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İSTANBULUN  ARTIĞI - SURPLUS OF ISTANBUL 

VİDEO & FOTOĞRAF & METİN & RESİM 

VIDEO & PHOTOGRAPHY & TEXT & PAINTING 

“İstanbul’da kişi başına günde 1 kilodan fazla atık düşüyor. Bu şehirde insanlar her gün yaklaşık 20 bin 

ton atık üretiyor. Bitmeyen bir döngünün içinde işlenmiş maddeler hammaddeye, hammaddeler yeniden 

işlenmiş maddelere dönüşürken şehirli, kendi artığı ile bu şehirde istemese de iz bırakıyor.” 

"In Istanbul average waste per person per day is more than 1 kilogram. People living in this city produce 

approximately 20 thousand tons of waste every day. In an infinite loop, while processed stuff transform 

into raw material, raw material turn into processed goods, city dwellers leave their trace in the city through 

their waste, even without willing to do so." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Ekibi Video Crew: Alper Şen, Bilge Emir, Cihan Kulaksız, Deniz Şiar Bozkut, Devrim CK, e.belit 

sağ, Erhan Arık, Güliz Sağlam, Özge Çelikaslan, Rüya Sezgin 

Fotoğraf Photographer: Ali Saltan 

Yazarlar Writers: Ali Saltan, Artıkişler Kolektifi, David Harvey, Ezgi Koman, İrfan Aktan, Oktay Ince, Pelin 

Tan, Sibel Yardımcı, Ulus Baker, Yaşar Çabuklu,  

Resim Painting: Melih Sarıgöl 

istanbulunartigi.net 
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İstanbul'un Artığı Hakkında About Surplus of İstanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul’un Artığı sokağa atılan/bırakılan atığı fotoğraf ve video kamerasıyla takip ederek, atık 

toplayıcıların gündelik yaşamları ve kullandıkları kent mekanlarına odaklanan bir görsel ve metinsel bellek 

oluşturma çalışmasıdır..Videogramlar, İstanbul’un iki farklı merkezi olan Beyoğlu ve Ümraniye’deki atık 

toplayıcıların hızla dönüşen İstanbul’a ne şekilde eklemlendiğinin izini sürüyor. Diğer yandan geçmiş 

yıllardan (2013 öncesi) videolarla bir hafıza birlikteliği kuruyor.Kentsel dönüşüm, iş güvenliği, çocuk işçi 

emeği, etnik kimlik, göç ve memleket, futbol ve yerel seçimler gibi farklı ama aynı zamanda birbirine 

geçen olgu ve pratiklerin atık toplayıcıların yaşamlarına etkisini bedenleşen kamerasıyla görüyor, görünür 

kılıyor, kentin farklı mekanlarına atıkçıların gözünden bakıyor. Kentte çevresel atık, emek koşulları ve 

göçmen kimliklerin kesiştiği ortak meselelerin odağında bir görsel hafıza oluşturuyor. 

Surplus of Istanbul is  work of creating a visual and textual archive, which follows the waste 

disposed/left on the streets by camera and focuses on the daily lives of people picking waste and the 

urban spaces where they work. Videograms trace the ways in which waste pickers are included in 

Istanbul’s rapidly changing urban space. On the other hand it forms an alignment of memory with the 

videos produced before 2013. Through an all set camera, the effects of diverse but interrelated issues 

such as urban transformation, safety at work, child labor, ethnic identity, migration and homeland, football 

and local elections on the lives of waste pickers are seen and made visible. It looks at many different 

places in the city through the eyes of these people. It produces a visual memory at the intersection of 

shared issues of environmental waste, labour conditions and identities of immigrants. 
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 istiklal caddesi                                                  ayrılma vakti                                          

Videolar Videos: 

 İstanbul’un Artığı bir genelleme yapmak yerine İstanbul’un merkezinden (Beyoğlu) kıyısına doğru 

(Ümraniye) atığın izini takip ederek ve kişisel bir harita oluşturarak atığın metaya dönüştüğü, yeniden 

dolaşıma sokulduğu alanlara bakmaya çalıştı. Bu alanların çoğundaysa toplayıcılara denk geldi. Çalışma 

güvenliğinden çocuk işçi emeğine, kentsel dönüşümden zorunlu göç mağdurlarına dek atığa dönüşmüş, 

kurcalandığında bedenen ve ruhen hasta edecek hallerin içinden geçerek Ümraniye’deki eski çöplüğün 

28 nisan 1993’teki patladığı ve 39 kişinin öldüğü yere ve zamana atığın 27 gün boyunca 27 farklı halini 

tarif ederek gitmeye çalıştı.  

‘Surplus of Istanbul’, rather than generalizing, tried to focus on the routes of waste from its center 

(Beyoğlu) to it’s edge (Ümraniye) and created a personal mapping where waste transforms into a 

metadata and reenters the circulation. In most of the areas, it has encountered the collectors. It has tried 

to describe a physically and spiritually sickening ‘27 states in 27 days’ journey of waste from labor 

security to child labor, from urban transformation to forced migration victims by going to the place and 

time of the old Ümraniye waste mount explosion on the 28th of April 1993, where 39 people died.   

Video Bölümleri Video Chapters:  

Beyoğlu (14 Video), Ümraniye (13 Video), Binanın Artığı / Remnants of Buildings (3)  

Beyoğlu: Tophane (8'), Galata (5') Çukurcuma (9') İstiklal Caddesi (7') Suriye Pasajı (8') Tünel (3') 

Topçekerler Sokağı (10') Galatasaray Meydanı (9') Yeni Çarşı Caddesi (8') Ömer Hayyam Caddesi (8') 

Tarlabaşı (6') Taksim Meydanı (7') Gezi Parkı (4') Dolapdere (8')  

Ümraniye: Ümraniye Yolu (4'), Tanışma Vakti (10'), Gezdirme Vakti (7), Ayrıştırma Vakti (7'), Çay Vakti 

(8'), Seçim Vakti (8'), Seçim Sonrası (5'), Ayrılık Vakti (8') Cihan'ın Gördüğü (6'), Siz+biz (7') MR Raporu 

(3'), Rastlaşma Vakti (4') Anıt (9')   

Binanın Artığı Remnants of Buildings: Buluntu(6'), Güya Gregor Samsa Bir Gün (7), Getirgötür Odası (6')  
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Video Ekibi Video Crew: Alper Şen, Bilge Emir, Cihan Kulaksız, Deniz Şiar Bozkut, Devrim CK, e.belit 

sağ, Erhan Arık, Güliz Sağlam, Özge Çelikaslan, Rüya Sezgin 

 

 

 

 

 

güya gregor samsa bir gün...                                                  anıt 

http://istanbulunartigi.net/category/video/ 

 

Fotoğraf Photography: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf çalışması, gerçeklikle temsilin örtüşmesi düşüncesi ile fotoğrafçının kendi görme ve anlatma 

estetiğinin tekilliğini terk etmeye çalışarak herkesin görebileceği çoğul bir görme biçiminin yollarını arayış 

çabasıdır. Bu çaba, bir anlamda, böylesi bir konu üzerinden üretilen -görsel olarak güçlü- fotoğrafların, 

içeriği nostaljik bir öğeye ve steril bir ortama hapsetme tehlikesinden kaçınma ve izleyiciyi doğrudan 

temsille başbaşa bırakma refleksidir. 

The photography works search for the ways to leave its aesthetic ways of explanation and to create a 

common seeing action instead of ways of looking. This way leads the photographer to express his 

reaction where the reality should be represented as it is. This aim is the reflex of photographer to avoid 

the nostalgic and hygienic expressions modes of working which base on the strength of the moment and 

representation.  
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Fotoğraf Serileri Photography Series: 

Çöpün Tarihi History of Waste: 66 çalışma / works 

Geri Dönüşüm / Recyling: 45 çalışma / works 

İşgal  / Occupy: 12 çalışma 

Şehrin Dönüşümü / Transformation of a City: 8 çalışma /works 

Fotoğraf Photographer: Ali Saltan 

Çöpün Tarihi 

 

 

Geri Dönüşüm  
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işgal                                                                                       şehrin dönüşümü 

 

Kitap Book: İstanbul'un Artığı Surplus of Istanbul 

“İstanbul’un Artığı” derleme kitabı, Artıkişler Kolektifi'nin son 

bir senedir Beyoğlu ve Ümraniye başta olmak üzere 

İstanbul’daki atık toplayıcıları, ayrıştırıcıları ile sürdürdüğü bir 

video araştırmadır. Derleme, aynı zamanda Artıkişler ve 

Karahaber kolektiflerinin 2001 yılından bu yana Ankara ve 

Hakkari’deki çalışmaları ile de ilişki kurmaktadır. Kitapta; 

Artıkişler Kolektifi üyelerinin izlenim, deneyim ve konu ile ilgili 

fikirleri ve çöp, atık, kent, emek, video gibi derlemenin ana 

temaları ile birlikte bu konu ve pratikleri; etnik kimlik, video 

imajı, araştırmacının kimliği, kentsel artı değer, kentsel 

dönüşüm gibi farklı bağlamlarda ele alan metinler ve 

tartışmalar yer almaktadır.  

Surplus of Istanbul is a project book edited by Artıkişler 

Collective. The book is primarily about a video methodogy 

process based on research ongoing with waste collectors in 

İstanbul. At the same time the book includes and makes 

connections with past researches (2001) and engagements 

with the waste collectors from Ankara and Hakkari. The book 

consists of experiences and observations by members of 

Artıkişler Collective on the main themes of waste, garbage, 

urbanism, labor and video activism. Moreover, the book as 

well includes texts by diverse writers who discuss and relate 

the theme in context of ethnic conflict, video image, identity of 

the reseacher, urban surplus and urban transformation.  
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Editorler Editors: Alper Şen, Özge Çelikaslan, Pelin Tan 

Yazarlar Writers: İrfan Aktan, Ali Saltan, Oktay Ince, Ezgi Koman, Ulus Baker, David Harvey, Yaşar 

Çabuklu, Sibel Yardımcı, Pelin Tan, Artıkişler Kolektifi 

 

Sergiler Exhibitions: 

 

* Depo-İstanbul 4-14 Haziran June 2014 İstanbul 
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* MixerArts 27-31 Haziran June 2014 İstanbul 

Tim Haynes & Artıkİşler Üç Kuruş Small Change 

 

 

 

* İnex Gallery 15-28 Kasım November 2014 Belgrad 
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Basından Press: 

* Video Platform Artıkişler Kolektifi Redefines Waste, Emrah Güler, Hurriyet Daily News, 21 Nisan 

April 2014 http://bit.ly/1nKEbzH 

* Art Et Ordures? – La réalité des déchets quotidiens en images Amélie Boccon-Gibod, Le Petit 

Journal, 6 Haziran June 2014 http://bit.ly/1wnoZJS 

* Dağdaki Çocuk, Çöpteki Hırsız, İrfan Aktan, Radikal, 8 Haziran June 2014 http://bit.ly/1wnpvYB 

 

 

 

 

http://www.lepetitjournal.com/istanbul/a-voir-a-faire/actu-culturelle/187150-art-et-ordures-la-realite-des-dechets-quotidiens-en-images
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İletişim Contact: 

 

Artıkİşler Collective / Koza Visual Culture & Arts Association:  

 

Address:  

Perşembe Pazarı Caddesi Arap Camii Mah. Yoğurtçu Han No:14 D: 30  

Beyoğlu / İstanbul / Türkiye 

 

mail: 

artikisler@gmail.com 

info@kozavisual.net 

 

links: 

istanbulunartigi.net 

istanbulunartigi.tumblr.com 

kozavisual.net 

 


