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The End Of The World

Bu Kadınlar Günü, beraberinde bir soruyu da getirdi. “8 Mart’ta dünyanın sonu 
gelse ne olurdu? Ne yapardık? Ne giyerdik?”

 Dünyanın sonu senaryolarında görmeye ve duymaya alıştıklarımızın aksine bir 
dünya düşlemenin huzurlu inancını taşıyanlar olarak, 

kendi sonumuza kötü anlamlar yüklemedik.
Cinsiyetten doğan ikiliklerin ortadan kalktığı, insan merkezcilikle kendini 

gösteren hayvan ve doğa istismarının son bulduğu, kimin kimi sevdiğinin, kimin 
neyi giydiğinin, neyin kimi giydiğinin bir öneminin olmadığı bir son düşledik.

Bir kutlama günüydü aslında dünyanın sonu.
Hayal ettiğimiz bu sonu kostümlere, makyajlara döktük ve kendimizi güneşli bir 

günün kollarına bıraktık. Çünkü yeni bir dünya istiyorsak, her şeyden önce o 
dünyayı düşlememiz gerekiyor. Hayallerimizde canlandırmamız, çevresinde 

çiçeklerle tanrıça imgelerine büründürüp, yılanlarla etrafını sarmamız gerekiyor.
Değişim her şeyden önce, onu düşleyenlerin imgelerinde başlar. 

İşte o zaman son, başlangıç olur.

This International Women’s Day has brought about a question: “What would 
happen if the end of the world came on 8th of March? What would we do? 

What would we wear?”
As people bearing the faith of a world opposite of what we see and hear in 
end-of-the-world scenarios, we have not ascribed bad meanings to our end.

We have dreamed an end with which gender differences disappear, animal and 
nature abuse as a result of human centrism come to an end; where someone 

can love anyone, wear anything.
It was actually a celebration day, the end of the world.

We expressed this end with costumes and make-up and let the sunny day 
embrace us. Because if we want a new world, we have to dream it above all. 

We have to imagine it, we have to titivate it with flowers and images of 
goddesses, entwine it with serpents.

The change, above all, starts with the ideas of those who dream it. Then, only 
then, the end becomes the beginning.

KJ x PeachyWorks

/ The End Of The World
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Faux Fur: FINEAPPLE

Unicorn denim salopet: Sebla Bayoğlu
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LEFT
Bandeau: Handmade by Hülya
3D Floral Dress: Sebla Bayoğlu
Corset: Akay Bridal

RIGHT
Raincoat: Trendyol

Black Dress: Trendyol Milla
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T-shirt: Peachy Works
Tutu Skirt: Sebla Bayoğlu
Denim Jacket: belong to İlke

T-shirt: Peachy Works
Tutu Skirt: Sebla Bayoğlu
Denim Jacket: belong to İlke
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Top: Bust2
Bottom: Ece&Derya
Heels: Nine West
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Hoodie: Peachy Works
Waistcoat and short: Akay Bridal
Sneakers: Nike Air
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Tulle bolero: Sebla Bayoğlu
Top: Bust2
Bottom: Ece&Derya

Top: PeachyWorks
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Bandeau: Handmade by Hülya
3D Floral Dress: Sebla Bayoğlu
Corset: Akay Bridal

Dress: Raisa&Vanessa
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Raincoat: Trendyol

Tulle bolero: Sebla Bayoğlu
Top: Bust2
Bottom: Ece&Derya
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LEFT
Suit & T-shirt: Peachy Works

RIGHT
T-shirt: Peachy Works

Tutu Skirt: Sebla Bayoğlu
Denim Jacket: belong to İlke
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* Bütün makyaj malzemeleri cruelty-free (hayvan deneyi yapmayan) markaların ürünleridir. 



#KJWritten
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/ Atasay Reklam İncelemesi

Görsel 1. “Yakışanı tak” sloganı taşıyan reklam afişi

Visual.1 Show card with the slogan “Wear what suits”

Görsel.2

Visual.2

Reklam filmi büyük binaların ve rezidansların 
görülmesiyle başlar (Görsel 1). Bu yapılardan 
görüntüdeki yerin metropol olduğu anlaşılmaktadır. 
Havada daha yeni aydınlanmaktadır yani iş saatinin 
yaklaştığını, şehir hayatının başladığı mesajını çıkartabiliriz. 
Arkadan da topuk sesleri gelmektedir.

The commercial film starts with the appearance of large buildings 
and residences (Visual 1). From these structures, it is understood 
that the place in the image is a metropolis. It is getting light outside 
so we can assume that the working hours are beginning and the city 
life is starting. We hear heels coming from behind.

İkinci sahnede ise topuk seslerinin sahibini 
görürüz (Görsel 2). Elinde kahvesiyle kırmızlar 
içinde bir kadın vardır ve hava iyice aydınlanmıştır. 
Kırmızı güç, cesaret, tutku ve arzunun sembolüdür. 
Yani ataerkil toplumlarda bir kadına yakıştırılmayan 
özellikler bu renkle karakterin üzerinde temsil edilmiştir.

In the second scene, we see the owner of the heels 
(Visual 2). There is a woman in red with her coffee 
in her hand and it is quite light outside now. 
Red symbolizes the power, courage, passion, and desire. 
In other words, characteristics that are not considered to 
belong a woman in patriarchal societies are represented 
on the character with this color.
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Görsel.3

Visual.3

Görsel.4

Visual.4

Bir sonradaki sahnede ise kadını asansöre binerken görüyoruz 
(Görsel 3). Asansördeki karakterler siyah giyinmişken sadece 
kadının üstünde farklı bir renk vardır. Erkek karakterler ona 
yadırgayarak bakarken siyah giyimli kadın karakter, kırmızı 
giyimli kadını baştan aşağı süzerek kıskanç ve yadırgayıcı 
bir bakış atar. Yani hemcinsi bile ona düşmanca yaklaşır. 
Kırmızılı kadının yüzünde ise umursamazlık ifadesi vardır yani 
bu durumu kafaya “takmamıştır.” (Jenerik müzik ise ‘bakanı tak, 
takanı tak’ sözleriyle bu umursamaz bakışla başlar).

We see the woman getting on the elevator (Visual 3).
 While the characters in the elevator are dressed in black, 
only the woman in red wears a different color. The male 
characters look at the woman judging, and the black-dressed 
female character takes a jealous and judging look at the woman 
in red; even her own gender is hostile to her. The red woman 
has an indifferent face, meaning she doesn't mind her looks. 
(The music "mind who looks, mind who minds." 
starts with this indifferent face.)

Dördüncü karede ise bir kadın elini kırmızı bir bandajla sardığını 
görürüz. Bu bandajlardan dövüş sporlarıyla ilgilendiğini anlayabiliriz 
(Görsel 4) Toplum bir kadının naif ve zarif olmasını ister bu yüzden 
dövüş sporları bir kadına uygun görülmemektedir. 

In the fourth frame, we see a woman wrapping her 
hand with a red bandage. We can understand from 
these bandages that she is interested in martial arts 
(Visual 4). Society wants a woman to be naive and 
elegant so martial arts are not suitable for a woman.
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Görsel.5

Visual.5

Görsel.6

Visual.6

Görsel 5’te ise kadının kararlı yüz ifadesini görürüz. 
Yani bu toplumsal normlar onu yıldıramamıştır. Arkasında 
ise yine kırmızı bir havlu vardır (güç, öfke, cesaret) 

In Visual 5, we see the woman's decisive expression. 
Meaning, she is not dreaded by these social norms. 
Behind her is an, again, red towel (power, anger, courage).

Görsel 6’da kırmızı ve gri tonlarının hakim olduğu bir oda görülür. 
Bu odada üç kadın vardır. Gri renk uzlaşmayı temsil eder. 
Yani ‘kadın kadının kurdudur’ düşüncesi çürütülmüştür.

Visual 6 shows a room with red and gray tones. 
There are three women in this room. The color gray 
represents 'compromise'. In other words, the saying 
'femina feminae lupus' or in other words 'a woman's 
worst enemy is another woman' is refuted.
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Görsel.7 

Visual.7

Görsel.8

Visual.8

Bir sonraki karede kahkaha atan bir kadın görürüz(Görsel 7). 
Toplum içinde kahkaha atan kadın yadırganır hoş karşılanmaz 
buna rağmen kadın bu durumu kafaya “takmaz” ve kahkaha 
atar. Ya da görsel 6 da karşı çıkılan ‘kadın kadının kurdudur’ 
düşüncesiyle de dalga geçtiği mesajını çıkarabiliriz.

We see a woman laughing in the next frame (Visual 7). 
Women laughing publicly is not welcomed but the woman 
doesn't care and she laughs. Or we can understand that 
she mocks the idea of 'a woman's worst enemy is another 
woman' in visual 6.

Sonraki karede beden olumlama hareketine bir gönderme yapılmıştır. 
Kadın yediği hamburgerin kalorisine aldırmadan bir ısırık almıştır 
ve gayet mutludur (Görsel 8)Yani toplumsal güzellik normları onu 
pek ilgilendirmemektedir. 

In the next frame, a reference is made to the positive 
body affirmation. The woman takes a bite without paying 
attention to the hamburger's calorie, and she is perfectly 
happy (Visual 8). So social norms of beauty do not 
concern her much. 
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Görsel.9

Visual.9

Görsel.10

Visual.10

Kahverengi ve yeşil renklerinin hakim olduğu bir odada 
özçekim yapan salaş pijamalı bir kadın görürüz (Görsel 9). 
Bu renkler güvenilirlik ve iyileştirme gücünü temsil eder. 
Kadın ev haliyle bile kendini sevmekte ve fotoğrafını 
çekmektedir. Burada da toplumsal güzellik algılarına 
atıf yapılmıştır.

We see a woman with ragged pajamas taking selfies 
in a room dominated by brown and green colors (Visual 9). 
These colors represent reliability and healing power. 
She loves herself even when she is home without makeup 
and she takes photographs. Here also refers to the perceptions 
of social beauty.

Daha sonraki karede kadının yüz ifadesinde özgüvenli 
bir gülüş attığını görürüz(Görsel 10).

In the next frame we see a woman who smiles 
confidently (Visual 10).
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Görsel.11

Visual.11

Görsel.12

Visual.12
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Görsel.13 

Visual.13

Görsel.14

Visual.14

Üç genç kadının beraber ev taşıdığı görülmektedir
( Görsel 11,Görsel 12 ve Görsel 13). Sekseninci saniyede 
görülen kadının kafasında sarı bir bandana vardır (Görsel 12). 
Sarı yaşamı ve ruhsal gelişimi simgeler. Yalnız yaşayan kadınlar 
toplumda ‘evde kalmış’ yaftasıyla yargılanırlar. Fakat kadın 
buna rağmen kendi istediğini yapmıştır.
( Bu saniyelerde jenerik müzikte de 
“otuzunda hala bekarsın onu tak.” Sözleri geçmektedir.)

Three young women are moving house. 
(Visual 11, Visual 12 and Visual 13). The woman 
seen at the eightieth second has a yellow bandana
(Visual 12). Yellow represents life and spiritual development. 
Women who live alone are judged as 'being an old maid' 
by the society,but the woman did whatever she wanted 
to do no matter what. (During these clips, the music says 
"You are thirty and still single, put on".
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Görsel.15

Visual.15

Yaşlı insanların genelde evde oturmaları sosyal hayattan 
çekilmeleri beklenir. Görüntülerdeki yaşlı kadın gayet 
bakımlı ve neşeli bir haldedir. Kendine güvenmektedir.
(Görsel 14, Görsel 15)

Older people are generally expected to sit at home and 
not socialize. The old woman in the clips is very well-groomed 
and cheerful. She is self-confident.(Visual 14, Visual 15)

Görsel.16

Visual.16

Daha sonraki görüntülerde erkek arkadaşını akşam 
vakti arabayla almaya gelen bir kadın görürüz.(Görsel 16). 
Kadın hem geç saatlerde dışarı çıkmış hem de erkek arkadaşını 
arabayla almaya gelmiştir. Toplum standartlarından sapmıştır 
buna rağmen mutlu ve umursamazdır.

In subsequent images we see a woman coming to pick her 
boyfriend up with at night.(Visual 16). The woman not only 
goes out late at night but she also goes to pick her boyfriend up. 
She has deviated from the standards of society, yet she is 
happy and careless.
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Görsel.17 

Visual.17

Görsel.18

Visual.18

Seksen altıncı saniyede sarı bir kapının önünde genç bir 
kadın görürüz.(Görsel 17 ve Görsel 18). Sarı ruhsal varlığı 
ve ruhsal gelişimi simgeler. Daha sonra o sarı kapıdan geçerek 
kadınlarla dolu bir odaya girer( Görsel 18). Kadınların beraber 
güçlü olduğu mesajı yine verilmiştir. 

In eighty-sixth second, we see a young woman in front of 
a yellow door.(Visual 17 and Visual 18). Yellow represents 
the spiritual presence and spiritual development. Then she 
goes through the yellow door and enters a room full of 
women (Visual 19). The message that women are strong 
together is given again.
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Çeşitli anlamlara göndermeler yapan göstergeler; kişilerin statüleri, yaşam biçimleri, siyasi mesajlar, ideolojik simgeler vb. hakkında 
elimize somut bilgiler sunar (Gürsözlü, 2006: 12, Çağlar, 2012: 28’den). İncelenen reklam filminde de özellikle kadınların sosyal 
normları nasıl umursamadığı göze çarpmaktadır. Ne olursa olsun hiçbir şeyi kafaya takmadan kendi istediklerini yapmaktadırlar.

Filmde renkler kullanılarak yapılan göndermeler oldukça fazladır. Aşk, öfke, cesaret ve gücün simgesi olan kırmızı, varlığı, yaşamı 
ve ruhsal gelişimin simgesi sarı, uzlaşmanın rengi olan gri, iyileştirme gücünü simgeleyen yeşil,güvenilirlik, olgunluk simgesi olan 
kahverengi gibi renkler göze çarpmaktadır.

Cinsler arasındaki biyolojik farklılık, yani eril ve dişil bedenler, ve bilhassa da cinsel organlar arasındaki anatomik farklılık, cinsler 
arasında toplumsal olarak inşa edilmiş farklılığın ve iş bölümünün doğal gerekçesi gibi ortaya çıkabilir.( Bourdıeu Pierre,2015, Eril 
Tahakküm, çev. Bediz Yılmaz, Ankara:Bağlam Yayınları). Filmde görülen iş kadını, erkek arkadaşını arabayla alan kadın, yaşlı fakat 
hala sosyal hayatını devam ettirerek bakımlı görünen kadın tiplemeleri bu cinsiyet farklılıklarını yıkmaktadır. Filmde kadın tüketicilerle 
bağ özgürlük mesajları üzerine kurulmuştur.

Elbette her şey mükemmel olmuş diyemeyiz reklam için. Eleştirilecek çok nokta var fakat yeni yeni gündeme gelen konularda 
insanlardan harika işler yapılması beklenemez. Yüzeysel de olsa kadınların özgürlük alanlarına yapılan atıflar bile farkındalık yaratabilir.

Indicators that refer to various meanings give tangible data about the social status of people, their lifestyles, political messages, 
ideological symbols etc. (Gürsözlü, 2006: 12, Çağlar, 2012: 28). In the commercial film that is being analyzed, it stands out that women 
do not care about social norms. Whatever happens, they do what they want, without being worn on about anything.

In the film, the references made using colors are quite excessive. Red, which is the symbol of love, anger, courage and power; yellow, 
the symbol of life, and spiritual development; gray, the of color of compromise; green, the color of healing power; brown, the color of 
trust and maturity are few of the colors that stand out the most.

The biological differences between the sexes, in other words, masculine and feminine bodies, and especially the anatomical difference 
between sexual organs may come out as the natural reason of contrasts between genders that are made socially and division of labor. 
(Bourdieu Pierre, 2001, Masculine Domination) The personas, the businesswoman, the woman who picks her boyfriend up, the old 
but well-groomed woman who still continues her social life is destroying these gender differences. The film is based on messages of 
freedom and bond with woman consumers.

Of course, everything is not perfect for the commercial. There are many points to be criticized, but we cannot expect excellent works on 
the topics that are discussed recently. Whether superficial, references to women’sliberty can create awareness.
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-Bir çizer olarak çalışmaya 
ne zaman başladınız?

Çizime aklımı başımda tutabilmek için 
bu senenin başında başladım. Çizim 
her zaman benim için kendimi boşaltma 
yöntemi ve daha iyi bir kendimi ifade 
etme yöntemi oldu. Eskiden dişi 
bakışlara odaklanan heykeller yapıyor-
dum ancak tasvir etmek istediğim me-
sajları iletmek için çizmenin daha iyi bir 
yol olduğunu fark ettim. Bu mesajlar 
yıllar boyunca beni etkileyen ve cinsel 
taciz, zihinsel sağlık sorunları, eşitlik ve 
vücut pozitifliği gibi kadınları her gün e
tkileyen şeylerdir.

Size ve eserinize ilham veren 
şey nedir?

Çizdiğim her şey kendi yaşamımın, 
gördüğüm, tanık olduğum ya da 
yaşadığım her şeyin yansımasıdır. Bazı 
günlerde -örneğin bir adamın arabadan 
bana ıslık çaldığı ve benim de onun 
erkek egosunu (penisini) bir blenderdan 
geçirmek istediğim günlerde- nasıl 
hissettiğimi çizerdim.Kendimden bir 
şeyler bulabildiğim, komik ya da tuhaf 
bulduğum her küçük detayı not alıyorum 
ve sonra onları bir çeşit çizim haline 
getirmeye çalışıyorum.

-What inspires you and 
your work?

Everything I draw is a depiction of my 
own life, the things I see or witness or 
experience. I use to draw a lot around 
how I was feeling on certain days, like 
scrubbing my face so hard it changes to 
someone else’s or having a guy whistle 
at me from a van and then me wanting 
to put his male ego (penis) in a blender. 
Every little thing that I think is relatable 
or funny or weird I make a note of and 
then try form into some sort of drawing. 

-When did you start as 
an illustrator?

I took to illustration the start of this 
year in an effort to just keep myself 
sane. Drawing has been a great 
outlet for me and a better way for me 
to express myself. I used to make 
sculptures focusing on the female 
gaze, but it seems drawing is a better 
way for me to communicate the 
messages I want to portray. These 
messages being things that have 
affected me over the years and that 
effect women on a daily basis such as 
sexual harassment, mental health 
issues, equality and being body 
positive.
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-Bize sanatınız hakkında daha 
fazla bilgi verebilir misiniz? 
Penis şeklindeki mumların 
amacı nedir? Temsil ettikleri 
bir düşünce var mı?

Penis şeklindeki mumların başlangıç 
noktası aslında insanların satın alıp 
eğlenebilecekleri heykelsi bir şey 
yaratma isteğimdi. "Ataerkilliği 
yakacağız!" sözünün komik bir temsililer 
aslında. Yine erkek egosunun simgesi 
olarak kullanıyorum bunu. Bu mumların 
yalnızca, eşitlik için savaşmaya devam 
etmek zorunda olduğumuza dair küçük 
bir anımsatma, ortalıkta bir yerde duran 
komik ve harika nesneler olduklarını 
düşünüyorum.

-Sizi işinizden dolayı taciz 
edebileceklerini düşünen
insanlara verdiğiniz tepki 
nedir? Onlarla nasıl başa 
çıkıyorsunuz?

Dürüst olmak gerekirse çizdiğim veya 
yayınladığım şeyler hakkında pek tacize 
uğramadım. Yani arada bir, bir adam 
bana neden penislere takıntılı olduğumu 
soruyor. Aslında bu bir hakaret değil, en 
azından ben öyle algılamıyorum.

-What is the best thing to do 
the people think they can 
harass you because of your 
work? What do you do to 
handle them? 

I haven't had much harassment about 
the things I draw or post, to be honest. 
I mean the occasional guy will ask me 
why I'm so obsessed with dicks. To be 
honest, that isn't really an insult, well I 
don't take it as one anyway. 

-Tell us more about your art.
What is the thought behind 
dick candles? Is there an idea 
they are representing?

The dick candles started from wanting to 
create something sculptural and that 
people could buy and enjoy. It's just a 
funny representation of the saying 
'Burning down the patriarchy!' Again 
using the penis as a symbol of the male 
ego. I just think its funny and a great 
object to have to lie around the house, 
almost like a little reminder that we 
need to keep fighting for equality. 
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-Çizimleriniz dışında ileride 
bizi neler bekliyor?

Gelecek sene birkaç sergide yer alaca-
ğım. Aynı zamanda hala Kidd Bell ve 
Amerika'nın dört bir yanında yer alan 
dick pic sergisiyle birlikte ben de 
turdayım.

-Is there anything coming up 
that we can look forward to 
you know, besides from your 
illustrations?

I am going to be exhibiting at a few 
shows next year. I am also still touring 
my work with kid bell and her dick pic 
show which is exhibiting all over 
America.

-Bize bir sır verin!

Bir gün kendi seks oyuncaklarımı 
tasarlamayı istiyorum.

-Tell us a secret!

One day I hope to design my own 
line of sex toys.

If you love Venus, you can shop on her website!

Venus’ün ürünlerini sitesinden sipariş verebilirsiniz! 

http://www.venuslibido.co.uk
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/ Zahide Betül Şahin

-Zahide Betül Şahin kimdir?

Selçuk üniversitesi Seramik bölümünden 
mezunum. Mezun olmadan son bir yıl 
Marmara Üniversitesinde okudum. 
İstanbulda üç yıl yaşadım. Daha sonra 
Amerikaya yerleştim. Güzel sanatlar 
seramik bölümünde okuduğum 
sıralarda giyim ve aksesuar alanlarına 
yönelme çabasındaydım. Seramik ile bu 
alanları nasıl ilişkilendirebilirim diye 
düşünürken, malzemesi çamur olan 
heykelsi giyilebilir işler tasarladım. 
Giyilebilir, taşınabilir sanatsal tasarımlar 
başlığı üzerinde çok duruyordum. 
Daha sonra gözlük tasarımı yapmakta 
karar kıldım.

-Can you tell us a little bit 
about yourself?

I graduated from Ceramics Department 
of Selçuk University and I studied at 
Marmara University in my senior year. 
I lived in Istanbul for three years before
I moved to USA. During my study of 
Ceramics in the Faculty of Fine Arts, 
I had been trying to focus on clothing 
and accessories. While I was thinking 
about how I could combine Ceramics 
with these two fields, I designed 
sculptural wearable products the 
materials of which was mud. I was 
concentrating on the concept of 'mobile 
artistic designs'. Then I decided to 
design glasses.
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-Tasarımlarına başlamadan 
önce yaptığın bir ritüel ya da 
herhangi özel bir şey var mı? 
Varsa neler?

 Ritüel olarak beğendiğim ve beni 
etkileyen herşeyi iyi bir araştırma 
sonrasında gözümün önüne seriyorum 
ve bi tarafından başlıyorum onun 
haricinde özel birşey yapmıyorum.

-Do you have any rituals or 
anything special before you 
start designing? And if so, 
what are those?

As a ritual, after a good research, I 
analyze everything I like and everything 
that impresses me. Then I begin 
somewhere, but other than that, 
I don't do anything special.

-Sence gözlük tasarımı hangi 
sanat dalının bir öğesi ve 
gözlük tasarlarken dikkat 
edilmesi gereken en önemli 
öğeler neler?

Gözlük bi aksesuar olarak moda alanın 
tamamlayıcı bir unsuru olabilir ama 
bana göre çerçevesi veya detayları 
çamurdan şekillenen seramik veya 
heykel gibi. Teknik anlamda gözlük 
tasarlarken bir takım ölçüler olmak 
zorunda yüz hattına oturması için. 
Genelde o senenin trend olan renk ve 
materyalleri baz alınarak tasarlanıyor 
fakat ben bunlara pek dikkat 
etmiyorum.

- To which branch of art does 
glass designing belong and 
what do you think is the most 
important thing to consider in 
designing glasses?

Glasses may be a component of the 
fashion field as an accessory, but I think 
their frames or their details are like 
ceramics or sculptures shaped with mud. 
Technically, in order them 
to fit on face, there must be a set of 
measurements while designing glasses. 
They are usually designed based on the 
trending colors and materials of the year 
but I don’t regard those.
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-Türkiye'deki sanat anlayışına 
ve kadın sanatçıya bakış 
açısına olan yorumun nedir?

Türkiye de beğeni algısı yüksek fakat 
sanatçıya destek anlamında zayıf 
olunduğunu düşünüyorum. Ben yeni 
yetişen sanatçıların ilerde çığır 
açacağına inanıyorum. Geçenlerde 
Türkiye’deki kadın sanatçıların Avrupa 
ve ABD’deki hemcinslerinden daha iyi 
durumda bulunduğunu, İstanbul’daki 
galerilerde sergilenen çalışmaların 
yüzde 40’ının kadınlara ait olduğunu 
okumuştum. Bu benim geleceğe dair 
daha umutla bakmamı sağladı. 

-What do you think about the 
sense of art and the general 
opinion against the women 
artists in Turkey?

I think that in Turkey, the perception of 
liking is high but the support to the artist is 
weak.I believe that new up-and-coming 
artists will make a breakthrough in the 
future. I have recently read that the women 
artists in Turkey are in much better 
condition compared to their fellow women 
artists in Europe or USA and that the 40% 
of the works displayed on the art galleries 
in Istanbul belong to women. This makes 
me look more hopeful to the future.

-Sanattan vazgeçmemeni 
sağlayan üç şey?

Özel hissettirmesi, Sınırlarının olmaması, 
Duygu barındırması.

- What are the three things that 
make you not give up on art?

The fact that it makes me feel special, that 
it has no boundaries, and that it has 
emotions.
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-Hiç umutsuzluğa düşüp 
"yapamayacağım" dediğin anlar 
oldu mu, bu zamanlarda o işi 
tamamlamak için kendini nasıl 
motive edip devam ettin?

Yapamayacağım diyeceğim zamanlarda 
aklıma hemen kendime şu soruyu sormak 
geliyor; “Elimden gelen herşeyi yeterince 
yaptım mı?”. Sonra hemen toparlanıp 
yeniden daha sıkı çalışmaya 
başlayabiliyorum. 

- Have you ever had moments 
of despair, where you said 
"I can not do it", and how did 
you motivate yourself to 
complete that job and 
carried on?

When those moments come, I stop and 
ask myself, "Have I done everything I 
can?", and then I pick myself up and start 
working even harder.

-Gelecekte seni nerelerde 
görebiliriz?

Hayallerim var ama esasen ben günü en 
verimli şekilde değerlendirmeye 
bakıyorum. Geleceği bilmiyorum.

- Where can we see you in 
the future?

I have dreams, but I mainly try to have the 
day go by the most productive way and 
I do not know the future.

-Bir dönüm noktan oldu mu? 
Bu farklı bakış açısını 
kazandıran olayı yaşamasaydın 
şuan nasıl biri olurdun?

Herkesin hayatında bi çok dönüm noktası 
var aslında. Benim en belirgin dönüm 
noktam, güzel sanatları keşfettiğim zaman 
oldu. Aksi halde ne yapardım bilmiyorum.

- Have you had a milestone? 
How different would you be if 
you had not experienced this 
incident that gave you a 
different perspective?

There are many milestones in everybody's 
life.My most significant milestone was 
when I discovered fine arts. If I hadn’t, 
I don't know what I would do.



#KJPhotography
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"İnsanlar sık sık 'güzellik bakanın gözündedir,' der.
 Bence güzellikle ilgili en özgürleştirici şey;

 bakanın, kendiniz olduğunu fark etmenizdir."
 
                                   -Selma Hayek

Anlamı: (s.) "kusurlarını" 
kucaklayan ve her şeye 

rağmen muhteşem olduğunu 
bilen kimse.

Meaning: (adj.) an individual 
who embraces their “flaws” 

and knows they are awesome 
regardless.

Flawsome
Photography by İlnur İskender

"Mükemmel değilsin, kalıcı ve önlenemez bir 
şekilde kusurlusun. Ve güzelsin." 

     -Amy Bloom

“People often say that ‘beauty is in the eye of the 
beholder,’ and I say that the most liberating thing about 

beauty is realizing that you are the beholder.” 
      -Selma Hayek

“You are imperfect, permanently and inevitably flawed. 
And you are beautiful.” 

-Amy Bloom
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-Jasmine
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-Sheila
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Kintsukuroi, kırılan nesnelerin altın ile 
tamir edildiği bir Japon sanatı. Kırılan 
nesneyi eskisinden daha değerli bir hale 
getiren bu sanat, benim  ilhamım oldu. 
İnsan da her gün kırıldığı yerden 
hayatına anlam katarak devam edebilir 
miydi? Parçalara ayrıldıktan sonra 
yaşanmışlıklarını kabullenip umutla ileri 
bakabilir miydi? İnsanlara sormak 
istediğim buydu, “Nasıl devam 
ediyorsunuz?”.

Türkiye’de her gün cinsel istismara 
uğramış, psikolojik ve fiziksel şiddete 
maruz kalmış, her açıdan ayrımcılıkla 
yüzleşmek zorunda kalmış, belki de 
başkalarına hafif gelebilecek 
nedenlerden ötürü , öyle ya da böyle bir 
şeylere kırılmış, parçalanmış bu 
insanları;  dünyanın herhangi bir 
yerindeki herhangi birine umut olmak, 
yalnız olmadığını göstermek için, 
onların istedikleri bir yerlerine altın 
çatlaklar çizerek fotoğraflamaya karar 
verdim.

*Bu projede yer almak ve bu umut 
çemberindeki bir başka halkayı 
oluşturmak isteyenlerin tek yapması 
gereken bana mail yolu ile ulaşmak.

*If you want to be a part of this project 
and be a ring in this chain of hope, all 
you have to do is contact me via e-mail.

Proje Sorumlusu- Head: Sebla Bayoğlu
bayoglusebla@gmail.com

Kintsukuori is a Japanese art of fixing 
broken objects with gold. The art of 
making a broken object more precious 
than before has been a source of 
inspiration to me. Can people continue 
their lives from the point of the break, 
adding meaning to their lives? After 
being torn apart, can people look 
forward hopefully, accepting 
experiences they had? This was what I 
wanted to ask people, “How do you 
move on?”

In order to be a source of hope to 
anyone anywhere, I decided, after 
drawing golden cracks to wherever they 
want on their body, to photograph these 
people; people who suffer from sexual 
abuse, who were subjected to psycho-
logical and physical violence, who had 
to face discrimination of any kind, 
people who were hurt and torn apart 
maybe because of reasons other people 
find weak.
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   Babama yakalandığımda lise sondaydım. YGS’ ye iki ay ya da o civarda bir süre 
vardı. Ben insanların kızınca suratlarının kırmızı olup, kafalarında duman tüttüğünü 
sadece çizgi filmlerde olur sanıyordum. Beni konuşmak için odama çağırmıştı, o halini 
görünce konunun ne olduğunu anlamıştım. Ben ve üzerimdeki, Tanrı’nın lanetiydi konu. 
Karşımda belki de on binlerce cümle kurmuştu, beni yerin dibine sokuyor sonra “Senin 
kılına zarar gelirse katil olurum.” diyordu. Onun için değerli miydim? Yoksa pis bir 
sapık mıydım? Sanırım adına leke gelmesinden korkuyordu.
  O sırada ben ne yapıyordum değil mi? 18 yaşında ve şoktaydım. Kelimeler kulağımda 
büyüyor, beynime saplanıyordu. Keşke diyordum, keşke bir iki tokat atsa da bu 
psikolojik şiddetle daha fazla boğuşmasam. 

   When I got caught to my father, I was a senior in high-school. It was two months or 
something for the university entrance exam. I thought only cartoon characters’ faces get 
red, heads smoke when they got angry. My father had invited me to my room to talk; 
I knew what it was about when I saw him like that. It was about me and what I was 
wearing. He may have said tons of stuff; he was disgracing me and then saying “I will 
murder anyone if they hurt you.”. Was I dear to him? Or was I a foul pervert? I think he 
was afraid of what people would say about him.
   Do you wonder what I was doing? I was 18 and shocked. Words grew bigger and got 
stuck in my head. I was wishing for him to slap me or something so that I wouldn’t have 
to deal with that psychological violence.

Efrasiyab
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   Konuşma bittikten sonra sanki bilincim yok olmuştu. Bahçeye indim ve yürümeye 
başladım. Yürürken beynimden  yüzüne söyleyemediğim cümleler geçiyordu. Bir ara 
annem geldi. Sarıldık, ağladık. Gözlerimi açıp ona baktığımda yerdeydik, yığılmışız. 
Beni kaldırıp eve götürmek istedi ama bir daha o eve girmek istemiyordum. “Sen git!” 
diyebildim sadece. Annem gittikten sonra aklımdan tek geçen ise kendimi öldürmekti. 
Yapmadım. Hayatıma devam ettim.
   Birkaç kez daha yaşandı aynı senaryolar ve yine kendimi öldürme düşünceleri yine de 
hiçbirini gerçekleştirmedim. Her yeni güne gözlerimi Annem, ailem olmayı başarmış 
arkadaşlarım  ve aşk için açıyorum çünkü bu güzellikleri bırakıp bir yere gidemem.

   When the speech ended, it was like my conscious was erased. I went down to the yard 
started walking. And as I was walking, I was thinking about all the things I couldn’t say 
to his face. I saw my mom coming. She hugged me, we cried. When I opened my eyes 
we were sitting on the floor. She wanted to take me back inside but I didn’t want to go 
into that house. I barely said, “Go!” After my mother went, the only thing I thought was 
to commit suicide. I didn’t. I continued my life.
   Same things happened couple more, suicide thoughts again and I didn’t bring into 
action any of them. I open my eyes for my mother, my friends who somehow are like my 
family and for love. Because I cannot go away leaving all of them.

#sevgikazanır  #lovewins
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   "Ben 5 yaşındayken babamın işinden dolayı Özbekistan’a taşındık. Orada kaldığımız 
ev ile inşaat arasında bir sokak vardı. O zaman çok ilgimi çekiyordu; sürekli inşaatı 
izleyip, incelerdim. Babam da bu yüzden sürekli beni işe götürürdü ve tabiî ki 
şantiyedeki tek kız çocuk bendim. Şantiyede gezerken de bunlar ne borusu, bunu ne 
için yapıyorsunuz diye sorardım hep.
   Liseye geçtiğimde ise annem çizim yeteneğimi bildiği için, beni çizim kursuna götürdü. 
Kursta fark ettim ki istediğim bu benim. İstanbul Teknik Üniversitesi UOLP  Programı 
Moda Tasarımı bölümünü dereceyle kazandım. Fakat çalışma hayatına girince bunun 
beni hiç mutlu etmediğini anladım. Ve okulu bıraktım.
   Işık üniversitesi İç Mimarlık bölümüne geçtim. Şantiyede  çalışmaya başladığımda 
gerçekten mutlu olduğumu hissettim. Ama yine bir sıkıntı vardı çünkü ben süslenmeyi, 
makyaj yapmayı çok seviyordum ve bu şantiyede pek kabul görmüyordu.

  When I was five, we moved to Uzbekistan because of my father’s job. Our house was 
a block away from the construction site. Back then it was interesting for me to observe 
the site. Therefore my father constantly took me with him to his job, and of course, I was 
the only girl in the building site. I used to always ask questions like, “What are these 
pipes for? Why do you do this? Why do you do that?” etc. When I started high-school 
my mother enrolled me in a drawing classed.When I started drawing, I realized it was 
what       I wanted to do. I entered DDP program Fashion Design department at Istanbul 
Technical University. But when I started working life I realized that didn’t make me happy 
and I quit.
  I enrolled Interior Design at Işık University. When I started working at the building site, 
I felt that I was genuinely happy. But once again, there was a problem. I liked fixing 
myself up and putting on makeup and it was frowned upon.

Negün



#wecandoit
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   Bana sürekli "Sen prensessin burada iş yapamazsın." , "Neden geldin buraya? 
İyi düşündün mü?", "Bu kadın işi değil", "Her yerin çamur olacak!" diyorlardı. Sonra ofise 
aldılar beni ama ben inanılmaz sıkıldım. Bütün gün oturuyordum ve bu benim 
karakterime uygun değildi. Çok durağan bir ortam ofis ortamı, ben hareket etmeyi 
seviyorum. Yine şantiyeye döndüm. Altımda bir sürü işçi vardı fakat beni asla 
dinlemiyorlardı. "Kız gücü" olarak gördükleri için kimse beni kale almıyordu
   İlk başlarda bu çok üzdü beni ama yılmadım. Çünkü bir hedefim vardı ve ben kolay 
vazgeçmeyi yenilmek sayan biriyim. Bu işi yapmak öncelikle karakter meselesi, bir işi 
başarmak istedikten sonra kadın ya da erkek olmak bir önem teşkil etmiyor. Ben 
benden daha yüksek notlarla daha iyi bir okuldan mezun olan bir erkeğin önüne 
geçebiliyorum. Evet şantiye ortamı çok küfür edilen, erkek egemen bir ortam olabilir 
ama güçlü bir duruşla bunların üstesinden gelmek çok kolay! Bir sürü erkeğin içinde tek 
kadın olabilirim ama onlara hükmedebilecek gücüm var. Bunu ben biliyorum ve içimde 
hissediyorum. Sadece kadın olduğum için yok sayılmamın  beni daha çok 
güçlendirdiğini düşünüyorum. Ve tam da bu yüzden işimi daha iyi yapmak  için hırsla 
yoluma devam ediyorum..

   People constantly told me “You can’t work here, you are a princess.”, “Why did you 
come here? Have you thought enough?”, “This is not a job for women.”, “There will be 
mud all over you!”. Then they transferred me to the office but I was heavily bored. I sat 
there doing nothing all day and it wasn’t suited for my character. An office environment 
is very stable, I like moving non-stop. I went back working on the building site. There 
were plenty of workers below me but they never obeyed me. No one took me seriously 
because I was only “girl power” to them.
   This made me very sad in the beginning but I didn’t give up because I had an aim 
and giving up easily is being defeated according to me. Doing this job is a matter of 
character; it doesn’t matter being a man or a woman as long as you want to 
accomplish something. I may get ahead of some man who graduated with better notes, 
from a better university. Yes, building site may be a male-dominant place where cursing 
is common but with a strong attitude, overcoming these is easy. I may be an only 
woman inside many men, but I have a power that can dominate them. I know this and 
I can feel this. I think being ignored just because I am a woman makes me stronger. 
And for the very reason, I continue my path to do my job better.
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Kiss From A Rose
By Cansın Soyer

Makeup artist: Meral Kaftancı
Hair: Tarık Mermere

Syling by: Sinem Özusta
Dress & Kimono: Case Studies

Model: Geneto Geto
 I Can Model Management 

Front Management
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#freedom

www.cansinsoyer.com
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