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Hatırlama Kültürünün İnşasında Feminist 
Pedagojinin Sağladığı Araçlar Çerçevesinden 

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları ve 
Hatırlama Pratikleri Kitabına Bakmak 

Sezen Yaraş1 

Hatırlama ve unutmanın pedagojik boyutuna feminist yaklaşımla eğilen bir kitabın 

değerlendirmesine, çok kısa da olsa, bu kitapla karşılaşmamın hikâyesine değinerek başlamayı 

gerekli görüyorum. Feminist pedagojiye merakım Arapça öğrenme hevesimle başladı. Dil 

öğreniminin dijital ortamlara taşındığı günümüzde, Suriyeli mülteci kadınların tüm dünyada 

Arapça öğrenenler için çevrimiçi dil pratiği buluşmaları düzenlediği bir platforma denk geldim. 

“Natakallam” isimli bu sosyal girişim, dünyanın farklı yerlerinden gelen ve çoğunlukla savaş 

öncesi beyaz yakalı olarak çalışan mülteci kadınların, Arapça öğrenenlere online dil pratiği 

yaptırmalarının yanı sıra kendi deneyimlerini de paylaştıkları bir ortam sunuyor. Dolayısıyla 

ne ana akım medyada ne de sosyal medyada çok görünürlüğü olan kadın anlatıları, dijital 

ortamlarda kısıtlı dil bilgisi koşullarında da olsa duyulur ve görünür olabiliyor. Biz de yabancı 

dil öğretmenliği bölümünde akademisyen bir kadın meslektaşımla “Natakallam” örneğini 

pedagojik açıdan tartışmak ve bu konuda yayın üretmek için konuşmaya başladık. 

Meslektaşımla girişimci kadınlar-mülteci kadınlar-öğrenciler karşılaşmalarının ve derslerde 

anlatılan kadın hikâyelerinin güçlendirme potansiyelini sorgularken genelde gece yarısı 

çalışıyorduk. Benim 2 onun 3 yaşında çocuklarımız vardı, ikimiz de pandemi sonrasında evden 

çalışmayı deneyimliyorduk. Biz mülteci kadınları, sosyal girişimci kadınları konuşurken ve 

akademik yayın üzerine çalışırken kendi kadınlık hâllerimizi, pandemi koşullarında ev içinde 

sarsılan dengelerin yarattığı duygusal tükenmişliği birbirimize açarak bir bağlantı kurmadık. 

 
1 Dr., Elektronik Posta Adresi: loopbetty@yahoo.com 
ORCID: 0000-0003-3322-4572 
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Bu ilişkinin kurulmamasının arka planında bakım emeğinden biraz uzaklaşma ve başka şeyler 

konuşma özlemi de vardı, bir türlü yeteri kadar çalışamamış olmanın verdiği “utanç” da. 

Bu yazıda kadınlar hakkında akademik bir üretim yaparken, konuşmalarımıza hiç 

sızmayan kendi kadınlık hâllerimize dair bana pek çok şey söyleyen ve bu hâlleri dışa 

vurmamda beni destekleyen Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları ve Hatırlama 

Pratikleri kitabını değerlendirmeye alacağım. Kendi kadınlık hâllerimi hikâyelerine baktığım 

başka kadınlarla bir arada düşünmek ve anlamlandırmak için de araçlar sağlayan kitap 18 Ekim 

2018’de İstanbul’da düzenlenen ve kitapla aynı adı taşıyan konferansta yapılmış sunumların 

25 tanesinden oluşan, Meral Akkent ve S. Nehir Kovar tarafından yayına hazırlanmış bir 

derleme. Ben bu yazıda alternatif bir hatırlama kültürünün olanaklarını tartışan, bunu mümkün 

kılacak metot ve pratiklerin neler olabileceğine dair güncel tartışmaların takibine imkân 

tanıyan bu derlemede, “özgürleştirici bir feminist pedagojinin olanaklarına dair ne buluyoruz?” 

sorusuna bakmayı amaçlıyorum.  

Hatırlama Kültürü 

Feminist pedagoji literatürüne önemli bir katkısı olan bu kitap 3 ana bölümden oluşuyor. 

“Hatırlama Kültürü” başlıklı ilk bölümde, geçmişle ilişki kurma pratiklerini tartışan ve buna 

dair kültürel önermeleri içeren bildiriler paylaşılıyor. Mithat Sancar Unutma Kültüründen 

Hatırlama Kültürüne (2016) başlıklı kitabında hatırlama kültürünü, unutma kültürünün 

şekillendirdiği geçmişle ilişki kurma biçimlerine karşı, kolektif bir şekilde hakikate alan açmak 

ve bu hakikatle ilişkilendikçe öz algıyı da eleştirel bir gözle yeniden inşa etmek olarak tartışır. 

Ataerkiyi unutma kültürünün kurucu öğelerinden biri olarak gören feminist pedagoji de resmi 

tarih anlatısında sistematik olarak unutulanları dert eder. Bu derdi ele alırken failin araçlarını 
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yeniden üretecek bir hınç2 kültürü yaratmayan hafıza kültürleri oluşturmayı tartışan politik bir 

duruş sergiler. Meral Akkent'in (2019: 11) kitapta çok kapsamlı bir tanımla ifade ettiği üzere: 

Feminist pedagoji bir araçtır, bireyin çoklu kimlik özelliklerini kabul eden, bireysel 

ve toplumsal dönüşümü amaçlayan, toplumsal cinsiyete duyarlı bir araç. Bu araç 

çoklu baskı ve ayrımcılık süreçlerini tartışma, onları görünür kılma, öğrenenlerin 

ve öğretenlerin otoriter eğilimlerin bilincinde olmalarını sağlama, öğrenmenin 

duygusal boyutunu vurgulama, alternatifler üretme ve bunları uygulama becerileri 

kazandırma ve özgürlük bilincini geliştirme şansı verir. 

Kitapta hatırlama kültürünün mekânsal arka planı olarak başta kadın müzeleri olmak üzere 

parklardan mezarlıklara, mahkemelerden fırınlara kadar çeşitli kent alanlarına dair tartışmalar 

yer alıyor. Başta toplumsal cinsiyet eşitsizliği olmak üzere çoklu baskı ve ayrımcılık üreten 

yapıların tüm bu hatırlama mekanlarında nasıl dönüşeceği ve bu dönüşümün nasıl bir hatırlama 

kültürü üzerine inşa edileceği bu tartışmaların odağını oluşturuyor. Anna Di Giusto’nun (2019) 

kitapta “Srebrenista ve Soykırımın Toplumsal Cinsiyet Anlatıları” başlıklı yazısında belirttiği 

üzere, “tanıkların kendi anlatımıyla nesilden nesile aktarılan iletişimsel hafıza ile kamusal 

ritüeller tarafından kurumsallaştırılan kültürel hafıza arasında bir boşluk vardır” (119). Bir 

diğer deyişle kurumsal hafıza iletişimsel hafızanın çoklu, değişken, karmaşık yapısına dair pek 

çok şeyin unut(tur)ulması üzerine kurulmuş bir kültür üretir. Dolayısıyla özellikle zor 

meselelere dair unutulan hikâyelerin, kurumsal ana akım kültürel hafızanın anlatısından sıyrılıp 

görünür ve duyulur olması, Guesto’nun boşluk olarak tanımladığı alanı unutma kültürüne 

dayanan bir anlatı üretmeden açık tutmayı gerektiriyor. Kültürel hafızada açılan çatlakların 

nasıl boşluğa yer bırakmayacak şekilde doldurulmaya çalışıldığının ve bu sürecin barındırdığı 

şiddetin bir örneğini Meral Akbaş ve Özge Kelekçi'nin “Geriye Kalan: ‘Yıkıldı Çünkü Tarihi 

Eser Değildi!’” başlıklı yazısında görmek mümkün. Bu yazı, Ulucanlar Cezaevi’nin 

 
2 Burada hınç Amery’nin tanımladığı anlamıyla kullanılmıştır. “Amery için hınç (ressentiment) büyük 
felaketlerden sağ kurtulanların yaşadıkları deneyimi kuşatan bir kavram görünümündedir. Umudun karşısına 
konulan hınç duygusu kurbanın durumunu güncel tutar” (Ergün, 2017: 1737). 
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müzeleştirilmesi sırasında müzeye dahil edilmeyip yıkılan Kadınlar Koğuşu üzerinden kadın 

hafızasını ve direniş geçmişini yok eden bir kültürün izini sürüyor. Yazarlar, biriken tarihsel 

toplumsal hafızanın devredilmemesi için hangi mekânsal stratejiler yürütüldüğünü tespit 

ederek ve bir hafıza mekânı olan müzelerin hafızasızlaştırma işlevini nasıl üstlendiğini görünür 

kılarak, kendilerinin de geçmiş deneyimlerinin olduğu bu alana dair başka tanıklıkların sesinin 

duyulmasına alan açıyorlar. Müze anlatısının hakikatin yerini aldığı, geçmiş tanıklıkların 

itibarsızlaşarak kulak verilmez olduğu bir unutma kültürü ile mücadele eden bir hatırlama 

kültürünün nasıl inşa edileceğini tartışmaya açıyorlar. 

Kolektif Hafıza-Karşı Kültürel Hafıza 

Otoriterlik, baskı ve eşitsizlik üreten hatırlama ve unutma pratikleri ile yüzleşmeye imkân 

tanıyacak ve başka baskıcı yapılar üretmeyecek karşı bir hatırlama kültürünün hangi pratiklerle 

mümkün olduğu, kitabın “Hatırlama Pratikleri” başlıklı ikinci bölümünde tartışmaya açılıyor. 

Feminist pedagojinin hedeflediği sadece anaakım hafıza ya da unutma kültürünün ataerkil 

yapısını ortaya çıkarmak değil, aynı zamanda alternatif bir hatırlama kültürünü de 

sürdürülebilir bir şekilde inşa etmek. Bunun yolu da Berna Ekal ve Ülfet Taylı’nın (2019) 

kitapta “Feminist bir Hafıza Pratiği” başlıklı yazılarında Mor Çatı Vakfı örneği üzerinden 

vurguladıkları gibi karşı kültürel hafızayı canlı tutmaktan ve bu hafızayla kadınların kolektif, 

çoğul ve tarihsel bir bağ kurabilmesini mümkün kılmaktan geçiyor. Kolektif hafıza ve karşı 

kültürel hafıza kavramlarını Ekal ve Taylı feminist hafızalaştırmanın iki ayağı olarak 

tanımlıyorlar. Yazarların belirttiği üzere: “Kolektif hafıza kavramı grubun geçmişle kurmuş 

olduğu ilişkiyi çok yönlü açıklayabilmeye elverişlidir. Karşı kültürel hafıza kavramı ise 

cinsiyetli kültürle mücadelenin geçmiş pratiklerinin altının çizilmesine, bu kültürdeki 

değişikliklerin ifade edilebilmesine olanak sağlar” (197). Dolayısıyla karşı kültürel hafızanın 

kolektif yapısı farklı nesiller ve daha geniş kitleler arasında ortaklıklar ve bağlar kurmayı da 

kapsıyor. Bu da kitabın “Empati ve Diyalog” başlıklı üçüncü bölümünde konu edildiği üzere 

ortak bir hafıza ve hatırlama pratikleri kadar duygudaşlık, karşı tarafı dinlemeye açıklık, empati 

ve etkileşimi de gerektiriyor. Saiki’nin “Kırılgan bir Müzik Performansı Performansıyla 
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Dinleyiciye Ulaşmak” başlıklı yazısında belirttiği üzere hatırlama pratikleri sadece üzücü 

gerçekleri gösteren değil, kolektif bir bellek çağrısı barındıran ve “empati geliştirecek ve 

birbirlerine duyarlı dinleyicilere ulaşacak” pratiklerdir (281). Kitaptaki ikinci ve üçüncü 

bölümlerde tüm bu süreçteki pratiklere dair hafızanın örgütlendiği ve geleceğe taşındığı 

kültürel birikimin nasıl oluşacağı ve hegemonik arşivcilik dilini kullanmayan bir kadın tarihine 

dair önemli tartışmaları bulmak mümkün.  

Sonuç: “Firari Pedagoji” 

Hatırlama kültürü, arşivler, müzeler ve anıtlara belleğin açığa çıkarılmasındaki rolleri 

üzerinden bakarak, toplumsal belleğin sistemli olarak pek çok şeyin unutturulması ile disipline 

edildiğini vurgular. Sema Kaygusuz’un (2009) belirttiği üzere “Bir şeyi çok hatırlamak da bir 

düşünsel hapishanedir. Örneğin belleği sadece soykırım üzerine kurulan halklar 

var...Hatırlamak ya da unutmak, bir devlet politikası, bir toplumsal kimlik meselesi haline 

gelince tek tek ruhlara müdahale ediliyor demektir”. Feminist pedagoji bu “çok hatırlama”nın 

cinsiyetli boyutunu tartışmanın yanı sıra alternatif bir hatırlama kültürü örgütlemek ve devamlı 

kılmak üzerine çalışır. Dolayısıyla feminist pedagoji bir arşiv malzemesinin peşine düşer gibi 

otantiklik peşine düşen bir yaklaşımın değil, feminist karşı kültürel direnişin ayak izlerine 

erişimi mümkün kılmanın ve bu direnişle kurulan bağı güncel tutmanın peşindedir. 

Kitabın içinde yer alan 25 bildiriden her biri burada çok kısaca değindiğim konulara 

farklı örnekler üzerinden değişik açılımlar getiriyor. Ben bu yazıya kitabın genel daveti olarak 

gördüğüm hikâye anlatmayı ve kolektif hafızaya dahil olmayı önemseyerek kendi hikâyemle 

başladım. Bu hem mülteci kadınların hikâyelerini kolektif hafızaya dahil etmeye hem de kendi 

üretme deneyimlerimi eş zamanlı olarak görünür kılmaya dair çabam nedeniyleydi. Bu iki 

hikâye örneğinde görüldüğü gibi pek çok hikâyeyi birlikte düşünmek ve bunların birlikte nasıl 

anlatılacaklarına dair fikir ve pratik üretmek son derece önemli. Mülteci kadınların ve 

akademisyen kadınların “çok hatırlama” pratiklerinin ürettiği tekil kimliklere kapanıp sadece 

akademik merak aracılığıyla birbirleriyle temas etmeleri ortak bir feminist politika 
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üretebilmelerini engelliyor. Bu politikaları mümkün kılmanın yolu Trafi-Prats’in (2020:369) 

“firari pedagojik karşılaşmalar” dediği ve sabit bir anlatıda mekân tutmak yerine incinebilirliği, 

kırılganlığı, ölçülemez ve karşılaştırılamaz biricikliği ve dile gelebilmek için baskın anlatının 

dışına çıkma çabasını kapsayan kolektif bir karşı kültürel karşılaşmalar alanını gerektiriyor. 

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları ve Hatırlama Pratikleri kitabı oldukça ilham 

verici bir çeşitliliğe sahip örnekleriyle bu tür kolektif karşılaşmalara zemin hazırlıyor. 
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