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MİNA’NIN ÇOCUKLARI
Mina’nın Çocukları; 2018 yılında kaybettiğimiz Mina Başaran ve 10 arkadaşının anısını yaşatmak amacıyla 
2018 yılının Kasım ayında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi bünyesindeki 11 üniversiteli 
genç kadının kolektif üretimi sonucu hayata geçirilen, Beril Başaran ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 
desteğiyle yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir. Projemizle, 10-14 yaş grubu arası dezavantajlı grupta 
yer alan çocukların maddi ve manevi gelişimlerine sevgi ve değer duyguları temelinde destek olmayı ve 
onlar aracılığıyla toplumun da bilincini yükseltmeyi amaçlıyoruz.

              TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBE

Kadının karar mekanizmalarında yer alması ve ömür boyu eğitim konusunda çalışmalar yapan Türk 
Üniversiteli Kadınlar Derneği ( TÜKD ) 19 Aralık 1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve önder 
üniversite mezunu kadınları tarafından kurulmuştur. Kurucu üyelerimiz Süreyya Ağaoğlu, Sara Akdik, 
Şevket Fazıla Giz, Nüzhet Gökdoğan, Remziye Hisar, Nebahat Karaorman, Müfide Küley, Türkan Rado, 
Pakize Tarzi, ve Beraat Zeki Üngör hanımefendilerin izinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 24 şubesiyle 
önemli projeler gerçekleştiren T.Ü.K.D., Dünya Üniversiteli Kadınlar Derneği GWI (Graduate Women 
International) üyesidir ve 2013 yılı Ağustos ayında İstanbul’da 3 yılda bir yapılan, o zamanki ismi IFUW 
(International Federation of University Women) olan, dünya kongresine ev sahipliği yapmıştır. 
52 ülkeden gelen 490 önemli kadının,  birbirinden değerli Türk kadınıyla panel, söyleşi, çalıştaylarda  
ve sosyal etkinliklerde bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

İstanbul Şubesi olarak, 214 üyemizle birlikte Dostluk Köprüsü çerçevesinde 412 kız öğrenciye burs 
vermekte ve onlarla burs verenler arasında dostluk köprüleri kurarak bu çok başarılı ve de ihtiyaç sahibi 
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      kızlarımızın özlediğimiz bireyler olarak yetişmeleri için bir nevi mentorluk yapmaya çalışmaktayız . 

      Yarın onların Türkiye’nin yüzünü güldüreceklerine olan inancımızla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Onlarla iki yıl sürecek olan bu yol arkadaşlığımızı sağlam bir temelde ilerletmek adına projemizi iki aşamalı 
olacak şekilde yürütüyoruz. İlk aşamada, projeyi yürüten üniversiteli genç kadınlar olarak Psikolojik 
Danışmanlık Şirketi olan Baltaş Grubu’nun uzman psikologları tarafından çocuklarla sağlıklı bir iletişimi nasıl 
kurabileceğimize dair eğitimler aldık ve almaya devam ediyoruz. Birçok önemli kazanım elde ettiğimiz, 
kitaplar ve filmlerle de desteklediğimiz bu eğitimlerden başlıcaları; zaman yönetimi, toplumsal cinsiyet 
eşitliği, davranış modelleri, yeşil yakalı olmak, sağlıklı kızgınlık gibi konulardan oluşuyor. 

Projemizin ikinci aşamasında ise memleketlerimizden çocuklarla buluşuyoruz. Yol arkadaşlığı yaptığımız 
çocukların maddi ve manevi açıdan dezavantajlı çocuklar olmasını amaçlıyoruz. Yaz tatili boyunca 
üç ay sürecek olan ve iki haftada bir düzenli olarak gerçekleştireceğimiz bu görüşmelerdeki  faaliyetleri 
memleketlerimize dönmeden önce belirliyoruz. Geçtiğimiz yıl, eğitimlerine devam edebilmek 
ve gelişen teknolojik hayatın parçası olabilmek için gerekli araçların eksikliğini yaşayan çocuklarımıza 
tablet teminiyle birlikte çocukların analitik düşünce ve yaratıcılıklarının gelişimine katkıda bulunmak 
ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak için onları 21. yüzyılın en önemli 
yetkinliklerinden biri olan kodlamayla buluşturduk. 

Tüm bunların yanında yüzyüze yaptığımız bu görüşmelerde, onların manevi gelişimlerine daha çok katkıda 
bulunmak adına zengin içeriklere sahip aktiviteler yapmaya özen gösteriyoruz. Sembolik olarak 11 kişiyle 
başladığımız ve her geçen dönem büyüyen projemiz, geçtiğimiz yıl Mersin’den Elazığ’a,  Diyarbakır’dan 
Trabzon’a ve daha birçok şehre olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına, birçok çocuğa ve birçok aileye ulaştı.

4



Artan sayımız ile birlikte verdiğimiz emek ve sevginin sonuçlarını görmek biz üniversiteli genç kızlar için 
umut oldu ve bu umudu paylaşabilmek amacıyla ilk etklinliğimiz bizim için anlamı büyük olan 8 Mart 2020 
tarihinde Arter’de gerçekleşti. 

‘’Bilim ve sanatın bir arada yol almasının önünü açmak ve fayda sağlamak amacıyla 
yolumuza devam ediyoruz.’’

 2021 yılını Eylül ayı ile birlikte bu çabamızı daha anlamlı kılmak amacıyla sanatla bir araya gelerek projemize 
farklı bir boyut kazandırdık. Sanat yolculuğumuzda ilk durağımız 1-11 Eylül tarihleri arasında Bodrum’da 
düzenlediğimiz Kolektif “Hafıza” Sergisi oldu. Hafızamızda acıları değil anıları yaşatma düşüncesiyle hayata 
geçirdiğimiz ve kolektif üretimin sonucuyla yola çıktığımız projemizin kolektiflik bilincini taşıyan sergimizde, 
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Erdil Yaşaroğlu, Ouchh, Leyla Emadi, Fırat Engin, Mert Ege Köse, Yiğit Yazıcı, Ramazan Can, Mario 
Klingemann, Ardan Özmenoğlu gibi birbirinden değerli sanatçıların eserleriyle Ayça Okay küratörlüğünde 
buluştuk. Resim, heykel, enstalasyon, video ve veri görselleştirme temelli birbirinden farklı alanlarda olan 
fakat kolektifliğin vurgulandığı ortak anlama sahip 11 eser sergiledik. Bu sergimizle birlikte 2 sanat 
öğrencimizi de destekelemek amacıyla projemize dahil ettik. 

7-10 Ekim tarihleri arasında ise, Kolektif “Hafıza” sergimizden Fırat Engin’in “Unutma Bütün Kahramanlar
Seninle” adlı eserini   16. Contemporary İstanbul’da sergileyerek sanatseverlerle bir araya gelme ve özel bir
sergi turuyla gezme imkanımız oldu.

Sanat yolculuğumuzda bundan sonraki durağımız ise 1-11 Mart 2022 tarihleri arasında İran’lı sanatçı Shirin 
Abedinirad’ın aynalardan yola çıkarak yansıma kavramına bambaşka bir boyut kazandırdığı eserleriyle 
Ayça Okay küratörlüğünde bir araya geldiğimiz Kolektif “Yansıma” Sergisi oldu. Bu sergimizi 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü de içine alan haftada, Trabzon Kızlar Manastırı’nda düzenledik. Kadın 
emeğinin tarihi önemine sahip bir mekanda sergilediğimiz Kolektif “Yansıma” sergisiyle, toplumsal 
cinsiyet eşitliği kavramına da dikkat çekmeyi amaçladık. Bu doğrultuda 1 Mart 2022’de Nazan Moroğlu, 
Feride İkiz, Bekir Ağırdır ve Ali Güreli’nin katılımıyla, kadının üretkenliği konusunu ele aldığımız Kolektif 
“Yansıma” Paneli’ni gerçekleştirdik. Katılımcıların bizlere aktardıkları değerli yorumları ve deneyimleriyle, 
tarih boyu süregelen kadının üretkenliği konusuna farklı açılardan bakma imkanı elde ettik.

Mina’nın Çocukları projesi, biz üniversiteli kadınlara ise birbirinden değerli kazanımlar ve dostluklar sundu. 
Farklı şehirlerde düzenlediğimiz sergilere ev sahipliği yapmak ve modern sanata önem verdiğimiz bu 
sergilerde tanıştığımız  birbirinden değerli sanatçılarla hala bir araya gelerek ilişkilerimizi sürdürebilmek 
şüphesizki  hepimizin için ayrı bir değer buldu.
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Proje süreci boyunca üniversiteli genç kızlar olarak önce kendimizi geliştirmek sonra ise edindiğimiz bilgi 
ve deneyimi yaymayı sorumluluk haline getirdik. Tüm bunları yaparken akademik kariyerimiz için de 
çalışmayı ihmal etmedik. Her birimiz alanında uzman kişiler olabilmek için en iyi üniversitelerden aldığımız 
eğitimler dışında, hayata geçirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesi sayesinde mesleklerimiz hakkında en 
iyi deneyimi ve bilgiyi edinebilmek için staj fırsatları bulduk. Arkadaşlarımızla aramızda, otelde 
konakladığımız ve sergi alanında bulunduğumuz süre boyunca birbirine sıkı sıkıya bağlı ve hayat 
boyu sürdürmeyi umduğumuz dostluk bağları oluştu. 

Karşılıksız sevgi ve gönüllü emeğin bütünleşmesiyle hayata geçirdiğimiz Mina’nın Çocukları projesiyle her 
geçen gün toprağa daha çok kök salmayı amaçladık. Bulunduğumuz noktada, amaçlarımızı gerçekleştiriyor 
olmanın mutluluğunu ve büyüyerek daha fazla kalbe dokunacak olmanın heyecanını içimizde taşıyor, 
acılarımızı değil anılarımızı yaşattığımız sevgi dolu yarınları umuyoruz. 
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KÜRATÖR, AYÇA OKAY
Görünen basit formunun aksine üretim sürecinde mücadele etmesi hayli güç olan aynalar; saf yansımalar 
sağlamanın yanı sıra benliğimizi ve etrafımızı sıkı sıkıya saran her şeyi gösteren yansıtıcı yüzeylerdir ve ona 
bakan süjeye gerçekliği başka biçimlerde gösterir. Sanatçının etkilendiği Rene Magritte ve Salvador Dali’nin 
kompozisyonlarında sıkça yer alan ayna imgesi Abedinirad’ın eserlerinde aynı mantıkta farklı biçimde 
kurgulanarak karşımıza çıkarken hem düşünsel hem de mekânsal derinlikteki yanılsamalara aracılık 
etmektedir. Tıpkı “Pyramid” isimli fraktal geometrik formdaki gibi dikkatlice hesap yapılarak düşünülmüş 
her yerleştirme; kübist bir görüntü-sökümü yaratır. İzleyicinin aynalardaki görüntüsü ile buluşması 
psikanalizde “Ayna Evresi” olarak da bilinen, ünlü teorisyen Jacques Lacan tarafından ortaya atılan egonun 
oluşum anına atıfta bulunur. Lacan’a göre insanların öz benliğini keşfetmesi henüz sekiz aylık bir bebekken 
söz gelimi aynada kendi yansımasını gördükten sonra oluşan farkındalıkla mümkündür. Abedinirad’ın 
doğaya ait unsurlar ve izleyicilerin yansımaları ile oluşturmak istediği parçalara ayrılmış görüntü, egonun 
oluşumu ve egoyu terk ederek saf benliğe ulaşabilme potansiyelimizi sorgulatır.

Tarihi mekânın hassas dokusu üzerinde birbirine eklemlenerek güçlü taşıyıcı strüktürlere yapışan aynalar; 
sanatçının uzun yıllardır ilgilendiği tasavvuf felsefesinin önemli düşünürlerinden Rumi’nin şiirsel anlatımının 
somut formları olarak karşımıza çıkar. Rumi’ye göre gökyüzüne ulaşmanın yolu sadece kalpten 
geçmektedir. Öyledir de… Sergiye adını da veren izleyenlerin kolektif yansımalara tanıklık ederek saf 
benliklerine doğru yolculuğa çıkması ancak ve ancak kalpten olursa mümkün olabilir. 

İran asıllı sanatçı, ataerkil toplumlarda kadınlara atfedilmiş kimlik ve dayatılmış sorumlulukların getirdiği 
toplumsal eşitsizliğin gerçekliğine mecazi anlamda da ayna tutar. Ait olduğu coğrafyanın mit ve 
geleneklerinden deneyimlediği, kolektif hafızasında kodlanan; kadının başını öne eğmesi gerektiği 
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düşüncesine, tepedeki kilisenin zeminine yerleştirdiği daire şeklindeki “Evocation” isimli gökyüzündeki 
manzarayı yansıtan daire formundaki ayna ile karşı çıkar. Sanatçı gökyüzünü izleyicinin ayaklarının altına 
sererek Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü de kapsayan birlik, dayanışma ve üretkenlik mesajlarını verir.

Dünyadaki “Cennet”e giden 11 basamağın sırrının izinde…

Elinizde tuttuğunuz kâğıt parçası Kolektif “Yansıma” kapsamında izleyeceğiniz yapıtların deşifre olmasına 
neden olan kavramsal bir yol haritası olmanın çok ötesinde… Aynı zamanda bir gizemin çözümlenmesine de 
ışık tutuyor. 

Küratöryel süreç boyunca Kızlar Manastırı içerisinde karşılaşılan pek çok raslantısal durum zarif çan kulesinin 
basamaklarına yerleştirilen “Heaven On Earth” isimli yerleştirme ile farklı açılardan optik illüzyonlar, 
bambaşka manzaralara tanık olmamızı sağlarken, mistik mesajlar veriyor. Numeroloji’de manevi yönden 
güçlü, ruhsal uyanışı sembolize eden 11 sayısı bizleri Mina’nın Çocukları iyilik hareketinin köklerine 
aramızdan ayrılan On Bir üretken kadının anısına götürüyor. Gökyüzündeki bulutların ve ışığın içine karıştığı 
On Bir basamak tarihi Kızlar Manastırı’nda dünyadaki cennetin bir yansıması olarak yer alıyor. 

Elbette sadece kalpten inananlar gökyüzüne dokunabiliyor.
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Çağrışım II  
Mekana Özgü Enstalasyon, Ayna, 180 cm Çap, 2022
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SHIRIN ABEDINIRAD

"Sen ilahi bir kitabın içindeki bir bölümsün 
Evreni yaratan güce bir ayna 

Her neyi istiyorsan kendinde, sor, 
Aradığın neyse, sadece senin kendi içinde bulunabilir."

Mevlana Celalettin Rumi (1207-1273)
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Şairler, karmaşık tasavvufi kavramları ifade etmek için sembolleri, düşüncelerinin temeli olarak ise 
sembolizmi kullanmışlardır. Mevlana’nın, tasavvufi düşüncelerini ifade etmek için kullandığı birçok 
sembolden biri de aynadır. Ayna, onun düşünce ve fikirlerini şiir biçiminde somut bir şekilde dinleyiciye 
sunduğu bir araçtır. Ayna, cam aynalardan daha geniş bir mefhumu kapsar ve yansıtıcı her yüzeyde olduğu 
gibi insanın yüzünü göldeki yansımasında ilk defa gördüğü zamandan başlayan çok uzun bir geçmişe 
sahiptir. Mevlana’nın aynanın icadından önce yazdığı birçok şiiri de aynalar hakkındadır. O günlerde, siyah 
taşlar yüzeyleri yansıtıcı olana kadar cilalanarak ayna olarak kullanılmıştır. Bu işlem çok çaba gerektiren 
meşakkatli bir süreç olduğundan Mevlana, ruhun arınması hakkındaki kendi fikrini ifade etmek için aynaları 
bir metafor olarak kullanmıştır. 

Aynalar bu dünyaya bir şey katmaz, aynada sadece çevrenizin yansımasını ve kendinizi, kendi gerçekliğinizi 
görürsünüz. Saf bir yürekle aynada mükemmel bir görüntü yaratabilirsiniz. Güzellik, bakanın yüreğindedir.

Başımızı öne eğerek yukarıya, gökyüzüne bakmayı mı unuttuk? 

Kızlar Manastırı'nda insanların dikkatini gökyüzüne çekmek istiyorum. Aynaları yere ya da izleyicilerin önüne 
yerleştirerek, başları yere dönükken bile yukarı bakmalarını istiyorum. Gökyüzünü ayaklarının altına sererek, 
gökyüzüne sahip olabilmelerini ve limitlerinin ötesine bakabilmelerini istiyorum. Merdivenlerin önünde 
duran seyirciler, kendileri ve dünyanın oluşumu ile ilgili oluşmuş birikimlerinin değişimi ile yüzleşirler. 
Merdivenlerin tepesinde durup aşağı baktıklarında, ışıkla ve dolayısıyla o ortamla olan maneviyatlarını 
arttıran optik bir illüzyonla karşı karşıya kalırlar. Doğanın fiziki kuramları akıllarda yer değiştirmiş - gökyüzü 
artık yerdir - ve güneş ışığı izleyicinin etrafında abartılı bir şekilde büyütülmüştür. Mavi gökyüzü, bir havuzu 
taklit edercesine yere dökülür ve seyirci bir an için dayanılmaz bir dürtüyle bu ışığın içine dalma arzusuna 
kapılır. Beton merdivenlere doğru yönelen aynaların temel geometrik şekilleri ve simetrik kompozisyonu, 
simetrinin güzelliğin en mükemmel biçimi olarak kabul edildiği, İslam sanatından ödünç alınmıştır.
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SHIRIN ABEDINIRAD
Shirin Abedinirad, ayna yerleştirmeleriyle tanınan İranlı bir sanatçıdır. Aynalar aracılığıyla ışık ve hareketle 
deneyler yaptığı için çalışmaları genellikle optik illüzyonlar sunar. Heykel enstalasyonları, performans 
ve video sanatı üzerinde çalışan Abedinirad, daha geniş toplum bağlamında temel öz-kimlik kavramını 
araştırdı. 2016 yılında İran'da Nazar Sanat Yayınları tarafından yayınlanan 21. Yüzyılda Kavramsal Sanat 
ve Moda Tasarımı başlıklı bir kitap yazdı.

Abedinirad 1986 yılında İran'ın Tebriz kentinde doğdu. Sanat kariyerine resimle başlayarak Tahran'daki Dr 
Shariaty Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı okudu. Tezinin ana odak noktası, kavramsal sanat ve onun 
modayla ilişkisiydi.

Ayrıca 2013 yılında İspanya'nın Murcia kentinde düzenlenen IBAFF Film Festivali'ndeki atölyesine katılmak 
üzere birkaç sanatçıyla birlikte kendisini seçen İranlı film yapımcısı Abbas Kiyarüstemi'nin gözetiminde video 
sanatı okudu. Festivalin kapanış töreninde, Abedinirad etkinlikte onun huzurunda Amerikalı video sanatçısı 
Bill Viola'ya adadığı bir performans sanat eseri sundu.

2014 yılında Abedinirad, Benetton'un İtalya'nın Treviso kentindeki Fabrica araştırma merkezinin kültürel 
projelerinde yer alması için bir yıllık sanatçı bursu kazandı.

Abedinirad, sembolik çalışmaları aracılığıyla karmaşık insan sorunlarını araştırıyor. Enstalasyonları, insan 
ve doğa arasındaki bağlantıları inceliyor. Hem çöl hem de endüstriyel yerler, yukarıdaki gökyüzünü yansıt-
mak için çok sayıda aynanın zemine gömüldüğü Evokasyon (2013) ve Yeryüzündeki Cennet (2014) ayna 
yerleştirmeleri için ortam olarak kullanıldı. Aynalar aracılığıyla gökyüzüne doğru yansımalar yaratan 
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Abedinirad, insan aklı ile doğal unsurlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aynalar özellikle İran'ın kuru 
topraklarının ve İtalya'nın insan yapımı yapılarının ortasında suyu simgelemek için kullanıldı.

Ağustos 2015'te Abedinirad, Sidney, Avustralya'daki Underbelly Arts Festival kapsamında Mirrored Ziggurat 
kurulumunu tamamladı. Antik Mezopotamya'daki zigguratların piramidal yapısından ilham alan bu 
yerleştirme, izleyicinin algısını çarpıtıyor ve benliğe dönüştürücü bir bakış sunuyor.

Ekim 2015'te Abedinirad, İtalyan etkileşim tasarımcısı Gugo Torelli ile Babel Tower adlı bir projede işbirliği 
yaptı. Cam kutulardan yapılan heykel, orta İran Platosu'ndaki bir çöl olan Dasht-e Kavir'de birkaç gün oturdu. 
Bir Arduino işlemcisi tarafından desteklenen kule, dokuz katmanına kinetik bir özellik ekleyen hava 
koşullarındaki değişiklikleri algıladı. Heykel, İncil'deki Yaratılış 11'de geçen eski bir ütopik idealden ilham aldı. 
Abedinirad'ın açıkladığı gibi: "Bu, Babil Kulesi'nin manevi mimarisini modern malzemelerle yeniden 
bağlamlandıran etkileşimli bir yerleştirmedir." Bu sanat eseri, Mart 2017'de Wired dergisi tarafından 
yayınlanan sekiz uzaktan enstalasyon olarak seçildi. Aralık 2017'de fotoğrafı, Stanford University Press 
tarafından Babil Arkeolojisi adlı bir kitabın kapağı olarak da yayınlandı.

Mirrored Ziggurat ve Babel Tower, önceki çalışmaları gibi insanı ve Doğayı birbirine yaklaştırmakla kalmıyor, 
aynı zamanda antik tarihin günümüz dünyası ile birliğini de yaratıyor.

2015'te Abedinirad'ın Mirrored Zuggurat'ı iki günlük Underbelly Arts Festival için Avustralya'nın Kakadu 
Adası'nda gösterildi.[16] 2016 yılında Sotheby's Hong Kong Gallery'de gerçekleşen One Belt One Road 
Görsel Sanatlar Sergisi'nde Sulūk heykeli sergilendi. Hong Kong Kadın Federasyonu tarafından düzenlenen 
etkinlik, Asya, Avrupa ve Afrika'daki Kuşak ve Yol ülkeleri arasında kadın görsel sanatçıların önemini gösterdi. 
Bu Galeride eserleri sergilenen diğer sanatçılar arasında Yayoi Kusama ve Joana Vasconcelos da vardı. 
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Sergi, antik İpek Yolu ile Kuşak ve Yol Girişimi arasındaki bağları araştırdı.

Nisan-Temmuz 2017 arasında, Abedinirad'ın video sanatı Gliss, Andorra Land Art International Biennale'de 
sergilendi. Ağustos-Eylül 2017 arasında, West Oakland'daki Aggregate Space Gallery'de gösterilen Eleven 
and a Half Hours başlıklı bir video sergisinde Dionne Lee ile işbirliği yaptı. Küratörlüğünü Shaghayegh 
Cyrous'un yaptığı sergi, konumları ve kültürleri farklı olsa da iki İranlı ve Amerikalı kadının günlük 
yaşamlarındaki çarpıcı benzerliklere odaklandı.[19] Aynı yıl, Babil Kulesi'nin videosu Brezilya'nın São Paulo 
kentindeki FILE ANIMA+ Elektronik Dil Uluslararası Festivali'nde sergilendi. Ekim 2017'den bu yana, Arasında 
(Bölüm II): So Far, İran çağdaş video sanatını şekillendirmek için çalışan altı kadın tarafından altı enstalasyon 
sunan Mana Contemporary'de sergileniyor. Abedinirad Geçidi'nin sergilendiği sergi, Shahram Karimi'nin 
küratörlüğünü yaptığı sergi serisinin ikinci bölümü.

Mart 2018'de Lorne Heykel Bienali'ne Breakwaver yerleştirmesini göstererek katıldı.
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TRABZON KIZLAR MANASTIRI
Yunanca “Panagia Theotokos” ismiyle  "Tanrının koruduğu, kutsalların kutsalı" anlamına gelen Kızlar 
Manastırı, Trabzon İmparatorluğu 3. Alexios döneminde döneminde inşa edilmiş eski bir kadın manastırıdır. 
Birkaç kez büyük onarımlardan geçtikten sonra 19. yüzyılda bugünkü şeklini alan manastır, Boztepe 
Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine dağın eteklerinde konumlanmıştır.

Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi 
ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşmaktadır. Kaya kilisesinde kitabelerde 3. Alexios'un eşi 
Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer almaktadır. 

Manastırdaki iki büyük avlu, orta ölçekli kilise, şapel, bazilika, çan kulesi gibi yapılara burada eğitim gören 
kızlar için inşa edilen öğrenci odaları, kütüphane ve yemek odaları eşlik ediyor.

Peki manastırın günlük hayatına dair neler biliyoruz?

Şehrin bilinen tek Rahibeler Manastırı olan Kızlar Manastırı Rum rahibelerin ikamet adresleriymiş. Rahibeler 
kadınların gönüllü bağışlarıyla veya zengin Türk evlerine keten eğirip yün çoraplar satarak geçimlerini 
sağlarmış. En somut bilgi ise 1609 yılında manastırda 12 rahibenin yaşadığı ve bu sayının 1840’ta 30’a çıktığı 
yönünde. 1840’lardan sonra gerek Osmanlı’da gerek dünyada yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerle 
birlikte manastırdaki yaşam da dinamikliğini kaybediyor. 1923 yılında ise burası tamamıyla terk ediliyor. 
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Dünyadaki Cennet 
Mekana Özgü Enstalasyon, Ayna, 319x180x220 cm, 2022
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Piramit
Mekana Özgü Enstalasyon, 

Ayna, 
180x180x220 cm

2022
18.000$
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Bağış yapın, projemize güç katın!
Bağışlarınız için hesap numaramız.

 İBAN No: Tr92 0006 4000 0011 0010 5673 76

İŞ BANKASI HARBİYE ŞUBESİ,
 Açıklama: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi

‘Mina Başaran’ bursuna bağışlarınız ile destek verdiğiniz ve dokunduğumuz yaşamları 
yeşerteceğimize olan inancımıza güç kattığınız için tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.
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THE CHILDREN OF MINA
Children of Mina; It is a social responsibility project carried out with the support of Beril Başaran and the 
Turkish University Women's Association, which was brought to life as a result of the collective production of 
11 young university women in the Istanbul Branch of the Turkish University Women's Association in 
November 2018, in order to keep the memory of Mina Başaran and 10 of her friends who passed away in 
2018 alive. With our project, we aim to support the material and spiritual development of children in the 
disadvantaged group between the ages of 10-14, on the basis of feelings of love and value, and to raise the 
awareness of the society through them.

TURKISH UNIVERSITY WOMEN ASSOCIATION ISTANBUL BRANCH

The Turkish University Women's Association ( TUKD ), which works on women's participation in 
decision-making mechanisms and life-long education, was founded on 19 December 1949 by the first 
and leading university graduate women of the Republic of Turkey. We continue our work in the footsteps 
of our founding members Süreyya Ağaoğlu, Sara Akdik, Şevket Fazila Giz, Nüzhet Gökdoğan, Remziye 
Hisar, Nebahat Karaorman, Müfide Küley, Türkan Rado, Pakize Tarzi, and Beraat Zeki Üngör. Realizing 
important projects with its 24 branches, T.U.K.D. is a member of the World University Women's 
Association GWI (Graduate Women International) and participated in the world congress, which was 
then called IFUW (International Federation of University Women), which was held every 3 years in
İstanbul in August 2013. has hosted. It has ensured that 490 important women from 52 countries came 
together with valuable Turkish women in panels, interviews, workshops and social events.

As the Istanbul Branch, together with our 214 members, we provide scholarships to 412 female students 
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      within the framework of the Friendship Bridge, and by building bridges of friendship between them and the                                
      scholarship givers, we try to provide a kind of mentorship for these very successful but needy girls to grow 
      up as individuals we miss.

      We continue our work with the belief that they will put a smile on Turkey's face tomorrow.

We are carrying out our project in two phases in order to advance our friendship with them, which will last 
two years, on a solid basis. In the first stage, we received and continue to receive training on how to 
establish a healthy communication with children by the expert psychologists of Baltaş Group, the 
Psychological Counseling Company, as young university women who are carrying out the project. The main 
ones of these trainings, which we have gained many important gains and supported by books and films; It 
consists of topics such as time management, gender equality, behavioral models, being green collar, 
healthy anger.

In the second phase of our project, we meet with children from our hometowns. We aim to verify that the 
children are disadvantaged with financially and morally. We determine the activities in these meetings, 
which will last for three months and will be held regularly every two weeks during the summer vacation. 
Last year, we introduced e tablets to our children, who lack the necessary tools to continue their education 
and be a part of the developing technological life, with coding, one of the most important competencies of 
the 21st century, in order to contribute to the development of analytical thinking and creativity of children 
and to enable them to keep up with the digitalizing world.

In addition to all these, we take care to carry out activities wich have efective content in order to contribute 
more to their personal development in these face-to-face meetings. Our project, which we started 
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symbolically with 11 people and growing with each year, reached many children and many families all over 
Turkey, from Mersin to Elazig, from Diyarbakir to Trabzon and many other cities, last year. Seeing the results 
of our effort and love with our increasing number of students became hope for us and our first event was 
held in Arter on March 8, 2020, which means a lot to us, in order to share this hope.

“We continue on our way in order to pave the way for science and art to work together 
to provide benefits.”

In order to make this effort more meaningful in September 2021 we came together with art and added a 
different dimension to our project. Our first stop on our art journey was the Collective "Memory" Exhibition, 
which we held in Bodrum between September 1-11. In our exhibition, which carries the collective 
consciousness of our project we realized with the idea of keeping memories alive, in happiness not as a pain.
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We met under the curatorship of Ayça Okay with the works of prolifIc artists such as Erdil Yaşaroğlu, Ouchh, 
Leyla Emadi, Fırat Engin, Mert Ege Köse, Yiğit Yazıcı, Ramazan Can, Mario Klingemann, Ardan 
Özmenoğlu. We exhibited 11 works in different fields based on painting, sculpture, installation, video and 
data visualization, but with a common meaning, emphasizing the collective. With this exhibition, we 
included 2 art students in our project as a scholarship.

Between 7-10 October, we had the opportunity to meet with art lovers and take a special tour tour by 
exhibiting Fırat Engin's "Remember All Heroes Are With You" from our Collective "Memory" exhibition at the 
16th Contemporary Istanbul.

Our current stop on our art journey is the Collective "Reflection" Exhibition, curated by Ayça Okay, with the 
works of Iranian artist Shirin Abendirad, in which she brought a completely different dimension to the 
concept of reflection, starting from mirrors, between March 1-11, 2022. We held this exhibition in the Trabzon 
Girls Monastery during the week that included March 8, International Working Women's Day. We aimed to 
draw attention to the concept of gender equality with the Collective “Reflection” exhibition, which we 
exhibited in a venue with the historical importance of women's labor. Accordingly, on March 1, 2022, with the 
participation of Nazan Moroğlu, Feride İkiz, Bekir Ağırdır and Ali Güreli, we held the Collective "Reflection" 
Panel, where we discussed the issue of women's productivity. With the valuable comments and 
experiences of the participants, we had the opportunity to look at the subject of women's productivity, 
which has been going on throughout history, from different perspectives.

Mina's Children project offered us valuable achievements and friendships. Hosting the exhibitions we held 
in different cities and being able to continue our relations with the artists we met in these exhibitions, where 
we attach importance to modern art, has found a special value for all of us.
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During the project process, we made it our responsibility to develop ourselves first and then to spread the 
knowledge and experience we gained as young university girls. While doing all these, we did not neglect 
to work for our academic career. Apart from the trainings we received from the best universities in order to 
become experts in their fields, thanks to this social responsibility project we have implemented, we have 
found internship opportunities to gain the best experience and knowledge about our professions. During 
our stay at the hotel and the exhibition area, we formed close bonds of friendship with our friends, which we 
hope to contunie for a lifetime.

With the Mina's Children project, which we brought to life with the integration of unrequited love and 
voluntary labor, we aimed to take root in the soil more and more every day. At this point, we carry the 
happiness of realizing our goals and the excitement of being able to grow and touch more hearts, and we 
hope for a loving tomorrow where we keep our memories alive, not our pain.
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CURATOR, AYÇA OKAY
Contrary to its apparent simple form, mirrors that are difficult to struggle with during the production process; 
They are reflective surfaces that not only provide pure reflections, but also show our selves and everything 
that surrounds us, and show reality in other ways to the subject looking at it. The mirror image, which is 
frequently used in the compositions of Rene Magritte and Salvador Dali, where the artist is influenced, 
appears in Abedinirad's works by being constructed differently with the same logic, and mediates illusions 
in both intellectual and spatial depth. Just like in the fractal geometric form called “Pyramid”, each carefully 
calculated installation; creates a cubist dismantling. The meeting of the viewer with his image in the mirrors 
refers to the moment of formation of the ego, which was put forward by the famous theorist Jacques Lacan, 
also known as the "Mirror Stage" in psychoanalysis. According to Lacan, people's self-discovery is only 
possible with the awareness that occurs when they are an eight-month-old baby, for example, after seeing 
their own reflection in the mirror. The fragmented image that Abedinirad wants to create with the elements 
of nature and the reflections of the audience questions the formation of the ego and our potential to reach 
the pure self by leaving the ego.

Mirrors adhering to strong carrier structures by being articulated to each other on the sensitive texture of 
the historical space; It appears as concrete forms of the poetic expression of Rumi, one of the important 
thinkers of Sufi philosophy, which the artist has been interested in for many years. According to Rumi, the 
only way to reach the sky is through the heart. And it is so… It is only possible for the audience, who gave the 
exhibition its name, to take a journey towards their pure selves by witnessing the collective reflections, and 
only if it is from the heart.

The Iranian-born artist also figuratively mirrors the reality of social inequality brought about by the identities 
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and imposed responsibilities attributed to women in patriarchal societies. Experienced from the myths and 
traditions of the geography to which it belongs, coded in his collective memory; He opposes the idea that 
the woman should bow her head, with the circular mirror that she placed on the floor of the church on the 
hill, called “Evocation”, reflecting the view in the sky. By laying the sky under the feet of the audience, the 
artist gives messages of unity, solidarity and productivity, including the International Working Women's Day.

In the footsteps of the secret of the 11 steps leading to "Heaven" on Earth...

The piece of paper you hold in your hand is far beyond being a conceptual roadmap that leads to the 
deciphering of the works you will follow within the scope of Collective “Reflection”… It also sheds light on the 
resolution of a mystery.

During the curatorial process, many random situations encountered in the Monastery of Girls, with the 
installation named "Heaven On Earth" placed on the steps of the elegant bell tower, optical illusions from 
different angles allow us to witness completely different landscapes and give mystical messages. The 
number 11, symbolizing the spiritually strong and spiritual awakening in Numerology, takes us to the 
memory of Eleven productive women who passed away to the roots of the Children of Mina goodness 
movement. Eleven steps, where the clouds in the sky and the light mix, are located in the historical Girls 
Monastery as a reflection of the heaven on earth.

Of course, only believers from the heart can touch the sky.
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Evocation II
Site-specific Installation, Mirror, 80 cm Diameter, 2022
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SHIRIN ABEDINIRAD

“You are a volume in a divine book
A mirror to the power that created the universe

whatever you want, ask it, of yourself,
whatever you’re looking for can only be found

Inside of you.”
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Poets have used symbols to express complex mystical concepts and have used symbolism as the basis of 
their thought. Rumi has also used many symbols to express mystical points, one of which is the mirror. The 
mirror is a tool for him to present his thoughts and ideas to the audience in a tangible form in the form of 
poetry. Mirror contains a larger area than glass mirrors and as on a reflecting surface has a long history since 
the time human saw his face through reflection in the lake. Before the invention of mirrors Rumi had many 
poems about mirrors, in those days black stones were polished till their surface was reflective and worked 
as a mirror. This was a troublesome process which required a lot of effort and that is why Rumi used mirrors 
as a metaphor to convey his concept of purification of soul. 

Mirrors are not adding anything to this world, in mirror you see reflection of your surroundings and you see 
yourself. In the mirror you see your reality. With a pure heart you can create a beautiful image in the mirror, 
the beauty is in the heart of beholder.

By putting our head down did we forget about looking up and looking at the sky? 

In the Girls Monastery I want to draw people's attention to the sky, with mirrors placing on the ground or in 
front of audience I want them to look up even when their head is down. I want to bring sky under their feet 
so they can have sky and look beyond their limits. Standing in front of the staircase, the audience is facing a 
transformative view of themselves, and their notion of how the world is structured. When the audience 
stands at the top of the stairs and looks down, they come face to face with an optical illusion that increases 
their light, and therefore their spirituality of the space. The very physics of nature are turned on their head- 
the sky is now the ground- and the light of the sun is magnified around the viewer. The blue sky spills onto 
the ground, mimicking a pool, and the audience is momentarily overcome with the desire to jump into the 
light. The basic geometric shapes and symmetrical composition of the mirrors angling up the cement stairs 
are borrowed from Islamic art, where symmetry is considered the highest form of beauty. 
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SHIRIN ABEDINIRAD
Shirin Abedinirad  is an Iranian artist best known for her mirror installations. Her works often present optical 
illusions, as she experiments with light and movement through mirrors. Having worked on sculptural 
installations, performance and video art, Abedinirad has explored the pivotal concept of self-identity in the 
broader context of society. In 2016, she authored a book titled Conceptual Art & Fashion Design in the 21st 
Century, which was published by Nazar Art Publication in Iran.

Abedinirad was born in 1986 in Tabriz, Iran. Beginning her art career with painting, she has studied Fashion 
and Textile Design at Dr Shariaty University in Tehran. The principal focus of her dissertation was conceptual 
art and the ways in which it relates to fashion.

She has also studied video art under the supervision of the Iranian filmmaker Abbas Kiarostami who 
selected her along with a few other artists to participate in his workshop at IBAFF Film Festival in Murcia, 
Spain, in 2013. At the closing ceremony of the Festival, Abedinirad presented a performance art piece which 
she dedicated to the American video artist Bill Viola in his presence at the event.

In 2014, Abedinirad was awarded a one-year artist scholarship to engage in the cultural projects of 
Benetton’s Fabrica research centre in Treviso, Italy.

Abedinirad explores complex human issues through her symbolic works. Her installations examine the 
connections between human beings and nature. Both desert and industrial places were used as the 
settings for Evocation (2013) and Heaven on Earth (2014) mirror installations, in which numerous mirrors were 
embedded on the ground to reflect the sky above. Creating skyward reflections through mirrors, Abedinirad 
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sought to display the relationship between the human mind and the natural elements. The mirrors were 
particularly used to symbolise water in the middle of Iran’s dry land and Italy’s man-made structures.

In August 2015, Abedinirad completed her Mirrored Ziggurat installation as part of the Underbelly Arts 
Festival in Sydney, Australia. Inspired by the pyramidal structure of ziggurats in ancient Mesopotamia, this 
installation distorts the viewers’ perception and presents a transformative view of the self.

In October 2015, Abedinirad collaborated with the Italian interaction designer Gugo Torelli on a project 
called Babel Tower. The sculpture built from glass boxes sat for a few days in Dasht-e Kavir, a desert in the 
central Iranian Plateau. Powered by an Arduino processor, the tower sensed changes in weather conditions 
that added a kinetic feature to its nine tiers. The sculpture was inspired by an old utopian ideal appearing in 
the Biblical story Genesis 11. As Abedinirad explained: “This is an interactive installation that recontextualises 
the spiritual architecture of the Tower of Babel with modern materials.” This artwork was selected as the 
eight remote installations published by Wired magazine in March 2017. In December 2017, its photograph 
was also published by Stanford University Press as the cover of a book titled Archaeology of Babel.

Not only do Mirrored Ziggurat and Babel Tower bring humans and Nature closer together like her previous 
works, but they also create a union of ancient history with today’s world.

In 2015, Abedinirad’s Mirrored Zuggurat was featured on Cockatoo Island, Australia, for the two-day 
Underbelly Arts Festival.[16] In 2016, her Sulūk sculpture was put on display on One Belt One Road Visual 
Arts Exhibition taking place at Sotheby’s Hong Kong Gallery. Organised by the Hong Kong Federation of 
Women, the event illustrated the importance of female visual artists among the Belt and Road nations 
across Asia, Europe and Africa. Among other artists whose works were exhibited in this Gallery were Yayoi  
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Kusama and Joana Vasconcelos. The exhibition explored the ties between the ancient Silk Road and the 
Belt and Road Initiative.

From April–July 2017, Abedinirad’s video art Gliss was displayed in Andorra Land Art International Biennale. 
From August–September 2017, she collaborated with Dionne Lee on a video exhibition titled Eleven and a 
Half Hours, which was featured at Aggregate Space Gallery in West Oakland. Curated by Shaghayegh 
Cyrous, the exhibition focused on striking similarities in the everyday lives of the two Iranian and American 
women, even though their locations and cultures were different.[19] In the same year, the video of her Babel 
Tower was exhibited at FILE ANIMA+ Electronic Language International Festival in São Paulo, Brazil. Since 
October 2017, In Between (Part II): So Far has been on view at Mana Contemporary which offers six 
installations by six women that work to shape Iranian contemporary video art. Displaying Abedinirad’s 
Passage, the show is the second part of an exhibition series curated by Shahram Karimi.

In March 2018, she participated in Lorne Sculpture Biennale showing her Breakwaver installation.
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TRABZON GIRLS' MONASTERY

The Monastery of Girls, with the Greek name "Panagia Theotokos" meaning "protected by God, the holy of 
holies", is an old women's monastery built during the reign of Alexios III of the Trabzon Empire. The 
monastery, which took its present shape in the 19th century after undergoing major repairs several times, is 
located at the foot of the mountain on two terraces, located at the point overlooking the city in Boztepe 
District.

The Kız Monastery, which draws attention with its proximity to the city center, consists of a rock church with 
"holy water" in the south and a chapel and a few cells at its entrance. In the inscriptions in the rock church, 
there are portraits of Alexios III's wife Theodora and his mother Eirene.

The buildings such as two large courtyards, medium-sized churches, chapels, basilica and bell tower in the 
monastery are accompanied by student rooms, library and dining rooms built for the girls who study here.

So what do we know about the daily life of the monastery?

The Monastery of Girls, which is the only known Monastery of Nuns in the city, was the residence address 
of Greek nuns. The nuns used to earn their living by the voluntary donations of women or by spinning linen 
and selling woolen socks to rich Turkish houses. The most concrete information is that 12 nuns lived in the 
monastery in 1609 and this number increased to 30 in 1840. After the 1840s, with the political and social 
developments both in the Ottoman Empire and in the world, life in the monastery also lost its dynamism. In 
1923, this place was completely abandoned.
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Heaven On Earth
Site-specific Installation, Mirror, 319x180x220 cm, 2022
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Pyramid
Site-specific Installation, 

Mirror, 
180x180x220 cm

2022                                                      
18.000$
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Forgive, add strength to our project!
Our account number for your donations.

 İBAN No: Tr92 0006 4000 0011 0010 5673 76

İŞ BANKASI HARBİYE BRANCH,
 Description: Turkish University Women's Association Istanbul Branch

.Life support and our lives with the donation to the 'Minas Başaran' scholarship
We have contributed to all our friends that you have added to our belief that we will grow.
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