikirliler.

Uygulamaktan büyük 
haz duydukları bu soğuk 
savaş, kültür emperyalizmi 
politikasının etkisini iyi 
bildikleri için, şimdilerde 

Truva’nın, -gerçek Truva’nın- 
Karatepe’de olduğunu 
savlamaya başladılar. İlk 
anda, hadi canım sen de 
diyenler olabilir ama ne yazık 
ki gerçek bu; basit bir gerçek. 
Bu gerçek, Almanlar’ın 
Yumurtalık kıyılarına 
termik santral (İSKEN) 
kurması, çoğunluk payları 
İtalyanlara (Berlusconi’nin 
başını çektiği) ait çok 

ortaklı bir konsorsiyumun 
tersane, petrol, petrokimya, 
otomotiv tesisleri kurmaya 
hazırlanmasıyla yakından 
ilgili.

Bölgenin kısa sürede 
tam anlamıyla bir enerji 
merkezi konumuna gelecek 
olması, sadece Doğu 
Akdeniz’in değil, bütünüyle 
Akdeniz’in, Ortadoğu ve 
Kafkaslar’ın en önemli 
çekim merkezlerinden biri 
olacağına kesin gözüyle 
bakılması iştahları kabartıyor.

Bölgeye yaklaşık 100 
milyar Dolarlık bir yatırımın 
sinyalleri gelince, durumdan 
kendilerine görev çıkartan 
Avrupalı arkeologlar, bilim 
adamları 4 bin yıllık Truva’nın 
adresini değiştirmekte bile 

sakınca görmüyorlar.

Bir başka açıdan 
yaklaşıldığında, Greklerin 
bu konuda hiç de başarılı 
olamadıkları anlaşılıyor. 
Uydurma öykülerle 
gerçeklerin üzerinin hiçbir 
zaman örtülemeyeceği 
çıkıyor ortaya.

Örneğin, bu çabalar, bu 
ülkenin, Anadolu’nun en eski 
kavmi olan Luviler’in izini 
bile silemedi. Silemeyecek 
de! Çünkü, Luvi kültürü biz, 
günümüz Anadolu insanının 
dünyasında yaşamını 
sürdürmeye başladı. 
Kuşkusuz, biz Çukurovalılar, 
Luvi değiliz.  Luvi kökünden 
gelmediğimiz gibi onlarla 
bir kan bağımız da yok. Bu 
durumda Anadolu’nun bu 
yerli halkı nereye gitti acaba 
diye soracak olanlara tek 
yanıtımız, “Onlar hiçbir yere 
gitmedi, bizimle yaşamaya 
devam ediyorlar,” olur. Evet, 
biz Luvi değiliz ama Luviler 
bizde. Böylece biz biraz da 
Luviyiz. Onun için Luvilerle, 
Truvalıların Hititlerin -kültürel- 
mirası da, Yunanlılarla 
Almanlardan, İtalyanlarla 
İngilizlerden önce bize 
düşer, yani varis biziz, biz 
Anadolu insanları…

Bu gerçeklikleri göz önünde 
tutarak iki sembolümüzün/
ödülümüzün öykülerini 
okumanızı dileriz…

Kültür emperyalizminin 
son ayak sesleri “ya-
bancı sermaya yatırımı” 
kılıfı ile Doğu Akdeniz 
kıyılarında duyulurken 
Anadolu insanının uy-
anıklığı gerekli...
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Homo Tauricus (Toros) insanları, 
çook çok eskilerde, takvimin 
bilinmediği devirlerde “zaman” 
kavramını kendilerince anlam-
landırıyorlardı...  Bazı kabileler, 
aylara “yılın adımları” yıla ise 
“zamanın geçişi” diyor, zamanı 
da her yıl yeniden başlatarak 
kozmogoniyi (zamanın doğuşunu) 
yenileyip yineliyorlardı... 

Zaman üzerine kurguladıkları 
ritüellerde geçmişi yok ederken 
insanın, toplumun günahlarını, 
hatalarını siliyor, dünyayı, evreni 
kirinden arındırıyor, böylece bir 
“yeniden doğuş”u gerçekleştirmiş 
oluyorlardı. Kozmogonik eylemin 
bu biçimde sonsuza dek yinele-
nişi, her yeni yılı yeni bir çağın 
başlangıcına dönüştürürken 
ölüler diriltilmiş oluyor, insanların 
yeniden doğuşa inancının süreklil-
iği sağlanıyordu.

Eski inançların etkisinde yaşayan 
bu insanlar, göksel arketip 
arayışlarında yüksek dağlara 
kutsal kimlik kazandırıyorlardı. Bu 
yönelim sonucu “dünyayla evrenin 
merkezi”yle “göğün kapısı”nın 
kutsal kabul ettikleri dağın doruk-
larındaki kozmik bölgede bulun-
duğunu düşünüyorlardı.

Filistin’de Tabor, Gerizm Dağları, 
Hindistan’da Meru Dağı, Mezo-
potamya’da Ülkeler Dağı, (Ziggu-
rat da bir kozmik dağ), Ural-Altay 
bölgesindeki Sumeru Dağı, İran’da 
El Bura Dağı ile Laos’taki Zinnalo 
Dağı gibi Toroslar da kozmik bir 
dağ olarak dünyanın, evrenin 
merkezi konumunda görülüyor-
du. Yılan balıklarını yumurtlamak 
için gittikleri Meksika kıyılarından, 
Caretta Caretta kaplumbağalarının 
da yumurtlamak için Avustura-

lya’dan  Çukurova kıyılarına çeken 
ilgiye, günümüzde bile kozmik bir 
iz, kozmik bir im arayan insan-
ların ataları o dönemlerde yarat-
tıkları her mite kozmik anlamlar 
yüklüyordu.  

İnsanoğlunun eski devirlerdeki 
bu “zaman”la “kozmik merkez” 

arayışlarına bakarak “Boğa” 
anlamına gelen “Toros” adına 
kozmogonik anlam yüklemek ilk 
anda anlamsız gelebilir. Ancak,  
“Toros”un etimolojik geçmişiyle 
sunduğu, merkez simgeciliği 
dolayısıyla tasarımlanan yeni yıl 
senaryolarının ilk örneklerine ilişkin 
anekdotlar dikkate alındığında 
ilginç gerçeklikler çıkar ortaya...

Çukurova’yı, Doğu Akdeniz’i 
kucaklayan bu görkemli dağın, bu 
Torosların, geç antik çağda biçim-
lenen bir dinin felsefesiyle birlikte 
sembolizmasının oluşumunda 
nasıl önemli bir işlev üstlendiği 
açık seçik görülür.

Ekinoksların (ekvatorun zodyakla 
kesiştiği noktalar) gerilemesine 
ilişkin astral gerçekliğin İ.Ö. 128 
yılında Hipparkus tarafından 
keşfedilmesi üzerine biçimlenen 
Mitraizm dininin temel dayanak-
larını oluşturan kültün en az 6 bin 
yıllık geçmişe sahip Toros imge-

sinden nasıl esinlendiği hemen 
anlaşılır. 

Mitras, eski bir Pers tanrısı olan 
“Mitra”nın Yunanca, Latince 
biçimi. Buna karşın, Mitraizm böl-
gemizde, öncelikle Tarsus’la Anav-
arza özelinde Çukurova’da doğdu, 
sonra Doğu Akdeniz’e, zamanla 
Akdeniz’in her yerine yayılan bir 
din olarak insanları etkiledi. Soyut 
Tanrı, tek Tanrı kavramının oluşu-
munda çok etkili oldu. Mitras, bazı 
yazıtlarda “fethedilemez güneş” 
diye nitelendirilir. Güneşi “Tanrıları 
doğuran, bütün varlıkların ba-
bası” diye tanımlayan Sofokles’in 
düşüncelerinin çıkış noktası da 
burası...

Bu tür astral arayışlar sonucu bir 
felsefi disiplin olarak Mitraizm 
Stoa’dan, Stoa da Mitraizm’den 
etkilendi. Mitraizm, bir tür astral 
din ya da yıldız tapkısının varlığını 
kabul anlamında “astrolojiye 
bağlılık, uzun astrolojik devirler, 
dünya dönemleri”, “-Büyük Yıl- 
tezi”, “doğa güçlerinin kişileştir-
ilerek temsil edildiği alegorik 
açıklamalar” gibi Stoacılığın üç 
temel dayanağının oluşumunda 
etkili oldu.

Mitraizm’de, galaksimizin de bir 
parçası olduğu Samanyolu (Sütyo-
lu), Stoacılığın etkisiyle “yaratılış 
yolundaki ruhların yolu” diye 
tanımlandı. “Ruhların beslendikleri 
sütle dolu” olduğuna inanıldığı 
için Samanyolu’na “Yaratılış’ın Tan-
rısı” da denildi. Bundan etkilenen 
Stoacılar, doğa güçlerini mitoloji 
kahramanları olarak kişileştirdiler. 
Zamanla ekinoksların gerilemesini 
belirleyerek uzay hareketlerini 
yöneten tanrı varlığını öne süren 
bir tez geliştirdiler. İnsanlığı soyut 

Torosların Boğası
Tanrı, tek Tanrı kavramına götüren 
bu gelişmeler sonucu Stoacılar, 
aylara, yıllara, mevsimlere, 
yıldızlara kutsal anlam yüklediler. 
Yıldızları kutsal birer varlık gibi 
gördüler; gitgide uzayı tümden 
bir tanrı gibi algıladılar. Böylece, 
yıldızların yanı sıra dünya da bir 
tanrı gibi göründü. En büyük  tanrı 
ise Cennet’te oturan ‘akıl’dı. (İki 
bin yıl sonra Nietzche “Tanrı’yı 
öldürdü” ama akıl hâlâ cennetin-
de oturuyor.)

Mitraizm, günümüze bir ikon olan 
boğa öldürme sahnesiyle (Tau-
roktoni) geldi. Artık ölü bir kült 
olarak kabul edilmesi gerekirken 
astral din kökenli düşünce sahip-
lerince ortaya sürülen kıyamet 
senaryolarını etkilemeyi başararak 
tuhaf biçimde her zaman güncel-
liğini korudu.

2012 yılında kıyametin ko-
pacağını savlayan kimi şarlatanlar 
senaryolarını ekinoks noktalarının 
Zodyak üzerinde gerileyerek çok 
yavaş devinmesini, her 2160 
yılda bir burcu geçerek Zodyakları 
12 kez 2160, yani 25.920 yılda 
tamamladığına inanan Mitraizme 
dayandırıyorlardı.

Mitraizme göre ilkbahar ekinoksu 
bugün Balık takımyıldızında ise 
birkaç yüz yıl sonra Kova’da olacak 
demekti. Yunan-Roma döneminde 
ilkbahar ekinoksu Koç, sonbahar 
ekinoksu ise Terazi’deydi.  İ.Ö. 4. 
binle 2. bin arasındaki Taurokto-
ni’de Koç’la Terazi burcunun yerini 
Boğa’yla Akrep alıyordu.

Tauroktoni,  gök ekvatorunu gös-
termesine karşın, ekinokslar Koç’la 
Terazi’deyken değil, Boğa’yla 
Akrep’teyken meydana geliyordu.

Tauroktoni sembolizması, ilkbahar 
ekinoksunun tamamen Boğa’da  
olmasına dayandırılıyor, dolayısıyla 
bahar ekinoksunun Boğa burcun-
dan çıkışını anlatıyordu. Böylece, 
Boğa en son değişen burç olduğu 
için söz konusu külte damgasını 
vuruyordu.

Ne ki, Boğa sembolizması, 
Mitraizm’den birkaç bin yıl 

öncesinde de Anadolu halkları 
tarafından biliniyordu. Kizzuwat-
nalılar’ın (Çukurovalılar) yanı sıra 
Tarsus sikkelerinde kentin sembolü 
olarak kullanılıyordu. Hititler’de ise 
aşılmaz Toros dağlarını açarak kra-
la, askerlerine yol gösteren ilahi/
kozmik bir güç gibi görünüyordu 
Boğa. 

Uluslararası Çukurova Sanat Gün-
leri’nin (UÇSG) Çukurova Sanat 
Girişimi’nce her yıl ilkbaharda 
düzenlenmesinin birden çok ge-
rekçesinden en önemlisi bu külte 
gönderme yapmasıydı. Etkinliğin, 
bir anlamda ilkbahar ekinoksunun 
Tauroktonik dönüşümüne denk 
düşmesi en güçlü esin kaynağı.

Stoacıların öncelediği “akıl” 
ile büyük dönüştürücü 
güç Tauroktoni birlikte 
değerlendirildiğinde, 
UÇSG kapsamında 
verilen “Çukurova 
Ödülü”nün plaketi 
Çukurova’nın 
işte bu öz kültür 
varlığından yola 
çıkılarak 

hazırlandı. Yapılan birkaç küçük 
değişiklikle soyutlamanın yanı sıra 
evrenin astrolojik dönüşümünü 
sağlayan “boğayı öldüren kılıç” 
yerine “kalem” tasarlanarak 
dünyamızın gelişimine sanatın 
bölgemizden katkısı vurgulanmak 
istendi.

Batı entelijansiyasınca UÇSG sem-
bolü Adonis Çiçeği’nin kültürel 
değeri nasıl Grek kökenli olduğu 
öne sürülüyorsa  Çukurova Ödülü 

plaketinde esinlenilen Mitras/
Mitraizm kültü de bir “Roma 
Kültü” olarak tanımlanıyor. 
Adonis söylencesi gibi Mitraizm 
de bu toprakların öz kültür 
varlığıdır. Mitraizm, Romalılar bu 
topraklara gelmeden önce bu 
halkın bir inanç sistemiydi. Bu 
toprakların insanları tarafından 
yaratılmıştı. Kılıcıyla gelen Ro-
ma’yla günümüzdeki varisi em-
peryalizmin bunu sahiplenmeye 
çalışması gerçeği değiştirmez!
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Adonis söylencesi, eski devirlerde 
Doğu Akdeniz’in en önemli top-
rak/bereket öyküsüydü...  Adonis 
mitinin Kybele-Attis mitinden en 
önemli farkı ise estetiğe vurgu 
yapmasıydı; doğadaki canlanmanın 
insanların karnını doyurmasıyla 
değil, gözle gönül zevklerini doyur-
masıyla da ilgili olmasıydı; “buğ-
dayla gül arasındaki farkı anlatmak” 
gibi bir şeydi.

Bu mitolojik vurguyu yarınlara 
aktarabilmek için Çukurovalı, 
Doğu Akdenizli kadınlar, yılda bir 
kez kutladıkları bahar bayramında 
Adonis’i tapınırcasına anardı. Bu 
tapkı, o kadınların torunları olan 
Doğu Akdenizli kadınlar tarafından 
günümüz Akdenizinde de kışın 
son günlerinde baharı karşılamak 
için Adonis Çiçekleri yetiştirilerek 
sürdürülüyor.

Adonis, alegorik açıdan, kışları yer 
altında gizlenen, baharla birlikte 
yeryüzüne çıkıp, aşk cümbüşü 
içinde fışkırarak gelişen bitkisel 
canlanmayı simgeliyor. Mitolojiye 
göre ise Adonis, tanrılar tarafından 
Mersin ağacına dönüştürülen Mytr-
ha’nın oğlu olarak dünyaya geliyor. 
Aphrodite, çocuğun güzelliğine 
vurulunca ona sahiplenerek bakıp 
büyütmesi için Yeraltı Tanrıçası 
Persephone’ye veriyor. Ne ki Per-
sephone, daha ilk görüşünde ço-
cuğa tutulunca onu bir daha geri 
vermeye yanaşmıyor. Bu nedenle 
iki tanrıça arasında kavga çıkıyor. 
Olayı duyan Zeus, iki tanrıçanın 
kavgasına yargıçlık ediyor. Mahke-
me, sonunda Adonis’in yılın dört 
ayını Persephone’nin, dört ayını da 
Aphrodite’nin yanında geçirmesi, 
geri kalan zamanda dilediğince 
yaşaması yolunda karar veriyor.

Adonis, tercihini sekiz ay Aphro-
dite’nin yanında kalma yönünde 
yapınca bu  kez öbür tanrıçların 
kıskançlığı tutuyor. Tanrıçalar, 

Persephone’nin de kışkırtmasıyla 
Artemis’e başvuruyor. Tanrıçaları 
kıramayan Artemis, Adonis’in üzeri-
ne bir yaban domuzu salıyor. Genç 
Adonis domuz karşısında çaresizdir. 
Domuzun ustura keskinliğindeki 
dişleriyle kasığından yaralanınca 
kısa sürede kan kaybından ölüyor. 
Ölürken bile tanrıçaları kıskandıran 
yakışıklılığını/güzelliğini doğaya 
saçıyor. Adeta toprağı sulayan 
kanından Çukurova’da, Toroslar’da 
“gelincik” diye bilinen, kimi yerde 
“Manisa lalesi” denilen bahar 
çiçekleri filizleniyor.

Sevgilisinin yaralandığını görünce 
yardıma koşan Aphrodi-
te’nin ayağına da 
bir diken batıyor. 
Dikenin battığı 
yerden akan 
bir damla kan 
beyaz gülü o 
an kırmızıya 
dönüştürüyor. 
O günden 
itibaren aşkın 
sembolü oluyor 
kırmızı gül.

Bu öyküden etkile-
nen Akdenizli (Çukurovalı, Doğu 
Akdenizli) kadınlar, yılda bir kez 
kutladıkları bahar bayramında sak-
sılara, sepetlere ektikleri tohumları 
sıcak sularla suluyor. Sıcak suyu 
görünce kısa sürede filizlenen çi-
çekler hızla büyüyor ama aynı hızla 
da ölüyor.

Bu durum, Adonis’in genç yaş-
ta ölümünü imliyor. Akdenizli 
kadınlar, “Adonis Bahçesi” adını 
verdikleri bu çiçeklerin bulunduğu 
saksıların karşısında yas tutarak “O 
ton Adonin (Vah Adonis)” çığlıkları 
atarak dövünüyor.

Bölgemizle ilgili türlü çağrışımlara 
sahip bir imge olagelen Adonis 
Çiçeği, Uluslararası Çukurova Sanat 
Günleri’ne (UÇSG) sembol seçildi. 

Sonra, biçimlendikçe biçimlendi, 
boyutlandıkça boyutlandı; UÇ-
SG’nin genel sembolü olmakla 
kalmadı, sanatçısının elinde grafik 
çizimine, yontucusunun elinde 
andaçlık plakete dönüştü.

Adonis Çiçeği tasarımı başlan-
gıçta Türkiye’nin, gitgide Doğu 
Akdeniz’in ilk bölgesel kültür-sanat 
etkinliğinde kullanılmak ereğiyle 
gündeme alındı ama Ortadoğu 
çapında, Atlas okyanusundan Orta 
Asya’ya, büyük bir bölgeye hitabe-
den etkinliğin sembolü oldu.

UÇSG, gün oldu iki ülkede eş 
zamanda on merkezde düzenlen-

di. Çukurova Sanat Girişimi 
gönüllüleri, zamanla Or-

tadoğu’daki katılımcı 
merkezlerin çoğa-
lacağına, böylece 
UÇSG’nin dünyada 
benzeri olmayan böl-
gesel etkinliğe dönü-
şeceğine inanıyordu/
inanıyor...

Başlangıçta gelinen 
nokta önemliydi; 

verilmek istenen “kardeş-
lik, sevgi, barış içinde, siyasal 

sınırların aşılarak Adonis şemsiyesi 
altında insanların bir araya gelme-
si,” mesajıydı.

UÇSG sembolüne esin kaynağı olan 
Adonis Çiçeği’nin kökeni  “Adonis 
Miti”ne dayanıyor. Bu “mit”in de 
Grek kökenli olduğu öne sürülüyor 
ama Adonis söylencesi bu toprak-
ların öz kültür varlığıdır. Kaldı ki ge-
rek eski çağlarda, gerekse Antikçağ 
Çukurovasında Grek egemenliği 
de, Grek kültürünün dayanakları da 
tartışmalıdır.

Bu mitin Greklere dayandırılması-
nın altında çoğu zaman egemen 
güçlerin baskısı altında inleyen 
Anadolu’nun, bu toprakların öz 
çocuklarına çok görülmesi yatıyor. 

Bu da, o zamanki emperyalist 
yapılanmanın bile kültürel kökenini 
Anadolu’ya dayandırmaya çalışma-
sından kaynaklanıyor. Bu politika 
ne yazık ki günümüzde de etkin 
biçimde sürdürülüyor. Bu arayışlar, 
masum aidiyet çizgisinde kalsa 
iyi ama niyet başka olduğu için 
istendiği an saptırılıp, siyasal savaş 
yöntemi olarak kullanılıyor.

Geç Antikçağ’da da benzer şeylerin 
yaşandığını yazıyor tarih. Emper-
yalizmin siyasal açıdan egemen 
olamadığı bölgeye kültürel açıdan 
damga vurmaya çalışmasının 
nedenlerini anlatıyor; bir ülkenin 
kültürel varisi olundu mu, siyasal 
egemenlik kapısının kolaylıkla nasıl 
açıldığını gösteriyor, tek tek… 
Greklerin antikçağda yaptığı tek 
işin dağa, taşa, nehre, her şeye veri-
len Luvice isimleri Grekleştirmeye 
çalışmak olduğu belirtiliyor.

Antikçağ tarih yazarlarına göre eko-
nomik özerklik ya da ticari ayrıcalık 
gibi üç kuruşluk çıkar uğruna o 
çağın egemenlerine baş eğen işbir-

likçilerle uşaklar, olmadık dalkavuk-
luk yapıyor. Halkı denetim altında 
tutmak için uygulanan yöntemlerin 
başında güzel mitolojik öyküler 
yazdırmak geliyor. Yazılan bu öykü-
lerin izleği nasıl Grek’se, öznesiyle, 
nesneleriyle bütün göstergelerinin 
de Grek olması gerekiyor. 

Yüzlerce yıl önce kimi insanların 
en güzel Grek öyküsü yazmak için 
birbiriyle yarıştığı bir Çukurova’da 
(Kilikya), bugün Greklere/Batılılara 
“siz yazıyı bile Çukurova/Kilikya 
üzerinden aldınız” demek, günü-
müzde birçok kimseye anlamlı 
gelmeyebilir. “Adonis”in etimolojik 
kökeninin eski çağlarda bölgemiz-
de konuşulan Sami dillerinde “bey, 
efendi, sahip” anlamlarına gelen 
“Adon”a dayanması da birçok 
insanı ilgilendirmeyebilir.

Ne ki, bu gerçeklikler bilinirse 
Adonis’le Mitras’a bilinçle yaklaşılır; 
bu halkın, bu söylenceyle bu kültün 
öz varisi olduğu kavranır. Böylece, 
yurtseverliğin taşınır taşınmaz 
her türlü kültür varlığımıza sahip 

çıkmakla başlayacağı bilinci edinile-
bilir. Bu da az şey olmadığı gibi, iyi 
bir başlangıç görünür bize.

Tarih, herhangi bir çağın süper 
gücünün ne tür emperyal amaçla 
gelirse gelsin, bu toprakların, bu 
halkın en azından ruhuna sahip 
olamadığını, uydurma öykülerle 
gerçeklerin üzerini örtemediğini 
gösteriyor. Bu ülkenin, Anado-
lu’nun bu parçasının en eski kavmi 
Luviler’in izinin silinememesi bunun 
kanıtı.

Adonis Çiçeği
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Uluslararası
Çukurova  Sanat 
Günleri

UÇSG
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Bizce, 3. Delta’nın bu varsıl birikimi 
“Çukurova Kültü” diye tanımlan-
ması gereken kültürel kalıt niteliğin-
dedir.

Bölge insanının 3. Delta’ya özgü 
duyarlılıkla ürettiği antik söylence-
ler, öyküler, destanlar, türküler, fel-
sefik, astrolojik düşünceler, düşün-
sel yapılanmalar, ne yazık ki, Batıcı 
kimi ideologlar, sistem adamları, 
vakanüvistler, sanat tarihi yazıcıları 
tarafından bölgede emperyal güç 
olarak bulunmaktan başka özelliği 
olmayan Grek ya da Latinlere aitmiş 
gibi  tanımlanagelmiştir.

Bunları dikkate alan bakışla yaklaşıl-
dığında Çukurova Sanat Girişimi’n-
ce gündeme getirilen Çukurova 
Kültü tanımının Çukurova özelin-
den, Anadolu’nun tarihsel mirasına 
sahip çıkma bilinci olarak belirdiği 
görülür. Bir bakıma, ÇSG gönüllü-
leri tarafından düzenlenen başta 
UÇSG, tüm etkinliklerin bu bilinçle 
biçimlendirildiği anlaşılır. Bu yanıyla 
ÇSG etkinlikleri Bizantinist İda ya-
pılanmalarına, Bizans panteonuna 
karşı Dionysosvari bir girişim olarak 
kendini gösterir.

UÇSG, dünyada ilk kez bu biçimde 
düzenlenen (iki ülkede eş zamanda 
düzenlenmesiyle) bir etkinliktir. 
Büyük toprak sahibi devletlerin 
bulunduğu Amerika’yı bir yana 
bırakınız, neredeyse kent devleti ko-
numundaki devletlerin bulunduğu 
Avrupa’da bile UÇSG’nin düzen-
lenme biçimi, daha önce kimsenin 
aklına gelmemiş bir yapıya sahiptir. 
UÇSG, iki ülkede (Suriye-Türkiye), 
eş zamanda çok merkezde (Halep, 
Lazkiye, Adana, Kozan, Ceyhan, 
Mersin, Tarsus, Silifke, Anamur, 
Antakya, İskenderun, Samandağ) 
düzenlenegelmiştir. Bir kezinde, 
açılışı Lazkiye’de, kapanışı Mersin’de 
yapılmıştır.

UÇSG’nin temel izleği “yerelden 
ulusala, ulusaldan evrensele”dir. 
UÇSG etkinliklerinde bu izleğin 
içeriğine uygun biçimde sanatçıları 
buluşturmak ereğiyle programlar şu 
yaklaşımla yapılandırılır:

Yereli yerelle, yereli bölgeselle, böl-
geseli bölgeselle, bölgeseli ulusalla, 
ulusalı ulusalla, ulusalı uluslararasıy-
la…

UÇSG’de ayrıca, her yıl için özel bir 
izlek seçilir. Bu izleğin içeriği de o 
yıl düzenlenen paneller, konferans-
lar, konserler, sunumlar, çalıştaylar, 
sanatsal gösterilerle doldurulmaya 
çalışılır.

11. UÇSG’den itibaren yeni bir 
anlayışla (yine dünyada ilk) ulusal, 
uluslararası etkinlik düzenleme mo-
deli uygulamaya konuldu. UÇSG’de, 
Suriye’nin yanı sıra İngiltere’nin 
Londra, Brighton, Avusturalya’nın 
da Sydney kentinde etkinlikler dü-

zenlenmeye başlandı. Bu kentler-
de yaşayan ÇSG gönüllüsü tem-
silcilerin, yazarların yazıları UÇSG 
etkinlik gazetesinde, Çukurova 
Ödülü kitabında yer aldı. UÇ-
SG’de, bunların yanı sıra Çukuro-
va’nın dışında ilk kez Bodrum’da 
da etkinlik düzenlendi. Gelecekte 
yurdun başka kentleriyle (İstanbul, 
İzmir, Ankara); dünyanın farklı yer-
lerinde (Çin, Hollanda, Almanya, 
ABD…) UÇSG etkinlikleri düzen-
lenmesi düşünülüyor.

UÇSG, iki sütun üzerinde yapı-
landırılıyor. Bu iki sütundan birini 
sanatın her dalıyla ilgili söyleşi, 
konferans, panel, konser, sergi, 
gösteri, sunum gibi çeşitli kül-
tür-sanat etkinlikleri oluşturuyor. 
Bu sütunun yayın organı, etkin-

liklerin yapıldığı günlerde yılda bir 
kez yayınlanarak ücretsiz dağıtılan 
etkinlik gazetesidir.

Çukurova Ödülü ise UÇSG’nin ikinci 
sütununu oluşturuyor. Bu bağlam-
da, ödüle değer bulunan sanatçıya 
özgün bir plaket sunulurken bir de 
özel kitap yayınlanıyor. Ücretsiz 
dağıtılan bu kitap, UÇSG’nin üzerin-
de yükseldiği ikinci sütunun yayın 
organı niteliğindedir.

Çukurova Sanat Girişimi ise bu iki 
sütunun üzerindeki alınlıklı çatı 
konumundadır.

UÇSG’yi anlatmadan önce 3. Delta,  
Çukurova Kültü, Çukurova Sanat Gi-
rişimi gibi kavramların altını çizmek 
gerekiyor.

3. Delta, Çukurova’ya tarafımızdan 
verilen bir isim, bir nitem. Çukurova 
insanı açısından binlerce yıllık biriki-
min, -kuşkusuz- bir tepkisel yaklaşı-
mın ürünü. Tepkiselliğin içsel, dışsal 
nedenleri var. Dışsal nedenler etik 
bakışla emperyal açıdan yaklaşım-
lara ilişkin. Emik bakış açısından ise 
sorun oldukça karmaşık. Irkçı-mil-
liyetçi-mukaddesatçı yaklaşımlarla 
Anadolu’daki Türk varlığına ilişkin 
miladın 1071 diye kavranması, so-
runun bu yanını oluşturur. En önem-
li yanında ise çocukların, gençlerin 

tarih bilincinden, diyalektik düşün-
me yetisinden yoksun yetiştirilmesi, 
toplumsal algıyı bir başka boyuta 
çekme politikası bulunur.

Bu noktada, 3. Delta ile Çukurova 
Kültü yaklaşımları -biraz iddialı 
olacak ama- bir yeni arkeolojik verili 
tarihsel paradigma arayışı diye de 
yorumlanabilir. Öyle ya kimi yak-
laşımlar felsefeyi Hermetizm’den, 
dolayısıyla Mısır’dan, kimileri antik 
çağdan, Yunan’dan başlatırken 
bu iki (eski – yeni) tarih anlayışı 
(Mısır-İon/Yunan) insanlık tarihinde 
yüzlerce yıllık tartışma sürecini 
işgal ediyorsa 3. Delta ile Çukurova 
kültü de nereden çıkıyor, yeri neresi 
bu ikisinin, sorusuna yanıt vermek 

gerekmez mi?

Biz, bunlarla konunun ne denli 
önemli olduğunu vurgulamaya 
çalışıyoruz yalnızca. Gerisi arkeolog-
ların, antropologların, tarihçilerin, 
sosyologların, sosyal bilimcilerin, 
araştırmacıların işi.

3. Delta, Mezopotamya ile Mısır 
uygarlıklarının Batı’ya, Batı’daki 
gelişmelerin de Doğu’ya aktarılma-
sında en önemli köprü olmasına 
karşın, nedense her zaman yok 
sayılmıştır. Oysa 3. Delta, eldeki 
-şimdilik- sınırlı kalıtlarla/verilerle 
bile tarihsel, sosyolojik, arkeolojik,  
antropolojik açıdan dünya uygarlık 
tarihinin yadsınamaz gerçekliğidir. 

UÇSG, dünya 
çapında öncü 
sanatsal bir 
etkinliktir!
3. Delta, Çukurova’ya tarafımızdan verilen bir isim, bir 
nitem. Çukurova insanı açısından binlerce yıllık birikimin, 
-kuşkusuz- bir tepkisel yaklaşımın ürünü. Tepkiselliğin 
içsel, dışsal nedenleri var. Dışsal nedenler etik bakışla 
emperyal açıdan yaklaşımlara ilişkin. Emik bakış açısından 
ise sorun oldukça karmaşık. Irkçı-milliyetçi-mukaddesatçı 
yaklaşımlarla Anadolu’daki Türk varlığına ilişkin miladın 
1071 diye kavranması, sorunun bu yanını oluşturur.

UÇSG,
dünyada ilk 

kez bu biçimde 
düzenlenen
(birçok ülkede 
eş zamanda 

düzenlenmesiyle) 

bir etkinliktir. 

(Soldan sağa) Nazan Arabacı Balcı, Özgül Atmaca, Orhan Apaydın, Çetin Yiğenoğlu, Asuman Söylemez, 
Hülya Başak Ekmekçi, Mustafa Özke.
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ÇUKUROVA
ÖDÜLÜ
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Çukurova Ödülü, bir açıdan ödülü 

almaya değer görülen saygın 

kişiye, değerli sanatçıya sunulan 

“Ödül Özel Plaketi”dir. Bu 

plaket, Çukurova Kültü’nün yapı 

taşlarından olduğuna inandığımız 

Mitraizm’in Tauroktoni sahnesinin 

imlendiği bir antikçağ objesinden 

soyutlanmıştır.

Çukurova Ödülü, daha önce 

belirtildiği gibi UÇSG’nin iki 

sütunundan birini oluşturur. 

Ödül plaketinin esin kaynağı ise 

bölgemizin binlerce yıllık kültür 

birikimidir. Plaketin öyküsü, 

birkaç sayfa önce okuduğunuz 

“Torosların Boğası” başlıklı 

yazıyla özetlenmeye çalışılmıştır.

Ayrıca, ödül kazanan kişinin 

onuruna, sanatçıysa sanatını, bilim 

insanıysa bilimsel birikimlerini, 

öz yaşam öyküsünü anlatan 

bir de kitap yayınlanır. Bu kitap 

tek baskılıktır. Tanım yerindeyse 

basıldığı an “antika” niteliği 

kazanır.

Çukurova Sanat Girişimi, Çukurova 

Ödülü kapsamında antikçağda 

-bile- olduğu gibi ne “Roma 

Yurttaşlığı” ya da şimdi ABD’nin 

verdiği türden “Green Card”, 

ne “Greek” damgalı zeytinyağı 

ticareti yapma ayrıcalığı belgesi 

ne de günümüzde bir bankaya 

ya da holdinge sırtını dayamış 

yayınevinin, vakfın yüklü çekini 

verir.

Uluslararası Çukurova Sanat 

Günleri kapsamında, “Çukurova 

Ödülü” adıyla ilk kez 24 Nisan 

2009’da verilmeye başlanan bu 

ödül, özendirme ya da başarı ödülü 

değil, bir değerlendirme ödülüdür. 

Ödül, özel anlamda “barış ödülü” 

olarak da değerlendirilmelidir.

Çukurova, neolitik dönemden bu 

yana, Afrika-Ortadoğu-Anadolu, 

Sümer-Babil-Hatti-Hurri-Hitit-

Anadolu, Uzakdoğu-Doğu Akdeniz-

Grek-Latin dünyası arasında 

bir kültürel köprü, bir geçiş 

noktası olmuştur. Günümüzde, 

dünyada özgün geçmişe sahip 

ender bölgelerin başında gelen 

Çukurova’nın komşusu, kültürel 

kimliğinin bir parçası Doğu 

Akdeniz’in güney kıyılarından 

Irak’a Ortadoğu yer yer kan ve 

gözyaşına boğulmuş, bölgenin 

Transkafkaslardan Kafkaslar’a, 

Orta Asya’ya dek uzanan kısmı 

ise küresel emperyalizmin 

saldırı tehdidi altında inlemeye 

başlamıştır.

Adana ve İskenderun kıyılarının öne 

çıktığı yeni bir yatırım ve ekonomik 

yapılanma programı, Çukurova’nın 

yakın gelecekte dünyanın önemli 

çekim merkezi olacağının 

işaretini vermektedir. Bölgemiz 

adına olumlu karşılanması 

gereken bu durum bile, “kan 

içen topraklar” diye bilinen 

bölgemizde “kan, gözyaşı ve 

barut kokusuna yeni gerekçe 

yapılabilir mi” kaygısına yol 

açmaktadır. İşte, bu gelişmeler, 

Ortadoğu ve bölge insanını her 

zamankinden daha çok barışa 

gereksindirmektedir.

Bu gerçeklikler karşısında, ilerici, 

aydınlanmacı, emekten yana tavır 

koyan, insan onuru ve sevgisinden 

beslenen etkinliğimizin temel 

felsefesi tek sözcükle “barış” 

olarak seçilmiştir...

“Çukurova Ödülü” bölgemizde 

sinemadan tiyatroya, resimden 

müziğe, şiirden romana, 

makaleden fıkraya, röportaja, 

çeşitli alanlarda eser sahibi sanatçı, 

akademisyen, gazeteci, yazar, 

kültür-sanat, bilim ve edebiyat 

alanlarında emek ve ürün veren, 

kültür ve sanatla uğraşan, 

Çukurova’yı tanıtan, yücelten, 

Doğu Akdeniz’e, Ortadoğu’ya barış 

tohumları eken insanlara, tüzel 

kişilere verilir.

Ödülün değerlendirmesi, Çukurova 

Sanat Girişimi yönetimince 

belirlenen Seçici Kurul tarafından 

yapılarak her yıl etkinlik tarihinden 

en az 15 gün önce basın-yayın, 

iletişim araçları aracılığıyla 

açıklanır.

Ödüle değer görülen kişiye/

kişilere, kuruluşa bu amaçla 

hazırlanmış özel plaket verilir, 

adına anı kitabı yayınlanır.

Çukurova Ödülü (Bildirge)
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ÇSG yapılanmasının geçmişi yaklaşık otuz yıl 
öncesine, soğuk savaş sürecinin sona erdiği 
döneme değin gider. Çukurova Gazeteciler 
Cemiyeti’nde (ÇGC) o dönem çeşitli kültür –
sanat etkinlikleri düzenleniyordu. Türkiye’nin 
ilk basın anıtının Adana’da dikilmesi (1991), 
Türkiye’nin ilk bağımsız basın kurultayının 
(Yerel Basın Kurultayı-1992) Adana’da 
düzenlenmesi, şu anda da  ÇSG için çalışan 
üç gönüllünün büyük emeğiyle, özverisiyle 
gerçekleştirilmişti. Yerel Basın Kurultayı’nda 
tam 325 konuğu Adana’da ağırlamak gibi 
zorlu bir işin altından başarıyla kalkılması 

başta UÇSG (Uluslararası Çukurova Sanat 
Günleri), özgün etkinliklerin habercisi oldu.

Bu başarılar üç ÇSG gönüllüsünde çok büyük 
özgüven yarattı. Böylece ÇSG çatısı altında 
bir de Orhan Kemal Öykü Ödülü yarışması 
düzenlendi. Sonrasında, Adana Cumhuriyet 
Gazetesi Kültür Merkezi etkinlikleriyle 
Adana Sanat Günleri (ASG) gündeme geldi. 
Üst üste üç kez (1999-2000-2001) ASG 
düzenlendi. TYS, PEN, Edebiyatçılar Derneği 
ve CKK (Cumhuriyet Kitap Kulübü) katılımcı 
kuruluşlar olarak güç verdi. Görülesi bir şeydi 

1. ve 2. ASG... Türünde çok özel, bölgede 
ilk ve tekti.

İlk iki Adana Sanat Günleri plaketlerini 
yurtsever bir işadamı ÇSG gönüllüsü 
dostun, öğle - akşam yemeklerini bir 
başka dostun, baskı işlerini bir matbaacı 
dostun, konaklamaların bir kısmını otel 
yöneticilerinin, devlet konukevlerinin 
karşıladığı, kiminin otomobiliyle 
koşturduğu tam anlamıyla bir amatör 
girişimdi.

Çukurova Sanat 
Girişimi’nin
Kısa Tarihi

ÇSG’nin kendi tarihinde Cumhuriyet dönemi 
tarihini unutturmayan toplantılar özel bir 
gündem oluşturur.
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Ne var ki, öylesine büyük 
etkinliği aksamasız düzenleme 
telaşıyla da olsa oturumların 
tutanaklarını düzenli tutarak 
sonra kitaplaştırmayı düşündük 
elbette, ama asla altından 
kalkamayacağımız bir yük 
olduğunu bildiğimiz için içimiz 
sızlaya sızlaya omuz veremedik 
böyle bir çabaya.

Birincinin rüzgârından 
etkilenen, o güne değin 
ÇSG yönetiminin tanımadığı 
genç bir Adanalı işadamı 
destekleyicisi oldu etkinliğin. Bu 
ara emektar ÇSG gönüllüleri, 
daha doğrusu kadrolu dostları 
yine kimi plaketleri, kimi 
baskı işlerini yaptı. Herkes 
bildiğince kaldırabildiğince 
destek oldu. 2. Adana Sanat 
Günleri’nde etkinlik süresi 3 
güne düşürülmesine karşın 
görkemsel açıdan ilkinden geri 
kalır türden değildi

Üçüncüye gelince bir şey 
oldu... Bir gizli el oyunu 
bozdu... Bunca başarılı 
girişimden sonra ana 
destekleyici bulamadık... Bizim 
kadrolu-emektar dostların 
katkıları da yükü kaldırmaya 
yetmedi, adeta sönen bir balon 
gibi coşkudan uzak biçimde 
düzenledik 3. Adana Sanat 
Günleri’ni... Bir kebapçı dost 
ana destekleyicimiz oldu; 
gücünün yettiğince kuşkusuz...

Adana Sanat 
Günleri’nin 
sloganı “Yerelden 
ulusala, ulusaldan 
evrensele”ydi.
3. Adana Sanat Günleri’nde 
yaşanan bozgun üzerine bir 
daha Adana Sanat Günleri 
düzenlenmedi. Ama Adana 
Sanat Günleri işlevini yerine 
getirmiş, daha sonra UÇSG’nin 
yaratılacağı, ÇSG birikimi için 
çok varsıl bir kalıt bırakmıştı. 
ASG, Antakya’da, Osmaniye’de, 
Mersin’de bulunan bazı sanat 
yapılanmalarınca da örnek 
alındı.

Tarih 2007’yi 
gösterdiğinde 1. 
UÇSG düzenlendi. 
Slogan ASG’ninkiyle 
aynıydı: “Yerelden 
ulusala, ulusaldan 
evrensele”
ÇSG’nin 2018’de 12.sini 
düzenlediği UÇSG, Türkiye’de 
Türkiye Yazarlar Sendikası, 
Arap ülkelerinde de Arap 
Yazarlar Birliği (AYB) tarafından 
desteklenmektedir. Her ülkede 
bir yerel AYB’nin bulunduğu 
Arap dünyasında konfederasyon 
konumunda çatı örgütü AYB 
bulunmaktadır. ÇSG, üst yapı 
örgütü AYB’nin yanı sıra ülke 
bazındaki AYB’lerle de işbirliği 
yapabilmektedir.

İkinci UÇSG’den sonra üst 
üste gelen ekonomik krizlerin 
etkisiyle koşullar ÇSG’yi 
zorlayınca Adana Altın Koza, 
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 
Antakya Ticaret ve Sanayi 
Odası gibi büyük kuruluşların 
desteği gündeme geldi.

ÇSG yönetimi “destek” 
konusunda çok 
duyarlıydı. Çünkü 
öznenin para 
olduğu bir 
dönemde, 
kire, kirliye 
dokunmama 
konusunda 
çok dikkatli 
davranıyordu. ÇSG 
yönetimi sonunda, söz 
konusu kuruluşların desteğini 
“ayni yardım ya da hizmet 
almak” diye tanımladı. ÇSG, 
hizmetin denetimi dışında, 
hiçbir aşamada yapanla 
yaptıran kurum arasında hiçbir 
sürece dahil olmadı.

ÇSG yönetimi bu tutumunu da 
her zaman, her yerde göğsünü 
gererek hiçbir kurumla organik 
bağının olmadığını, hiçbir 
sorumluluğunun bulunmadığını, 
ÇSG’nin bağımsız bir sanatçı 
yapılanması olduğunu anlattı/
anlatıyor.

ÇSG gönüllülerinin daha 
yaşanılır bir dünya için işe 
kendinden, kentinden, 

bölgesinden 
başlamaktan başka kaygısı 
olmadı. Bir de daha yaşanılır, 
yaşama gerekçesi artırılmış bir 
kent, bir bölge yaratılmasına 

çalışmak, gitgide Çukurova’nın, 
Doğu Akdeniz’in (Bağdat’tan 
Kahire’ye dek.) kültür-sanat 
merkezi olmasını düşlemek 
oldu. Zamanla bir tutkuya 
dönüştü yaşadığımız bölgenin 
ulusal, uluslararası düzeyde 
tanıtımına katkıda bulunmak, 
bölgemizden, ülkemizden, 
yabancı ülkelerden gelecek 
sanatçılarla eserlerini bölgemiz 
insanlarıyla buluşturmak, yereli 
yerelle kaynaştırırken  yereli 
ulusala, ulusalı evrensele 
taşıyarak Çukurova’nın Doğu 
Akdeniz’de bir kültür adası, 
merkezi olmasını sağlamaya 
çalışmak.

ÇSG, bir anlamda 
kurumsallaşmaya doğru en 
büyük atılımını UÇSG’yle yaptı. 
Adana merkezli gelişen ÇSG, 
UÇSG’yi ilk başta Antakya ile 
Mersin’de eşzamanlı kurulan 
temsilcilikler aracılığıyla 
bölgesel örgütlenme modeliyle 
yürüttü. Mersin’de Yaşar Öztürk, 
Antakya’da Mehmet Karasu’nun 
öncülüğünde yürütülen 

etkinlikler Adana’da 
Kozan, Ceyhan, 
Mersin’de Silifke, 
Anamur, Tarsus, Yenice, 
Antakya’da Samandağ, 
İskenderun, Belen’e  de 
yaygınlaştırıldı. Birkaç 
yıl da Gaziantep’te 

düzenlendi.

Eş zamanda Suriye’nin Şam, 
Lazkiye, Halep kentlerinde 

de etkinlik düzenlenirken 
bir kezinde UÇSG’nin açılışı 
Lazkiye’de, kapanışı Mersin’de 
gerçekleştirildi.

Görülesi bir şeydi 1. Adana Sanat 
Günleri! O bir haftalık sürede Orhan 
Kemal, Yaşar Kemal sempozyumları, 
Karacaoğlan, Dadaloğlu Şiirlerinde 
Çukurova, Çukurova’da Tiyatro, 
Çukurova’dan Sanatçı Göçü, 
Gazetecilik ve Edebiyat, Günümüz 
Öyküsü, Günümüz Şiiri başlıklı 
panellerle çok sayıda söyleşi 
düzenlendi.
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UÇSG Etkinlik 
Afişleri
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Çukurova Ödülü 
Kazananlar, 
Armağan Kitaplar
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Çukurova Ödülü 2009
Nihat Ziyalan (3. UÇSG)

Çukurova Ödülü 2011
Ayla Kutlu (5.UÇSG)

Çukurova Ödülü 2013
Erman Artun (7. UÇSG)

Çukurova Ödülü 2015 Yaşar Kemal (9.UÇSG)

Çukurova Ödülü 2016 Necah İbrahim, Mehmet Aksoy (10. UÇSG)

Çukurova Ödülü 2017
Haluk Uygur (11. UÇSG)

Çukurova Ödülü 2012
İpek Ongun (6. UÇSG)

Çukurova Ödülü 2014
Ülkü Tamer  (8. UÇSG)

Çukurova Ödülü 2018
İsa Çelik (12. UÇSG)

Çukurova Ödülü 2010
Taha Toros (4. UÇSG)
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NİHAT ZİYALAN 
(Çukurova Ödülü 2009)

Tiyatroyla başladığı oyunculuk yaşamını 
Yeşilçam’da sürdürdü. İkinci Yeni şiirinden 
geçerek anlatımcı bir şiire varan Ziyalan, 
şiirin yanı sıra öykü ve roman da yazdı. 
1980’den beri Sydney’de yaşayan Ziyalan, 
2009’da birinci Çukurova Ödülünü aldı.

TAHA TOROS
(Çukurova Ödülü 2010)

Araştırmacı, yazar, şair. 2012 yılında 102 
yaşında ışığa yürüdüğünde arkasında 
37 kitap, büyük bir arşiv bıraktı. Paris’te 
Türk kültür tarihiyle ilgili araştırmalar 
yaptı. Vatikan arşivlerinde Osmanlı ile 
Papalık arasındaki ilişkileri inceledi.

AYLA KUTLU
(Çukurova Ödülü 2011)

Yazmaya 35 yaşında başlayan Kutlu, 
önceleri Aygen Bergel adıyla yazdı. 
İlk kitabı Kaçış’tan (1977) sonra 
bütün zamanını yazmaya ayırdı. 
Romanlarındaki karakterleri toplumsal, 
tarihsel gelişmelerin koşullarına uygun 
anlattı. Eserlerinde çocuk ve kadın 
sorunlarına yoğunlaştı.

İPEK ONGUN
(Çukurova Ödülü 2012)

Amerikan Kız Koleji mezunu. Yazmaya 
Doğan Kardeş dergisine çeviriler 
yaparak başladı. 1980’de ilk çocuk 
romanı Mektup Arkadaşları yayınlandı. 
Yaş On Yedi  gençlik için yazdığı ilk 
romandır. Yazın yaşamında gençler 
için kişisel gelişim ve yaşam kültürünü 
önceledi.
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ERMAN ARTUN
(Çukurova Ödülü 2013)

İÜ Edebiyat Fakültesi mezunu. Doktorasını 
Piriştine Üniversitesinde yaptı.  Arman, 
ÇÜ’de  Fen Fakültesinde Türk Dili ve Ed. 
Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim 
Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Başta 
Adana, Çukurova üzerine yaptığı kapsamlı 
çalışmalarıyla tanınıyor.

ÜLKÜ TAMER
(Çukurova Ödülü 2014)

Robert Koleji bitirdi. İÜ Gazetecilik 
Enstitüsü’nde okudu. Çevirmenlik, 
aktörlük, yayın yönetmenliği yaptı. İkinci 
Yeni ile başladığı kendine özgü, çocuksu 
duyarlığı yansıtan neşeli şiirlerinde bir süre 
sonra toplumsal kaygılar ön plana çıktı. 
Tamer, öykü de yazdı.

YAŞAR KEMAL
(Çukurova Ödülü 2015)

Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli 
olan Yaşar Kemal, Türkiye’den 
Nobel’e aday gösterilen ilk yazardır. 
Türkiye’de Madaralı roman ödülü, 
Fransa’da En İyi  Yabancı Roman 
Ödülü, Légion d’Honneur nişanı ile 
TC Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün 
sahibidir.



42
43

HALUK UYGUR
(Çukurova Ödülü 2017)

Tıp doktoru Sebahattin Haluk Uygur, 
Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve 
Kameramanlık Bölümü’nü de bitirdi. 
Başta fotoğraf, çok yönlü bir sanatçı 
olan Uygur, Altınoran Düşünce ve 
Sanat Platformu ile Adana Sinematek’in 
kurucularındandır.  73 kitapta imzası var.

İSA ÇELİK
(Çukurova Ödülü 2018)

Ankara İTİA mezunu. UNESCO ‘ ya 
bağlı, Uluslararası Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu FIAP’ın Artist of FIAP 
(AFİAP)  ünvanına sahip olan İsa Çelik’in 
fotoğrafları uluslararası sergi, yarışma ve 
bianellerde yer aldı. Başta grafik, sanatın 
birçok alanında eser verdi.

MEHMET AKSOY
(Çukurova Ödülü 2016)

Yayladağı’nın Suriye’de kalan Kesap 
kasabasında doğdu. Öğrenimini yaptığı 
İstanbul DGSA Heykel bölümünü bitirdi. 
Bir süre Londra’da  kaldıktan sonra geçtiği 
Berlin’de Hochschule der Künste’den 
mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra 
İDGSA›da öğretim üyeliği yaptı.

* Çukurova Ödülü 2016 yılında Mehmet Aksoy ile Suriyeli yazar Necah İbrahim’e verildi.
Dolayısıyla ödül kitabı Türkçe-Arapça olarak iki dilde yayınlandı.

NECAH İBRAHİM
(Çukurova Ödülü 2016)

Suriyeli İbrahim, doğduğu Rakka 
kentinde  Arap Yazarlar Birliği’nin 
ilk kadın başkanı. Öykü, roman, 
inceleme, deneme dallarında 
birçok eseri var.  Ülkesinin işgaline 
karşı yurtsever, mücadeleci 
kimliğiyle dikkat çekti. Çukurova 
Ödülü’nü Mehmet Aksoy’la birlikte 
aldı.
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Fotoğraflarla 
UÇSG
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Yazarlar Evi İlk Hazırlık
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Kitap Fuarı Etkinlikleri
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Büyüksaat Civarı Grafiti Çalışmaları (2017)
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