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Kadın, Müze ve Feminist Pedagoji 

Meral Akkent1 

Konu kadınların gücü erkeklerin elinden alması değil.  

Bu dünyada hiçbir şey değiştirmez.  

Mühim olan tam da o güç kavramını yok etmektir. 

Simone de Beauvoir 

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 tartışır, onları görünür kılar. Öğrenenlerin ve öğretenlerin otoriter 

eğilimlerin bilincinde olmalarını sağlar. Öğrenmenin duygusal boyutunu vurgular. 

Alternatifler üretme, bunları uygulama becerileri kazandırma ve özgürlük bilincini geliştirme 

şansı verir. Dolayısıyla, geniş kapsamlı bir eleştirel düşünce yöntemi olarak feminist pedagoji; 

öğretme ve öğrenme alanlarına uygulandığında, bireysel ve toplumsal dönüşümü sağlar, 

toplumsal barışın tesis edilebilmesi için alan açar.  

Feminist değerlerle ilgili teorileri, öğretme ve öğrenme konusundaki araştırmalarla 

harmanlayan feminist pedagoji, müzeler ve hafıza mekânları için sayısız uygulama fırsatı 

sunar. Feminist pedagoji, varoluş amacı bellek oluşturmak olan müzelerin yaratıcılıklarını 

destekler ve resmî tarihe eleştirel bakış geliştirebilmelerine yardımcı olur. Müzeler ancak 

 
1 Sosyolog. Uzmanlık alanları: Karşılaştırmalı kadın tarihi ve toplumsal cinsiyet araştırmaları, kadın müzeleri, 
uluslararası ağ. Projeler: Avrupa Birliği ve Hochschule Rhein Main, Universität Kassel, FHS Bamberg gibi 
üniversitelerle iş birliği içinde Almanya‘da (1975-1992), Kazakistan’da (1992-2000) ve Ukrayna’da (2004-2011) 
kadın politikaları eğitim projeleri. Museum of Women’s Culture Regional-International (Fürth, Bavyera Eyaleti, 
2001) kurucusu ve 2012’den itibaren İstanbul Kadın Müzesi’nin küratörü. Women of One World – Centre for 
Intercultural Research of Women’s Everyday Life and International Exchange (Nürnberg, 1989) ve İstanbul 
Kadın Kültür Vakfı (İstanbul, 2011) kurucu üyesi. 
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eleştirel kapasitelerini geliştirebildikleri zaman, toplumsal değişimin aktörü olma potansiyeline 

sahip kurumlar hâline gelebilirler.  

Yazımda kadın, müze ve feminist pedagoji ilişkisinden bahsedeceğim. Çünkü 2003 

yılından beri kadın müzeleri konusunu inceliyorum2 ve konsepti feminist pedagojiden beslenen 

İstanbul Kadın Müzesi’nin küratörü olarak da 2012’den beri kadın, müze ve feminist pedagoji 

bağlamında düşünüyorum.  

Üç Müze, Yedi Kural 

İstanbul Kadın Müzesi’nin konsepti ve çalışmaları için feminist pedagojinin yol gösterici yedi 

kuralı şöyledir:  

1. Feminist pedagoji katılımcılığı önerir.  

2. Kendi hikâyelerimizin kendi kelimelerimizle anlatıcısı olma prensibini içerir.  

3. Çoklu baskı ve ayrımcılık süreçlerini tartışır ve görünür kılar.  

4. Öğrenenlerin ve öğretenlerin otoriter eğilimlerin bilincinde olmalarını sağlar.  

5. Öğrenmenin duygusal boyutunu vurgular.  

6. Alternatifler üretme ve bunları uygulama becerilerini kazandırır.  

7. Özgürlük bilincini geliştirme şansı verir.  

 
2 Konu feminist pedagoji olunca, kadın müzelerine değinmemek mümkün değil. Çünkü kadın müzeleri, feminist 
hareketin bereketli tartışmalarından etkilenerek ve esinlenerek 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıktılar, var olan 
müzelerdeki tarih yazımına ve sanat sunumuna alternatifler oluşturdular. 2020 itibariyle dünyada 96 fizikî, 31 
sanal kadın müzesi vardır. İstanbul Kadın Müzesi de bu sanal müzelerden birisidir. Türkiye’de 2020 itibariyle 
dört kadın müzesi bulunmaktadır. İstanbul Kadın Müzesi (2012), İzmir Kadın Müzesi (2013), Antalya Kadın 
Müzesi (2015) ve Mersin Kadın ve Göc Müzesi (2016). Dünyadaki tüm kadın müzeleri, İstanbul Kadın 
Müzesi’nin sitesindeki “Önerdiğimiz Bağlantılar” sayfasında incelenebilir.  
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23.02.2019 tarihinde, Tersane İstanbul temel atma töreninde 
yaptığı bir konuşmada “(...) Burada bir de kadın müzesi aynı şekilde inşallah inşa edeceğiz. Zira ülkemiz bu yönde 
çok çok fakir. İlk defa bir kadın müzesini burada inşa etmiş olacağız” (Milliyet, 2019) dediğini de belirtmek gerek. 
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Bu yedi maddelik feminist pedagoji tanımının nasıl işlevsel hâle getirildiğini Japonya, Türkiye 

ve İngiltere’den bir sanal, bir mobil ve bir de mekânlı müzeden üç sergi örneği üzerinden 

inceleyeceğim. Bu müzeler ve sergilerin isimleri şöyle: Tokyo’daki “Women’s Active Museum 

on War and Peace” (WAM) [Kadın Müzesi: Savaş ve Barış] geçici sergileri, İstanbul Kadın 

Müzesi’nin “İfşa Etmeden? // unEXPOSED?” isimli geçici sergisi ve Londra’daki Empati 

Müzesi’nin “A Mile in My Shoes” [Ayakkabımla Bir Mil] isimli geçici sergisi.  

WAM: Sorumluluk Almak İçin Uygulama Alanı 

Tokyo’daki WAM, 2005 yılında toplumsal hafızayı dönüştürmek isteyen bir grup aktivist 

tarafından kuruldu. WAM, Japonya ordusunun seks köleliği sisteminin tarihini ve tüm dünyada 

savaş ve çatışma durumlarında yaşanan cinsel şiddeti çalışmalarının odağına alan küçük ama 

etkili bir kurum. Müze, Japonya ordusunun II. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği ülkelerdeki 

kadınlara karşı işlediği savaş suçları, özellikle de Japonya ordusundaki seks köleliği sistemi ya 

da üstü kapalı şekilde söylendiği gibi “rahatlatıcı kadınlar” (comfort women) konusunda 

bilgilendirme yapıyor ve seks köleliği sistemi suçunun Japonya devletince kabul edilmesini 

sağlamak istiyor.  

Japonya ordusunun işgal ettiği ülkelerdeki kadınlar, savaşın sonuna kadar “Rahatlama 

İstasyonları”nda rızaları dışında tutsak edildiler. Birçok kadın bu genelevlerden ve savaştan 

sağ çıkamadı. Hayatta kalabilenlerse, yaşadıklarını hayat boyu bedenlerinde ve zihinlerinde 

gizlediler. Japonya Hükümeti “Rahatlama İstasyonları” adı verilen genelevler konusunda 

yeterli araştırma yapmadığı için mağdur kadınların toplam sayısı belirsizdi. II. Dünya 

Savaşı’nın sona erişinin 50. yıldönümü yaklaşırken, 1991’de Güney Koreli Haksun Kim, 

Japonya Hükümeti’nin, seks köleliği sistemindeki rolünü reddettiğini duydu ve bir seks kölesi 

olarak, “Rahatlama İstasyonları”nda yaşananlar ile hayat boyu süren acılar hakkında tanıklık 

yapan ilk kadın oldu. Kuzey ve Güney Kore, Çin, Tayvan, Filipinler, Endonezya, Malezya ve 

Doğu Timor’da seks köleliği sisteminden sağ kalabilmiş kadınlar, Haksun Kim’in cesaretinden 
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etkilendiler. Onlar da hikâyelerini anlattılar ve sorumluların açığa çıkmasını istediler. Ayrıca 

Japonya Hükümeti’nden tazminat talep ettiler (Watanabe, 2017). 

 

Fotoğraf 1: Women’s Active Museum on War and Peace (WAM arşivi) 

WAM’daki her serginin en önemli bileşenini hayatta kalabilenlerin tanıklıkları ve anlattıkları 

hikâyeler oluşturuyor. Müze mekânı, seks köleliği sisteminin tüm içeriğini sunabilecek ve 

WAM’ın dokuz ülkeden topladığı tanıklıkların ve kanıtların arşivlenmesine olanak verecek 

kadar büyük olmadığı için, sürekli sergi yerine, tematik geçici sergiler yapılıyor. Geçici 

sergilerde, savaş sırasında ve savaştan sonraki süreçte işgal edilen ülkelere tek tek 

odaklanılıyor ve her bölgedeki acının karakteristik özellikleri vurgulanıyor. Ziyaretçilerde, sağ 

kalabilmiş kadınların bireysel yaşamıyla karşılaşma ve onları dinliyormuş hissini yaratabilmek 

için, her bir kadının “Tanıklık Panosu”ndaki metni birinci tekil şahıs kullanılarak yazılıyor. 

Ayrıca bu panoların, faillerin anlatılarını içeren “Şahitlik Panoları” ile birlikte sergilenmesine 

özen gösteriliyor. “Şahitlik Panoları”ndaki metinler, aynı şeylerin tekrar yaşanmasını 

engellemek için, eski askerlerden bazılarının “Rahatlama İstasyonları”ndaki anılarını ve savaş 
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sırasındaki diğer deneyimlerini içeriyor. Bazı “Şahitlik Panoları”ndaki metinlerde ise, 

“Rahatlama İstasyonları”nı kullanmanın “eğlenceli” taraflarını anlatan askerlerin anıları 

bulunuyor (Watanabe, 2017). 

 

Fotoğraf 2: Women’s Active Museum on War and Peace (WAM arşivi) 

WAM’daki sergileme konsepti, ziyaretçilerin kendi kendilerine düşünmelerini sağlamayı 

amaçlıyor. Hayatta kalanların yaşadıkları acılara dair tanıklıklarını Japonya askerlerinin 

anılarıyla birlikte sunan bu karşılaştırmalı yöntem, bir olayın ne kadar farklı şekillerde 
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hatırlanabileceğini, suçluların bakış açısından konunun nasıl göründüğünü sergi ziyaretçilerine 

dolaysız olarak sunuyor.  

Feminist Pedagojinin Müzede İşlevsellik Kazanmasına Dair: Örnek 1 

WAM katılımcı yöntemle oluşturduğu sergilerinde sadece tanıklıkların yer aldığı metinleri 

kullanıyor. Olanları kabul ya da rededen hikâyeler, konuya dahil olmuş mağdur ve faillerin 

kendi kelimeleriyle anlatılıyor. Eski askerlerin, “Rahatlama İstasyonları”nı kullanmanın 

eğlenceli taraflarını anlatan anıları ile mağdurların tanıklıklarının bir arada sunulması, 

kadınların tanıklıklarını “yalan” olarak niteleyen ve sadece Japonya askerlerinin tanıklıklarının 

ve devletin belgelerinin gerçek olduğunu kabul eden bir tarih yazımının sorgulanabilmesine 

fırsat veriyor. Japonya devletinin işgal ettiği ülkelerde işlediği savaş suçlarının tartışılması ve 

görünür kılınması; mağdurları, failleri, müzeyi kuranları ve ziyaretçileri otorite ve “gerçek” 

hakkında düşündürüyor. Karşılaşmalarla empati sağlanıyor; ziyaretçilere kendi konumlarını ve 

olaylara hangi perspektiften baktıklarını düşünme fırsatı veriyor.  

Feminist pedagojinin sunduğu, alternatifler üretme ve bunları uygulama becerilerini 

kazanma olanağı ise müzede, “seks köleliği” sisteminden etkilenen bölgelerdeki tüm ülkelerle 

iletişimin amaçlanması ve ortak çalışmalar yapılması yoluyla gerçekleşiyor. Bu tür ortaklıklar, 

Japonya ordusunun “seks köleliği” sistemi hakkında Güney Kore, Filipinler ve Tayvan’da birer 

ve Çin’de de iki olmak üzere beş yeni müzenin açılmasını sağlamış (Watanabe, 2017). Japon 

Hükümeti “rahatlatıcı kadınlar”ın seks köleleri olduğunu ısrarla inkâr etse de WAM, mağdur 

kadınların bulunduğu diğer ülkelerle müzedeki belgeleri paylaşıyor ve ortak projeler yapıyor. 

Bu suçun faillerinin yaşadığı ülkedeki kadınlardan, suçun işlendiği ülkedeki kadınlara gelen 

somut dayanışma ve iş birliği önerileri, kadınlar arasında güven duygusu oluşmasına yardım 

ediyor. Japonya’nın savaş suçu işlemiş olduğu ülkelerde açılan her yeni müze, WAM’ın 

alternatifler üretme ve bunları uygulama becerilerini kazanan yeni bir paydaşına işaret ediyor. 
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Feminist pedagoji, özgürlük bilincini geliştirme şansı verir. Özgürlük ise sorumluluk 

almaktır. WAM müdürü Mina Watanabe, müzesinin varlık nedenini sorumluluk almak olarak 

açıklıyor: “Kişinin kendi ülkesinin ordusu tarafından işlenen cinsel suçların kayıtlarını tutması; 

mücadele etmeyi gerektiren bir çalışmadır. Fakat hatırlamamız mutlaka gereklidir. Hatırlamak, 

bizim gelecek karşısındaki sorumluluğumuzdur” (Watanabe, 2017: 149). WAM bu 

konseptiyle, feminist pedagojinin önemli prensiplerinden biri olan özgürlük bilincini geliştirme 

şansı adına, müzeyi hem ziyaretçiler hem de çalışanlar için sorumluluk alma ve uygulama alanı 

olarak kullanıyor.  

İstanbul Kadın Müzesi: Görünmez Kılınanların Görünür Kılındığı Aile Albümü  

İstanbul Kadın Müzesi, Türkiye’nin ilk kadın müzesi olarak 2012’de kapsayıcı konseptli bir 

kent kadın müzesi sıfatıyla kuruldu. Müzeler “Biz kimiz?” sorusuna cevap veren ve aynı 

zamanda güç ve kimlik kavramlarının üretildiği aile albümleridir. Müze, “Biz kimiz?” 

sorusuna kent kadın tarihine bakarak cevap arıyor ve böylelikle resmî tarihin tek tip kolektif 

kimlik kavramına karşı alternatif bir kolektif kimlik kavramı sunuyor. Kent kadın belleğindeki 

tüm kültürel kimlikleri kapsayarak, kent kadın belleğini zenginleştirmeyi alternatif kimlik 

oluşturmak olarak tanımlıyor. Geçmişe ve günümüze bakışımızı gözden geçirmemizi 

sağlayacak bir alan açıyor. “Hepimiz” kadın tarihinin bir parçasıyız ve bu tarihi her an birlikte 

yazıyoruz. İstanbul Kadın Müzesi, bu anlayışı geleneksel tarih yazımındaki “biz” ve “öteki” 

ayrımının sınırlarını sorgulama aracı olarak kullanıyor. Kadın tarihini sunarken, çeşitliliğin ve 

kapsayıcılığın pratiğe nasıl dökülmesi gerektiğini düşünüyor ve projeleriyle uygulamalar 

öneriyor.  

Müze’nin 2018’de organize ettiği “Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve 

Hatırlama Pratikleri – 1. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı” paralelinde3, “İfşa 

 
3 18-20 Ekim 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet 
Merkezi (Su Gender) ortaklığıyla düzenlenen Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama 
Pratikleri – 1. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı’nda, “Feminist kuram ve feminist hareketin 
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Etmeden? // unEXPOSED?” adlı bir de sergi hazırlandı. Sergide şiddet içeren bir tarihin 

hikâyesinin, şiddet fotoğrafları kullanılmadan nasıl anlatılacağı düşünülüyordu. Hatırlama 

pratiğine örnek oluşturan bu sergi için bir grup lise öğrencisiyle birlikte hazırlanan özel bir 

feminist müze pedagojisi programı, gene aynı grup tarafından sergileme süresinde uygulandı. 

“İfşa Etmeden? // unEXPOSED?” sergisinin ortaya çıkışına, İstanbul Kadın Müzesi’nin 

2016 yılında organize ettiği “Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekân” 

konferansının4 kapanış panelinde sorulan bir soru neden olmuştu. Diyarbakır 5 No’lu 

Cezaevi’ni müzeleştirme çalışmaları bağlamında, cezaevindeki kadın koğuşunun 

düzenlenmesi için konsept geliştirmek isteyen kadın katılımcının sorusu şöyleydi: Şiddeti 

yeniden üretmeden, şiddet içeren bir geçmiş nasıl sergilenebilir? Bu cezaevinde işkence 

görmüş kadınlar, müzeye dönüştürülen cezaevinde tekrar aynı travmaları yaşamamalılar. Ama 

burada yaşanan kadına yönelik şiddet ve insan hakları ihlalleri de mutlaka belgelenmeli. Bunu 

nasıl yapmalı? Bu sorunun cevabı, o konferansta eksik kalmıştı. 

Şiddet, yaşanan acılara daha fazla acı eklemeden ve özel hayatın gizliliğine saygı 

göstererek nasıl sergilenebilirdi? İstanbul Kadın Müzesi, alternatif hatırlama kurumları olarak 

ortaya çıkmış kadın müzelerine bu bağlamda üç soru gönderdi: Geçmiş sergilerinizde şiddet 

içeren bir hikâyeyi, şiddet fotoğrafları kullanmadan anlattınız mı? Eğer anlattıysanız görsel 

veya obje ve metinden oluşan bir örnekle, planlanan sergi projesine katılmak ister misiniz? 

Gönderdiğiniz örnek, sergi ziyaretçileri arasında nasıl bir iletişime yol açmıştı? 

On üç kadın müzesinin bu sorulara geçmiş sergilerinden verdikleri örneklerle, şiddet 

fotoğrafları kullanılmadan fakat şiddet içeren hikâyelerin anlatıldığı “İfşa Etmeden? // 

 
tartışmaları toplumsal hafıza alanına nasıl yansıyor?”, “Toplumsal hafızanın dönüşümünde feminist pedagojinin 
rolü nedir?”, “Kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinde ve hafıza mekânlarında hangi feminist pedagojik 
konseptler geliştiriliyor ve uygulanıyor?” gibi sorular on iki ülkeden (kadın) müze(si) ve hafıza mekânı 
çalışanlarıyla konuşuldu. 
4 20-22 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığıyla düzenlenen “Toplumsal 
Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekân” konulu konferansta, farklı alanlarda kapsayıcı konseptlerle çalışan kadın 
müzeleri bir araya geldiler ve deneyimlerini paylaştılar. 
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unEXPOSED?” isimli sergi ortaya çıktı. Serginin içeriği ve dili etkileyici, kısaca özetlediğim 

oluşma süreci ise özel bir deneyimdi. Fakat serginin daha da önemli yönü, sergi için geliştirilen 

interaktif müze pedagojisi konseptiydi.  

 

Fotoğraf 3: Getronagan Lisesi “İfşa Etmeden? // unEXPOSED?” sergisinin müze pedagojisi grubundaki 

öğrenciler ve öğretmenler, 2018 ( İstanbul Kadın Müzesi Arşivi) 

İstanbul Kadın Müzesi, Getronagan Lisesi’nin 15 ve 16 yaşlarındaki öğrencilerinden 

oluşan bir grup ve öğretmenleri ile birlikte bu sergiye özel bir müze pedagojisi (müze eğitim) 

programı geliştirdi. Öğrenciler, ziyaretçilerin sergiyi interaktif yöntemle algılamasını ve 

sergideki öykülerle empati kurulmasını mümkün kılacak bir soru listesi5 hazırladı ve bu 

 
5 Soru listesini incelemek için bkz. Akkent, M., 2019: 131. 
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soruları küçük kartlara yazdı. Her ziyaretçiden içeriğini görmeden bir kart seçmesini rica 

ettiler. Karttaki soru eşliğinde, serginin içeriği hakkında ziyaretçilerde kısa bir sesli düşünme 

süreci oluşmasına destek oldular. Ziyaretçilerin kendi deneyimlerinden yola çıkarak sergiye 

yaklaşmaları ya da sergide karşılaştıkları deneyimlerden kendilerine dönerek düşünmeleri 

sağlanan, dolayısıyla sergiyle kişisel ilişki kurulmasına neden olan bu sorulardan üç örnek: 

• Şiddet sözcüğü sizin için ne anlama geliyor? Düşüncenizi sergideki hangi anlatıyla 

örneklemek isterdiniz? 

• Aklınıza ilk gelen acı bir anıyı düşünün. Sergide buna benzer hangi konuya rastladınız? 

• Yaşadığınız acı deneyimlerle başa çıkmak için neler yaparsınız? Sergide nasıl 

yöntemlerle karşılaştınız? 

 

Fotoğraf 4: İfşa Etmeden? // unEXPOSED? sergisinde müze pedagojisi uygulaması, 2018 (İstanbul Kadın 

Müzesi Arşivi). 
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Feminist Pedagojinin Müzede İşlevsellik Kazanmasına Dair: Örnek 2 

“İfşa Etmeden? // unEXPOSED?” sergisinin müze eğitim programının gençlerle birlikte 

geliştirilmesi ve gençlerin müze eğitim programını her yaştan (15-70) sergi ziyaretçisiyle 

birlikte uygulamaları, kelimenin tam anlamıyla katılımcı fırsatlar sundu. Sergide hikâyelerimiz 

kendi kelimelerimizle anlatılıyordu. Metinlerdeki tanıklıklar çoklu baskı ve ayrımcılık 

süreçlerini görünür kılıyordu. Honduraslı bir aktivistin, Garifuna halkının ata topraklarının 

büyük şirketler tarafından ele geçirilmesine karşı koyuşunun veya Bosnalı bir aktivistin trans 

ve queer bireyler için güvenli alanlar yaratma çalışmalarının hikâyeleriyle karşılaşan sergi 

ziyaretçileri, eşitsizlik, farklı şiddet türleri, önyargılar gibi konularda (uygulanan müze 

pedagojisi programının desteğiyle) aktif düşünme ve konuşma fırsatı bulabildiler.  

Öğrencilerin yönettiği uygulamalı feminist müze eğitimi programının içeriği ve 

uygulama yöntemi, basın mensupları da dahil olmak üzere “aktif ziyaretçi” yaratmayı 

hedefliyordu. Bu hedef ise öğrenen ve öğreten şablonlarını ters yüz etmişti. Örneğin sergiyi 

gezdiren öğrenciler basın mensuplarının sergi hakkında sorduğu sorulara, onlara hemen bir kart 

çektirerek ve sorunun yanıtını gazetecinin kendisinin vermesine “fırsat vererek”, soru sorma 

otoritesini tersine çevirdiler.  

Öğrencilerin hazırladıkları sorular, öğrenmenin duygusal boyutunu destekler 

nitelikteydi çünkü öğrenciler sergi ziyaretçileri için kendi yaşamlarında önemli olan ve yanıt 

aradıkları sorular hazırlamışlardı. Bu dürüst, samimi ve acil sorular sayesinde, sergide dile 

gelen doğal çevrenin tahribi, şiddet, zulüm süreçleri, kitlesel katliamlar, insanların zorla 

kaybedilmeleri ve sığınmacılara yönelik yapısal şiddet gibi sorunlarla mücadele eden kişilerle 

ziyaretçiler arasında empati oluşturma fırsatı yaratıldı.  

Sergi, metinlerindeki yüreklendirici anlatılar ve insanların birbirine dokunabilmesini 

sağlayan, isyan ve umuda yeni anlamlar kazandıran, kalıcı semboller yaratan, ortak dil 

oluşturan hatırlama pratikleri için somut örnekler, alternatifler üretmek isteyen sergi 
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ziyaretçilere esin kaynağı oldu. Sergi projesi, serginin oluşmasına yol açan soruyla, kadın 

müzelerinden gelen içeriklerle ve öğrencilerin geliştirip uyguladıkları müze eğitim 

programıyla; uygulamalı feminist müze pedagojisi için işlevsel bir örnek oluşturdu. 

Empati Müzesi: Karşındakinin Ayakkabısıyla Yürümeden Onu Eleştirmeye 

Başlama 

Gezici bir müze olarak 2015 yılında Londra’da kurulan Empati Müzesi, dünyaya başkalarının 

gözünden bakmamızı sağlamak istiyor. Eşitsizlik, göç, savaş, farklı şiddet çeşitleri ve 

önyargılar hepimizin yaşamını derinden etkileyen faktörler. Müze bu nedenle, birbirimizi 

anlamaya çalışmanın, önyargılarımızdan arınmanın ve birbirimizden öğrenebilmenin, 

yaşamları daha yaşanası kılmanın yollarından biri olduğunu savunuyor. Müzenin deneyimsel 

sergileri, ziyaretçilerin empatinin kişisel ilişkilerimizi nasıl dönüştürebileceğini keşfetmelerini 

sağlamayı amaçlıyor. Sergilerde hikâye anlatımı yöntemiyle, sergi ve ziyaretçi arasında 

diyalog oluşturan katılımcı deneyimler sunuluyor. Diyalog odaklı katılımcı sanat projeleri 

aracılığıyla, empatinin sadece kendi kişisel ilişkilerimizi nasıl dönüştürdüğü değil, aynı 

zamanda önyargı, çatışma ve eşitsizlik gibi küresel sorunlarla nasıl mücadele edilebileceği de 

araştırılıyor.  

Mottosu “Empatiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” olan Empati 

Müzesi’nin çalışmalarını “empati öğrenme alıştırmaları” olarak tanımlayabiliriz. Yazının 

konusu olan “Ayakkabımla Bir Mil” isimli geçici sergi de etkili bir “empati öğrenme 

alıştırması”. Sergi konsepti, İngilizcede zaman içinde yerleşik bir deyim haline gelen Mary T. 

Lathrap’in “Judge Softly” şiirindeki “karşındakinin ayakkabısıyla bir mil yürümeden onu 

eleştirmeye başlama”6 dizesinin pratiğe uygulanmasıyla oluşmuş. Sergi, ayakkabı mağazası 

 
6 Bu ifade, Mary T. Lathrap’ın (1838–1895) “Judge Softly” şiirinin dizelerinin çevirisinde şöyle dile geliyor: 
(...) Just walk a mile in his moccasins 
Before you abuse, criticize and accuse. 
If just for one hour, you could find a way 
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görünümü verilen eski bir kargo konteyneri içinde sunuluyor. Bu ayakkabı dükkânı, ayakkabı 

satın alınabilen bir yer değil. Sergi ziyaretçilerine başkasına ait bir ayakkabı, bir Mp3 çalar ve 

bir de kulaklık veriliyor. Ziyaretçiler önce sadece ayakkabı sahibinin adı ve ayak numarasını 

öğreniyor. Sonra müzeden çıkıp, bir yerlerde gerçekten yaşamakta olan birisine ait bu 

ayakkabılarla bir mil (1600 metre) yürüyen ziyaretçiler, bu sırada ayakkabı sahibinin 

hikâyesini kendi sesinden dinliyor. Sergide çiftçiden beyin cerrahına, seks işçisinden göçmene, 

balıkçıdan çiçekçiye, birbirinden çok farklı 300 kadar insandan gelen hikâye ve ayakkabı 

bulunuyor.  

 
To see through his eyes, instead of your own muse. 
******* 
[Sadece makoseniyle bir mil yürü 
Suistimal etmeden, eleştirmeden ve suçlamadan önce 
Sadece bir saatliğine bir yolunu bulabilirsin 
Kendi ilham perin yerine onun gözlerinden görerek.] 
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Fotoğraf 5: Empati Müzesi (Empati Müzesi Arşivi) 

Ayakkabıları giyip yürüyüşe çıkan kişi, anlatılanları, sanki ayakkabının sahibi hikâyesini özel 

olarak kendisine anlatıyormuş duygusuyla dinliyor:  

Bu tecrübenin inanılmaz güçlü etkisi var, çünkü ayakkabısını giydiğiniz kişiyi 

somut hale getirmiş oluyorsunuz ve yolculuğa kendi başınıza çıkıyorsunuz. Bu 

bedensel bir yolculuk. Yürürken o kişinin hikâyesini dinliyorsunuz ve bu yürürken 

dinleme eyleminin çok güçlü bir yanı var. Dinleme sürecine etkin bir şekilde 

katılıyorsunuz. Bu ender bir durum çünkü genellikle kendimizi gerçekten 

dinlemeye ve duymaya zorlamayız (Patey, 2019:241). 

Feminist Pedagojinin Müzede İşlevsellik Kazanmasına Dair: Örnek 3 
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“Ayakkabımla Bir Mil” sergisinde kelimenin tam ve her anlamıyla katılımcılık hedeflenmiş ve 

bu hedef gerçekleştirilmiş. Küratör Patey, genelde sadece kendimize benzeyen insanlarla bir 

arada olmaya eğilimli olduğumuzu, bu nedenle etrafımıza fikirlerimiz, değerlerimiz ve 

kimliğimize karşı çıkmayan kişileri, yani bize benzeyenleri topladığımızı vurguluyor (Patey, 

2019). Sergide engelli bireyden balerine, sokakta yaşayandan profesöre, İngiliz ordusunda 

Falkland Savaşı’na katılmış askerden bu savaşta karşı ordunun mensubu olan askere, drag 

queen’den papaza, çöpçüden itfaiyeciye, birbirinden çok farklı insanların hikâyelerini, 

karşıdakinin sözünü kesmeden, gerçekten dinleme ortamı oluşuyor. Bizden farklı olanın 

sözünü kesmeden dinleme eylemi, sergide ziyaretçilere sanki bir çeşit oyun gibi yaşatılıyor ve 

“ziyaretçiler isteyerek bu oyunun bir parçası oluyorlar” (Patey, 2019: 241).  

 

Fotoğraf 6: Empati Müzesi (Empati Müze Arşivi) 

Feminist pedagojinin işlevsellik kazandırdığı kendi hikâyelerimizi kendi kelimelerimizle 

anlatma, müzenin “Ayakkabımla Bir Mil” sergisinin sağlık hizmetleri temalı versiyonunda da 

etkili olarak uygulanmıştı. Bu sergi, politikacıların sağlık hizmetleri sunan insanların 



 
 

 

Feminist Tahayyül, Şubat 2021 | 163   

sorunlarını anlamalarını ve sağlık sisteminde reformu amaçlıyordu, bu nedenle Londra’daki 

Parlamento Binası’nda gösterildi. Ayakkabı kutularında bu defa hasta bakıcılardan beyin 

cerrahlarına, hapishanelerdeki psikologlardan ambulans sürücülerine kadar sağlık hizmetleri 

sunan çeşitli insanların ayakkabıları ve mp3 çalarlarda bu kişilerin hikâyeleri bulunuyordu. 

Sergi sona erdiğinde, politikacılar sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını gerçekten hissederek 

taleplerini anlamışlardı ve klasik oturumlardaki saatler süren müzakere sonuçlarına daha kısa 

sürede ulaşılmıştı.  

Empati Müzesi, hikâye anlatımıyla dünyaya başkalarının gözünden bakmamızı 

sağlarken, sadece kendi kişisel ilişkilerimizi dönüştürmeyi değil, aynı zamanda önyargı, 

çatışma ve eşitsizlik gibi küresel sorunlar konusunda farkındalık oluşturmayı ve bu sorunlara 

kayıtsız kalınmamasını da amaçlıyor. Sergi, müze ziyaretçisinin aktifleşmesini öngörüyor ve 

bu konsept öğrenen ve öğreten kavramlarını yeniden tanımlıyor. Projenin üçte ikisi anlatılan 

hikâyeleri deneyimlemeyi (söz kesmeden dinlemeyi), üçte biri ise bir “sosyal alan” yaratmayı 

(deneyimlenenler hakkında konuşmayı) içeriyor. Patey, ziyaretçiler yürüyüşlerini tamamlayıp 

müzeye geri döndüklerinde bazı konular üzerine konuşmak ya da kendi hikâyelerini paylaşmak 

isteyebildiklerine dikkat çekiyor. “İnsanlar sergide (“sosyal alan”) saatlerce kalıp birbirleriyle 

paylaşımda bulunuyorlar” (Patey, 2019: 243). Ziyaretçilere sunulan bu diyalog alanı, feminist 

pedagojiyi, öğrenmenin duygusal boyutunu uygulama fırsatı veriyor. 

“Ayakkabımla Bir Mil” sergisinin konsepti, sayısız içeriğin sergileştirilebileceği bir 

model sunuyor. Mülteciler, down sendromlu bireyler, tekstil işçileri, iklim aktivistleri, 

LGBTİ+lar, maden işçileri, engelli bireyler, mesleğini icra etmesi engellenen gazeteciler, 

kriminalize edilen sendika üyeleri... Konular sonsuz! Dinlemek istemediklerimizle, onların 

sözünü kesmeden bir arada olabileceğimiz tarafsız bir alan açan bu konsept, her konuda 

alternatif projeler üretilmesi için bereketli bir esin kaynağı oluşturuyor ve bu projeleri 

uygulama becerilerini kazandırmak için işlevsel örnekler sunuyor.  
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Fotoğraf 7: Empati Müzesi (Empati Müzesi Arşivi) 

Müzeye erişemeyenlere de “özgür iradeleriyle” empati kabiliyetlerini geliştirme şansı 

bulabilmeleri için, müzenin sitesindeki ayakkabı fotoğraflarına bakarak ve podcast olarak 

paylaşılmış hikâyeleri dinleyerek bir mil yürümeleri öneriliyor. 

Son Söz veya Geniş Alanda Kısa Paslaşmalar 

Aktivizmden kütüphanelere, akademi ve okullardaki öğretim yöntemlerinden sanata, 

politikadan bilimsel araştırma yöntemlerine, ayrımcılık araştırmalarından bilinç yükseltme 

yöntemlerine kadar feminist pedagojinin pek çok kullanım alanıyla ilgili literatür bulunmasına 

rağmen, müze ve feminist pedagoji bağlantısı, bu önemli ilişkinin hak ettiği şekilde 

incelenmiyor ve bu konuda yeterli kaynak yok. Kadın müzelerinde feminist pedagojinin nasıl 

uygulandığı -ya da uygulanıp uygulanmadığı- konusu üzerine, bu kurumların 40 yıla varan 

geçmişine rağmen neredeyse hiç çalışılmamış olduğunu saptamak şaşırtıcı ve izahı zor bir 

durum. Bu eksikliği tespit eden İstanbul Kadın Müzesi, Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza 

Mekânları ve Hatırlama Pratikleri (Akkent ve Kovar, 2019) isimli bir derleme yayımladı. Bu 

kitap müze ziyaretçilerinin ziyaret ettikleri kurumlara eleştirel gözle bakmalarını desteklemek, 

müze bilimi öğrencilerine müzelerde feminist pedagoji konulu bir kaynak sunmak, kadın 

araştırmalarında yeni ve cazip bir alana işaret etmek amacıyla hazırlandı. Bu derleme ve yine 
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İstanbul Kadın Müzesi’nin hazırladığı Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı 

Mekân (Akkent, 2017) isimli kitap, birbirini tamamlayan iki kaynak yayındır. İkinci 

derlemede, kadın müzelerinin 21. yüzyılda toplumsal bellek inşasındaki ve toplumsal 

değişimdeki ufuk açıcı etkileri, birçok kadın müzesi örneğinde tartışılıyor ve kadın müzelerinin 

sosyokültürel etkileri inceleniyor. Yazımı sevindirici bir haberle bitiriyorum: Feminist 

pedagoji, kadın ve müze bağlamındaki bu iki kaynağa Ekim 2020’de uygulama odaklı yeni bir 

yayın daha eklendi. Müze ve Kamusal Alanda Estetik, Yaratıcı ve Ezberbozan Stratejiler: 

Yetişkin Feminist Eğitmenler için Rehber (Feminist Adult Educators’ Guide to Aesthetic, 

Creative and Disruptive Strategies in Museums and Community) (Clover vd., 2020) isimli bu 

derleme, okuyucularını müzeleri feminist yöntemlerle “hacklemek” için kışkırtıyor.  

Feminist pedagojiyi müze alanına taşıyan yayınların artması, sadece kapsayıcılık, 

kesişimsellik ve toplumsal cinsiyet konularını müzelerde ana akımlaştırmada yol gösterici 

olmakla kalmayacak; bu çalışmalar aynı zamanda kadın müzelerini de besleyecek eleştirel bir 

tartışma alanının oluşması ve bu alanın genişlemesi için faydalı olacaktır. Kadın müzeleri her 

ne kadar var olan müzelere birer muhalefet kurumu olarak ortaya çıktılarsa da, üstünde 

düşünülecek birçok soru var: Kadın müzeleri “farklı kadınlık deneyimleri”nin temsilinde 

yeterince hassas olabiliyor mu? “Kadın müzesi” sıfatını taşımak, bir müzeyi kapsayıcı yapar 

mı? Resmî tarih anlayışıyla çalışan ya da ülkesindeki farklı kadınlık deneyimlerini 

yansıtmayan kadın müzeleri, kapsayıcı konseptler konusunda nasıl duyarlı kılınabilir? Kadın 

müzelerinde hangi “unutmalar” mümkün olabilir? Bu konularda düşünmek, kadın müzelerini 

gerçek birer demokratik katılım laboratuvarına dönüştürecek süreci de başlatabilir.  

Sağ popülist hareketler, dünya genelinde uzun süredir kitlesel desteğe sahipler. Bu 

partiler ve lobi gruplarının toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikalarına karşı reddedici duruşu ve 

bu duruşun tüm bireylerin yaşamı açısından olumsuz ve hatta tehlikeli etkileri dikkate 

alındığında, odağında iktidar olan tüm pratikleri sorgulayan feminist pedagojiyi müze alanına 

da yöneltmek için yitirilecek zamanımız kalmamıştır.  
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