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2. ULUSLARARASI SANAT - TASARIM KONFERANSI, PERFORMANS VE SERGİSİ,  

IADCE 2022 

8-9 Eylül, 2022 

“İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına: Barış için Sanat” Teması Üzerine… 

Güvende ve hayatta kalmak isteyen insan, çağlardır yaşama alanını korumak 
istemiştir. Temel amacı türünü devam ettirmek olmuştur. Yine çağlar boyunca huzur 
içinde yaşamak, beslenmek ve üremek için insan, öncelikle yaban hayvanlar, zorlu 
hava ve çevre koşulları ile mücadele etmiş, geçen zaman içerisinde listesine farklı 
insan toplulukları ile mücadeleyi de eklemiştir. Birbirlerinden uzak coğrafyalarda 
kendi içlerine kapanan insan topluluklarının dilleri birbirinden farklılaşmış, aralarında 
ortaya çıkan yabancılaşma da çözülmesi gereken diğer bir tehlikeye dönüşmüştür. 
Genişleyen bu coğrafyalar yeni ve farklı alışkanlıklar, inançlar yani kültürler insan için 
daha iyi koşullar, bolluk ya da ilerleme için çıkılan göç yolculuklarında korku 
unsurlarına dönüşmüştür. Göç yollarında ailelerini, sevdiklerini ve kendisini korumak 
zorunda kalan insan çoğu zaman vahşi, zalim bir yıkıcıya dönüşmüştür.  

Bugün bilim adamları insanın bilinçli davranışlarının oranının sadece %10 olduğunu 
kanıtlamışlardır. Yine bu kanıt, çağlar boyunca insanın insan, doğa ve çevre ile olan 
savaşının da koruma ve hayatta kalma dürtüsü etkisinde bilinçsizce gerçekleştirilmiş 
olabileceğini destekler niteliktedir. Şimdi, bugün, burada artık insan bilinçsiz 
davranışlarını bilinçli eyleme dönüştürmek ve güvenli, yaşanabilir, mutlu bir dünyanın 
sadece barış ile mümkün olabileceğini anlamak için uyanmalı ve bu gerçeğin farkına 
varmalıdır.  

Görsel sanatlar, tasarım, müzik, dans, edebiyat, sinema ve tiyatro gibi çokça disiplini 
kapsayan sanat, insanın duygu, fikir, felsefe ve deneyimlerini ifade ettiği kültürel bir 
eylem, bir biçim, bir dildir. Bu yıl IADCE, 3500 yıllık antik Smyrna, İzmir ken tinin 
kurtuluşunun 100.yılı anısına “Barış için Sanat” teması ile bildiri, sanat eseri ve 
performanslarını bir araya getirerek, tüm insanlığa, doğa ve hayvan dostlarına barış 
dolu bir dünya için sanat dolu bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.  

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
tarafından düzenlenen konferansa katılmaya davetlisiniz. Uluslararası Sanat ve 
Tasarım Konferansı, Performans / Sergisi yaratıcı zihinlerin sosyal, fiziksel ve çevresel 
iyileşmede sanat ve tasarımın dil ve materyallerini nasıl kullandığını ortaya koymayı 
hedeflemektedir.  
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2nd INTERNATIONAL ARTS - DESIGN CONFERENCE, PERFORMANCES & EXHIBITION 

September 8-9th, 2022 

About the Theme “Commemorating the 100th Anniversary of the Liberation of Izmir:  

Art for Peace” 

For ages, humankind has protected its territory in order to survive and feel safe, so that it 
can ensure the continuation of its species.  To live in peace, to nourish and to breed, humans 
had to struggle with wild creatures, harsh weather and environmental conditions, and 
subsequently with different human tribes. Societies living geographically apart from one 
another developed different languages, and strangeness to each other became another 
perceived danger to be overcome. Broadening geographies, new habits, and beliefs; in short 
cultural changes have become elements of fear for communities migrating in order to find 
better conditions, prosperity and improvement. The struggle to protect their families, loved 
ones and themselves during immigration journeys turned people into savage and cruel 
destroyers.  

In our current day, science has proven that only 10% of human behavior is conscious. This is 
concurrent with the possibility that the human struggle against other humans, nature and 
the environment may be an unconscious attempt to protect and survive. Now it is time to 
realize that a safe, livable, and happy world can only be created through peace and to this 
end, unconscious behavior must be replaced with conscious action. 

Art, which is an umbrella term that covers many different disciplines, such as visual arts, 
design, music, dance, literature, cinema, and theatre; is a cultural action, a form and a 
language which allows humans to express their emotions, ideas, philosophies, and 
experiences. This year, in commemoration of the 100th year of the establishment of city of 
Izmir which sits in place of the 3500-year-old ancient Smyrna, IADCE aims to make an art-
filled contribution for all those who love humanity, nature and animals.  

You are invited to submit an abstract to the upcoming conference organized by the Dokuz 
Eylül University Buca Faculty of Education Fine Arts Education Department. The International 
Arts-Design Conference aims to explore the ways in which creative minds use performance 
and exhibition use the language and tools of arts and design for social, physical, and 
environmental betterment. 
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İzmir'in 100. Kurtuluş Yılında, Sanat İlişkileri Açısından İzmir ve Kardıçalı Hanı 

İzmir and Kardıçalı Inn in terms of Art Relations in İzmir's 100th Independence Year 

Arş. Gör. Çağdaş Ülgen, Sanatta Yeterlik / Research Assistant, Proficiency in Arts 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Sanat üzerine düşünce üretilirken ele alınabilecek yaklaşımlardan biri de mekân perspektifi 
ile konuya yaklaşmaktır. Kültürel birikimin duyusal algılanış etkinliği olan sanat bu sürecinin 
oluşturulması ve gerçekleşmesinde mekânla ilişkilenmektedir. Kent yaşamında sanat, küresel 
akımlar ve sanatçının içsel dünyası kadar içerisinde bulunduğu kentin kültüründen de 
etkilenmektedir. Kent, sanatın nedenine, gelişmesine ve sonucuna etki eder. Basit anlamıyla 
sağladığı geometrik olanaklar ile üretim tüketim ilişkisinde oynadığı ölçülebilir rolün yanı sıra, 
sanat için gerekli kültürel atmosferin oluşması ile de sanatsal üretim niteliği sağlamaktadır. 

İzmir, pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış önemli bir liman kentidir. Tarihi ve coğrafi 
nitelikleri sonucunda oluşmuş İzmir kültürüne ait mekânlar ve mekân kullanım biçimleri, 
sanat üretim tüketim süreçlerini de İzmir’e özgü bir ritimde oluşturmuştur. Kardıçalı Hanı 100 
yıla yaklaşan tarihi ve ev sahipliği yapmış olduğu sanat merkezleri, sergi salonu ve bağımsız 
sanatçı atölyeleri ile İzmir de sanat üretim tüketim ilişkileri açısından önemli bir mekândır. 
İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında; sanatçı, sanatsever ve eserlerin Kardıçalı Hanı 
çerçevesinde girdikleri ilişkinin araştırılması şehirdeki üretim olanaklarının ve yapısının 
anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Sergi mekânları, sanat üretim atölyeleri, etkinlik alanları ve 
bu alanların şehrin hem günlük yaşamı ile hem de sanat süreçleri ile etkileşimlerini anlamak, 
İzmir’deki sanat ilişkilerinin daha iyi anlaşılması için gereklidir. Tarihsel tarama yöntemi ile 
mekân üzerine oluşturulmuş başlıca felsefi sorunlar belirtilerek, İzmir’in sanatsal olanakları 
Kardıçalı Hanı üzerinden sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, İzmir’de önemli bir sanat 
üretim, tüketim ve kültürel beslenme alanı olmuş Kardıçalı Hanı araştırılarak, İzmir’deki sanat 
ilişkilerinin gerçekleşme biçimleri nitel araştırma yöntemi ile tartışılmıştır. 100 yıllık doğal 
sürecinin sonucunda İzmir’de oluşmuş sanatsal ilişkilerin gerçekleşme şeklileri ve bunun kent 
yaşamıyla ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma bu bilgi ve tartışmaları bir çıkarım ile 
sonuçlandırmaktan ziyade İzmir’de var olmuş ve gelecekte oluşturulabilecek sanat 
ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, İzmir, Kardıçalı 

 

One of the approaches that can be considered while producing ideas on art is to approach 
the subject with the perspective of space. Art, which is the sensory perception activity of 
cultural accumulation, is associated with space in the creation and realization of this process. 
Art in urban life is influenced by the culture of the city in which it is located, as well as global 
trends and the artist's inner world. The city affects the cause, development, and result of art. 
In addition to the measurable role it plays in the production-consumption relationship with 
the geometric possibilities it provides, it also provides the quality of artistic production with 
the formation of the necessary cultural atmosphere for art. 

İzmir is an important port city that has hosted many different cultures. The spaces and space 
usage styles of Izmir culture, which were formed as a result of its historical and geographical 
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characteristics, also formed the art production and consumption processes in a rhythm 
specific to Izmir. Kardıçalı Inn is an important place in terms of art production and 
consumption relations in İzmir with its history of nearly 100 years and the art centers it 
hosts, an exhibition hall, and independent artist workshops. On the 100th anniversary of 
Izmir's liberation; Researching on the relationship between artists, art lovers, and works 
within the framework of Kardıçalı Inn contributed to the understanding of the production 
possibilities and structure in the city. Understanding the exhibition venues, art production 
workshops, activity areas and their interactions with both the daily life of the city and the art 
processes is essential for a better understanding of art relations in İzmir. By specifying the 
main philosophical problems created in space with the historical scanning method, the 
artistic possibilities of İzmir were tried to be questioned through Kardıçalı Inn. For this 
purpose, Kardıçalı Inn, which has been an important area of art production, consumption, 
and cultural nutrition in İzmir, has been researched and the realization of art relations in 
İzmir has been discussed with the qualitative research method. As a result of the natural 
process of 100 years, the realization of artistic relations in İzmir and its relationship with 
urban life has been tried to be explained. Rather than concluding this information and 
discussions with an inference, the study aims to better understand the art relations that 
have existed in Izmir and can be created in the future. 

Keywords: Art, İzmir, Kardıçalı 
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Jean-Paul Sartre’ın Varoluşçuluk Anlayışı Bağlamında Sanat ve Barış: Alberto Giacometti 

Art and Peace in the Context of Jean-Paul Sartre’s Understanding of Existentialism: Alberto 
Giacometti 

Merve Kahraman, Yüksek Lisans Mezunu / Master of Fine Arts Education 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları aralığında, edebi fikirler ve felsefe dünyasındaki 
düşünceler değişmeye başlamıştır. Dönemin önde gelen görüşlerinden biri olan Varoluşçuluk 
kavramı, filozoflar ve yazarlar tarafından birçok kez araştırmalara dahil edilmiştir. 
Varoluşçuluk kavramı ile ilişkili yayımladığı çalışmalarıyla öne çıkan yazar-filozof Sartre, 
döneminden önceki filozofların görüşlerinden ilham alarak kendi yorumlarını açıklamıştır. 
Dönemin sanatçıları ise değişen kültür ve sanat dünyasında felsefi konuları resimlerine dâhil 
ederek bu kavramsal çerçeveyi topluma sunulmasında önemli rol üstlenmiştir.  

Bu açıdan bakıldığında sanatın insanlara ulaşmasını sağlayan sanatçılar toplumun huzur ve 
barış ortamı için yenilikçi sanat üslupları keşfetmiştir. Araştırmada incelenen ve Sartre’ın 
felsefi görüşlerinden ilham alan İsviçreli sanatçı Alberto Giacometti, varoluşçu duygular ile 
eserlerini oluşturmuştur. Dışavurumculuk ve Gerçeküstücülük akımlarıyla ilişkilendirilen 
sanatçı, soyut figüratif heykelleriyle savaştan sonraki insanlığın öze varış duygusunu 
yansıtmaktadır. Yapılan araştırmada Sartre’ın Varoluşçuluk anlayışı bağlamında 
Giacometti’nin bir dizi heykel çalışmaları ile örneklendirilen Varoluşçuluk ve Barış kavramları 
açıklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Varoluşçuluk, Sanat, Barış, Dışavurumculuk, Felsefe 

 

Between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, literary ideas and 
thoughts in the world of philosophy began to change. The concept of Existentialism, one of 
the leading views of the period, has been included in research many times by philosophers 
and writers. The writer-philosopher Sartre, who stands out with his published works on the 
concept of existentialism, explained his own interpretations, inspired by the views of 
philosophers before his time. The artists of the period, on the other hand, played an 
important role in presenting this conceptual framework to the society by including 
philosophical subjects in their paintings in the changing world of culture and art. 

From this point of view, artists who enable art to reach people have discovered innovative 
art styles for the peace and tranquility of the society. Swiss artist Alberto Giacometti, who 
was examined in the research and inspired by Sartre's philosophical views, created his works 
with existential feelings. The artist, who is associated with Expressionism and Surrealism, 
reflects the sense of humanity after the war with his abstract figurative sculptures. In the 
research, the concepts of Existentialism and Peace, which are exemplified by a series of 
sculpture works by Giacometti, are explained in the context of Sartre's understanding of 
Existentialism. 

Keywords: Existentialism, Art, Peace, Expressionism, Philosophy 
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Peace Monuments and The Ideology of The Winner 

Prof. Dr. Alexander van Eck / Professor, PhD 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İzmir Institute of Technology 

The time after the second world war may be characterized as a golden age for peace 
monuments, that are usually characterized by a lack of originality, and even a great amount 
of kitsch, like a candidate for miss world saying into a microphone that her greatest wish is 
world peace. There are basically four different symbols that constitute the basic grammar of 
the peace monument: the Globe, the dove, tthe olive branch and human hands.  

In my lecture I will show that the provenance of these symbols goes back to classical 
antiquity and the bible, were further developed during the Renaissance. An important 
example   was Amsterdam Town Halls, founded in the year that then 80-years War with 
Spain came to an end. On the front pediment we see a large statue of the personfication of 
Peace, a woman with an olive branch in her hand, and through the whole building we see 
paintings and sculptures that refer to the fruits of peace – prosperity, harmony and safety. 
But of course, the Spaniards, who had lost the territory of the Dutch Republic in this war, 
and who signed the same Peace treaty, did not feel aany need to erect a peace monument. 
We might say that Amsterdam Town Hall was as much a victory monument as a peace 
monument. 

After the Second World War, the message of Peace Monuments changes, and they represent 
an aspiration not to have war ever again, rather than the confirmation that the founder of 
the monument has in fact won the war and intends to keep his position of dominance. The 
United Nations was the real-world manifestation of that new sentiment – if all nations of the 
world work together in one organization, so it was thought, there will be no reason for war 
anymore.  

The symbol of the United Nations is a globe surrounded by an olive branch, and Picasso 
painted the dove that became the symbol of the first convention of the UN, in Paris in 1949. 
It is also the time that the symbolism of the human hands becomes prominent – if people 
take their fate / the world in their own hands, there will be no more war. As said, these 
symbols became a bit overused, and there have been some attempts to create monuments 
that have a more contemporaneous feel, either because of their radical abstraction or 
through their raw realism.  

Keywords: Peace, Victory, Monument, Iconography 
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Art as Refuge: Resilience, Relationship, Imagination, Hope 

Christa Coogan, M.A. 

Münih Müzik ve Tiyatro Üniversitesi / Munich University of Music and Theater 

Unaccompanied asylum seeking and refugee youths are a vulnerable group. They grow up 
amidst violence and loss; their journey is dangerous and physically taxing; they must deal 
with the absence of their parents and extended families. Yet, researchers who analyze 
narratives from such young people highlight the resilience they exhibit in their specific 
situations and strategies they employ to assist coping in the new cultural environment of 
their guest countries.  Both culture-based strategies and strength-based strategies are 
investigated and identified. These include walking the tightrope between continuity and 
adaptation, developing new areas of group collectivity, adopting a positive and hopeful 
outlook, and creating meaning for life situations.  

In 2004, then again in 2015, and now in 2022, Germany has been experiencing waves of 
refugees entering the country as they escape from the crisis locations of the world. Projects 
supported by governmental institutions, by companies, and by individual donors, endeavor 
to offer newly arrived people support in a variety of ways. Visual and performing art projects 
for, with, and by refugee populations have taken root in all corners of the land, for “art 
offers the possibility for self-expression and communication without having to speak directly 
about what you have experienced” (Margit Papamakos, Refugio – www.grenzenlos-frei.de).  

This presentation will detail and describe several dance and music projects that are based on 
creative, artistic approaches and that address and manifest the above-mentioned strategies.  
Classes taught in this spirit help to support a sense of belonging through collaboration, build 
group community, provide experiences that encourage meaning-making, and reveal a strong 
sense of hope.   

Keywords: Cross-Border Unaccompanied Refugee Minors, Resilience, Strength-Based 
Perspectives, Dance and Music, Creativity  
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Doğa ile Barışın Farklı Bir Yolu: Yedinci Kıta 

A Different Way of Peace with Nature: Seventh Continent 

Merve Karaağaç, Yüksek Lisans Mezunu / Master of Fine Arts Education 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Toplumsal tarihte birer dönüm noktası olarak kabul edilen her gelişme, insan yaşamını 
kolaylaştırsa da ekosistemde yol açtığı tahribatlar ve onarılamaz yaralar sebebiyle insanın 
doğaya karşı tutumunda değişimlere yol açmıştır. İnsan-doğa ve insan-insan bütünlüğünün 
yine insanın çıkarları doğrultusunda bozulduğu Antroposen Çağı’nda, sanatta doğaya 
yönelimler olumlu ve olumsuz yönleri ile sanat eserlerinde ifade edilmektedir. Bu bildirinin 
odağında, 16. İstanbul Bienali’ne katılan eserlerden Antroposen Çağı’nda insan ve doğa 
ilişkilerine eleştirel yaklaşan çalışmalar ve izleyici üzerinde bıraktığı etkiler yer almaktadır. 
Bienale katılan 14 sanatçı ve 31 eser değerlendirildiğinde, amaçları geçmişle günümüz 
arasında jeolojik ve arkeolojik bir köprü kurmak olan sanatçıların, insan sonrası dünyanın 
yıkıcı etkilerini gözler önüne serdiği görülmektedir. Antroposen Çağı’ndaki bu yıkıcı etkilerin 
ve insan-doğa bütünlüğündeki ayrışmaların dolaylı ve doğrudan aktarımı ile izleyicilerin 
içinde bulundukları dünyanın gerçekliğini fark etmeleri amaçlanmıştır. Farkındalık sonrası 
ana hedefin ise, insan ve doğa arasındaki barışı yeniden temin etmek olduğu 
düşünülmektedir. Bu sebeple tüketim çağının alışkanlığı ile doğaya karşı verilen mücadelede 
kendi sonuna doğru yaklaşan uygarlığımızda, sanatın ve sanatçıların toplumsal ekolojik 
bilincin oluşmasındaki katkıları ve doğa ile barışı yeniden temin etmedeki rolleri yadsınamaz. 

Anahtar Kelimeler: Antroposen Çağı, Barış, Doğa, Ekoloji, Sanat 

 

Although each development, which is considered a turning point in social history, facilitates 
human life, it has led to changes in the attitude of people towards nature due to the 
destruction and irreparable wounds it causes in the ecosystem. In the Anthropocene Age, 
when the integrity of human-nature and human-human were deteriorated in line with 
human interests, the positive and negative aspects of the view of nature in art are expressed 
in works of art. The focus of this paper is on the artworks that participated in the 16th 
Istanbul Biennial, critically approaching human and nature relations in the Anthropocene 
Age and their effects on the audience. When the 14 artists and 31 works participating in the 
biennial are evaluated, it is seen that the artists, whose aim is to build a geological and 
archaeological bridge between the past and the present, reveal the destructive effects of the 
post-human world. It is aimed for the audience to realize the reality of the world they live in, 
through the indirect and direct transmission of these destructive effects and the separations 
in the integrity of human-nature in the Anthropocene Age. It is thought that the main goal 
after this awareness is to re-establish peace between human and nature. For this reason, in 
our civilization, which is approaching its end in the struggle against nature with the habit of 
the consumption age, the contributions of art and artists in the formation of social-
ecological consciousness and their role in re-established peace with nature cannot be 
denied. 

Keywords: Anthropocene Age, Art, Ecology, Nature, Peace 
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Ege’de Dostluğun Sesi 

The Voice of Friendship in the Aegean Sea 

Seymen Özdeniz, Lisans Öğrencisi / Undergraduate Student 

Dr. Öğretim Üyesi Esin Uçal Canakay / Assistant Professor, PhD 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Milletler varoluşlarından itibaren hem onları millet yapan kendi kültürel birikimlerine sahip 
olmuşlar, hem de farklı kültürlere sahip toplumlar ile temas halinde olmuşlardır. Her toplum, 
bulunduğu coğrafyada yaşamlarını sürdüren diğer toplumlar ile sosyal, kültürel ve daha pek 
çok açıdan karşılıklı etkileşim yaşamıştır. Türk ve Yunan toplumları yüzyıllardır birbirlerine 
komşu olan ve birbiriyle iç içe geçmiş kültürlere sahip olan iki millettir. Ege kıyılarının iki 
komşu ülkesinin insanlarının fiziksel görünümleri, yeme-içme kültürü, sosyal yaşam 
anlayışları, müzikleri ve danslarının birbirine çok benzer olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili 
alanyazın taramasında 1923 yılında gerçekleştirilen Nüfus Mübadelesi ve Mübadele’nin 
etkilerinin ele alındığı akademik çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmada ise mübadele 
döneminde yaşananların müzikle ilişkisi kurulacak, Türk ve Yunan toplumlarının 
sürdürdükleri ortak yaşamın ardından içinden geçtikleri zorlu dönemlerin müziğe 
yansımaları, iki toplumun ortak müzik beğenilerinden ortaya çıkan şarkı örnekleri üzerinden 
açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk-Yunan Müziği, Rembetiko, Türk-Yunan Dostluğu 

 

Since their existence, nations have both had their own cultural heritage that makes them a 
nation, and have been in contact with societies with different cultures. Every society has 
experienced mutual interaction with other societies living in its geography in terms of social, 
cultural and many other aspects. Turkish and Greek societies are two nations that have been 
neighbors to each other for centuries and have intertwined cultures. It is seen that the 
physical appearance, eating and drinking culture, understanding of social life, music and 
dance of the people of the two neighboring countries of the Aegean Sea coast are very 
similar to each other. In the literature review on this subject, academic studies are found in 
which the effects of the Population Exchange and Population Exchange carried out in 1923 
are discussed. In this study, the relationship between what happened during the exchange 
period and music will be established. At the same time, the reflections of the difficult 
periods that the Turkish and Greek societies went through after the common life they went 
through, will be explained through the song samples that emerged from the common music 
tastes of the two societies. 

Keywords: Turkish-Greek Music, Rembetiko, Turkish-Greek Friendship 
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Phokaia’nın Ekonomi, Kültür ve Güzel Sanatlara Katkıları 

Phokaia's Contributions to Economics, Culture and Fine Arts 

Kıymet Dirican, Doktora Öğrencisi / PhD Student 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Foça kasabası 6. ve 7. yüzyılda oldukça etkili deniz ticaretini geliştirmişlerdir. Çünkü Foça 
deniz ticaretinde başta Marsilya ve İspanya’ya olmak üzere Smyrna Körfezi’nin kuzeyinde 
olması nedeniyle denizcilere ulaşım kolaylığı sağlamıştır. Anadolu’dan Ortadoğu’ya giden 
önemli ticaret yolu durumuna da gelmiştir. Hermos’un çok yakınında bulunan Foça kasabası; 
maddi, sanatsal ve manevi malların değişim hizmetinde bulunmuştur. Yunan sanat ve ticari 
zanaatları doğu ile karşılıklı etkileşim içinde olmuştur. Lidya-Pers imparatorluklarının ticaret 
yolu Phokaia’yı önemli bir noktaya getirmiştir. Phokaia’nın etki alanı Klazomeai, Colophon, 
Teos, Lebedos ve Erythrai ve batıda Midilli adasıdır. Bu ada, Phocaea ve Lesvos arasındaki 
madeni para anlaşmasını kabul ederek Phocaean para sistemini kabul etmiştir. Phokaialıların 
bastığı sikkelerde; Zeus, Hera, Herakles ve Hermes, arka yüzünde griffon, fok, boğa ve 
koçbaşları vardır. Phokaia tüm gücünü Batı Akdeniz’e yönelterek kendilerine özgü 
kolonizasyonu ilerlettiler. Herodot (I, 163) kaynağında: Phokaialılar, uzun deniz yolculuklarına 
çıkan Helenlerin ilkidir. İtalya’da Po’nun deltasındaki Adria bölgesini ve Endülüs’te Tiren-
Etruria, İberya-İspanya ve Tartessos topraklarını keşfetmişlerdir. Phokaia, güneydoğu 
kıyılarına ve Afrika kıyısı boyunca gelişen deniz ticaretini güvence altına almak için Korsika’da 
Alalia şehrini kurmuşlardır.  Phokaialılar, Antik Pelasg kenti Pyrgoi’ye yayılmışlar ve 
Paestum’un yakınlarında Hyele-Velia şehrini kurdular. Bu şehir Xenophanes, Parmenides ve 
Zenon ile gelişen okulun şehridir. Yunan kültürü Velia’dan Paestum’a, Palinuros’a yayılmıştır.  

Homeros’un Odysseia destanında Phokaia kıyılarında Orak Adası denizcileri çok etkilediği 
yazılmıştır. Herodotos’un arkaik dönemde sözünü ettiği surlara yapılan kazılarda ulaşılmıştır. 
1991 yılında da tiyatro bulunmuştur. Araştırmalar sonucunda Phokaia’da Kybele Kültü vardır. 
Athena tapınağının kuzey yönünde Liman kutsal alanında ve ayrıca adalarda Kybele tapınak 
alanları bulunmuştur.  Phokaia Athena tapınağı, İyonlulara aittir. Uygarlığın gelişmesine 
katkıda bulunan Phokaia, güzel sanatlara, kültürel, ekonomik ve ticari etkileriyle önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Phokaia, Deniz Ticareti, Kültür ve Sanat 

The town of Foça developed very effective maritime trade in the 6th and 7th centuries. 
Because Foça provides ease of access to seafarers in maritime trade, mainly to Marseille and 
Spain, as it is located in the north of Symyrna Bay. It has also become an important trade 
route from Anatolia to the Middle East. The town of Foça, which is very close to Hermos;  
provided the exchange of material, artistic and spiritual goods. Greek arts and trades 
interacted with the east. The trade route of the Lydian-Persian empires brought Phokaia to 
an important point. Phokaia's sphere of influence is Klazomeai, Colophon, Teos, Lebedos and 
Erythrai and the island of Lesbos in the west. This island adopted the Phocaean monetary 
system by accepting the coin agreement between Phocaea and Lesvos. On the coins minted 
by the Phokaians; Zeus, Hera, Heracles and Hermes, on the reverse side are griffon, seal, bull 
and ram heads. Phocaea directed all their power towards the western Mediterranean, 
advancing their unique colonization. In Herodotus (I, 163): Phokaians are the first of the 
Hellenes to go on long sea voyages.  They discovered the Adria region in the delta of the Po 
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in Italy and the Tyrrhenian-Etruria, Iberia-Spain and Tartessos lands in Andalusia. Phocaea 
founded the city of Alalia in Corsica to secure the thriving maritime trade to the southeast 
coast and along the African coast. The Phocaeans spread over the Ancient Pelasg city of 
Pyrgoi and founded the city of Hyele-Velia near Paestum. This city is the city of the 
flourishing school with Xenophanes, Parmenides and Zeno.  Greek culture spread from Velia 
to Paestum to Palinuros. 

In Homer's Odyssey epic, it is written that Orak Island on the shores of Phokaia greatly 
influenced the sailors. The walls mentioned by Herodotus in the archaic period were reached 
during the excavations. In 1991, the theater was found. As a result of the researches, there is 
the Cybele Cult in Phokaia. Cybele temple  were found in the harbor sanctuary to the north 
of the temple of Athena and also on the islands. The Phokaia Athena temple belongs to the 
Ionians. Phokaia, which contributed to the development of civilization, is important to fine 
arts, with its cultural, economic and commercial effects.  

Keywords: Phokaia, Sea Trade, Culture and Art 
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Avrupa Yeni Klasikçilik Sanatında Napolyon Bonapart ve Barışın Alegorisi 

Napoleon Bonapart in European Neoclassism Art and The Allegory of Peace 

Can Çobanoğlu, Doktora Öğrencisi / PhD Student 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Modern Fransa'nın kurucusu ve tarihin büyük fatihlerinden birisi olan Napolyon Bonapart, 
katıldığı önemli savaşlar ve bu savaşlardaki zaferlerinin sonucu olarak Fransa halkı için 
kurtarıcı ve barış getiren olarak da anılmaktadır. Savaş için hem karşıt hem de bütüncül bir 
anlam taşıyan barış kavramı açısından Napolyon Bonapart Avrupa sanat tarihinde tuval 
resmi, gravür ve heykel gibi görsel sanatların farklı alanlarında önemli eserlere konu 
olmuştur. Eserlerde Napolyon ve barış teması genellikle soyut ya da ruhsal bir anlamın somut 
veya maddi biçimler aracılığıyla temsil edilmesi anlamına gelen alegori kavramı ile işlenmiştir. 
Bu çalışma kapsamında Yeni klasikçilik döneminde barış ve zafer kavramlarının alegorik 
figürler ile işlenen eserlerin biçim ve içerik yönünden değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 
İncelenen eserlerde barış kavramı genellikle zeytin dalı ile tasvir edilirken zafer kavramı ise 
tahta geçme anlamı taşıyan taç ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte Napolyon’un barıştırıcı 
bir güç anlamında savaş tanrısı Mars olarak betimlendiği gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler: 
Napolyon Bonapart, Barış, Alegori, Neoklasizm 

Anahtar Kelimeler: Napolyon Bonapart, Barış, Alegori, Yeni Klasikçilik 

 

Napoleon Bonaparte, the founder of modern France and one of the great conquerors of 
history, is also known as the savior and peacemaker for the people of France as a result of 
the important wars he participated in and his victories in these wars. In terms of the concept 
of peace, which has both an opposite and a holistic meaning to war, Napoleon Bonaparte 
has been the subject of important works in different fields of visual arts such as canvas 
painting, engraving, and sculpture in European art history. In the works, Napoleon and the 
theme of peace are usually handled with the concept of allegory, which means the 
representation of an abstract or spiritual meaning through concrete or material forms.  In 
this study, it is aimed to evaluate the works processed with allegorical figures of peace and 
victory concepts in the Neoclassicism period in terms of form and content. In the works 
evaluated, the concept of peace is usually depicted with an olive branch, while the concept 
of victory is associated with the crown, which means enthronement. However, it has been 
observed that Napoleon is depicted as Mars, the god of war, in the sense of a pacifying 
power. 

Keywords: Napoleon Bonaparte, Peace, Allegory, Neoclassicism 
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Sanat ve Barış ilişkisi Perspektifinde Hayao Miyazaki Filmleri  

From the Perspective of the Relationship Between Art and Peace, Hayao Miyazaki Films 

Arş. Gör. Çağdaş Ülgen, Sanatta Yeterlik / Research Assistant, Proficiency in Arts 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Kendini ifade aracı olarak sanat, insanların düşünce ve duygularını dil engelini aşarak 
aktarabilen güçlü bir araçtır. Bu niteliği ile sanat geometrik ve zamansal mesafeleri aşabilme 
potansiyelini barındıran bir olgudur. Farklı kültür ve toplulukların birbirlerini anlaması, 
şiddetin ve dolayısıyla savaşın en önemli nedenlerinden biri olan öteki düşmanlığını ortadan 
kaldırarak çatışma ve anlaşmazlıklara son verebilme potansiyeline sahiptir. Bu noktada 
yetişkinlerden çok gençlerin ve çocukların tükettiği canlandırma (animation) filmleri 
geleceğin barışçıl bir şekilde oluşması konusunda önemli bir etkiye sahiptir.  

Hayao Miyazaki savaş ve getirdiği olumsuzlukları pek çok farklı çalışmasında konu edinmiş, 
Dünyaca ünlü Japon canlandırma yönetmenidir. İkinci dünya savaşı sonunda küçük bir 
çocukken bombalanan bir yerleşimden ailesiyle kaçmak zorunda kalan Miyazaki, savaş ve 
savaş sonrası yıkımı ve atom bombalarının Japonya’ya atıldığı dönemi yaşamış bir sanatçıdır. 
Hayao Miyazaki’nin barış söylemini izleyiciye aktarmak için filmlerinde kullandığı anlatı 
yöntemleri, Rüzgârlı Vadi (1984), Porco Roso (1992), Prenses Mononoke (1997) ve Yürüyen 
Şato (2004) filmleri başta olmak üzere çeşitli eserlerindeki olay, sahne ve karakterler aracılığı 
ile gösterge bilimsel yöntem kullanılarak ele alınacaktır. Miyazaki eserlerinde barışın önemini 
savaşın yıkımını göstererek işaret etmiştir, pastoral manzaralar ve doğal güzelliklerin yanı sıra 
eserleri büyük savaş makineleri ve bombalama sahneleri içermektedir. Savaşın insanları ve 
çevreyi düşürdüğü durumun korkunçluğunu sakin ancak güçlü sinematik bir dil ile anlatan 
yönetmen eserlerinde barışın öneminin izleyicide oluşmasını hedeflemektedir. Filmlerinde 
doğa ve insanların yaşam alanlarının yıkımı kadar savaşa dahil olan kişilerin iç dünyalarında 
yaşadıkları acılar ve dönüşüm de gösterilmektedir. Miyazakinin barış yanlısı düşünceleri 
samimi ve ilgi çekici bir hale getirerek izleyiciye aktarmaktadır. Kullandığı anlatı yollarının 
anlaşılması ile benzer anlatıları oluşturmak isteyen yönetmenler için yol gösterici çıkarımlar 
elde edilmiştir. Miyazaki’nin filmlerinin pek çok açısından biri olan, barış yanlısı tutumu 
aktarma biçimi detaylı bir şekilde ele alınarak yönetmenin filmlerinin daha iyi anlaşılmasına 
da katkı sağlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Hayao Miyazaki, Anime, Barış 

 

Art as a means of self-expression is a powerful tool that can convey people's thoughts and 
feelings by overcoming the language barrier. With this feature, art is a phenomenon that has 
the potential to transcend geometric and temporal distances. Understanding each other 
through different cultures and communities has the potential to end conflicts and 
disagreements by eliminating the enmity the other, which is one of the most important 
causes of violence and therefore war. At this point, animation films consumed by young 
people and children rather than adults have a significant impact on the peaceful formation 
of the future.  
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Hayao Miyazaki is a world-renowned Japanese animation director who has dealt with the 
war and its negative effects in many different works. Miyazaki, who had to flee with his 
family from a bombed settlement as a young child at the end of the Second World War, is an 
artist who has lived through the war and post-war destruction and the period when the 
atomic bombs were dropped on Japan. The narrative methods Hayao Miyazaki uses in his 
films to convey the discourse of peace to the audience through the events, scenes, and 
characters in his various works, especially in the films Windy Valley (1984), Porco Roso 
(1992), Princess Mononoke (1997) and Walking Castle (2004). The indicator will be handled 
using the scientific method. Miyazaki has highlighted the importance of peace in his works 
by showing the destruction of war, in addition to idyllic landscapes and natural beauty, his 
works include large war machines and bombing scenes. The director, who tells the horror of 
the situation that the war has brought down on people and the environment, with calm but 
strong cinematic language, aims to bring the importance of peace to the audience in his 
works. In his films, as well as the destruction of nature and people's living spaces, the pain, 
and transformation of the people involved in the war are shown. Miyazaki's peace-loving 
thoughts are conveyed to the audience by making them sincere and interesting. With the 
understanding of the narrative paths he uses, guiding inferences have been obtained for the 
directors who want to create similar narratives. Miyazaki's way of conveying the pro-peace 
attitude, which is one of the many aspects of his films, has been discussed in detail, 
contributing to a better understanding of the director's films. 

Keywords: Hayao Miyazaki, Anime, Peace 
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Gerhard Richter’in Savaş Dönemi Üretimlerinin Belirsizleşme Estetiği Bağlamında Analizi 

Analysis of Gerhard Richter's Wartime Productions in the Context of Uncertainty Aesthetics 

Öğr. Gör. Dr. Coşgu Ateş / Instructor, PhD 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İzmir Institute of Technology 

Savaş, toplumsal ve bireysel belirsizlik atmosferi yaratan bir karaktere sahiptir. Tarihsel 
olarak incelendiğinde, insanlığın iyileşmesi adına yaratılan kaotik ortamların sorumlusu 
olarak değişken formlarda görülür. Bu savaş formlarından biri de yıkıcı anlamına rağmen 
sanatsal olarak yapıcı görünüşe sahip bir izlenim içinde oluşudur. Sanatçılar olumsuz olan 
durumları ters çevirerek insanlığın iyileşmesine katkı sunmuştur. Bu bağlamda çalışmada, 
Dünya savaşı zamanlarına tanıklık eden bir sanatçı olan Gerhard Richter’in dönemsel algı 
değişimleri sonunda gelişen ve değişen bilinç-zihin yapısı ile sanatının nasıl biçimlendiği 
araştırılmıştır. Richter’in sanatında anadil olan resim (pentür), fotografik imajlarla destekli, 
karmaşık ve çoğunlukla bütünleşik bir anlatıya sahiptir. Sanatçı, genel olarak bu biçemsel 
tutarsızlığı tutarlı formlarla ifadelendirmiş, savaşın ruhsal izlerini de gerek biçimsel gerek 
içeriksel olarak bu tutarlılıkla biçimsel belirsizleşme estetiğinde bir araya getirmiştir. 
Fotografik (Foto imge) resimlerdeki figürler, flulaşma (muğlaklık artışı) biçimsel soyutlaştırma 
ile soyut fikri düşündürürken degradeli alan resimlerindeki salt soyut yaklaşımların, durumsal 
boşluk hissi yönünden kaygı verici olduğu gözlemlenmiştir. İkisinin sentezindeki absürditenin 
ise belirsizliğin zirvesini verdiği gözlenmiştir. Bu durumun hissi bile savaşın kaosunu anlamak 
için gerekçe olabilir. Bu yaklaşımlarla sanatçının yapıtlarını oluştururken belirsizleşme 
yöntemlerine nasıl değindiği, biçim içerik ilişkisinde kompozisyon kurgusu ve plastik dili nasıl 
yorumladığı incelenerek araştırma konusu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Belirsizlik, Algı, Görüntü, Savaş 

 

War has a character that creates an atmosphere of social and individual uncertainty. When 
examined historically, it is seen in variable forms as responsible for chaotic environments 
created in the name of humanity's recovery. One of these war forms is the formation of an 
impression with an artistically constructive appearance, despite the destructive meaning. 
Artists have contributed to the healing of humanity by turning negative situations upside 
down. Artists have contributed to the healing of humanity by turning negative situations 
upside down. In this context, in the study, Gerhard Richter, an artist who witnessed the 
times of World War, studied how his art was formed with a consciousness-mind structure 
that developed and changed at the end of periodic changes in perception. The painting 
(pentur), which is the mother tongue in Richter's art, has a complex and mostly integrated 
narrative, supported by photographic images. In general, the artist expressed this stylistic 
discrepancy with consistent forms, and he combined the spiritual traces of the war both 
formally and contextually with this consistency in the aesthetics of formal Deconstruction. It 
has been observed that while the figures in photographic (Photo image) paintings suggest an 
abstract idea with formal abstraction, the increase in ambiguity (blur), purely abstract 
approaches in gradient field paintings are alarming in terms of a sense of situational 
emptiness. It has been observed that the absurdity in the synthesis of the two gives the peak 
of uncertainty. Even the feeling of this situation can be grounds for understanding the chaos 



2. ULUSLARARASI SANAT - TASARIM KONFERANSI, PERFORMANS VE SERGİSİ   

8-9 Eylül, 2022 
2nd INTERNATIONAL ARTS - DESIGN CONFERENCE, PERFORMANCES & EXHIBITION 

September 8-9th, 2022 

20 
 

of the war. With these approaches, how the artist touches on ambiguity methods when 
creating his works, how he interprets compositional fiction and plastic language in the 
relationship of form and content, has been examined and made the subject of research. 

Keywords: Art, Uncertainty, Perception, Image, War 
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“Peace, is Just a Word”: The Transformative Power of Socially-engaged Art 

Prof. Dr. Karen Keifer-Boyd / Professor, PhD 

Penn Devlet Üniversitesi / Penn State University 

Eurythmics songwriters-singers-musicians, Annie Lennox and Dave Stewart, on their Peace 
Tour performed “Peace is Just a Word.” The song’s lyrics express a desire for inner peace 
and concern about humans exploiting the world’s resources. I visualize the lyrics with “JUST” 
in all caps to call attention to just societies addressing injustices and suggest the paradox of 
“just” in reference to words, “just a WORD.” Clearly words matter as speaking, reading, and 
writing are main forms of communication. Images and actions, also, powerfully 
communicate. People are the medium in socially-engaged art. Characteristics of socially-
engaged art actions are typically collaborative, participatory as co-creators of 
knowledge/understandings/experiences, interactive, dynamic, multivocal, dialogic, 
transformative, reciprocal, reflexive, and prioritize care, empowerment, and social justice. 
My contribution to the conference theme of “Art for Peace” in celebration of the 100th 
anniversary of the liberation of Izmir is to inspire socially-engaged art from discussing many 
examples of socially-engaged art. 

Keywords: Participatory Art Pedagogy, Eco-Social Justice Art, Affect, Agency, Embodiment, 
Inclusion, Intersectionality, Belonging, Worlding 
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Familiarizing Children with Contemporary Polish Music through Arts and Educational-
Artistic Project 

Doç. Dr. Gabriela Karin Konkol / Associate Professor, PhD 

Stanislaw Moniuszko Müzik Akademisi / Stanislaw Moniuszko Academy of Music 

How to get young people interested more deeply in music? What kind of activities may support the 
listeners' conscious music perception? How to encourage students to familiarize themselves with 
New Music pieces? 

Music perception, as one of the forms of music-related activities conducted in music lessons at 
schools, has been of concern to methodologists and music teachers for some time now. The 
conviction that the task of introducing students to art music and expanding their knowledge of 
musical repertoire requires that methodologists and practitioners of music education adopt an 
innovative approach to the search for new and effective methods of putting this form of musical 
activity in practice. 

One of the innovative ideas is my educational artistic project entitled "The World of New Music – 
Artists Well-Known and Unknown," whose aim is to familiarize the students with a selection of works 
by 20th- and 21st-century Polish composers, to encourage them to re-listen to the compositions and 
to discover other contemporary musical pieces referred to as New Music. The project covers a 
concert and a scientific study. The subject of research is the reception of New Music in 5th and 6th 
graders based on a selection of works by Polish composers in the light of diversified didactic 
activities. The concert program consists of five pieces: Swinging Music (1970) for clarinet, trombone, 
double bass and piano by Kazimierz Serocki; the first two sketches from Three Sketches for Harp 
(1972) by Witold Szalonek; Dream Bird (1980) for accordion and percussion by Zbigniew Bargielski, 
and Interactions for Musicians and Children (2020) by Maksym Kalinowski. The main aim of the 
presentation of each piece is the stimulation of the children’s musical and non-musical imagination. 
The “tools” with which the students are familiar, such as movement/dance, drawing, poetry or 
multimedia presentations, are meant to open up a whole new realm – the realm of New Music.  

The activities described in the author's own concept are aimed at the preparing students for the 
reception of art music, particularly the pieces by 20th- and 21st-century Polish composers. It is my 
hope that the author's idea will give you hints about answering the questions posed in the 
introductory part. 

Keywords: Contemporary Polish Music, Music Perception, Arts, Educational Artistic Project 
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Okul Öncesi Çocukların Müziğe İlişkin Algıları 

Preschool Children’s Perceptions about Music 

Arş. Gör. Dr. Aslı Kaya / Research Assistant, PhD 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Mugla Sitki Kocman University 

Bireyin müziksel gelişiminin anne karnındayken seslere tepki vermeye başlaması ile başladığı 
söylenebilir. Doğumdan sonra da çocuğun seslerle olan ilişkisi ve dolayısıyla müziğe ilişkin 
gelişimi şarkıları dinleyerek, mırıldanarak, dans ve oyunlarla, yeni öğrendikleri ile zamanla 
zenginleşerek yaşamı boyunca devam eder. Küçük yaşlardan itibaren müziksel bir çevre 
içinde bulunan çocuklar dil gelişimi, duygusal, sosyal gelişim ve psikomotor gelişim açısından 
sağlıklı bir gelişim göstermektedir.  

Bu araştırmanın amacı; çocuklarının müzikle ilgili farkındalıklarını arttırmaya yönelik olarak 
hazırlanan müzik öğretim programının çocukların müziğe ilişkin algıları üzerindeki etkilerini 
ortaya çıkarmaktır.  

Araştırmada kontrol grupsuz deney deseni kullanılmıştır. Araştırma deseninde bağımlı 
değişken anaokuluna devam etmekte olan 5 yaş çocuklarının müziğe ilişkin algıları, etkisi 
incelenen bağımsız değişken ise müzik öğretim programıdır. Yapılan çalışmada deney 
grubuna; öğrenim gördükleri kurumun öğretim programına ek olarak araştırmacı tarafından 
hazırlanan 8 haftalık müzik öğretim programı uygulanmıştır. Müzik öğretim programında yer 
alan etkinlikler aktif öğrenme yaklaşımı ile çocukların müziğe ilişkin algılarının 
geliştirilmesinin yanı sıra yaratıcı düşünme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenerek 
planlanmıştır. Programda yer alan ana hedefler çerçevesinde “çalgı ve çalgı çeşitlerini bilme, 
müzisyen kavramını bilme, kendini yaratıcı yollarla ifade etme, müziksel ortamda bulunma” 
hedeflerine yönelik olarak oluşturulmuştur.  

Araştırmanın çalışma grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gündüz Bakım Evi’nde 2019-
2020 Eğitim-Öğretim Yılı I. Yarıyılda 5 yaş grubunda öğrenim görmekte olan 16 öğrenci 
oluşturmaktadır. Katılımcılar; ön-test ve son-test ölçümlerine katılmalarının yanı sıra derse 
devam koşulu da göz önünde bulundurularak seçilmiştir.  

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca çocuklardan müzik ve müzisyenin kendisi için ifade ettiklerini 
resmetmesi istenmiştir. Sözel verilerin analizinde analiz yapan kişinin güvenirliğinin 
hesaplanması için görüşmeyi yapan araştırmacının veri kodlama güvenirliğine bakılmıştır.  

Okul öncesi eğitim müzik dersinde çocuklarının müzikle ilgili farkındalıklarını arttırmaya 
yönelik olarak geliştirilmiş olan müzik öğretim programı kapsamında yapılan etkinliklerle 
öğrencilerin müzik ve müzisyen kavramına yönelik algılarında olumlu yönde değişikliklerin 
meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Müzik Eğitimi, Müziğe İlişkin Algı 

 

It can be said that the musical development of the individual begins when he begins to react 
to sounds while in the mother's womb. After birth, the child's relationship with sounds, and 
therefore his development of music, continues throughout his life, enriching with time by 
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listening to songs, humming, dancing and games, and what he has learned. Children who are 
in a musical environment from an early age show a healthy development in terms of 
language development, emotional, social development and psychomotor development. 

The aim of this research is to reveal the effects of the music education program prepared to 
increase the awareness of children about music on children's perceptions of music. 

Experimental design without control group was used in the study. The dependent variable in 
the research design is the perceptions of 5-year-old children attending kindergarten 
regarding music, and the independent variable whose effect is examined is the music 
education program. In the study, an 8-week music education program prepared by the 
researcher was applied to the experimental group in addition to the curriculum of the 
institution they studied. The activities in the music curriculum were planned with the active 
learning approach, aiming to develop children's perceptions of music as well as improving 
their creative thinking skills. It was created within the framework of the main objectives in 
the program, "knowing the instrument and types of instruments, knowing the concept of 
musician, expressing oneself in creative ways, being in a musical environment". 

The study group of the research consists of 16 students in the age group of 5 who are 
studying at Muğla Sıtkı Koçman University Day Care Center in the first semester of the 2019-
2020 Academic Year. Participants were selected by taking into consideration the pre-test 
and post-test measurements as well as the attendance requirement. 

The data of the study were collected using a structured interview form developed by the 
researcher. In addition, the children were asked to paint what the music and the musician 
meant to them. In order to calculate the reliability of the analyzer in the analysis of verbal 
data, the data coding reliability of the interviewer was examined. 

It has been concluded that positive changes have occurred in the students' perceptions of 
the concept of music and musicians with the activities carried out within the scope of the 
music education program, which was developed to increase the awareness of children about 
music in the preschool education music lesson. 

Keywords: Preschool Period, Music Education, Perception of Music 
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Okul Öncesi Dönemde Dalcroze Yaklaşımlı Müzik Derslerine Yönelik Öğretmen Gözlemleri 

Teacher Observations on Music Lessons with Dalcroze Approach in Preschool Period 

Ezgi Tamcan, Yüksek Lisans öğrencisi / Graduate Student  

Prof. Dr. Banu Özevin / Professor, PhD 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Toplumun bir parçası olan birey dünyaya geldiği andan itibaren dış dünyaya karşı tepkiler 
vermeye ve ilk eğitimlerine ailede başlamaktadır. Paylaşılan özel yaşantılar, genetik faktörler 
birleştiğinde çocuk için en etkin kurumun da aile olduğu görülür. Müzik ise daha anne 
karnında bireyin hayatına giren bir olgudur. Müzik eğitimi de aynı şekilde ilk önce ailede 
başlamalıdır çünkü çocuğun algılama düzeyinin en yüksek olduğu dönemler erken yaşlardır. 
Kendini ifade edebilme, estetik duygulara sahip olabilme, kültürel birikim, dil becerisi ve 
bilişsel-sosyal beceriler gibi insan hayatında bulunan önemli unsurlar sanat ve müzik 
eğitimiyle oluşmaktadır. 

Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim kurumlarının amaçları, çocukları, belli 
alanlarında yetiştirmek değil, çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel gelişiminin 
sağlanmasına yönelik olmalıdır. Aynı şekilde bireyin gelişimine olumlu katkılar sağlayan müzik 
eğitimi de bu kurumlarda çocuğu eğitme yollarından biri olarak verilmektedir. Fakat okul 
öncesi eğitimde müzik eğitiminden beklenen hedefler çeşitli etkenler sebebi ile her zaman 
tam anlamıyla gerçekleştirilememektedir.  

Okulöncesi eğitim kurumlarında müzik etkinlikleri planlanırken çocukların, özellikleri, 
ihtiyaçları ve hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmalıdır. Daha sonra çocuğa ve gruba 
uygun amaçlar, etkinlikler belirlenmelidir. Günümüze kadar süre gelen eğitimde yöntem 
tartışmaları, müzik eğitiminde de varlığını geleneksel yaklaşımlar ve güncel yaklaşımlar olarak 
sürdürmüştür.  

Felsefesi insan bedenini çok iyi akortlanmış bir müzik aletine dönüştürmek olan Emilé Jaques 
Dalcroze (1865–1950), hareket yoluyla müziği öğrenme ve yaşama yöntemi olan 
“Eurhythmics” metodunu geliştiren İsveçli müzisyen ve müzik eğitimcisidir. Metodun 
birbirine eşit öneme sahip üç temel öğesi vardır: Eurhythmics, kulak eğitimi-solfej ve 
doğaçlama. Dalcroze’a göre bu üç öğe birlikte ele alındığında, bir müzisyen için eksiksiz müzik 
eğitimini oluştururlar. 

Okul öncesi dönemde müzik öğretmenlerinin bilgileri öğrencilere söyleyip, ezbere temeller 
atmaktansa var olan güncel yaklaşımları kullanarak ders planları mümkündür. Bu çalışmada 
özel bir okul öncesi kurumunda 3-6 yaş arasındaki öğrencilerle bahsedilen güncel 
yaklaşımlardan bir tanesi olan “Dalcroze Methodu”na uygun ders planları hazırlanmış ve 
öğrenci gözlemleri kaydedilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Okul Öncesi Dönem, Dalcroze Metodu 

 

The individual, who is a part of the society, starts to react to the outside world and his/her 
first education in the family from the moment he/she is born. When shared special moments 
and genetic factors are combined, it is seen that the most effective institution for the child is 
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the family. Music, on the other hand, is a phenomenon that enters the life of an individual 
even in the womb. Music education should also start in the family first, because the child's 
perception level is the highest in the early years. Important elements in human life such as 
expressing oneself, having aesthetic feelings, cultural accumulation, language skills and 
cognitive-social skills are formed by art and music education. 

The aims of pre-school education institutions, which are the first step of education, should 
be aimed at ensuring the physical, social, emotional and cognitive development of the child, 
not raising children in single area. Likewise, music education, which contributes positively to 
the development of the individual, is given in these institutions as one of the ways of 
educating the child. However, the goals expected from music education in pre-school 
education cannot always be fully realized due to various factors. 

Children's characteristics, needs and readiness levels should be taken into account when 
planning musical activities in preschool education institutions. Then, goals and activities 
suitable for the child and the group should be determined. The debates on method in 
education, which have continued until today, have continued their existence in music 
education as traditional approaches and current approaches. 

Emilé Jaques Dalcroze (1865–1950), whose philosophy is to transform the human body into 
a well-tuned musical instrument, was a Swedish musician and music educator who 
developed the "Eurhythmics" method, a method of learning and living music through 
movement. The method has three equally important elements: Eurhythmics, ear training-
solfeggio and improvisation. Taken together, these three elements, according to Dalcroze, 
constitute the complete musical education for a musician. 

Lesson plans are possible by using current approaches rather than teaching the information 
to the students and laying the foundations by heart in the pre-school period. In this study, 
lesson plans were prepared in accordance with the "Dalcroze Method", which is one of the 
current approaches mentioned, with students aged 3-6 in a private preschool institution and 
teacher observations were recorded. 

Keywords: Music Education, Preschool Period, Dalcroze Method 
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Modern Flüt Teknikleri Açısından Solo Flüt “Sa-na-ne” Eserinin İncelenmesi 

Analysis of the “Sa-na-ne” for Solo Flute in terms of Extended Flute Techniques 

Dr. Öğretim Üyesi Seçil Soytok Nalçacı / Assistant Professor, PhD. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Manisa Celal Bayar University 

20. yüzyıl itibariyle besteciler müziğin daha özgürce ifade edilmesi gerektiği ve mevcut 
tekniklerin yetersiz kaldığı fikrinden yola çıkarak müzikte yeni arayış ve farklılar bulma yoluna 
gitmişlerdir. Böylelikle çalgıların sınırlarını zorlayarak kapasitelerini genişletmiş ve modern 
çalma tekniklerinin (extended techniques) ortaya çıkmasına olanak sağlamışlardır. Modern 
teknikler, klasik teknikten farklı olarak olağan dışı ses üretme, alışılmışın dışında çalma ya da 
söyleme becerisi olarak açıklanmaktadır. 20. yüzyıldaki genel durumla paralel olarak flütte de 
ses, tını ve teknik imkanlar bakımından gelişmeler görülmüştür. Flütteki modern teknikler tını 
değişimleri, ses değişimleri, çokseslendirme (polifoni) teknikleri ve atak teknikleri olarak dört 
kategoride gruplandırılmıştır. 1930’lu yıllardan günümüze modern teknikler içeren çok sayıda 
flüt eseri bestelenmiştir. Bu araştırmada Türk besteci ve akademisyen İlke Karcılıoğlu’nun 
solo flüt için bestelediği “Sa-na-ne” adlı eseri modern flüt teknikleri açısından incelenmiş ve 
flüt eğitiminde kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Araştırmada “Sa-na-ne” adlı eserin flüt 
eğitimcilerine ve öğrencilerine tanıtılması, bu eser aracılığıyla modern flüt tekniklerinin 
öğretilmesi ve eserin ülkemiz flüt programlarında yer almasını sağlamak amaçlanmıştır. 
Araştırma nitel bir çalışmadır. Verilerin analizinde doküman incelemesi yöntemi 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre “Sa-na-ne” adlı solo flüt eserinin tını değişimleri 
hariç diğer üç kategorideki modern flüt tekniklerinden örnekler içerdiği görülmüştür. Eserde, 
ses değişimleri tekniklerinden glissando ve mikroton, çokseslendirme tekniklerinden ses 
kullanımı; atak tekniklerinden ise perde sesleri, kurbağa dili, pizzicato ve hecelemeye ait 
pasajlar bulunmaktadır. Bu üç kategoride yer alan modern flüt tekniklerinin özellikle tını 
değişimleri kategorisinde yer alan tekniklere göre daha kolay olduğu düşünülmektedir. Bu 
düşünceden yola çıkılarak “Sa-na-ne” adlı eserin modern tekniklerin öğretilmesi amacıyla flüt 
eğitimi dağarına dahil edilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Modern Flüt Teknikleri, Flüt Eğitimi, Sa-na-ne 

 

As of the 20th century, composers have sought new quests and found differences in music, 
based on the idea that music should be expressed more freely and existing techniques are 
insufficient. Thus, by pushing the limits of the instruments, composers extended the 
technical capacities of many instruments and enabled the emergence of extended 
techniques. Extended techniques are explained as the ability to produce unusual sounds, 
play or sing unusually, unlike the classical techniques.  In the 20th century,  the timbre, 
sound effects and technical possibilities are developed in flute performance. The extended 
flute techniques are grouped into four categories as timbre changes, voice changes, 
polyphony techniques and attack techniques. Since the 1930s, many flute works containing 
extended techniques have been composed. In this research, “Sa-na-ne” for solo flute by 
Turkish composer and academician İlke Karcılıoğlu was examined in terms of extended 
techniques and its usability in flute education was evaluated. Also, it was aimed to introduce 
"Sa-na-ne" for solo flute to flute teachers and students, to teach extended flute techniques 
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through this piece, and to ensure that the piece is included in the flute programs. The 
research is a qualitative study. Document analysis method was used in the analysis of the 
data. According to the findings, it has been seen that "Sa-na-ne" for solo flute contains 
examples of extended flute techniques in three other categories, except for timbre changes. 
In the piece, there are glissando and microtone from voice change techniques, sing and play 
from polyphony techniques, key click, flutter tongue, pizzicato and spelling passages from 
attack techniques. It is thought that the extended flute techniques in these three categories 
are easier than the techniques in the category of timbre changes. Based on this idea, it has 
been suggested that the piece "Sa-na-ne" for solo flute be included in the flute education 
repertoire in order to teach extended flute techniques. 

Keywords: Modern Flute Techniques, Flute Education, Sa-na-ne 
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Ne işin Var Dışarıda? Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin  

Ders Dışı Etkinliklere Katılım Durumları 

What Are You Doing Outside? The States of Fine Arts Education Students’ Attendance to 
Extracurricular Events 

Dr. Öğretim Üyesi Evin Erden Topoğlu / Assistant Professor, PhD 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Aydın Adnan Menderes University 

Üniversiteler, bireylere yalnızca öğretim programları aracılığıyla akademik bilgilerin verildiği 
kurumlar değil, aynı zamanda kişilerin kendilerini ders dışında da sosyal, kültürel, sportif, 
bilimsel ve eğitsel pek çok alanda geliştirebileceği olanakların sunulduğu öğrenme ve 
araştırma ortamlarıdır.  Bu bakımdan, üniversite eğitimi süreci önceki okul yaşantılarından 
farklı olarak öğrencinin kendi öğrenmesini düzenlemede daha özgür olduğu bir dönemdir. 
Yapılan bazı araştırmalar öğrenmenin öğretim programındaki derslerle sınırlı olmadığına ve 
öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımlarının sosyal entegrasyon (Wilcox, 2006), bilişsel 
gelişim, potansiyel gelişimi, akran etkileşimi (Anzivino ve Rostan, 2017, s. 185; Kuh, 1993; 
Kuh, 1995) gibi konularda etkili olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu araştırma, çoğu bölümden 
farklı olarak alanları gereği sosyal ve kültürel ortamlarda aktif olarak yer alması beklenen 
güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği ve resim-iş öğretmenliği programı 
öğrencilerinin ders dışı zamanlarını nasıl değerlendirdikleri ve üniversite yaşantısının 
sunduğu etkinliklere katılım durumlarını, bu durumları etkileyen faktörleri ve etkinliklerden 
beklentilerini incelemeyi amaçlayan bir tarama çalışmasıdır.  Bu nedenle, mevcut araştırma 
eğitimin niteliğinin arttırılmasına olan katkısı bakımından önem taşımaktadır. Çalışma 
grubunu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümünde öğrenim gören 149 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi 
formu ve ders dışı etkinliklere katılım anketi aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin 
çözümlenmesinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama gibi betimsel istatistiksel analizlerle 
birlikte açık uçlu sorular için içerik analizi uygulanacaktır. Araştırma bulguları literatür 
doğrultusunda tartışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Eğitimi, Resim-İş Eğitimi, Ders Dışı 
Etkinlikler, Katılım Durumları 

 

Universities are not only institutions that give individuals solely academic information via 
their curriculums but also learning and studying environments that offer individuals to 
improve their social, cultural, sportive, scientific, and educational aspects with through 
extracurricular activities. Hence undergraduate period differs from prior school experiences 
in respect to students’ freedom and regulations on their own learning. In some research, it is 
emphasized that learning is not limited by the courses in the curriculum and the effects on 
students’ attendance to extracurricular activities to social integration, cognitive 
development, potential development, peer interaction (Anzivino ve Rostan, 2017, s. 185; 
Kuh, 1993; Kuh, 1995).  This study is a survey that aims to investigate how preservice music 
and art teachers, who are expected to attend extracurricular activities, spend their times off 
the course, the state of these students’ attendance at events that are offered by the 
university life, the factors that affect these states, and their expectations on these events. In 
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this sense, the present study is important regarding the contribution to enhancing the 
quality of education. 149 preservice music and art teachers who gather education from 
Adnan Menderes University Faculty of Education Department of Fine Arts attended the 
study. Personal Information Form and Survey of Participation in Extracurricular Activities 
were used in order to gather data. Percentage, frequency, and arithmetic mean will be used 
for data analysis. In addition, content analysis will be used for open ended questions. The 
findings will be discussed in the light of the literature. 

Keywords: Fine Arts Education, Music Education, Art Education, Extracurricular Activities, 
Participation Status 
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Oryantalist Ressamların Gözünden İzmir 

Izmir through the Eyes of Orientalist Painters 

Prof. Dr. Semra Daşçı / Professor, PhD 

Ege Üniversitesi / Ege University 

Birçok kültürün izlerini taşıyan ve yüzyıllar boyunca işlek bir liman kenti olarak sayısız konuğu 
ağırlayan İzmir, hiç kuşkusuz sayısız resme de konu olmuştur. Konukların çeşitliliği kadar 
betimlemelerin çeşitliliği de dikkat çekicidir; kimi zaman yağlıboya bir tabloda, bir kitap sayfasında, 
kimi zaman da bir seyahatnamenin içinde ya da bir eskiz defterinde hayat bulmuştur. 17. yüzyılda 
önemli bir ticaret merkezi olma yolunda ilerleyen İzmir, bu tarihten itibaren resim ve gravürlerde 
daha sık yer almaya başlamış, 19. yüzyılda kente gelen yabancı ziyaretçiler ve buna bağlı olarak kenti 
farklı yönleriyle ele alan görünümler sayıca artmıştır.   

Eskiye dayanan tarihi ile bir açık hava müzesi görünümündeki İzmir, antik kalıntıları, kent halkının 
etnik ve dinsel çeşitliliği, giyim tarzı, gelenekleri, tarım ürünleri, çarşıları ve sokakları mektuplarda, 
günlüklerde, tablo ve gravürlerde kendini sıkça göstermiştir. Atölyelerinin dışına çıkarak seyahat 
etmeye başlayan, konu zenginliği dışında renk ve ışık farklılıklarını keşfetmek isteyen 19. yüzyıl 
ressamları gezdikleri yerleri resim dili ile anlatmışlardır. İzmir kenti bu anlamda, aralarında kadın 
ressamların da bulunduğu sanatçılar için oldukça elverişli bir ortam sunmuş, ressamların gözlem gücü 
ve teknik ustalıkları ile geçmişe ait görünümler kalıcı sanat eserlerine dönüşmüştür. Bu eserler 
sanatsal açıdan taşıdıkları değerin yanında, kentin tarihi ile ilgili bilinenlere yenilerini eklemeleri 
bakımından da önemlidir. İzmir’i farklı yönleriyle ele alan araştırmacılar için göz ardı edilemeyecek 
eşsiz bilgiler sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İzmir, Smyrna, Ressam, Gezgin, Oryantalizm 

Izmir, which has hosted countless visitors as a bustling port city for centuries and bears the 
imprints of diverse cultures, has surely been depicted in a great deal of art. The variety of 
descriptions is equally impressive as the variety of visitors; they have occasionally come to 
life in an oil painting, a book page, a travel journal, or a sketchbook. Izmir started to appear 
more frequently in paintings and engravings after it began to develop into a significant 
trading hub in the 17th century. Since then, the city has witnessed an increase in the number 
of foreign visitors in the 19th century, as well as in the number of works that deal with the 
city in various ways.  

Izmir, which looks like an outdoor museum with its ancient history, has frequently been 
depicted in letters, diaries, paintings and engravings with its ancient ruins, the ethnic and 
religious diversity of the city's inhabitants, clothing customs, agricultural products, bazaars, 
and streets. The 19th-century artists described their locations using the language of painting 
as they began to venture outside of their studios in search of color and light changes in 
addition to the richness of their subjects. In this manner, Izmir has created a highly 
welcoming climate for artists, especially female painters, and thanks to their keen eye for 
detail and technical prowess, the painters have transformed historical views into enduring 
works of art. In addition to their artistic worth, these works are significant in that they 
provide new details to those already known about the city's history. Researchers studying 
Izmir from all angles cannot ignore the unique knowledge it presents. 

Keywords: İzmir, Smyrna, Painter, Traveller, Orientalism  
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Sanat Terapisiyle Ergenin Kendisiyle Barışması 

Adolescent's Reconciliation with Himself with Art Therapy 

Sündüs Adem, Yüksek Lisans Mezunu / Master of Guidance and Psychological Counseling 
Education 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Ergenlik, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemidir. Bedensel, zihinsel, sosyal 
alandaki gelişim yanında duygusal değişimin ve gelişimin yoğun olarak yaşandığı dönemdir.  

Ergenlikte benliğin gelişimi; kendini tanıma, anlama ve kendi yargılarını oluşturması süreci 
ancak ergenin çevresiyle kurduğu ilişkiler bağlamında mümkündür. Bu ilişkiler yardımıyla 
olumlu benlik saygısını kazanması, kendisiyle barışması gelişim sürecinin nihai hedefidir. Bu 
gelişimsel krizin atlatılması, ergenlerin grup içinde kendi duygularını tanımaları, ifade 
etmeleri, ötekinin duygusunu dinlemeleri onlara tanıklık yapmaları ile kolaylaşır.  

Terapide sanatın kullanılması, içsel olanın dışa çıkmasına hız katar. İç dünyamıza alınan tüm 
yaşantılar, algılar dış dünyayı algılayışımızı etkiler. Sanatla terapi ile içsel malzemeler simgeler 
yoluyla dışa vurulur.    

 Bu çalışmanın amacı; sanatla terapi grup uygulamalarının 15-17 arasındaki ergenlerin 
duygusal farkındalık ve benlik gelişimlerine olan etkisinin incelenmesidir. Katılımcılara amaç 
ve içerikle ilgili bir tanıtma ve tanışma toplantısı yapılmış, gönüllü olan sekiz kız öğrenci ile 
haftada bir, her biri yüz yirmi dakikadan oluşan on iki oturum resim, müzik, edebiyat, tiyatro, 
hareket ve dans unsurlarının kullanıldığı psikoterapötik bir grup uygulaması yapılmıştır. Her 
oturum ısınma çalışması ile başlayıp sonra ana çalışma en son duyguların paylaşılmasıyla 
sonlanmıştır. Çalışmaların yönergesi lider tarafından verilmiş olup co terapist gözlemci 
rolünde olmuştur. Ölçek olarak ön ve son test çalışmasında Silver Çizim Testi kullanılmıştır. 
Çalışmanın sonunda; “kendilik imgesi” .011, “Duygusal gelişim”.165, “Mizahın Kullanımı” 
.097 alanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark ortaya çıkmıştır (P).  

  Ergenlerin yapılandırılmış grup terapisinde sanatın iyileştirici gücü ile, kendi duygularını fark 
etmeleri, ötekine tanıklık yapmaları, ortak ürün oluştururken yaratıcılıklarını kullanmaları 
sonucunda olumlu benlik gelişimleri sağlanmıştır. Sanatın duygusal gelişimi   destekleyici ve 
geliştirici işlevi olduğu gibi ergenin kendisiyle barışmasını kolaylaştırıcı dolayısıyla toplumsal 
barışı da geliştirici olduğu gözlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Duygusal Farkındalık, Benlik Saygısı, Ergenlik, Sanatla Terapi 

 

Adolescence is the transitional period between childhood and adulthood. It is a period in 
which emotional change and development are experienced intensely as well as physical, 
mental and social development. 

The development of the self in adolescence; The process of recognizing, understanding and 
forming his own judgments is possible only in the context of the adolescent's relations with 
his environment. With the help of these relationships, gaining positive self-esteem and 
making peace with himself is the ultimate goal of the development process. Overcoming this 
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developmental crisis is facilitated by adolescents' recognizing and expressing their own 
feelings in the group, listening to the feelings of the other and witnessing them. 

The use of art in therapy accelerates the coming out of the inner. All experiences and 
perceptions taken into our inner world affect our perception of the outer world. In art 
therapy, inner materials are expressed through symbols. 

The aim of this study; The aim of this study is to examine the effects of art therapy group 
practices on emotional awareness and self-development of adolescents aged 15-17. An 
introduction and acquaintance meeting was held with the participants about the purpose 
and content, and a psychotherapeutic group practice was conducted with eight female 
volunteers once a week, in twelve sessions of one hundred and twenty minutes each, in 
which the elements of painting, music, literature, theater, movement and dance were used. 
Each session started with a warm-up exercise and then the main exercise ended with the 
final sharing of emotions. The instructions of the studies were given by the leader and the 
co-therapist was in the role of observer. Silver Drawing Test was used as a scale in the pre-
test and post-test study. At the end of the study; There was a statistically significant 
difference in the fields of “self-image” .011, “Emotional development”.165, “Use of humor” 
.097(P). 

Adolescents' positive self-development was achieved as a result of recognizing their own 
feelings, witnessing the other, using their creativity while creating a common product, with 
the healing power of art in structured group therapy. It has been observed that art has a 
function of supporting and developing emotional development, as well as facilitating the 
adolescent's reconciliation with himself, thus improving social peace. 

Keywords: Emotional Awareness, Self-Esteem, Adolescence, Art Therapy 
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Görsel Kültürle İlişkisi Bağlamında Sanat Eserleri Üzeri Yapılan Parodilere Bakış 

A Look at Parodies on Works of Art in the Context of its Relationship with Visual Culture 

Arş. Gör. Dr. Elif Çakıroğlu / Research Assistant, PhD 

Pamukkale Üniversitesi / Pamukkale University 

Görsel kültür, geleneksel tekniklerle üretilmiş sanat eserlerinden güncel teknolojilerin 
sağladığı sinema, tv, bilgisayar, internet ve sosyal medyada sunulan görsel içeriklere kadar 
genişleyen bir yelpazeyi içine alan görsel deneyimlerle ilgilenmektedir. Aynı zamanda her 
türlü görsel imgeyi anlam ve içerik olarak metinlerarasılık kapsamında anlamlandırmaktadır. 
Metinlerarasılık; alıntılama yoluyla resimler arasında ya da farklı sanatsal biçimler arasında 
göstergelerarasılık aracılığıyla gerçekleşmektedir. Alıntılama biçimlerinden biri olan parodi 
(yansılama) ise, görsel sanatlarda sanatçıların; sanat eserlerini yaşama ve kültüre ait imge, 
sembol ve göstergelerle ilişkilendirerek gülünç ya da komik olabilecek unsurlarla yeniden 
ürettiği bir alıntılama biçimi olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada Gerard Rancinan’ın Maids of 
Honor, Daniel Spoerri’nin Ironing Board, Banksy’nin The Girl With The Pierced Eardrum adlı 
parodi içeren yeniden üretim yapıtlarının göstergelerarasılık yaklaşımıyla görsel kültürle 
ilişkisi bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak çalışmanın amacı kapsamında 
incelenen sanat eserlerinin parodilerinde, popüler kültür unsurlarının kullanıldığı; geçmiş ve 
günümüz toplumsal yaşamı karşılaştırılarak zıtlıklara yer verildiği; böylelikle zamanın yarattığı 
farklılıklara atıfta bulunularak görsel kültürümüzün bir parçası olan güncel bireysel ve 
toplumsal gelişim ve değişimlere dikkat çekildiği anlaşılmıştır. Bunun yanısıra görsel 
kültürümüzün bir parçası olan sanat nesnesinin günümüz yaşantısındaki yerine dönük 
sorgulamaları içerdiği görülmüştür. Çalışma, yorum becerisi ve eleştirel bakış geliştirmek ve 
görsel kültürü anlamlandırmaya katkı sağlaması açısından önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Görsel Kültür, Parodi, Gerard Rancinan, Daniel Spoerri, Banksy 

 

Visual culture is concerned with visual experiences that encompass a wide spectrum, from 
works of art produced with traditional techniques to visual content provided by 
contemporary technologies such as cinema, TV, computers, the internet and social media. At 
the same time, it makes sense of all kinds of visual images within the scope of intertextuality 
as meaning and content. Intertextuality; It takes place through the inter-semiotics between 
paintings by quoting or between different artistic forms.  Parody (reflection), which is one of 
the ways of citation, is the artist's in visual arts; It stands out as a form of citation that 
reproduces works of art with elements that can be ridiculous or funny by associating them 
with images, symbols and signs of life and culture. In this study, it is aimed to examine the 
reproduction works of Gerard Rancinan's Maids of Honor, Daniel Spoerri's Ironing Board, 
Banksy's The Girl With The Pierced Eardrum which contain parody, in the context of their 
relationship with visual culture with the intersemiotic approach. As a result, in the parodies 
of the works of art examined within the scope of the study, elements of popular culture are 
used; past and present social life is compared and contrasts are included; Thus, it is 
understood that by referring to the differences created by time, attention is drawn to the 
current individual and social developments and changes that are a part of our visual culture. 
In addition, it has been seen that the art object, which is a part of our visual culture, includes 
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questions about its place in today's life. The study is considered important in terms of 
developing interpretation skills and critical perspective and contributing to the 
understanding of visual culture. 

Keywords: Visual Culture, Parody, Gerard Rancinan, Daniel Spoerri, Banksy 
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Benim Bedenim, Benim Duygum 

My Body, My Emotion 

Sündüs Adem, Yüksek Lisans Mezunu / Master of Guidance and Psychological Counseling 
Education 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Dans/hareket terapisi ruhsal sağaltımı beden ve zihin arasında köprü kurarak ve dansın 
yaratıcı ifadeye yönelik elemanlarını kullanarak gerçekleştirmeyi esas alan bir yaratıcı sanat 
terapisi yöntemidir. 1940’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde şekillenmeye başlayan 
dans terapisi günümüzde çocuklardan yaşlılara çeşitli yaş gruplarıyla uygulanabilen bağımsız 
bir psikoterapi yöntemi haline gelmiştir. 

Bedeni fark etmek; bedende kilitlenen duyguların farkına varmak ve ayırt etmek sonrasında   
bunu hareketsel biçime dönüştürmek bedeni ve duygu dünyası arasında köprüyü kurmakla 
olabilir. Burada önemli olan hareketin estetik olması değil, duygunun hareketle sembolik 
olarak ifade edilmesi, aynalanmasıdır. 

Bu çalışmanın amacı, on iki yaşında olan 8 kızın, terapist tarafından oluşturulan güvenli 
alanda yapılandırılmış olan oyun oynamaları, duygularını ve bedenlerini fark etmeleri sanatın 
iyileştirici gücünü deneyimlemelerini sağlamaktır. Çalışmanın amacı ve süresi katılımcı ve 
velilerine açıklanmış, gönüllü olarak çalışmaya katılmak isteyenlerden grup oluşmuştur. 
Ayrıca velilerinden onay belgesi alınmıştır. Oturumlar seksen dakika olup on iki hafta 
sürmüştür. Haftada bir gün ders çıkışında yapılmıştır. İlk hafta grup kuralları belirlenmiş, hep 
birlikte bunlara uymaya karar verilmiştir.  

Her oturum öncelikle “şimdi ve buradayı” vurgulayan bedensel ve zihinsel olarak onları ana 
çalışmaya hazırlayan, ısınmalarını sağlayan yapıda oluşturulmuştur. Ana çalışmada 
yönergelerin kısa ve net olmasına dikkat edilmiş, duygularını fark etmek ve duygularını 
hareketle ifade etmeleri için cesaretlendirilmişlerdir. Bazen bireysel çoğunlukla ikili dans 
etmeleri yoluyla birbirlerinin duygularını aynalamaları amaçlanmıştır. Müzik, her çalışmanın 
özelliğine göre seçilmiş olup özellikle sözsüz ve Türkçe olmayan ezgiler tercih edilmiştir.  

Çalışmanın sonunda katılımcıların kendilerini ifade ederken kullandıkları duyguların 
çeşitliliğinin arttığı gözlenmiştir. Dans etmekten keyif aldıkları ve birlikte dans ederek 
birbirlerine karşı empati duygularının arttığı gözlenmiştir. Kendilerine sağlanan güvenli 
alanda dans etmelerini gözlemlemek, imam hatip ortaokulunda sanatın iyileştirici gücüne 
tanıklık yapmak hepimiz için harika bir deneyim olmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Duygusal ve Bedensel Farkındalık, Oyun, Sanatla Terapi, Hareket Dans 
Terapisi 

 

Dance/movement therapy is a creative art therapy method that is based on performing 
mental healing by bridging the body and mind and using the elements of dance for creative 
expression. Dance therapy, which started to take shape in the United States in the 1940s, 
has now become an independent psychotherapy method that can be applied to various age 
groups, from children to the elderly. 
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Noticing the body; Recognizing and distinguishing the emotions  locked in the body and then 
turning it into a moving form can be achieved by building a bridge between the body and the 
emotional world. The important thing here is not that the movement is aesthetic, but that 
the emotion is expressed and mirrored symbolically with the movement. 

The aim of this study is to enable 8 girls who are twelve years old to experience the healing 
power of art by playing games, realizing their emotions and bodies, in the safe area created 
by the therapist. The purpose and duration of the study were explained to the participants 
and their parents, and a group was formed from those who wanted to participate in the 
study voluntarily. In addition, a certificate of consent was obtained from the parents. 
Sessions were eighty minutes and lasted twelve weeks. It was held once a week after class. 
In the first week, group rules were determined and it was decided to follow them together. 

Each session was created in a structure that emphasizes the "here and now", prepares them 
physically and mentally for the main work, and warms them up. In the main study, attention 
was paid to keep the instructions short and clear, and they were encouraged to notice their 
feelings and express their feelings in action. Sometimes they are intended to mirror each 
other's feelings through dancing individually, mostly in pairs. The music was chosen 
according to the characteristics of each work, and especially non-verbal and non-Turkish 
melodies were preferred. 

At the end of the study, it was observed that the variety of emotions used by the 
participants while expressing themselves increased. It was observed that they enjoyed 
dancing and their empathy for each other increased by dancing together. It has been a 
wonderful experience for all of us to watch them dance in the safe space provided to them 
and to witness the healing power of art at the imam hatip secondary school. 

Keywords: Emotional and Bodily Awareness, Play, Art Therapy, Movement Dance Therapy 
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Sanatta Diyalektik Kurgu: Gülsün Erbil’in “Eşitlik - Uyum” Adlı Mozaik Panosu Üzerine Bir 
İnceleme 

Dialectical Fiction in Art: An Analysis on Gulsun Erbil's Mosaic Mural “Equality - Harmony” 

Birsel Bahar Bacak, Sanatta Yeterlik Öğrencisi / Proficiency in Arts Student 

Akdeniz Üniversitesi / Akdeniz University 

Gülsün Erbil, resmin yanı sıra plastik sanatların pek çok dilinde, yurt içinde ve yurt dışında 
yoğun uğraş veren, çok yönlü bir sanat ve kültür insanıdır. Dış gözleminde soyut bir yaklaşım 
izleyen sanatçının Mevlana Celaleddin Rumi ile kurduğu derin ilişki her döneminde diri 
kalmıştır. Sanatçının, anlatım dilini oluşturan entelektüel zeminde çokluk, zıtlık, 
imgelemimize çarpan aşılmaz tezatlar ve ayrımlar görüntüdeyken, öz tektir. Yapıtlarının 
özündeki karakteristik nokta, zıtların uygunluklarını kavrayıştır. Önemli olan, görüntüdeki 
çelişkiyi aşmak, ötekinin olmadığı, ikiliği yok eden bilgiye ulaşmak, diğeri ile yaşamak değil, 
parçası olunan bütünü kavramaktır. Çelişkilerin ortadan kalkışı, karşıtlıkların çözünürlüğü ve 
birlikte bir bütün oluşturan unsurların etüt edilmesi plastik tasarımının temelinde 
yatmaktadır. Ayrıntıdan bütüne erişen sanatında diyalektiğe karşı düşünsel ve görsel bir 
birleştirme önerisi sunmaktadır denilebilir. Bu kavrayış resimlerinde, yumuşak heykellerinde 
ve duvar panolarında daima yakalamaya çalıştığı bir düştür. Eşitlikten hareket ederek 
tasarladığı bir anıt, Londra’da Erbil’in mistisizm ile uzun sanat macerasının bir parçası olarak 
durmaktadır. Barış panosu, 1985’de çoğunlukla Afrikalılardan oluşan “Broadwater Farm” 
bölgesinde çıkan etnik ayaklanmanın anısına yaptırılmıştır. Dünya barışını işleyen ve büyük 
bir törenle açılışı yapılan “Eşitlik-Uyum/Equality-Harmony” adlı yapıt, İngiltere’nin bu en 
büyük dış cephe mozaik panosudur. Görüntünün ardındaki anlamı bir ermiş gibi araştıran 
sanatçı, ötekileştirmelerin karşısında duran mecazlar âlemine atıflar yaparken, temsili 
gerçeklikten kopmuştur. Zengin teknik ve malzeme ile dün ve güncel arasında ilişki modelleri 
geliştiren güçlü örnekler vermiştir. Nitekim sanatçı, her defasında düşünceden ortaya çıkan 
anlatım dili ile incelenmesi gereken bir yaratım süreci sergilemektedir. Dolayısıyla bu 
çalışmanın konusunu, sanatçının “Eşitlik-Uyum/Equality-Harmony” adlı mozaik barış 
panosunun incelenmesi, kavram, kuram ve felsefe ile geliştirilen diyalogun plastik etkilerinin 
anlamlandırılması ve gösterilmesi oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mevlana, Diyalektik, Gülsün Erbil, Mistisizm, Tinsellik 

 

Gülsün Erbil (born in İzmir,1948)is a multi-disciplinary artist who dedicated her life to art, 
peace, love and equality in many of her works. She uses many art techniques as well as 
painting. Following an abstract approach in her art understanding , the artist's deep 
relationship with Mevlana Celaleddin Rumi (the world’s most important peace caller mystic 
who lived 13. th century)she was always influenced by her philosophy. Her art 
understanding was about contrasts(negative-positive,life-death,peace and war, and many 
others are striking our imagination on the intellectual ground is the essence of the artist's 
language. The characteristic point at the core of her works is the understanding of of the 
opposites and the movement and the continuity. The most important thing is to overcome 
the contradiction in the image, to reach the knowledge that the other does not exist and 
destroy the duality, but to realize the whole of “ONE “ . The elimination of contradictions, 
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the resolution of contrasts, and the study of the elements that make up a whole are the 
basis of her art understanding. It can be said that she offers an intellectual and visual 
unification proposal against dialectics in her art, which reaches the oneness from the whole . 
This is a dream she always tries to capture in her paintings, soft sculptures and wall murals . 
A monument she designed based on peace love equality stands in London as part of Erbil's 
long adventure with mysticism and art. The peace board was built to the ethnic uprising that 
in 1985 in the "Broadwater Farm" area. The work named "Peace, Art, Equality, Harmony", 
which deals with world peace and was opened with a great ceremony, is the largest exterior 
mosaic mural with the Byzantine mosaic technique in England. The meaning behind the 
images as if she the artist has detached from representational reality while making 
references to the world of metaphors . She gave powerful examples that developed models 
of relationships between the past and the present, with rich Byzantine mosaic techniques 
and materials. As a matter of fact, the artist exhibits a creation process that needs to be 
examined with the language of expression that emerges from thought every time. Therefore, 
the subject of this study is the examination of the artist's mosaic peace panel named 
"Equality-Harmony/Equality-Harmony", (the theme is Peace and Art) explanation and 
demonstration of the plastic effects of the dialogue developed with the concept, theory and 
philosophy. 

Keywords: Mevlana, Dialectic, Gülsün Erbil, Mysticism, Spirituality 
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Savaş, Barış ve Hümanist İlkeler 

War, Peace and Humanist Principles 

Prof. Dr. Simber Rana Atay / Professor, PhD 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University 

Hümanizm, XIV. Yüzyıl Rönesans İtalyası’nda başlayan, felsefi, bilimsel ve sanatsal bileşenlere 
sahip evrensel bir kültür hareketidir. Ortak entelektüel değerlere dayalı bir vizyondur. 
Yüzyıllar boyunca bütün insanlık ailesini kucaklayan Hümanizm anlayışı, önemini 
korumaktadır. Genel olarak hümanizm, insan odaklı bir anlayıştır. Buna göre, bütün 
insanların, bireysellik ekseninde donanım ve deneyim kazanması, serbest bir şekilde kendi 
kendisini gerçekleştirmesi ve eleştirel bir vizyona sahip olması öngörülür. Klasik kültüre, 
filoloji bilimine, kültürel ve sanatsal iletişime önem verilir. Varoluşun anlamları araştırılır ve 
daima daha mükemmel bir düzeye ulaşma amaçlanır. 

Hümanizm, hemen her alan için olduğu gibi, savaş ve barış diyalektiğini tanımlamak için de 
ideal bir alandır. Savaş Fotoğrafçılığı, bu tanımlamanın mecralarından biridir. 

Konu, yukarıda belirtilen konular çerçevesinde, savaş fotoğrafçılığının kapsamı ve işlevleri 
açıklanarak ele alınacak ve betimleyici yöntemle örnekler eşliğinde geliştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Hümanizm, Savaş, Barış, Savaş Fotoğrafçılığı 

 

Humanism is a universal cultural movement with philosophical, scientific and artistic 
components that started in the 14th century Renaissance Italy. It is a vision based on 
common intellectual values.  Humanism, which has embraced the entire family of man for 
centuries, maintains its importance. In general, humanism is a human being-oriented 
mentality; accordingly, it is aimed that all people gain cultural formation and experience on 
the axis of individuality, realize themselves freely and have critical vision. Moreover, classical 
culture, philology, cultural and artistic communication are given importance and meanings 
of existence are searched and it is always aimed to reach a more perfect level. 

Humanism is also an ideal area to define the dialectic of war and peace, as it is for almost 
every field. War Photography is one of the environments of this definition. 

This issue will be discussed by explaining the scope and functions of war photography within 
the framework of the above-mentioned subjects, and photographical examples analyzed by 
descriptive method. 

Keywords: Humanism, War, Peace, War Photography 

 


