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Bir yılın daha sonuna geldik. Bu yıl  iyi hatırlanacak 
mı bilmiyorum, ancak bildiğim birşey var ki o da 
insanoğlu başına gelen herşeye alışıyor, direniyor 

ve yeniden yeşerebiliyor. Corona tüm dünyayı hala kasıp 
kavurmakta. Hatta 2022’de de çok uğraşacağımızı  da 
düşünüyorum. 
Bu kadar olumsuzluğun içinde sizlerle 10 ayı beraberce 
tamamladık. Yeni yıl ile eşdeğer olması açısından ilk 
yılımızı 10 sayı ile tamamlayıp Volume 2’ ye geçmiş 
bulunuyoruz.
XPOSURE ailesi olarak bu sayıda sizleri yine dünyanın 
dört bir yanında çok değerli fotoğrafçıların portfolyolarıyla 
tanıştıracağız. 
Belgesel ağırlıklı olan bu sayımızda, Avusturalya’ dan 
çok başarılı Belgeselci Christina’ yı Güney Amerika’ da 
yaşanan mülteci sorununa ait yaptığı belgesel ile konuk 
ettik. Ülkemizin çok başarılı fotoğrafçılardan Altan Bal ise 
eski ama eskimeyen Sokak Toplayıcıları serisini bizlerle 
paylaştı. 
Ülkemizde sokak fotoğrafçılığı adına çok önemli bir 
işlevi olan ve ilk sokak kollektifi olma özelliğini taşıyan 
Turkuaz Street Kollektifi konuğumuz oldu. Amerika’ dan 
Safi, İspanya’ dan Candy ve Kıbrıs’ tan Andrea yine bu 
sayımızda konuk ettğimiz değerli fotoğrafçılar.
2022 yılının sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle, 
ışığınız bol olsun.

We have come to the end of another year. I don’t know 
if this year will be remembered well, but one thing I do 
know is that human beings get used to everything that 
happens to them, they resist and they can grow back. 
Corona is still ravaging the whole world. In fact, I think 
we will try very hard in 2022.
We have completed 10 months together with you in all this 
negativity. In terms of being equivalent to the new year, 
we completed our first year with 10 issues and switched 
to Volume 2. As the XPOSURE family, we will introduce 
you to the portfolios of very valuable photographers from 
all over the world in this issue.
In this issue, which is mostly documentary, we hosted 
the very successful Documentary Artist from Australia, 
Christina, with her documentary on the refugee problem 
in South America. Altan Bal, one of the most successful 
photographers of our country, shared his old but timeless, 
Street Collectors series with us. Turkuaz Street Collective, 
which has a very important function in terms of street 
photography in our country and is the first street collective, 
was our guest. Safi from America, Candy from Spain and 
Andrea from Cyprus are the valuable photographers we 
hosted in this issue.
Wishing you health and happiness in 2022, may your 
light be abundant.

Habip KOÇAK
Editor

EDITOR’S LETTER - EDİTÖR MEKTUBU



CONTENTS
  

CHRISTINA SIMON- Australia               5

ALTAN BAL - Turkey           26 

SAFI ALIA SHABAIK  - USA             42

TURKUAZ STREET COLLECTIVE - Turkey      64

CANDY LOPESINO -  Spain         98

ANDREAS VASSILIOU  - Cyprus          118



X-POSURE - JANUARY 2022 5

Christina Simons is an 
award winning international 
documentary photographer 
focused on human rights and 
civil liberties. Her work has been 
exhibited throughout Australia, 
the United States, England, Spain, 
Russia and Mexico. 
Part Icelandic & American, she 
resides in Australia as a true citizen 
of the world speaking multiple 
languages. Having worked in 
the visual arts industry for over 
twenty-five years she is a technical 
master of imagery. Her work 
traverses many interests including 
travel, lifestyle and portraiture 
and is represented in publications 
such as The New York Times 
and The Guardian UK as well as 
working with several NGOs such 
as Medicines Sans Frontiers and 
UNICEF. 

Her passion for human rights and 
civil liberties have led to series such 
as “The Haiti Project” on children 
in domestic servitude, Women’s 
health in the Philippines and 
Aboriginal Education in Australia; 
not to mention her solo-exhibition 
and multi-award winning series 
“Running to Nowhere” on Central 
American Refugees.
Her curiosity of subcultures has 
produced projects such as award 
winning series “Derby Girls” and 
multi-award winning series “Lil 
Bullfighters” of Mexico. 
With a passion for justice and 
compulsion to observe Christina 
Simons provides key commentary 
into the unknown issues, places 
and aspects of this world.

CHRISTINA SIMONS - AUSTRALIA  

Christina Simons
Instagram: christinasimons

Web Site: http://www.christinasimons.com/
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CHRISTINA SIMONS’s “RUNNING TO NOWHERE” Series 

Central American migrants have been making the 
perilous journey through Mexico and towards the 
United States for over 30 years. It is an old refugee 
story, gaining fresh attention thanks to recent political 
happenings in the United States, where draconian 
policies have brought about family separations and 
mass deportations. The number of those making this 
journey have not dwindled.

The journey across borders is made by various 
means and  exposes refugees to countless dangers. 
Dehydration, food and water contamination, sunburn 
and disease, as well as the physical dangers inherent 
in travelling atop a hurtling freight train all come 
second to the risk of theft, rape, violence, kidnapping, 
and murder. Why would anyone risk such a perilous 
journey?
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Orta Amerikalı göçmenler, 30 yılı aşkın bir süredir 
Meksika üzerinden ve Amerika Birleşik Devletleri’ne 
doğru tehlikeli bir yolculuk yapıyorlar. Bu, acımasız 
politikaların aile ayrılıklarını ve toplu sürgünleri 
beraberinde getirdiği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
son siyasi olaylar sayesinde yeni dikkat çeken eski 
bir mülteci hikayesi. Bu yolculuğu yapanların sayısı 
azalmadı.

Sınır   ötesi  yolculuk çeşitli yollarla yapılıyor ve 
mültecileri sayısız tehlikeye maruz bırakıyor. 
Dehidrasyon, yiyecek ve su kirliliği, güneş yanığı 
ve hastalık ile hızla akan bir yük treninin üzerinde 
seyahat etmenin doğasında bulunan fiziksel tehlikeler, 
hırsızlık, tecavüz, şiddet, adam kaçırma ve cinayet 
riskinden sonra ikinci sırada gelir. Neden biri böyle 
tehlikeli bir yolculuğu riske atsın ki?
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My work on this issue commenced in 2015 with an 
assignment with Medicos Sin Fronteras at their projects 
in refugee centres in Tenosique and Ixtapec in Mexico.  
It was profound to me to see hundreds of traumatised 
people, mainly from Honduras and El Salvador, with 
similar stories about attempts to flee the violence and 
terror they experienced in their home countries. I met 
many refugees at this time - including the parents of 
small children whose haunted eyes expressed all of 

their desires to shepherd their children to safety – and 
what started as an assignment evolved into a years-
long passionate pursuit. I wished to understand and 
to expose the ‘why?’   Many refugees fleeing civil wars 
in Honduras and El Salvador found their way to Los 
Angeles and in the 1980s, ‘Mara’ street gangs developed 
there. Many refugees joined the Mara Salvatrucha 
(MS13) or Calle 18 (M18) gangs but were deported by 
the US government in the 1990s.
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Bu konudaki çalışmalarım 2015 yılında Medicos 
Sin Fronteras’ın Tenosique ve Meksika’daki Ixtapec  
mülteci merkezlerindeki projelerinde görev almamla 
başladı. Başta Honduras ve El Salvador’dan olmak üzere 
yüzlerce travma geçirmiş insanın kendi ülkelerinde 
yaşadıkları şiddet ve terörden kaçma girişimleriyle 
ilgili benzer hikayeleri görmek benim için çok derindi. 
Bu sırada pek çok mülteciyle tanıştım - perili gözleri 
çocuklarına güvenli bir yere götürmek için tüm 

isteklerini ifade eden küçük çocukların ebeveynleri de 
dahil olmak üzere - ve bir görev olarak başlayan şey, 
yıllarca süren tutkulu bir arayışa dönüştü. Anlamak ve 
‘neden?’ sorusunu ortaya çıkarmak istedim.Honduras 
ve El Salvador’daki iç savaşlardan kaçan birçok mülteci 
Los Angeles’a yolunu buldu ve 1980’lerde orada ‘Mara’ 
sokak çeteleri gelişti. Birçok mülteci Mara Salvatrucha 
(MS13) veya Calle 18 (M18) çetelerine katıldı, ancak 
1990’larda ABD hükümeti tarafından sınır dışı edildi.
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Decades later, the relocated ‘Maras’ are running 
poverty-stricken Honduras and El Salvador into 
desperate circumstances, through violence, crime and 
corruption. Hundreds of thousands of people have fled 
their homes in Central America searching for safety 
and risking their lives to find it. The options are few and 
all are undesirable – family separation, deportation or 
perpetual hiding.

It was clear that my devotion to document the ‘why’ 
would require a lengthy expedition. This undertaking 
took me all over Mexico, Honduras and Texas, following 
refugees on their journey, meeting people who wanted 
to flee, were fleeing, had been deported and were 
in hiding. I met ‘Coyotes’ - those who transport the 
refugees across borders - and I have met those who 
the refugees are fleeing from.
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On yıllar sonra, yeri değiştirilen “Maras”, şiddet, suç ve 
yolsuzluk yoluyla yoksulluğun pençesindeki Honduras 
ve El Salvador’u umutsuz koşullara sürüklüyor. Orta 
Amerika’da yüz binlerce insan güvenlik arayışıyla 
evlerini terk etti ve onu bulmak için hayatlarını riske 
attı. Seçenekler az ve hepsi istenmiyor – aileden 
ayrılma, sınır dışı etme veya sürekli saklanma.

“Neden”i belgelemeye olan bağlılığımın uzun bir 
keşif gezisi gerektireceği açıktı. Bu girişim beni 
Meksika, Honduras ve Teksas’ın her yerine götürdü, 
yolculuklarındaki mültecileri takip ederek, kaçmak 
isteyen, kaçan, sınır dışı edilen ve saklanan insanlarla 
tanıştım. Mültecileri sınır ötesine taşıyanlar olan 
‘Coyotes’ ile tanıştım ve mültecilerin kaçtığı kişilerle 
tanıştım.
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I have visited several locations along the route that the 
migrants take within Mexico - from Ixtapec near the 
Guatemalan border and the Suchiate River crossing in 
the south, all the way to Reynosa on the US border. I 
have visited several shelters all over Mexico with MSF 
where migrants stay to recover from physical and 
psychological trauma. I have travelled north, following 
a group of refugees along their journey. I’ve visited a 
group of women known as ‘Las Patronas’ who, for over 

30 years, have thrown supplies to refugees traveling 
on ‘La Bestia’ (a giant freight train that migrants and 
refugees hitchhike upon) as it passes in Veracruz. I 
have travelled throughout Honduras.  I spent time 
both in San Pedro Sula and Tegucigalpa meeting and 
talking with Mara gang members, ex-members in 
hiding and prisoners awaiting release. There I also met 
with many who hope to make the journey north or who 
have returned or been deported..
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Guatemala sınırına yakın Ixtapec’ten ve güneydeki 
Suchiate Nehri geçişinden ABD sınırındaki Reynosa’ya 
kadar, göçmenlerin Meksika içinde izlediği rota 
boyunca çeşitli yerleri ziyaret ettim. Göçmenlerin 
fiziksel ve psikolojik travmalardan kurtulmak için 
kaldıkları MSF ile Meksika’nın her yerinde birkaç 
sığınma evi ziyaret ettim. Yolculukları boyunca bir 
grup mülteciyi takip ederek kuzeye gittim. 30 yılı 
aşkın bir süredir Veracruz’dan geçerken ‘La Bestia’ 

(göçmenlerin ve mültecilerin otostop yaptığı dev 
bir yük treni) ile seyahat eden mültecilere malzeme 
fırlatan ‘Las Patronas’ olarak bilinen bir grup kadını 
ziyaret ettim. Honduras boyunca seyahat ettim. Hem 
San Pedro Sula’da hem de Tegucigalpa’da Mara çetesi 
üyeleriyle, saklanan eski üyelerle ve salıverilmeyi 
bekleyen mahkumlarla buluşup konuşarak vakit 
geçirdim. Orada kuzeye yolculuk yapmayı uman, geri 
dönen ya da sınır dışı edilen birçok kişiyle de tanıştım.
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I went to Texas on the US-Mexican border only to 
see what happens to refugees once they arrive in the 
United States. I visited the Laredo Coroner’s office 
and the John and Jane Doe gravesites in Texas where 
hundreds of Central Americans finish their journey 
in the worst possible way.  Alternative outcomes are 
almost as grim, as refugees are faced with the reality 
of brutal deportation policies and family separations.
Between 2015 when I began this story it is now an 
even more desperate story than when I first started it. 

There is a great deal of media coverage on the border 
issues of the United States and Mexico but there is 
little enquiry into why Central Americans are fleeing to 
the United States to begin with. This story is rather the 
sum of its parts, radiating impact on several countries, 
crossing many borders. I feel that I’ve been given an 
opportunity to compile a holistic representation of this 
issue, traversing borders and shedding light on the 
roots of the refugee crisis by focusing on the individuals 
who suffer this daily reality.
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ABD-Meksika sınırındaki Teksas’a, yalnızca 
mültecilerin ABD’ye vardıklarında ne olduğunu 
görmek için gittim. Yüzlerce Orta Amerikalı’nın 
yolculuklarını olabilecek en kötü şekilde bitirdiği 
Teksas’taki Laredo Adli Tıp Kurumu’nu ve John ve 
Jane Doe mezarlıklarını ziyaret ettim. Mülteciler 
acımasız sınır dışı etme politikaları ve aile ayrılıkları 
gerçeğiyle karşı karşıya kaldıkça, alternatif sonuçlar 
da neredeyse korkunç. Amerika Birleşik Devletleri 

ve Meksika’nın sınır meseleleriyle ilgili medyada çok 
fazla yer var, ancak Orta Amerikalıların başlangıçta 
neden Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçtıklarına dair 
çok az araştırma var. Bu hikaye daha çok parçalarının 
toplamıdır, birçok ülkede etki yayar, birçok sınırı geçer. 
Bana bu gündelik gerçekliğin acısını çeken bireylere 
odaklanarak, sınırları aşan ve mülteci krizinin 
köklerine ışık tutan bu konunun bütünsel bir temsilini 
derleme fırsatı verildiğini hissediyorum.
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My work tells the story of what Central Americans face 
in their home countries, their journeys to America, 
their fates upon arrival. My hope is that this body of 
work humanizes the individual refugees and their 
circumstances, creating exposure and awareness. I seek 
to generate compassion in an era where compassion 
fatigue, racism and intolerance is apparently rife and 
hope that these refugees are better received in our 
respective countries with greater understanding and 
empathy.During my most recent trip to Mexico in 

late 2018, a ‘caravan’, in which thousands of refugees 
travelled north together for safety, towards the US 
border. There was a lot of disdain for the refugees on 
social media within Mexico. One of my Mexican friends 
told me that they were spending time deleting certain 
friends from their social media accounts due to their 
intolerance to refugees. I asked her to instead maintain 
those friendships and initiate a conversation about the 
issue, sharing our photographs and the stories that we 
had heard.
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Çalışmam, Orta Amerikalıların kendi ülkelerinde 
yaşadıklarını, Amerika’ya yolculuklarını ve 
geldiklerinde kaderlerini anlatıyor. Umudum, bu 
çalışmanın bireysel mültecileri ve içinde bulundukları 
koşulları insancıllaştırması, teşhir ve farkındalık 
yaratmasıdır. Merhamet yorgunluğunun, ırkçılığın 
ve hoşgörüsüzlüğün bariz bir şekilde yaygın olduğu 
bir çağda merhamet üretmeye çalışıyorum ve bu 
mültecilerin kendi ülkelerimizde daha fazla anlayış ve 
empati ile daha iyi karşılanmasını umuyorum. 2018’in 

sonlarında Meksika’ya yaptığım en son seyahatimde 
bir ‘karavan’ ‘, binlerce mültecinin güvenlik için birlikte 
kuzeye, ABD sınırına doğru seyahat ettiği. Meksika’da 
sosyal medyada mülteciler için çok fazla küçümseme 
vardı. Meksikalı arkadaşlarımdan biri mültecilere 
tahammülsüzlükleri nedeniyle bazı arkadaşlarını sosyal 
medya hesaplarından silmekle vakit geçirdiklerini 
söyledi. Onun yerine bu dostlukları sürdürmesini ve 
konuyla ilgili bir sohbet başlatmasını, fotoğraflarımızı 
ve duyduğumuz hikayeleri paylaşmasını istedim.
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A key theme of this project is that most of us have 
come from ‘somewhere else’. If not ourselves, then 
our family, our relatives, our friends, people we know 
and care about who are a part of our community.  Now 
that I have some small insight into the ‘why?’ I can 
begin to ask myself: if the tables were turned and their 
circumstances became mine, what would I do? 

Bu projenin ana teması, çoğumuzun ‘başka bir 
yerden’ gelmiş olmasıdır. Kendimiz değilse, o zaman 
ailemiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, tanıdığımız ve 
umursadığımız insanlar topluluğumuzun bir parçası. 
Artık ‘neden?’ hakkında küçük bir içgörüye sahip 
olduğum için kendime sormaya başlayabilirim: eğer 
tablolar tersine çevrilirse ve koşulları benim olursa, ne 
yapardım?
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1977’de İstanbul’da doğdu. Birincilikle 
girdiği Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf 
bölümünden dereceyle mezun oldu. 
20 yıla yakın bir süredir profesyonel 
fotoğrafçılık, fotoğraf atölyeleri 
eğitmenliği ve son beş yıldır da görüntü 
yönetmenliği yapmaktadır. Belgesel 
fotoğraf alanında Bekar Odaları ve 
Kamyoncular çalışmaları yurt içi ve 
yurt dışında defalarca sergilenmiştir.  
Bekar  Odaları  çalışması dergilerde, 
kitaplarda yayınlanmıştır. 
Kamyoncular çalışması Fotoğraf 
Albümü olarak fotoğrafseverlerle 
buluşmuştur. Yunus Nadi Fotoğraf 
Ödülü, Kodak Profesyonel Kategori 
Büyük Ödülü, Ankara Film Festivali 
deneysel kategori Kısa film Görüntü 
Yönetmenliği Ödülü Sahibidir. 2016 
yılından beri Nikon Türkiye Fotoğraf 
Elçilerindendir.

He was born in 1977 in Istanbul. He 
graduated from Marmara University 
Fine Arts Faculty Photography 
Department with a degree. He has been 
teaching professional photography, 
photography workshops for nearly 
20 years and a cinematographer 
for the last five years. In the field of 
documentary photography, Single 
Rooms and Truckers works have 
been exhibited many times in Turkey 
and abroad. The Single Rooms study 
has been published in magazines 
and books. Truckers work met with 
photography lovers as a Photo 
Album. Yunus Nadi Photography 
Award, Kodak Professional Category 
Grand Award, Ankara Film Festival 
experimental category Short Film 
Cinematography Award Winner. 
He has been a Nikon Turkey Photo 
Ambassador since 2016.

Altan Bal
Instagram: altan_bal

ALTAN BAL - TURKEY 
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“İstanbul’un taşı toprağı altından da bize niye hep tozu, 
toprağı düşüyor be abi. Anlamadık gitti.” 
Kağıtçı Selçuk
Belden yukarısı bir çöp konteynerinin içine gömülmüş, 
çöplerin içinde bir şeyler arayan birisini görürseniz ve 
yakınlarda da kağıt dolu bir el arabası varsa, o kişi kendi 
deyişi ile ‘kağıtçı’ dır. Çöp konteynerinin derinliklerine 
ulaşmak istediğinden kafası her zaman çöpün 
içindedir. Çoğumuzun yanında geçerken bile kokusuna 

dayanamadığı çöplerin en derinine inmek zorundadır, 
zirâ kısmetin ekmek parasını ne kadar derine koyacağı 
hiç belli olmaz. ‘Kağıtçı’ olarak anılsalar da yalnızca kağıt 
toplamazlar. Çöp konteynerinin içindeki geri dönüşümü 
sağlanabilecek, yani para edebilecek her nesneyi 
toplarlar. Metal kutular,  plastik kaplar, demir en çok 
para eden atıklardır. Dolayısıyla ‘kağıtçılar’ yerine ‘sokak 
toplayıcıları’ daha açıklayıcı bir tanımlamadır.

ALTAN BAL’s “Street Collectors” Series*
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“Say that in İstanbul even the dust is gold. But what we get 
is just dust… We couldn’t figure it out.” 
Kağıtçı Selçuk
If you see someone half bent in a waste container looking 
for the ‘things’ inside and that there is a cart full of papers 
nearby, that person must be a ‘paper collector’, in his own 
term. For he wants to reach deep inside the container, 
his head is always in the waste. He has to mingle with 
the waste that makes us queasy even when passing by, 

for noone knows how deep would the fate put one’s daily 
income.
Though they are called as paper collectors, it is not only 
paper collectors, it is not only paper that they collect. 
Everything that can recycle and thus make money is 
subject to be gathered. Metal cans, plastic jars and all 
the goods made of iron are the materials that make the 
most money. That is why ‘street collectors’ is a much more 
explanatory term than ‘paper collectors’.
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İçinde yaşadığımız zamanların bir sorununun da 
abartılmış tüketim alışkanlıkları olduğu bir gerçektir. 
Özellikle büyük kentlerde daha fazla görünür hale gelen 
bu tüketim çılgınlığından geriye bolca çöp kalmaktadır. 
Hammadde sorununun her geçen gün daha fazla ortaya 
çıkmasıyla, bu çöplerin geri dönüşümü çok önem 
kazanmıştır ve daha da önemli hale gelecektir. Bu geri 
dönüşüm her ne kadar yerel yönetimlerin sorumluluk 
alanında olsa da, geri dönüşümün çoğu sokak toplayıcıları 

tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 
Adaletsiz gelir dağılımının fırsat eşitliğini yok ettiği 
günümüz Türkiyesi’nde, Anadolu’da bir köylü çocuğu 
olarak doğmuşsanız, ya  o köye adına kader dedikleri 
tarifsiz imkansızlıklar içinde yaşamaya devam 
edeceksiniz ya da büyük kentlere göçüp, çoğu zaman 
karın tokluğuna çok zor koşullarda çalışıp ayakta kalmaya 
uğraşacaksınız. 
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Türkiye Cumhuriyeti tarihi 
kadar eski olan bu toplumsal 
durumun ete kemiğe bürünmüş 
son hali ‘sokak toplayıcıları’ 
dır. Anadolu’ dan İstanbul’ a 
gelmiş vasıfsız, eğitimsiz gurbet 
kuşlarının belki yapabilecekleri 
tek iş büyük şehrin çöpünü, 
çöp tenekelerini karıştırmaktır. 
Kağıtçılarla, Anadolu’dan ekmek 
parası peşine düşüp İstanbul’ a 
gelen gurbet kuşlarının kaldığı 
bekar odalarını fotoğraflarken 
karşılaştığım Kağıtçı Selçuk’un 
yardımıyla tanıştım. O zamanlar 
(2002) Eminönü, Beyazıt, Kadıköy 
gibi semtler dışında pek sokak 
toplayıcısına rastlayamazdınız. 
Artan yoksulluk sonucu, 
geçinmek için sokak toplayıcılığı 
yapanların sayısı arttı. Artık 
her mahallede, her sokakta 
günün tüm saatlerinde bir sokak 
toplayısına rastlayabilirsiniz.
Kağıtçı Selçuk ve arkadaşları, 
Beyazıt ve çevresinde sokak 

toplayıcılığı yaparak geçiniyorlar. 
2002 yılında, bitirme ödevini 
bahane ederek üç ay boyunca 
tüm gün onlarla beraber 
dolaştım. Amacım sokak 
toplayıcılarının sabah depodan 
çıkmasından başlayarak, gün 
boyu yaşadıklarını, zorluklarıyla 
beraber fotoğraflayarak görünür 
hale getirmekti. 
Sokak toplayıcılarının yaptığının, 
küresel ısınmanın çok gündemde 
olduğu bugünlerde yalnızca çevre 
duyarlılığı açısından baksak 
bile  ne kadar önemli olduğunu 
görürüz. Örneğin İstanbul’da 
günde beşyüz ton kağıt çöpe 
atılıyor. Yani yalnızca İstanbul’un 
günlük kağıt israfı için tam sekiz 
bin kağıt kesilmektedir. Bu yüzden 
kağıt üretiminde geri dönüşüm 
çok önemlidir. Sokak toplayıcıları 
işte bu geri dönüşümün % 30’unu 
sağlamaktadır.
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This social situtation which is 
as old as the history of Turkish 
Republic gave birth to Street 
Collectors. Looking for garbages 
is maybe the only thing for these 
uneducated , unskilled workers 
who came from Anatolia to 
İstanbul that they can do.  
‘I met paper collectors when ı ran 
into Selçuk, also a paper collector, 
during my documentary project 
on ‘the workers inns’ - the 
residences of migrants from 
Anatolia in their adventurous 
journey after a minimal income. 
At that time (2002), you would 
not run into street collectors 
except in those areas such as 
Eminönü, Beyazıt and Kadıköy. 
As a result of rising poverty, the 
number of street collectors rose 
as well. Now it is usual to run into 
street collectors in every street, 
every hour of the day .
Selçuk and his firends make a 
living by collecting the waste of 

Beyazıt and its vicinity. In the year 
2002, ı hang out with them days 
long for three months, by using 
my final assignment in the school 
as an excuse. My goal was to make 
visible with all its hardships what 
the street collectors go through in 
a regular day, by photographing 
them starting from very early in 
the morning when they leave the 
warehouse. 
The work of street collectors is to 
be appreciated even if the only 
perspective we take is one of 
the ‘environmental sensibility’, 
especially in a time where global 
warming is on the global agenda. 
Each day five hundred tons of 
paper is thrown away in İstanbul. 
It means that eight thousand 
trees are cut for the daily paper 
waste of Istanbul only. That is why 
recycling matters much in paper 
production. % 30 of the waste 
papers of İstanbul is recycled 
thanks to street collectors.
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Sokak toplayıcıları ise kendileri hakkında ne düşünüyor? 
Yaptıkları işe ‘çöpe düşmek’ diyorlar. ‘Kim ister 
İstanbul’un çöpünü karıştırmayı. Başka şansımız yok, 
köyde birkaç hayvanın başını beklemekle geçinilmiyor 
be abi . Yoksa biz İstanbul’ un meraklısı değiliz. İstanbul 
bir kazan ya, biz kepçe değiliz de ancak çay kaşığıyız ve 
sürekli kazanın dibini kazıyoruz. Yani İstanbul’un yanık 
tarafı hep bize düşüyor.’

But what do they think about themselves? ; ‘ Who wants 
to mingle with İstanbul’s waste? We don’t have another 
chance,you can’t go on  living by looking after a couple 
animals in your village, brother!‘ They say and add; ‘İt is 
not that we are so interested in doing this job. The cit is 
like a big boiler, and we are not even a ladle but a teaspoon 
maybe. And we delve into the bottom of the boiler with 
that tiny teaspoon. So what we get is always just the burnt 
parts of the  istanbul city.’
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*: Sokak Toplayıcıları Serisi, Altan BAL tarafindan 2003 
yılında hazırlanmış olmakla beraber, ülkemizin günümüz 
sosyo-ekonomik ikliminde Sokak Toplayıcıları diğer bir 
isimle Dönüşüm İşçileri, bir sorun olarak algılanıp çözüm 
için çoğu zaman adaletsiz ve orantısız güç kullanılarak, 
engellenmek suretiyle çözülmeye çalışılmaktadır.

*: Although the Street Collectors Series was prepared by 
Altan BAL in 2003, Nowadays in Turkey’s socio-economic 
climate, Street Collectors, also known as Transformation 
Workers, are perceived as a problem and they are tried to 
be solved by preventing them, often by using unjust and 
disproportionate force.
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SAFI ALIA SHABAIK  - USA
Safi Alia Shabaik, known by her 
moniker flashbulbfloozy, is a Los 
Angeles based interdisciplinary artist 
working in photography, collage, 
sculpture, and experimental video. 
She discovered her visual voice at a 
young age, setting her on her path to 
earn a B.A. in Fine Art with honors at 
UCLA, followed by a mentorship with 
renowned photographer Catherine 
Opie. Upon moving to New York, Safi 
became fashion stylist, photographic 
documentarian, personal assistant, 
travel companion, and confidante to 
the legendary icon Ms. Grace Jones, in 
her personal and public lives.  
Safi exhibits her work nationally and 
has been featured in publications such 
as The New York Times, Black + White 
Photography, Lenscratch, Alta Journal, 
Catalyst: Interviews, Edge of Humanity, 
Upworthy.com, The Advocate, 
CameraCraft, and in Grace Jones’ book: 

I’ll Never Write My Memoirs. She has 
been featured on The Candid Frame 
(episode 465), and her work has earned 
her recognition in PhotoLucida’s 
Critical Mass Top 50. In collaboration 
with the Parkinson’s Foundation, Safi is 
the recipient of a Visual Arts grant from 
the National Endowment of the Arts 
(NEA). She is the first (ever) recipient 
of the Las Fotos Project Foto Award 
for Self-Expression, presented by the 
Photographic Arts Council Los Angeles. 
Safi is a founding member of the Los 
Angeles Street Collective. A lover of the 
human form, the artist is also an award-
winning mortician.

Safi Alia Shabaik
Instagram: flashbulbfloozy

Web Site: flashbulbfloozy.com
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Flashbulbfloozy takma adıyla 
tanınan Safi Alia Shabaik, 
fotoğraf, kolaj, heykel ve 
deneysel video alanlarında 
çalışan Los Angeles merkezli 
disiplinler arası bir sanatçıdır. 
Görsel sesini genç yaşta keşfetti 
ve onu B.A. kazanma yoluna 
koydu. Güzel Sanatlar alanında 
UCLA’da onur derecesiyle 
mezun oldu ve ardından ünlü 
fotoğrafçı Catherine Opie ile 
mentorluk yaptı. Safi, New 
York’a taşındıktan sonra moda 
stilisti, fotoğraf belgeselcisi, 
kişisel asistan, seyahat arkadaşı 
ve efsanevi ikon Bayan Grace 
Jones’un özel ve kamusal 
hayatında sırdaşı oldu.
Safi çalışmalarını ulusal 
çapta sergiliyor ve The New 
York Times, Black + White 
Photography, Lenscratch, 
Alta Journal, Catalyst: 

Röportajlar, İnsanlığın Kenarı, 
Upworthy.com, The Advocate, 
CameraCraft ve Grace Jones’ 
gibi yayınlarda yer aldı. kitap: 
Anılarımı Asla Yazmayacağım. 
The Candid Frame’de (bölüm 
465) yer aldı ve çalışmaları 
PhotoLucida’nın Critical Mass 
Top 50’de tanınmasını sağladı. 
Safi, Parkinson Vakfı ile işbirliği 
içinde National Endowment of 
the Arts’tan bir Görsel Sanatlar 
hibesi aldı. (NEA). Los Angeles 
Fotoğraf Sanatları Konseyi 
tarafından verilen Las Fotos 
Project Fotoğraf Kendini İfade 
Etme Ödülü’nü (hiç) ilk alan 
kişidir. Safi, Los Angeles Street 
Collective’in kurucu üyesidir. 
İnsan formunu seven sanatçı, 
aynı zamanda ödüllü bir 
cenaze levazımatçısıdır.
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Love Letters To Life In The City is a collection of street 
photographs, created over the last eight years. This 
ever-growing body of work presents my version of truth 
as poetic moments captured in vibrant cities around 
the world. This work marks a deeper relationship with 

the uncharted choreography of human existence and 
big city living, a dynamic for which I have gained a 
profound respect and love.

SAFI’s “LOVE LETTERS TO LIFE IN THE CITY”s Series 
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Şehirde Yaşama Aşk Mektupları, son sekiz yılda 
oluşturulmuş sokak fotoğraflarından oluşan bir 
koleksiyon. Bu sürekli büyüyen çalışma grubu, 
dünyanın dört bir yanındaki hareketli şehirlerde 
yakalanan şiirsel anlar olarak benim gerçeğimi sunuyor. 
Bu çalışma, derin bir saygı ve sevgi kazandığım bir 

dinamik olan insan varoluşunun ve büyük şehir 
yaşamının keşfedilmemiş koreografisiyle daha derin 
bir ilişkiye işaret ediyor.
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SAFI’s “VESPERTINE BEINGS”s Series 

When light shifts to darkness, personas emerge and 
move forth into the night. It is in the darkness that the 
world truly comes alive. Created over the last six years, 
Vespertine Beings explores modern subcultures through 
themes of identity, gender, and self-presentation/
representation. The subjects of this work are individuals 

who live outside of the norm and use external creative 
expression (e.g. costume, ritual, performance, alter-ego) 
to reveal their raw selves, foster acceptance, and build 
community. This subset of work is a glimpse into fetish  
nightlife.



X-POSURE - JANUARY 2022 55

Işık karanlığa geçtiğinde, kişiler ortaya çıkar ve geceye 
doğru ilerler. Dünya gerçekten karanlıkta canlanıyor. 
Son altı yılda oluşturulan Vespertine Varlıklar, modern 
alt kültürleri kimlik, cinsiyet ve benlik sunumu/temsil 
temaları    aracılığıyla   araştırıyor.   Bu çalışmanın 
konuları, normların dışında yaşayan ve ham 

benliklerini ortaya çıkarmak, kabulü teşvik etmek 
ve topluluk oluşturmak için dışsal yaratıcı ifadeleri 
(örneğin kostüm, ritüel, performans, alter-ego) kullanan 
bireylerdir. Bu çalışma alt kümesi, fetiş gece hayatına 
bir bakıştır.
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TURKUAZ STREET COLLECTIVE  - TURKEY

Tarihçe: 
2012 yılında sokak fotoğrafı arayışında yolları 
kesişen bir grup amatör fotoğraf tutkunu, 
uluslararası fotoğraf paylaşım sitesi olan Flickr’da 
bir araya gelerek “Türk Sokak Fotoğrafçılığı” 
grubunu kurduk. Akabinde kolektif oluşturma 
düşüncemizi bir süre tartıştıktan sonra, 2013 yılı 
başında bir manifesto ile Turkuaz Street Kolektif 
adını alarak sokak sahnesine adımımızı attık. 
Ayrılma ve katılımlarla bugünkü kadrosuna ulaşan 
kolektifimiz, 8.yaşını ilk kitabı olan TURKUAZ 2020 
ile kutlamanın heyecanı ve gurunu yaşıyor.2021 
yılında aramıza katılan arkadaşlarımızın da 
olacağı yeni projeler planlamaktayız. Turkuaz 
yolculuğumuzda bize eşlik eden, yolları bir 
süreliğine kesişen tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz.

History:
In the year 2012, as amateur photography 
enthusiasts who came across each other in the 
search for street photography, we established 
the group “Turkish Street Photography” on the 
international photo-sharing website Flickr. 
Following that, after we discussed our idea 
of establishing a collective for a while, at the 
beginning of the year 2013 we took a step into the 
street scene with a manifesto and took the name 
of Turkuaz Street Collective. Our collective, which 
has reached its current membership with resigns 
and additions, is proud and excited to celebrate its 
eighth year with its first book, TURKUAZ 2020. As 
Turkuaz Street Collective, we plan to have further 
projects including our new friends who joined 
collective in 2021. We thank all of our friends 
whose paths we briefly crossed and accompanied 
us in our Turkuaz journey.
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Alphan YILMAZMADEN
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MANİFESTO 
Günlük hayatın koşuşturması içinde an gelir her 
şey yerli yerine oturur. Yaşadığımız şehrin kaosu, 
bilinmezliği ve öngörülemezliği içinde böylesi 
anların peşine düşmek ve paylaşmaktır derdimiz. 
Fotoğrafa yaklaşımımız aynı zamanda hayata 
bakışımızı yansıtır. Gerçeğin kurgulanamayacak 
kadar olağanüstü, yalın ve karmaşık, bir o kadar 
da güzel olacağı inancıyla bakıyoruz fotoğrafa. 
Bu tutkuyu paylaşan insanlar olarak bir aradayız. 
Amacımız, bir yandan birbirimize destek olup 
kendimizi geliştirerek Sokak fotoğrafını Türkiye’de 
bilinir kılmak, bir yandan da bu bakışı taşıyan 
arkadaşlarımız için “Turkuaz” olarak Türkiye 
Sokak Fotoğrafının referans noktalarından biri 
olabilmektir.

MANIFEST
In the hustle and bustle of daily life, there comes 
a moment when everything falls into place. Our 
concern is to pursue and share such moments 
in the chaos, unknown and unpredictability of 
the city we live in. Our approach to photography 
also reflects our outlook on life. We look at the 
photograph with the belief that the truth will be too 
extraordinary, plain and complex, yet beautiful. 
We are together as people who share this passion. 
Our goal is, on the one hand, to support each other 
while improving ourselves and to make street 
photography known in Turkey, and on the other 
hand, to be a reference point as Turkuaz for our 
friends who share this vision with us.

   ZAMAN ÇİZELGESİ 
2013 Ufuk Akarı, Efe Çaylak, Alphan Yılmazmaden 
2016 Rasul Guliyev, Tural Rahmanlı 
2017 Melek Ezgi Özcan 

TIMELINE
2019 Gökhan Arer, Serra Kemmer 
2020 Hakkı Ceylan, Aslı Ulaş Gönen, Hilal Keskin, 
Birgül Koç, Tolga Taçmahal, Damla Yedisan
2021 Emir Sevim, H.Alper Eryiğit
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Alphan YILMAZMADEN
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Alper ERYİĞİT
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Alper ERYİĞİT



X-POSURE - JANUARY  2022
70

Aslı ULAŞ GÖNEN
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Aslı ULAŞ GÖNEN
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Birgül KOÇ
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Birgül KOÇ
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Damla YEDİSAN
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Damla YEDİSAN
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Efe ÇAYLAK
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Efe ÇAYLAK
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Emir SEVİM
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Emir SEVİM



X-POSURE - JANUARY  2022
80

Gökhan ARER
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Gökhan ARER
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Hakkı CEYLAN
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Hakkı CEYLAN
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Hilal KESKİN
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Hilal KESKİN
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Melek Ezgi ÖZCAN
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Melek Ezgi ÖZCAN
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Rasul GULİYEV
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Rasul GULİYEV
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Serra KEMMER
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Serra KEMMER
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Tolga TACMAHAL
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Tolga TACMAHAL
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Tural RAHMANLI
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Tural RAHMANLI
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Ufuk AKARI
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Ufuk AKARI
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CANDY LOPESINO  - SPAIN
Spanish photographer and 
cinematographer, born in Madrid.  
Member of the global community Women 
Street Photographers. Member of DOCMA 
Documentary Filmmakers Association.                     
I live and work in Madrid.
The first time I saw the black and white 
image appear in the developer tank, I knew 
that photographing was what I wanted to 
do for a lifetime.     
Photography it is a means that helps me 
discover the world around me, to know 
myself and to express myself. With which 
I manage to unite two of my passions, 
photography and travelling.
My professional career begins as a graphic 
reporter under the signature of Hidalgo-
Lopesino photographers collaborating 
with the Incafo publishing house and in 
collaboration with the UNESCO, it realizes 
articles for the collection of books “ The 
Heritage of the Humanity “ in Mexico, 
Bulgaria, Tunis, Portugal, Italy, Great 
Britain, Spain, France, Panama.

Madrid doğumlu İspanyol fotoğrafçı ve 
görüntü yönetmeni.
Küresel topluluk Kadın Sokak Fotoğrafçıları 
üyesi. DOCMA Belgesel Film Yapımcıları 
Derneği Üyesi. Madrid’de yaşıyorum 
ve çalışıyorum. Geliştirici tankında 
siyah beyaz görüntünün belirdiğini ilk 
gördüğümde, bir ömür boyu yapmak 
istediğim şeyin fotoğraf çekmek olduğunu 
biliyordum. Fotoğraf çevremdeki dünyayı 
keşfetmeme, kendimi tanımama ve 
kendimi ifade etmeme yardımcı olan bir 
araçtır. Bununla iki tutkumu, fotoğrafçılık 
ve seyahati birleştirmeyi başardım.
Profesyonel kariyerim, Incafo yayınevi 
ile işbirliği yapan Hidalgo-Lopesino 
fotoğrafçılarının imzası altında grafik 
muhabiri olarak başlar ve UNESCO ile 
işbirliği içinde Meksika, Bulgaristan, 
Tunus’ Portekiz, İtalya, Büyük Britanya, 
İspanya, Fransa, Panama’da “İnsanlığın 
Mirası“ kitap koleksiyonu için makaleler 
gerçekleştirdi.

Candy Lopesino
Instagram: candylopesino
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CANDY LOPESINO’s  “The Iberians” Series  

I collaborate with others magazines: GEO Spain, GEO Japan, 
Viajes National Geographic, Traveler, Volta ao Mundo, 
Saveur Magazine New York, Rutas del Mundo, Península, 
Descubrir, Altaïr…                                   
There was a first photography exhibition that made a huge 
impact on me. They were the portraits that Edward Sheriff  
Curtis had made of the North American Indians and to 

which he had dedicated 30 years of his life. The portraits 
were impressive, and the time spent on the project blew 
me away. I left the showroom wanting to do a long-term 
personal project.
This is how I start my personal project THE IBERIANS in 
which I have been working for the first two decades of the 
21st century and in which I continue to photograph.
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ANDREAS VASSILIOU  - CYPRUS
As a photographer, one of my significant 
turning point was when I met William Albert 
Allard, an ex member of Magnum Photos 
Agency working for National Geographic 
magazine.We got to know each other in 
Cyprus when he was shooting the story 
about Cyprus for the National Geographic. I 
travelled with him for a couple of days. The 
day before leaving Cyprus, he asked me 
to review my portfolio. I remember I had 
some black and white photos of children 
with special needs that I was so proud 
of. However, he went through my photos 
very very quickly and I felt like wanting to 
disappear. He looked at me and told me: “ 
The theme of the photo itself doesn’t make 
a photo good. You ought to understand 
what and why you are photographing, as 
well as be respectful and patient towards 
your subject.” Those words have influenced 
me a lot and are still vivid in my mind. At 
that moment, I realised I was just making 
my very first steps in photography and was 
quite naive eagering to become a good 
photographer.

Soon after that I began my personal quest 
wandering around Cyprus in order to 
understand my roots and at the same time, 
my very own self. Cyprus, in the form of its 
people and thousand years of tradition that 
transformed into my backyard, has become 
my major project. Till today, I have been 
travelling around constructing a mosaic of 
what I believe is Cyprus all about and the 
every day struggles of its people. I always 
see new things, new people, as nothing 
is static, and that is magical. A picture, a 
frozen moment depicted in a frame, can 
never be static and should never be static.
As I have already mentioned above, my 
very first inspiration and influence was 
William Allard. I have learnt to see and 
approach the subject respectfully. Henri 
Cartier-Bresson’s work has inspired and 
taught me the importance of the perfect 
framing and, of course, the decisive 
moment. Sebastian Salgado with his epic 
work elevated the normal every day human 
being into mythology heroes, he reminds 
me of Homer’s Odyssey.

Andreas Vassiliou
Instagram: andreasvassiliou.photography



X-POSURE - JANUARY 2022 119

Bir fotoğrafçı olarak benim için 
önemli bir dönüm noktası, National 
Geographic dergisi için çalışan 
Magnum Fotoğraf Ajansı’nın 
eski üyesi William Albert Allard 
ile tanışmam oldu. Coğrafi. 
Birkaç gün onunla seyahat ettim. 
Kıbrıs’tan ayrılmadan bir gün önce 
portföyümü incelememi istedi. 
Gurur duyduğum özel ihtiyaçları 
olan çocukların siyah beyaz 
fotoğrafları olduğunu hatırlıyorum. 
Ancak fotoğraflarımı çok hızlı bir 
şekilde gözden geçirdi ve ortadan 
kaybolmak istedim. Bana baktı 
ve şöyle dedi: “Fotoğrafın teması 
bir fotoğrafı iyi yapmıyor. Neyi ve 
neden fotoğrafladığınızı anlamalı, 
konunuza karşı saygılı ve sabırlı 
olmalısınız.” Bu sözler beni çok 
etkiledi ve hala aklımda. O anda, 
fotoğrafçılığa ilk adımımı attığımı 
ve iyi bir fotoğrafçı olmak için 
oldukça saf olduğumu fark ettim.
Bundan kısa bir süre sonra köklerimi 
ve aynı zamanda kendi benliğimi 
anlamak için Kıbrıs’ı dolaşarak 
kişisel arayışıma başladım. Kıbrıs, 
halkı ve binlerce yıllık geleneğiyle 

arka bahçeme dönüşerek en 
büyük projem oldu. Bugüne kadar, 
Kıbrıs’ın ne olduğuna inandığım ve 
halkının günlük  mücadelelerinin  
bir   mozaiğini inşa etmek için 
dolaşıyordum. Her zaman yeni 
şeyler, yeni insanlar görüyorum, 
çünkü hiçbir şey durağan değil ve 
bu büyülü. Bir resim, bir çerçeve 
içinde tasvir edilen donmuş bir 
an asla durağan olamaz ve asla 
durağan olmamalıdır.
Yukarıda da bahsettiğim gibi, ilk 
ilham kaynağım ve etkim William 
Allard oldu. Konuya  saygıyla  
bakmayı ve yaklaşmayı öğrendim. 
Henri Cartier-Bresson’un çalışması 
bana mükemmel çerçevelemenin 
ve tabii ki belirleyici anın önemini 
öğretti ve ilham verdi. Sebastian 
Salgado, epik çalışmasıyla normal 
insanı mitoloji kahramanlarına 
yükseltti, bana Homer’in 
Odyssey’sini hatırlatıyor.
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Josef Koudelka’s work has shown me that a photo can 
capture the inner soul and simply imply deeper senses. 
Larry Towell’s work that seems as songs and dances 
pointed out how to compose poetry with light. Last but 
not least, Gilles Peress, Nikos Ekonomopoulos,  Robert 
Frank, Raghou Rai, Raymond Depardon, and I could go 
on and on. Photography is the capture and transmission 
of feelings. It’s an instinctive process in which you are 

connected to your subject. You observe, you feel and you 
shoot. When I was in Thailand working on a project in a 
school for blind children, I watched a ten-year-old blind 
disabled child waiting for his father to pick him up for 
the summer holidays. He didn’t “see” him for almost a 
year. His father approached him, the boy felt his father’s 
scent and gave him a strong hug with tears in his eyes. 
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Josef Koudelka’nın çalışması bana bir fotoğrafın 
içsel ruhu yakalayabileceğini ve basitçe daha derin 
duyuları ifade edebileceğini gösterdi. Larry Towell’ın 
şarkı ve dans gibi görünen çalışması, şiirin ışıkla nasıl 
besteleneceğine işaret ediyor. Son olarak, Gilles Peress, 
Nikos Ekonomopoulos, Robert Frank, Raghou Rai, 
Raymond Depardon ve ben böyle devam edebiliriz. 
Fotoğraf, duyguların yakalanması ve iletilmesidir. 

Konunuza bağlı olduğunuz içgüdüsel bir süreçtir. 
Gözlemlersin, hissedersin ve ateş edersin. Tayland’da kör 
çocuklar için bir okulda bir proje üzerinde çalışırken, on 
yaşında görme engelli bir çocuğun babasının yaz tatili 
için onu almasını beklediğini gördüm. Neredeyse bir 
yıl boyunca onu “görmedi”. Babası yanına geldi, çocuk 
babasının kokusunu hissetti ve gözlerinde yaşlarla ona 
sıkıca sarıldı.
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Nowadays, the majority of photos are accompanied by a 
photographers’ explanation text or a statement. I am more 
than often confused and troubled whether I am looking 
at the right photo that the text has described. I am an old 
school photographer who believes that a photo should be 
capable of talking for itself. If not, then the photographer 
has failed, as simple as that. 

Günümüzde fotoğrafların çoğuna bir fotoğrafçının 
açıklama metni veya ifadesi eşlik ediyor. Metnin tarif 
ettiği doğru fotoğrafa bakıp bakmadığım konusunda 
çoğu zaman kafam karışıyor ve rahatsız oluyorum. Bir 
fotoğrafın kendi kendine konuşabilmesi gerektiğine 
inanan eski bir okul fotoğrafçısıyım. Değilse, fotoğrafçı 
başarısız olmuştur, bu kadar basit.
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