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Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları  

Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender)

Mart 2010’da Gender Forum olarak kurulduktan sonra 2016’dan bu yana araştırma 
merkezi olarak yoluna devam eden SU Gender, araştırma projelerinin yanı sıra, si-
vil toplum programları, konferanslar, paneller, film gösterimleri, ve benzeri eğitim ve 
farkındalık çalışmaları yürütüyor. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri 
ve idarecilerini toplumun tüm kesimleriyle bir araya getiren bir tartışma ve paylaşım 
platformu olmayı hedefleyen SU Gender’ın etkinlik alanları, bilim ve akademide top-
lumsal cinsiyet, eğitim, edebiyat, hafıza, şehir, cinsellik, beden, sağlık, göç ve toplum-
sal cinsiyete dayalı şiddete odaklanıyor.

SU Gender’ın devam eden çalışmalarından bazıları şöyle: Eğitimde toplumsal cin-
siyete dayalı ayrımcılığa dikkat çeken ve alternatif eğitimler ve eğitim materyalleri 
geliştiren Mor Sertifika Programı; yaşadığımız şehri şekillendiren tarihsel, toplumsal 
ve politik ilişkilere toplumsal cinsiyet odaklı alternatif bakış açıları sunmayı hedefle-
yen Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri; kişisel ve toplumsal dö-
nüşüme dair yeni yaklaşımları deneyimlemek üzere feminist ve LGBTİ+ aktivistleri 
bir araya getiren Dönüştürücü Aktivizm Programı; toplumsal cinsiyet alanında yük-
sek lisans ve doktora öğrencilerinin yazdığı makaleleri destekleyen Dicle Koğacıoğlu 
Makale Ödülü; toplumsal cinsiyet alanında öncü araştırmaları destekleyen Şirin Tekeli 
Araştırma Ödülü; tanınmış yerel ve uluslararası araştırmacıları, eğitimcileri, sanatçıları 
ve sivil toplum alanında çalışanları bir araya getiren SU Gender panelleri ve uluslara-
rası konferansları; özellikle edebiyat ve sanat alanında eğitim olanağı sağlayan Yetiş-
kin Eğitimi Programı; kurumlarda eşitlik mekanizmalarını araştırmayı ve geliştirmeyi 
hedefleyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları Programı; özellikle sivil toplum 
çalışanları ve şirketlere yönelik Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Çalışmaları ve Eğitimle-
ri; toplumsal cinsiyet ve cinsellik odaklı diğer güçlenme, eşitlik ve sosyal adalet çalış-
maları ve işbirlikleri.

www.sugender.sabanciuniv.edu
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İstanbul Kadın Müzesi

“Kapsayıcılık”, İstanbul Kadın Müzesi’nin kurumsal ideali ve 
prensibidir. Müzenin çalışmalarının temel ilkesi kapsayıcı bir 
İstanbul kadın tarihi tesisine katkıda bulunmaktır.

25 Eylül 2012’de sanal müze olarak Türkçe, İngilizce, İtalyan-
ca ve Almanca dillerinde Türkiye’nin ilk kadın müzesi sıfatıyla 
açılan İstanbul Kadın Müzesi, kuruluşundan itibaren gönüllü 
destekçilerinin katkılarıyla etkinliklerini sürdürüyor.

Geçmişi hatırlamak özellikle kadınlar bağlamında çok zordur. 
Geçmişi unutmamak özellikle kadınlar bağlamında çok önem-
lidir. Belgesi saklanmayan geçmiş unutulur, değiştirilir, redde-
dilir. Müze, kentin 2700 yıla yaklaşan kadın tarihine bakışı ve 
bu tarihi sunuşuyla alternatif bir model ve nesiller, toplumsal 
cinsiyetler, kent kadın belleğindeki tüm kültürel ve etnik kim-
likleri görünür yapan, diyalog oluşturma amaçlı bir barış pro-
jesidir.

İstanbul Kadın Müzesi, akademiden kültür yaratıcılarına uza-
nan alandaki ortaklıklarıyla, kültürel çeşitliliğin günlük yaşam-
da, eğitim kurumlarında, müze politikalarında, müze eğitimi 
programlarında onaylanmasıyla ilgili konseptler bağlamında 
etkinlikler ve ulusal ve uluslararası konferanslar organize eder.

www.istanbulkadinmuzesi.org



Sabancı University  

Gender and Women’s Studies Center of Excellence (SU Gender)

Established initially as the Gender Forum in March 2010 and re-conceptualized as a 
research center after 2016, SU Gender conducts research projects and organizes civic 
engagement programs, conferences, panels, film screenings, and other education and 
awareness activities in the vast field of gender and sexuality. Bringing together Sabancı 
University faculty, students and administrators together with people from all social 
groups in an open platform for discussion and sharing, SU Gender’s activities focus 
mainly on gender in science and academia, education, literature, memory, the city, 
sexuality, body, health, migration and gender-based violence. 

Among the ongoing projects are the Purple Certificate Program (which aims to raise 
awareness on gender-based discrimination in education and develop alternative 
education programs and materials); Curious Steps: Gender and Memory Walks of Is-
tanbul (where young volunteer storytellers re-introduce us to the hidden stories of 
women and LGBTI+ individuals in Beyoğlu, Kadıköy and Balat); Transformative Ac-
tivism: Rethinking Gender and Politics (as part of which feminist and LGBTI+ activists 
come together for practicing new approaches to personal and political transforma-
tion); Dicle Koğacıoğlu Article Award (for gender studies articles written by graduate 
students); Şirin Tekeli Research Award (for cutting-edge scholarly research in gender 
studies), SU Gender panels and international conferences (which have hosted re-
nowned international and local scholars, artists and activists); Adult Education Class-
es (focusing mainly on literature and the arts); Gender Equality Action Plans in Insti-
tutions (covering universities, civil society and the private sector); Gender Awareness 
Training in NGOs and Corporations, as well as other collaborative projects on empow-
erment, equality and social justice in the field of gender and sexuality.

www.sugender.sabanciuniv.edu/en
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Women’s Museum Istanbul

Inclusion is an ideal as well as an organizing principle for the 
Women’s Museum Istanbul. The museum aims at presenting a 
women’s history of Istanbul in an inclusive way.

The museum, operating on a voluntary basis, is the first muse-
um of its kind to be established in Turkey. It started its activi-
ties on September 25, 2012 as a virtual museum with a website 
in Turkish, English, German and Italian.

Dedicated to unearthing the more than 2700 years of women’s 
history in the city, the museum aims to provide a showcase 
for the history of women in Turkey, a history which was lost, 
obscured or disowned all too quickly by mainstream opinion, 
to present this history as a counterpart to male-dominated 
history writing to create and encourage understanding and 
dialogue among generations, genders and among the different
cultural and ethnic groups of the city.

In partnerships with universities and with cultural profession-
als, the museum organizes events and national and internation-
al conferences focusing on the recognition of cultural diversity 
in everyday life, in educational institutions, in the policies and 
educational programs of museums.

www.istanbulkadinmuzesi.org/en



mÜzELER  ve hafıza mekanlarının hem kolektif ha-
fızayı şekillendirmede ve dönüştürmede, hem de ko-

lektif geçmiş ve bugün hakkında ulaşılabilir bilgi üretmede 
önemli rolleri vardır.

Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve hafıza alanlarında son yıl-
lardaki eleştirel bilgi üretimine ve feminist pedagojideki ge-
lişmelere rağmen, birçok müze ve hafıza mekânı geleneksel 
toplumsal cinsiyet rollerine eleştirel bakış açısı getireme-
mekte, eşitsizlikleri ve toplumsal cinsiyete bağlı normları 
üretmeye devam etmektedir.

Alternatif bir hafıza kültürü ve hatırlama pratikleri geliştiren 
feminist pedagoji uygulamalarını tartışmak ve paylaşmak 
amacıyla düzenlenen Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza 
Mekânları ve Hatırlama Pratikleri Konferansı, feminist müze 
pedagojisiyle çalışan kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri, 
barış müzeleri ve hafıza mekânlarını; farklı alanlardaki hak 
ihlalleri üzerine toplumsal cinsiyet bakış açısıyla çalışan sivil 
toplum aktivistleri ve kurumlarını; ziyaretçi katılımı ve zi-
yaretçiler arasında diyalog üzerine düşünen ve yaratıcı pra-
tikler geliştiren araştırmacıları, müze yöneticileri ve müze 
eğitimcilerini bir araya getiriyor.

Konferansta şu tür sorulara yanıt veren iyi örnekleri tartış-
ma ve paylaşma fırsatı bulacağız: Feminist pedagoji toplum-
sal hafızanın dönüşümünde nasıl bir rol oynamaktadır? Ne 
tür yöntemler ve pratikler yeni hatırlama pratiklerini müm-
kün kılmaktadır? Feminist kuram ve hareketin geliştirdiği 
kavramlar ve açtığı tartışmalar toplumsal hafıza alanına na-
sıl tercüme edilmekte, bu alanda ne tür yeni kavramlar ve 
tartışmalar hayat bulmaktadır? Kadın ve toplumsal cinsiyet 
müzeleri diğer müze ve hafıza mekânlarından nasıl fark-
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lılaşmaktadırlar? Bu alana nasıl bir katkı sunmaktadırlar? 
Müzelerde özellikle de kadın ve toplumsal cinsiyet müzele-
rinde çatışma, toplumsal ve bireysel şiddet ve savaş suçlarını 
anlatmak için – şiddeti görselleştirmeyen– hangi yöntemler 
kullanılıyor? Feminist pedagoji uygulanan toplumsal öğren-
me alanlarında ziyaretçi katılımı ve ziyaretçilerinin kendi 
aralarındaki diyalog pratikte nasıl yaşam buluyor?

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama 
Pratikleri Konferansı, 2016 yılında İstanbul Kadın Müzesi ve 
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığıyla gerçekleşen 
Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan 
konferansı sürecinde müze politikaları ve müzelerde sunu-
lan eğitim programlarına dair dile getirilen yeni soruların pe-
şinden gitmeye ve bu soruları derinleştirmeye devam ediyor.

İfşa Etmeden?
Konferans için sergi

Konferans süresince İstanbul Kadın Müzesi tarafından 
hazırlanan İfşa Etmeden? başlıklı sergi izlenebilir. Dünya 
kadın müzelerinin geçmiş sergilerinden örneklerin yer 
aldığı bu sergide, şiddet içeren bir tarih veya hafızanın nasıl 
şiddet fotoğrafları kullanılmadan hikâyeleştirilebileceği ve 
sergilenebileceği anlatılıyor.

İnsanların birbirine dokunabilmesini sağlayan, isyan ve 
umuda yeni anlamlar kazandıran, kalıcı semboller yaratan, 
ortak dil oluşturan hatırlama pratikleri için somut örnekler 
içeren bu sergi, uygulamalı feminist müze pedagojisine ör-
nek teşkil ediyor.
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mUSEUMS and memory sites play a key role in shap-
ing and transforming collective memory as well as 

in producing accessible knowledge on collective pasts and 
presents.

Yet, despite the developments in producing critical know-
ledge on gender, sexuality and memory in the past decades 
and the development of feminist pedagogy, many museums 
and memory sites remain uncritical of conventional gender 
roles, contributing to the further reproduction of gender-ba-
sed norms and inequalities.

With the aim of discussing and sharing feminist pedagogical 
approaches that cultivate an alternative memory culture and 
alternative practices of remembrance, Feminist Pedagogy: 
Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance brings 
together women’s and gender museums, peace museums 
and memory sites working with feminist museum peda-
gogy; museum activists and institutions working on histo-
ries and memories of rights violations in different areas with 
a gender-focus; museum administrators, educators, scholars 
working on enhancing visitor participation and on creating 
dialogue among visitors.

At the conference we will explore and share the best practi-
ces in relation to such questions as: What role does feminist 
pedagogy play in the (trans)formation of social memory? 
What are some of the new methods and practices that enab-
le new practices of remembrance? What are some of the 
ways in which feminist theories, concepts and discussions 
are translated into the field of social memory? And what 
new concepts and debates related to gender and feminist 
pedagogy are developed in this field? How do women and 

a B o u t  t H e  C o n F e r e n C e
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gender-oriented museums differ from other museums and 
memory sites? What is their contribution to cultures of re-
membrance? Which methods can be used to illustrate conf-
licts, collective and individual violence and war excesses 
in museums – especially in women’s and gender museums – 
without reproducing images of violence? How is visitor par-
ticipation and dialogue among visitors put into practice in 
sites that incorporate a feminist pedagogical approach?

The conference Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, 
Practices of Remembrance builds and reflects on the new qu-
estions regarding museum policies and museum education 
which were raised in the 2016 conference Women’s Muse-
ums: Center of Social Memory and Place of Inclusion, organi-
zed by Istanbul Women’s Museum and Istanbul Bilgi Uni-
versity Faculty of Communication.

unEXPOSED?
Parallel exhibition

During the conference, it will be possible to view the exhi-
bition titled unEXPOSED?, which has been prepared by the 
Women’s Museum Istanbul. Based on the past exhibitions 
of women’s museums globally, this exhibition explores the 
possibilities of exhibiting histories and memories of violen-
ce without reproducing images of violence.

Displaying concrete examples of remembrance practices 
that enable contact and communication between people, 
give new meaning to rebellion and hope, and create lasting 
symbols, this exhibition serves as an example of putting fe-
minist pedagogy into action.
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Uluslararası Kadın Müzeleri Birliği’nin (International Association of 
Women’s Museums, IAWM) yönetim kurulu, 2018 yılından itibaren her 
iki yılda bir, dünya kadın müzelerinden birisinin ev sahipliğinde bir Asya 

ve Avrupa kadın müzeleri buluşması yapılması kararını almıştı.
İstanbul Kadın Müzesi ve SU Gender; ilk Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri

Konferansı’nın ev sahipliğini yapmaktan onur duyuyor.

The International Association of Women’s Museums, IAWM executive 
board took a decision to meet – starting from 2018 – every two years at 
an “Asian and European women’s museum conference” hosted by one 

women’s museum in this region. Women’s Museum Istanbul and Sabancı 
University Gender and Women’s Studies Excellence Center (SU Gender) 

are honored to be the first institutions to host such a conference. 
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Kayıt 

Açılış 
İstanbul Kadın Müzesi & SU Gender 

Suay Aksoy
Başkan, International Council of Museums, ICOM 

Mona Holm
Başkan, International Association Women’s Museums, IAWM

Açılış sohbeti
BAŞKA BİR DÜNYA İÇİN FEMİNİST HİKÂYE ANLATICILIĞI 

Catherine M. King
Program yöneticisi, Global Fund for Women, San Francisco 

Karin Karakaşlı
Yazar, İstanbul

Aylin Vartanyan
Barış eğitimcisi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Ayşe Gül Altınay
Antropolog ve feminist araştırmacı, SU Gender, İstanbul

Ara

 8.30— 9.30

 9.30—10.00

10.00—11.30

11.30—11.50
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Tanışma: Ben hikâye miyim? 

Cihan Koral
Sürdürülebilirlik ve kalkınma danışmanı ve kolaylaştırıcı, 
İstanbul

Öğle arası

S I N I R L A R I  A Ş M A  P R AT İ Ğ İ  O L A R A K  F E M İ N İ ST 
H İ K ÂY E  A N L AT I C I L I Ğ I 
Moderatör: Senem Donatan, Hikâye anlatıcısı, Uluslararası Hikâye 
Anlatıcılığı Merkezi, Seiba İstanbul

Mansoureh Shojahee
VUA Amsterdam Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Amsterdam 

 Anavatandan diasporaya hikâye anlatıcılığı 

Nazlı Eda Noyan
Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon 
Bölümü Başkanı, İstanbul

 Animasyonun kadınları

Maissan Hassan
Leiden Üniversitesi, Müzeler ve Koleksiyonlar Bölümü, Leiden 

  Daha geniş kitleler için feminist anlatılar: 
Mısır’daki deneyimlere dair

Kye-Hyeong Ki
Direktör, The National Women’s Exhibition Hall, Goyang 

 Sempati ve öfke arasında: Kore’de “rahatlatıcı kadınlar” sergisi

Ara

11.50—13.00

13.00—14.30

16.00—16.20

14.30—16.00

K O N F E R A N S  P R O G R A M I   1 9

18 Ekim 2018 Perşembe  SALT Galata, Bankalar Caddesi 11



16.20—18.00 F E M İ N İ ST  A R Ş İ V  O LU ŞT U R M A
Moderatör: Nora Tataryan, İstanbul
Toronto Üniversitesi Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları
Toronto, Doktora Adayı 

Elena Petricola
Archivio delle donne in Piemonte (ArDP), Torino 

  Kurumsal olmayan bir arşivde kadınların 
ve feministlerin anıları nasıl derlenmelidir?

Berna Ekal
İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul 
 & 
Ülfet Taylı, Yayıncı, İstanbul

 Feminist bir hafıza pratiği: Mor Çatı’nın 25. yılı kitap çalışması

 Füsun Ertuğ
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, İstanbul

 Özel arşivler ve görsel arşivler üzerinden kadın tarihini okumak

 Morag Smith
Glasgow Women’s Library, Glasgow 

  “Koleksiyonlarımız hikâyelerinizdir… 
ve bunları anlatmak için SİZE ihtiyacımız var!” 

 Zeyneb Yaş 
Araştırmacı, Arşivci, Diyarbakır

  Kayıp sesler
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 9.00—9.30 Güne başlarken 
Cihan Koral
Sürdürülebilirlik ve kalkınma danışmanı ve kolaylaştırıcı, İstanbul

Ş E H R İ  Y E N İ D E N  H AT I R L A M A K 
Moderatör: Aslı Odman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
İstanbul

Anna Di Giusto
Università degli Studi di Firenze, UniFI, Floransa

  Srebrenitsa ve soykırımın toplumsal cinsiyet anlatıları

Meral Akbaş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara
 &
Özge Kelekçi, Çevirmen

  Geriye kalan: “Yıkıldı, çünkü tarihi eser değildi!”

Berrak Tuna & Ekin Çiftçi & Elif İrem Koç
Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, İzmir

   Kadınların gözünden bir muhitin nihayetsiz dönüşümü:
Alsancak Tarihi Gevrek Fırını ve Bornova Sokağı

Tijana Jakovljević-Šević
Museum Frauenkultur Regional-International, Fürth

  Şehir nasıl hatırlar? Kentlerin toplumsal cinsiyet haritalaması
hakkında bir müze tartışması

Ara 11.00—11.20

 9.30—11.00

K O N F E R A N S  P R O G R A M I   2 1
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11.20—13.00

13.00—14.30

14.30—15.30 H AT I R L A M A  P R AT İ K L E R İ  S O H B ET İ 

Clare Patey
Direktör, Empathy Museum, Londra

 Ayakkabılarımla bir mil 

Elif Çiğdem Artan
Berlin Teknik Üniversitesi, Center for Metropolitan Studies, Berlin

 Göçmen kadınların hafıza kutusu, Frankfurt 

Nayat Karaköse (Hrant Dink Vakfı) ile

K A D I N  TA R İ H İ  –  K A D I N  H İ K ÂY E L E R İ 
Moderatör: Hülya Adak, Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul

Arzu Beril Kırcı
Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Ankara
& Billur Tekkök Karaöz
Başkent Üniversitesi, Ankara

 Bir cumhuriyet kadınının hafıza haritası

Rüya Telli
İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul 

  Hatırlama ve unutma salınımında geçmişin inşası: 
Neokaisareia’dan kadın sesleri

İlgi Özdikmenli
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Programı, İstanbul

  Nezihe Muhiddin özelinde bir toplumsal hafıza mekanı: 
Pembe Köşk

Özlem Şimşek
Fotoğraf, video ve performans sanatçısı, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

  Fotoğraf koleksiyonları yoluyla Müslüman Osmanlı kadını 
kimliğini yeniden düşünmek: 1890–1915

Betül Gaye Dinç
Koç Üniversitesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Bölümü, İstanbul

  Bir Akşam Yemeği projesi (The Dinner-Project) – 
Müzeler için bir feminist pedagoji malzemesi denemesi

Öğle arası

2 2   P R O G R A M  19 Ekim 2018 Cuma  SALT Galata, Bankalar Caddesi 11



Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri
SU Gender

Balat Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşü

Buluşma yeri: Kadın Eserleri Kütüphanesi önü 
Kadir Has Kavşağı No: 8, Fener 
Katılım 25 kişi ile sınırlıdır. 
Rezervasyon: cinsadimlar@sabanciuniv.edu

Yaşadığınız şehri ne kadar tanıyorsunuz? Bir yerin en güzel parkını, en 
iyi müzesini, en büyük sarayını görmek/bilmek o şehri tanımamız için 
yeterli mi?  Önünden onlarca kez geçtiğiniz bina, arada bir durup öğle 
yemeği yediğiniz restoran, arkadaşlarınızla buluşup bir şeyler içtiğiniz 
kafe sizi şehrin tarihiyle bir araya getirebilir mi? Toplumsal hafızadaki 
suskunluklar şehrin mekanlarına, sokaklarına, parklarına nasıl yansı-
yor?

Bizler Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri ekibi 
olarak toplumsal cinsiyet odaklı hafıza yürüyüşleriyle hem bu ilişkileri 
daha iyi anlamayı hem de şehrin görünür olmayan hafızalarının izini 
sürerken şehre ve kendimize dair yeni pencereler açmayı umuyoruz.

10.00—14.30

K O N F E R A N S  P R O G R A M I   2 3
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G E L E C E Ğ İ  İ N Ş A  S O H B ET İ

Lindsay C. Harris 
Brooklyn Museum, LGBTQ+ ve Gençlik Programları yöneticisi, 
sanatçı, gençlerle çalışan sosyal hizmet uzmanı, toplumsal adalet 
savunucusu, New York

Meral Akkent
Küratör, İstanbul Kadın Müzesi

Mona Holm
Küratör, Women’s Museum Norway 

Yasemin İnceoğlu (İletişim profesörü, İstanbul) 
ve Aylin Vartanyan (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul) ile

Ara

Konferans hasatı 
Cihan Koral
Sürdürülebilirlik ve kalkınma danışmanı ve kolaylaştırıcı, İstanbul

Michiko Saiki
Piyanist, multimedya sanatçısı, Berlin
  Kırılgan bir müzik performansı ile izleyiciye ulaşmak: 

Kadın sesleri 
Adres: Getronagan Ermeni Lisesi, Kemeraltı Cad, Sakızcılar Sok. No: 1

15.00—16.30

16.30—16.45

16.45—17.30

18.00—18.30

İfşa Etmeden?

Sergi açılış kokteyli

Adres: Getronagan Ermeni Lisesi, Kemeraltı Cad, Sakızcılar Sok. No: 1

18.30—20.30

2 4   K O N F E R A N S  P R O G R A M I
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ATÖ LY E  1 
Uzlaşma için diyalog: Sergi konseptleri 

Gaby Franger
Küratör, Museum Frauenkultur Regional-
International, Fürth 

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Yer: SALT Galata, Bankalar Caddesi 11
Atölye odası

Kolaylaştırıcı: Meral Akkent
Küratör, İstanbul Kadın Müzesi, İstanbul

Kadın müzeleri olarak kadınların şiddet, baskı 
ve savaş karşıtı taleplerini ve direnişlerini 
desteklemek, yaymak ve dönüştürmek, kültürler 
ve uluslararası diyaloğu teşvik etmek için neler 
yapabiliriz? İstanbul’daki İfşa Etmeden? sergisine 
yaptığımız katkılardan yola çıkarak Almanya’nın 
Fürth kentindeki Yerel ve Uluslararası Kadın 
Kültürü Müzesi’nin temel yaklaşımlarını 
tartışmaya açacağız ve analiz edeceğiz. Atölye 
katılımcılarının belirleyeceği konuları ele alan 
olası sergi konseptlerini birlikte geliştireceğiz.
 Katılımcı sayısı on (10) ile sınırlıdır. Ön kayıt 
yaptırmak gereklidir.

ATÖ LY E  2 
İstanbul heykelleri: 
Bir toplumsal cinsiyet haritalaması

Terri Bell-Halliwell
Sanatçı, Aktivist, inVISIBLEwomen 
kurucusu, Brighton 

Meltem Ahıska’nın katkılarıyla
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 
İstanbul

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Atölye yürütücüsü ve katılımcılar, İstanbul’daki 
belirli “sivil” heykellerin toplumsal cinsiyet 
temelli analizini yapacaklar. Şehirde belli başlı 
heykelleri inceleyerek “Bu heykeller kadınlara ve 
erkeklere nasıl mesajlar veriyor? Hem kelimenin 
gerçek anlamıyla hem mecazî anlamda ‘bu 
yükseklere koyduklarımız’ kimler?“ sorularını 
soracağız.
 Gezi sürecinde İstanbul’un hafıza mekânları 
hakkındaki deneyimlerinizi kaydettiğiniz notlar, 
konferans bloğunda ve 2019’da çıkacak konferans 
kitabında yayınlanacaktır.
 Katılımcı sayısı on (10) ile sınırlıdır. Ön kayıt 
yaptırmak gereklidir. Bu çalışma yürüyerek, 
toplu ulaşımla veya bir otobüsle şehirde farklı 
mekanlara ziyaret içerecektir. 

K O N F E R A N S  P R O G R A M I   2 5



ATÖ LY E  3 
Kız çocukları ve ergen kızların alanları:
Bir küresel bellek projesi

Ashley Remer
Direktör, Girl Museum 

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Yer: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 2, 
atölye odası 1, asma kat

Kolaylaştırıcılar: 
Nurgül Özz, Psikolog, Cinsel Şiddetle 
Mücadele Derneği, İstanbul
 & 
Nazlı Eda Noyan,
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 
Başkanı, İstanbul

“Kız çocukların ve ergen kızların alanları” Kız 
Çocuk Müzesi’nin dünya çapında
hayata geçirdiği bir kız çocukları hafıza 
projesidir. Bu projede kız çocuklarının 
yaşadıkları veya hayatlarını kaybettikleri ya da 
önemli olaylar deneyimledikleri fizîki alanlar, 
sanal ortamda haritalanacaktır.
 Atölyede projenin hedefi, çalışma alanı ve 
yapılma nedenleri tanıtılırken, aynı zamanda 
bu projede birlikte çalışmanın yöntemleri ve 
ulaşmayı hedeflediğimiz sonuçlar da konu 
edilecektir. Konuyla ilgili kavramlar, varolan 
yaklaşımlar ve karşılaşılan sorunlar hakkında 
birlikte düşüneceğiz ve olası çözüm yollarını 
tartışacağız. Atölyede tartışacağımız alanlar, kız 
çocuklarının geçmişte ve günümüzde şiddet 
yaşadığı alanları konu edinecektir.
 Katılımcı sayısı on (10) ile sınırlıdır. Ön kayıt 
yaptırmak gereklidir.

ATÖ LY E  4 
Kadınlara karşı işlenen savaş suçlarının 
görünür kılınması 

Mina Watanabe, Direktör, Women’s 
Active Museum on War and Peace 
(WAM), Tokyo

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Yer: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 2, 
giriş katı, konferans salonu

Kolaylaştırıcı: Feyza Akınerdem, 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 
İstanbul

Mina’nın Tokyo’daki Women’s Active Museum 
on War and Peace (Savaş ve Barışa Dair Aktif 
Kadın Müzesi) projesini nasıl hayata geçirdiğini 
öğrenmek ister misiniz? Benzer bir projeyi 
gerçekleştirebilmek için neler bilmemiz 
gerekiyor? Başlarken, sosyal ağlar kurarken, 
destekçilerle ilişkilerinde, yetkililerin ve bilerek 
ya da bilmeyerek bu konuyla ilgilenmeyen 
vatandaşların engelleriyle başa çıkarken, projenin 
ilk günlerinden bugüne Mina neler deneyimledi? 
Bu paylaşımları da içerecek atölye çalışmasında, 
katılımcıların önerdiği bir (veya daha fazla) örnek 
proje üzerinde hep birlikte çalışılacak.
 Katılımcı sayısı otuz (30) ile sınırlıdır. Ön 
kayıt yaptırmak gereklidir.

2 6   K O N F E R A N S  P R O G R A M I



ATÖ LY E  5 
Kadın ve toplumsal cinsiyet 
müzelerinin diğer müzelerden ve hafıza 
mekanlarından farkı nedir? Hatırlama 
kültürlerine yaptıkları katkılar 
nelerdir?

Astrid Schönweger, Koordinatör, 
International Associaton of Women’s 
Museums (IAWM), Merano 

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Yer: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 2, 
atölye odası 2, 1. kat

Kolaylaştırıcı: Kadriye Tezcan Akmehmet, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve 
Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, 
Müzecilik Yüksek Lisans Programı 
Yürütücüsü, İstanbul.

Bu atölyede önce Uluslararası Kadın Müzeleri 
Birliği’nin (International Association of 
Women’s Museums) prensiplerinden ve çeşitli 
kadın müzelerinden somut örneklerle kısa 
bir giriş yapacağım. Sonra hep birlikte kadın 
müzelerinin ve toplumsal cinsiyet odaklı 
müzelerin hatırlama kültürleri üzerindeki 
olası somut katkıları konusunda kolektif bir 
bildiri hazırlayacağız. Atölyedeki çalışmalar 
konferanstan sonra kamuyla paylaşılabilecek 
manifesto tarzı bir metin oluşturma amacına 
yönelik olacak.
 Katılımcı sayısı on (10) ile sınırlıdır. Ön kayıt 
yaptırmak gereklidir.

K O N F E R A N S  P R O G R A M I   2 7
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Registration 

Opening remarks 
Women’s Museum Istanbul & SU Gender 

Suay Aksoy
President, International Council of Museums, ICOM 

Mona Holm
Chair, International Association Women’s Museums, IAWM

F E M I N I ST  STO RY T E L L I N G  F O R  A N OT H E R  W O R L D 
Opening conversation with

Catherine M. King
Executive producer , Global Fund for Women, San Francisco 

Karin Karakaşlı
Writer, Istanbul

Aylin Vartanyan
Peace educator, Boğaziçi University, Istanbul

Ayşe Gül Altınay
Anthropologist and feminist researcher, SU Gender, Istanbul

Break

 8.30— 9.30

 9.30—10.00

10.00—11.30

11.30—11.50
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Getting to know one another: Am I my story? 

Cihan Koral
Sustainability and Development UnConsultant, Istanbul

Lunch break

F E M I N I ST  STO RY T E L L I N G  A S  B O R D E R C R O S S I N G 
Facilitator: Senem Donatan, Storyteller, 
Seiba International Storytelling Center, Istanbul

Mansoureh Shojahee
Free University of Amsterdam (VUA), 
Department of Sociology 

 Storytelling from homeland to diaspora 

Nazlı Eda Noyan
Chair, Cartoon and Animation Department, 
Bahçeşehir University Faculty of Communication, Istanbul

 Women of animation

Maissan Hassan
Museums and Collections 
Leiden University, Leiden

 Feminist narratives to wider audiences: Reflections from Egypt

Kye-Hyeong Ki
Director, The National Women’s Exhibition Hall, Goyang 

  Between sympathy and anger: 
Exhibition on “comfort women” in Korea

Break

11.50—13.00

13.00—14.30

16.00—16.20

14.30—16.00

P R O G R A M   3 1
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16.20—18.00 C R E AT I N G  A  F E M I N I ST  A R C H I V E
Facilitator: Nora Tataryan, Istanbul

Elena Petricola
Archivio delle donne in Piemonte (ArDP),  Turin 

  How to practice women’s and feminist memories 
in a non-institutional archive?

Berna Ekal
Altınbaş University, Social Work Department, Istanbul 
 & 
Ülfet Taylı, Publisher, Istanbul

   A case of feminist remembrance practice: 
The preparation of Purple Roof ’s 25th anniversary book

 Füsun Ertuğ
Women’s Library and Information Centre, Istanbul 

  Constructing women’s history through private 
and visual archives

 Morag Smith
Glasgow Women’s Library, Glasgow 

  “Our collections are your stories… 
and we need YOU to tell them!” 

 Zeyneb Yaş 
Researcher, archivist, Diyarbakır

  Lost voices

3 2   P R O G R A M
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 9.00—9.30 Starting the day 
Cihan Koral
Sustainability and Development UnConsultant, Istanbul

R E - M E M B E R I N G  C I T I E S 
Facilitator: Aslı Odman, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul 

Anna Di Giusto
Università degli Studi di Firenze, UniFI, Florence

  Srebrenica and the gender narratives of the genocide 

Meral Akbaş
Middle East Technical University, Sociology Department, Ankara
 &
Özge Kelekçi, Translator

  All that remains: “… because it was not a historical building!”

Berrak Tuna & Ekin Çiftçi & Elif İrem Koç 
Ege University, Women’s Studies Department, İzmir

   A neighborhood’s never-ending transformation 
from women’s perspective: The historical gevrek bakery 
and the Bournabad Street

Tijana Jakovljević-Šević
Museum of Women’s Culture Regional-International, Fürth

  How city remembers: 
A museum discussion on gender mapping of the city 

Break 11.00—11.20

 9.30—11.00

P R O G R A M   3 3
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11.20—13.00

13.00—14.30

14.30—15.30 P R A C T I C E S  O F  R E M E M B E R A N C E 

Clare Patey
Director,  Empathy Museum, London

 A mile in my shoes 

Elif Çiğdem Artan
Technical University Berlin, Center for Metropolitan Studies, Berlin

 Migrant women’s reminiscence box, Frankfurt 

In conversation with Nayat Karaköse, Hrant Dink Foundation, Istanbul

W O M E N ’S  H I STO RY  –  W O M E N ’S  STO R I E S 
Facilitator: Hülya Adak, Sabancı University, Faculty of Arts and Social 
Sciences, Istanbul 

Arzu Beril Kırcı
Koç University, Ankara Studies Research Center (VEKAM), Ankara 
& Billur Tekkök Karaöz
Başkent University, Ankara

 Memory map of a republican woman

Rüya Telli
Istanbul University Political Science and International Relations 
Department, Istanbul 

  The construction of past in between remembrance 
and forgetting: Women’s voices from Neokaisareia

İlgi Özdikmenli
Istanbul Bilgi University Cinema and Television Program, Istanbul

  A collective memory space specific to Nezihe Muhiddin: 
Pink Pavilion

Özlem Şimşek
Visual artist, Yıldız Teknik University, Istanbul

  Rethinking the Ottoman Muslim woman’s identity through photo 
collections: 1890–1915

Betül Gaye Dinç
Koç University, Design, Technology and Society Department, Istanbul

   Bir Akşam Yemeği projesi (The Dinner-Project) –
An experiment for feminist pedagogy materials for museums

Lunch
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7/11

Curious Steps: Gender and Memory Walks
SU Gender

Kadıköy Gender and Memory Walk
 
Meeting point: Karaköy-Eminönü Ferry Station, Kadıköy
Participation is limited to 25 people.
Reservation: cinsadimlar@sabanciuniv.edu

Curious Steps: Gender and Memory Walks of Istanbul is a collective 
effort to mobilize memories through walking and storytelling. After 
more than two decades of feminist interventions in the gendered 
histories and memories of Turkey and the Ottoman State, and 
following recent initiatives like the virtual Women’s Museum Istanbul 
that seek to create alternative memory sites, we—a group of young 
people, students and faculty—came together to create a “gender and 
memory walk” of the Beyoğlu neighborhood in Istanbul in 2014. 
Currently organized in three Istanbul neighborhoods, Beyoğlu, 
Kadıköy and Balat, Curious Steps brings together diverse groups of 
people for collective walks through urban spaces to listen to women’s 
and LGBTI+ stories researched and told by young volunteers. 

The walk has employed a growing repertoire of interventions to 
accomplish several interrelated goals: drawing attention to the 
silencing of women’s and LGBTI+ lives, contributions, and struggles 
in the city; making visible the nationalization and militarization of 
public spaces; introducing forms of alternative memorialization; co-
witnessing and co-resisting with memory activists; exploring feminist 
and LGBTI+ struggles connected to space; making visible sites of 
gendered violence; exploring the gendered memories of recent cases of 
urban transformation; problematizing the marginalization of women 
and LGBTI+ in other rights struggles; and drawing attention to 
multiple layers of dispossession that mark public space.

In the context of the Feminist Pedagogies conference, the participants 
are invited to walk their curious steps through the neighborhoods of 
Kadıköy (in English) and Balat (in Turkish) in the company of young 
storytellers. 

10.00—14.30

P R O G R A M   3 5
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M A K I N G  T H E  F U T U R E 

Lindsay C. Harris 
LGBTQ+ & Teen Programs manager, Brooklyn Museum, 
New York

Meral Akkent
Curator, Women’s Museum Istanbul

Mona Holm
Curator, Women’s Museum Norway

In conversation with Yasemin Inceoğlu, Professor of Communication 
and Aylin Vartanyan, Boğaziçi University, Istanbul

Break

Harvesting with
Cihan Koral
Independent Sustainability and Development UnConsultant, Istanbul

Michiko Saiki
Pianist, multimedia artist, Berlin
  Reaching audience through a vulnerable musical performance: 

The voices of women 
Address: Getronagan Armenian High School 
Kemeraltı Cad, Sakızcılar Sok. No: 1

Exhibition UnEXPOSED?

Opening cocktail

Address: Getronagan Armenian High School 
Kemeraltı Cad, Sakızcılar Sok. No: 1

15.00—16.30

16.30—16.45

16.45—17.30

18.00—18.30

18.30—20.30

3 6   P R O G R A M
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W O R K SH O P  1 
Dialogue for reconciliation: 
Exhibition concepts 

Gaby Franger
Curator,  Museum Frauenkultur 
Regional-International, Fürth 

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

Room: SALT Galata, Bankalar Caddesi 11, 
Workshop room

Facilitator: Meral Akkent, 
Curator, Women’s Museum Istanbul

How can we act as women’s museums to 
support, disseminate and transform women`s 
claims and resistance against violence, 
oppression and war to promote intercultural 
and international dialogue? We will discuss and 
analyze key approaches of the Women‘s Museum 
Regional – International in Fürth (Germany), 
starting with our contributions to the exhibition 
unEXPOSED? in Istanbul. Together we will 
develop possible exhibition concepts tackling 
topics the workshop participants will choose.
 The total number of participants is limited to 
ten (10). Registration is required.

W O R K SH O P  2 
 Civic statues in Istanbul: A gender 
mapping

Terri Bell-Halliwell
Artist and Activist, Brighton, 
Founder of invisiblewomen.org.uk 

Together with 
Meltem Ahıska
Boğaziçi University, 
Department of Sociology, Istanbul

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

The instructor and the participants will visit 
a number of civic statues in Istanbul for a 
gendered analysis. We will go around the city, 
examining some statues and asking "What 
messages do civic statues send to women and to 
men? Who is it that are we are all ‘looking up to’ 
both literally and figuratively?" 
 Record your experience of Istanbul’s sites of 
commemoration. Your responses will contribute 
to the conference blog and the conference 
publication in 2019. 
 The total number of participants is limited to 
ten (10). Registration is required. The trip may 
involve walking, taking public transformation, 
and a private bus trip. 

P R O G R A M   3 7



W O R K SH O P  3 
Sites of girlhood: 
A global memory project

Ashley Remer
Director, Head Girl , Girl Museum 

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

Room: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 
2, workshop room 1st floor 

Facilitators: 
Nurgül Özz, Psychologist, Association for 
Struggle Against Sexual Violence, Istanbul
 & 
Nazlı Eda Noyan,
Chair, Cartoon and Animation 
Department, Bahçeşehir University 
Faculty of Communication, Istanbul

“Sites of Girlhood” is a global girls’ memory 
project started by Girl Museum to virtually map 
physical sites where girls lived/died and related 
events occurred. This workshop will introduce 
the project—its mission, scope and purpose—as 
well as possible methods for participation and 
desired outcomes. We will consider definitions, 
approaches, challenges, and create pathways 
together. The sites we will be discussing in the 
workshop deal with violence towards girls from 
history and today. 
 The total number of participants is limited 
to ten (10). Registration is required.

W O R K SH O P  4 
Displaying war crimes against women 

Mina Watanabe, Director,  Women’s 
Active Museum on War and Peace 
(WAM), Tokyo 

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

Room: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 
2, 
Conference Hall, ground floor

Facilitator: Feyza Akınerdem, 
Boğaziçi University, Sociology 
Department, Istanbul

Do you want to know how Mina started her 
project Women’s Active Museum on War and 
Peace in Tokyo? What must we know to start a 
similar project? What experiences has she had 
in her practices (how to start, how to create 
networks, meet helping persons, experiences of 
how to deal with obstruction from officials, from 
ignorant citizens)? During the workshop we will 
work together on at least one possible project 
proposed by the participants.
 The total number of participants is limited 
to thirty (30). Registration is required.

3 8   P R O G R A M



W O R K SH O P  5 
How do women and gender-oriented 
museums differ from other museums 
and places of memory? What is 
their contribution to cultures of 
remembrance?

Astrid Schönweger, Coordinator,  
International Associaton of Women’s 
Museums (IAWM), Merano 

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

Room: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 
2, workshop room 2, first floor

Facilitator: Kadriye Tezcan Akmehmet, 
Yıldız Techical University Faculty of 
Art and Design, Art Department, Chair, 
Museum Studies Graduate Program, 
Istanbul

In the workshop I will give a short introduction 
with a statement from the International 
Association of Women’s Museums and with 
several concrete examples from women’s 
museums. Together with the participants we will 
draft a sort of collective statement about possible 
concrete contributions of women’s and gender-
oriented museums to cultures of remembrance. 
The outcome of the workshop should be a sort 
of manifesto, which we can make public after the 
conference.
 The total number of participants is limited 
to ten (10). Registration is required.

P R O G R A M   3 9



P
r

e
s

e
n

t
a

t
iO

n
s 

&
 W

O
r

K
s

H
O

P
s



s
u

n
u

m
l

a
r 

&
 a

t
Ö

l
y

e
l

e
r 



4 2   P R E S E N T A T I O N S  &  W O R K S H O P S

All that remains: “…because it was not a historical building!”

Meral Akbaş
PhD candidate
Middle East Technical University, Sociology Department, Ankara
 & 
Özge Kelekçi
Translator

Pointing to an empty lot in the Ulucanlar Prison Museum, Ankara, an attendant 
wearing a warder’s uniform told us: “It was destroyed because it was not a historical 
monument!” Not too long ago, that lot had housed the women’s ward of the prison. 
When we tried to peep through the tiny hole on the locked door of another empty 
building, we were abruptly asked to move away: “There is nothing there!” Not included 

“inside”   the museum space, but used as a restaurant for private gatherings only, this 
building that we were trying to explore was also a part of the women’s ward. It was 
where the movie “Uçurtmayı Vurmasınlar”, adapted from Feride Çiçekoğlu’s novel 
with same title and portraying the women prisoners’ lives, joys, griefs and hopes had 
been shot.

In this presentation, based on the stories of the women’s wards of Ulucanlar 
Prison, which have been written out of history by being either completely destroyed 
or made invisible as locked spaces in the process of turning this space into a museum, 
we will discuss the forms, discourses and spacial strategies used to degender a muse-
um space and analyze the ways in which women’s memories and stories of survival 
and resistance have been disappeared in the process. 
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Geriye kalan: “Yıkıldı, çünkü tarihi eser değildi!”

Meral Akbaş
Doktora öğrencisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Ankara
 &
Özge Kelekçi
Çevirmen

Ankara’daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde gardiyan kıyafetiyle dolaşan görev-
li, eliyle işaret ettiği boşluğu böyle anlatmıştı bize: “Yıkıldı, çünkü tarihi eser değildi!” 
Müze görevlisinin tarihi eser niteliği taşımadığı için yıkıldığını söylediği o yer, o kadar 
da uzak olmayan bir zamanda tutuklu kadınların koğuşuydu. Sonra, kilitli kapısından, 
bir küçük mazgaldan içeriye bakarak şimdi ne halde olduğunu anlamaya çalıştığımız, 

“orada bir şey yok!” denilerek uzaklaştırıldığımız, müze mekanının “iç”ine dahil edil-
meyen ve bugün restoran olarak kullanılan, sadece özel davetlere kapıları açılan boş 
alan da yine kadınların koğuşuydu; Feride Çiçekoğlu’nun aynı adlı anı-romanından 
uyarlanan, cezaevindeki tutuklu kadınların gündelik hayatlarını, sevinçlerini, yasları-
nı, umutlarını anlatan Uçurtmayı Vurmasınlar filmi işte burada çekilmişti.

Ankara Ulucanlar Cezaevi’nin şimdi müze olan mekanında tamamen yıkılan, 
yok edilen ve/ya kapatılarak görünmezleştirilen, boşaltılarak tarihsizleştirilen kadın 
koğuşlarının hikâyelerinden yola çıkan bu sunumda, bir şiddet mekanının hangi bi-
çimlerde, hangi söylem ve mekan stratejileriyle cinsiyetsizleştirilerek bir müze alanına 
dönüştürüldüğü, kadınların hafızalarının, ayakta kalma ve direnme geçmişlerinin bir 
müzede nasıl kaybedildiği tartışılacaktır.



Migrant women’s reminiscence box, Frankfurt

Elif Çiğdem Artan
PhD candidate
Technical University Berlin, Center for Metropolitan Studies, Berlin

The Federal German Migrant Women Association was founded in 2005 in 
Frankfurt, and then expanded to more than 20 German cities. Women, coming from 
different geographies in Turkey, present diverse ethnical and religious identities in the 
association. They participate or organize demonstrations, hand out information flyers, 
and cooperate with local and international institutions for their common interests as 
they are basically part of worker, migrant, and feminist movements. Based on their so-
cio-political activities in the city, in 2014, migrant women were invited to the Library 
of Generations. It is an artistic reminiscence project to be housed in Frankfurt Histori-
cal Museum until 2105. The principle intention in the participatory museum project is 
to archive the history of migrant women in the perspective of documenting their strug-
gles through the years, achievements in the present day, and goals for the future.

Archival materials in the reminiscence box – produced in a series of work-
shops – are basically instruments for women to tell their own stories, and it includes 
a short story book, choir recording, 10 years anniversary book, a short-documentary, 
etc. Nevertheless, posters, flyers, press releases, campaigning materials, and especially 
their periodical publications “Woman” represent migrant women’s memory in Ger-
many. Additionally, the project includes two participatory exhibitions: Firstly, “ABC 
of Migrant Women Association: A Women’s Dictionary” (Cologne, 2015; Frankfurt, 
2016; İstanbul, 2016; Berlin, 2017), an A to z list of visual and textual interrogation 
of socially constructed words, objects, emotions, and even colors; secondly, “World 
from Women’s Perspective!” (Berlin, 2017), exposing colorful, fighter, and collabora-
tor environment of migrant women through photo albums, and various artistic instal-
lations. In this manner, this paper aims to discuss participatory curatorial practices in 
the project and archival materials representing women’s memory coming from Tur-
key and currently based in Germany.
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Göçmen kadınların hafıza kutusu, Frankfurt

Elif Çiğdem Artan
Doktora öğrencisi
Berlin Teknik Üniversitesi, Center for Metropolitan Studies, Berlin

Almanya Göçmen Kadınlar Birliği 2005 yılında Frankfurt’ta kuruldu ve daha 
sonra 20’den fazla kente yayıldı. Türkiye’nin farklı coğrafyalarından gelerek farklı et-
nik-dini kimlikleri bir araya getiren kadınlar, gösteriler düzenliyor, eylemlere katılıyor, 
bildiriler dağıtıyor ve hem yerli hem de uluslararası kurumlarla işçi, göçmen ve kadın 
hakları için ortak mücadeleler yürütüyor. Kentteki sosyo-politik etkinliklerine bağlı 
olarak, 2014’te, göçmen kadınlar, Frankfurt Tarih Müzesi’nde 2105 yılına kadar ser-
gilenecek Library of Generations sanatsal hafıza projesine davet edildi. Bu katılımcı 
müzecilik projesi, göçmen kadınların, yıllar içindeki mücadelesini, yıllar içinde elde 
ettikleri kazanımları ve gelecek için hedeflerini belgelemeyi amaçlıyor. 

Bir dizi atölye çalışması sonrasında üretilerek hafıza kutusunda yer alan kısa 
öykü kitabı, koro kaydı, 10. Yıl kitabı, kısa belgesel film vb. arşiv materyalleri, kadınla-
rın kendi hikâyelerini anlattıkları araçlar. Şüphesiz, posterler, bildiriler, basın bülten-
leri ve özellikle “Kadın” dergisi, göçmen kadınların Almanya’daki hafızasını sergiliyor. 
Ayrıca, proje, iki katılımcı sergi içeriyor: İlk olarak, “Göçmen Kadınlar Birliği’nin 
ABC’si: Bir Kadın Sözlüğü” (Köln, 2015; Frankfurt, 2016; İstanbul, 2016; Berlin, 
2017), toplumsal inşa edilen kelimelerin, nesnelerin, duyguların ve hatta renklerin 
hem görsel hem de metinsel yorumlarını A’dan z’ye listeliyor; ikinci olarak, “Kadın-
ların Perspektifinden Dünya!” (Berlin, 2017) göçmen kadınların renkli, mücadeleci 
ve katılımcı dünyasını fotoğraf albümleri ve farklı sanatsal yerleştirmeler aracılığıyla 
inceliyor.
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WORK SHOP 
Civic statues in Istanbul: A gender mapping

Terri Bell-Halliwell
Artist and Activist, Brighton, 
Founder of invisiblewomen.org.uk 

Together with 
Meltem Ahıska
Boğaziçi University, Department of Sociology, Istanbul

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

The group will visit a number of civic statues in Istanbul for a gendered analysis. 
We will go around the city, examining some statues and asking “What messages do 
civic statues send to women and to men? Who is it that are we are all ’looking up to’ 
both literally and figuratively?” 

Record your experience of Istanbul’s sites of commemoration. Your responses 
will contribute to the conference blog and the conference publication in 2019. 

The total number of participants is limited to ten (10). Registration is required. 
The trip may involve walking, taking public transformation, and a private bus trip. 
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ATÖLYE  
İstanbul heykelleri: Bir toplumsal cinsiyet haritalaması

Terri Bell-Halliwell
Sanatçı, Aktivist, inVISIBLEwomen kurucusu, Brighton 

Meltem Ahıska’nın katkılarıyla
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Atölye yürütücüleri ve katılımcılar, İstanbul’daki belirli “sivil” heykellerin top-
lumsal cinsiyet temelli analizini yapacaklar. Şehirde belli başlı heykelleri inceleyerek 

“Bu heykeller kadınlara ve erkeklere nasıl mesajlar veriyor? Hem kelimenin gerçek an-
lamıyla hem mecazî anlamda ’bu yükseklere koyduklarımız’ kimler?” sorularını sora-
cağız.

Gezi sürecinde İstanbul’un hafıza mekânları hakkındaki deneyimlerinizi kay-
dettiğiniz notlar, konferans bloğunda ve 2019’da çıkacak konferans kitabında yayın-
lanacaktır.

Katılımcı sayısı on (10) ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptırmak gereklidir. Bu çalışma 
yürüyerek, toplu ulaşımla veya bir otobüsle şehirde farklı mekanlara ziyaret içerecektir. 
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The Dinner Exhibition

Betül Gaye Dinç
Koç University, Design, Technology and Society Department, Istanbul

Museums serve study and educational purposes, but also stand for the en-
joyment, fun and pleasure of visitors. Museums are thus places of communication 
between visitors experiencing diverse relationships between themselves and the ex-
hibition. It is museum education that builds the bridge between the exhibition and 
the visitors as well as initiating communication amongst the visitors.

On these premises suggested by ICOM, International Council of Museums, I 
developed my book The Dinner Exhibition to look for answers to the following ques-
tions: Which type of museum pedagogy material must be developed for a virtual mu-
seum which does not present objects, but stories of women’s lives? How to ensure that 
the stories presented really “address” the visitors? How can the visitors be helped to 
qualified and sustainable experiences?

The Dinner Exhibition is a graphic novel featuring fourteen women who contrib-
uted to the history of art and culture of Istanbul yesterday and today. The women are 
made to lead an imaginary conversation around a dinner table. In my talk I will pres-
ent my book, explain the concept and take the project as an example, against which 
I will discuss the relationship between visitor-centered activities of museums and a 
qualified concept of museum education for exhibitions in general. I will propose that 
for every single exhibition an individual approach is required.
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Bir Akşam Yemeği Sergisi

Betül Gaye Dinç
Koç Üniversitesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Bölümü, İstanbul

Araştırma ve eğitim amaçlı çalışmalarının yanı sıra müzeler, ziyaretçileri mutlu 
ederler, eğlendirirler ve onlara zevk veren konseptler sunarlar. Müzeler, insanların ser-
gilerle ve diğer ziyaretçilerle zengin ilişkiler geliştirdikleri iletişim mekânlarıdır. Fakat 
ancak müze eğitimi programları sayesinde bir serginin içeriğiyle ziyaretçiler arasında 
köprü kurulabilir ve aynı zamanda ziyaretçiler arasında iletişim oluşturulabilir.

Bir Akşam Yemeği Sergisi isimli çalışmayı International Council of Museums, 
ICOM’un bu tespitleri ışığında, aşağıdaki sorulara cevap aramak için yaptım: Ser-
gisinde objeler yerine kadın öyküleri olan bir müze için ne tür bir müze pedagojisi 
malzemesi geliştirilebilir? Sergideki öykülerin ziyaretçilerle iletişim kurması nasıl 
sağlanabilir? ziyaretçilerin nitelikli ve sürdürülebilir deneyimler kazanmaları nasıl 
desteklenebilir?

Bir Akşam Yemeği Sergisi, geçmişte ve günümüzde İstanbul’un sanat ve kültür 
tarihine katkıda bulunan on dört kadından bahseden bir çizgi roman. Bir yemek ma-
sasının etrafındaki kadınlar hayalî bir sohbet sürdürüyorlar. Sunumumda kitabımı ta-
nıttıktan ve konseptini sunduktan sonra, bu projenin ardındaki düşünceyi örnek ala-
rak ziyaretçi merkezli ve kaliteli müze eğitimi çalışması arasındaki ilişkiyi tartışacak, 
her sergiye özgün bir müze eğitimi konsepti gerekliliğine işaret edeceğim.
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Srebrenica and the gender narratives of the genocide

Anna Di Giusto
Università degli Studi di Firenze, UniFI, Florence

The memory of the conflict in Bosnia-Herzegovina (1992–95) has been estab-
lished at the memorial to genocide at Srebrenica and at the permanent exhibition 
called “Srebrenica” in Sarajevo. This research is based on extensive fieldwork at both 
sites and on many interviews of Women in Black. The Belgrade-based feminist group 
Women in Black played a key role in the establishment of the Women’s Court, which 
operated in the period 2011–14 as a feminist therapy group for women rape survivors. 
The Court enabled women of all the countries involved in the war to share their testi-
monies of violence and witness the wounds suffered. 

This study aspires to explore how gender is represented at the memory sites in 
Srebrenica and Sarajevo, and in the proceedings of the trial, trying to compare the 
two narratives. If in the two memory sites at Srebrenica and Sarajevo, fathers and sons 
are recalled as victims of Serbian genocide, mothers are presented perpetuating the 
maternal stereotypes of memory for post-war nation-building. Furthermore, the re-
search reveals the absence of a rape discourse in the memorialization of war and gen-
ocide in Bosnia-Herzegovina and the challenges of commemorating sexual atrocities 
in the aftermath of mass trauma. The proceedings of the trial, instead, offer a different 
possibility to discuss the physical and psychological shocks suffered by women, left 
alone after the war. This work aims to contribute to the emerging literature on gender 
and collective ways of memorialization. 
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Srebrenitsa ve soykırımın toplumsal cinsiyet anlatıları

Anna Di Giusto
Università degli Studi di Firenze, UniFI, Floransa

Bosna-Hersek’teki çatışmaların (1992–95) anısı, Srebrenitsa’daki soykırım anı-
tı ve Saraybosna’daki “Srebrenitsa” adlı sürekli sergi ile korunmaktadır. Bu araştırma, 
Srebrenitsa soykırım anıtı ve Saraybosna-Srebrenitsa sergisinde yürüttüğüm kapsamlı 
alan çalışmasına ve Women in Black (Siyahlı Kadınlar) grubuyla yaptığım çok sayıda-
ki mülakata dayanıyor. 

Belgrad merkezli feminist bir kadın grubu olan Women in Black, 2011–2014 
yılları arasında faaliyet gösteren ve eski Yugoslavya’nın farklı bölgelerinden kadınları 
bir araya getiren Kadın Mahkemesi’nin (Women’s Court) kurulmasında önemli bir 
rol oynadı. Kadın Mahkemesi, farklı ülkelerden kadınların yaşadıkları şiddet dene-
yimlerini paylaştıkları, açılan yaralara tanıklık ettikleri bir alan açarak tecavüz sonrası 
hayatta kalan kadınlar için bir çeşit feminist terapi grubu oldu. 

Bu çalışma, Srebrenitsa ve Saraybosna’daki hafıza mekanlarında ve Kadın 
Mahkemesi’nde toplumsal cinsiyetin nasıl temsil edildiğini incelemeyi ve bu iki 
anlatıyı birbiriyle karşılaştırmayı amaçlıyor. Srebrenitsa ve Saraybosna’daki hafıza 
mekanlarında babalar ve oğulların Sırp soykırımının kurbanları olarak anıldıklarını, 
annelerin ise savaş sonrası ulus kimliği inşa sürecini şekillendiren annelik kalıpları 
içinde temsil edildiklerini görüyoruz. Araştırmam aynı zamanda Bosna-Hersek’teki 
savaşın ve soykırımın anılmasında tecavüz söyleminin yokluğunu ve kitlesel travma 
sonrasında cinsel şiddeti anmanın zorluklarını açığa çıkarıyor. Buna karşın Kadın 
Mahkemesi’nin duruşma süreci savaştan sonra yalnız bırakılan kadınların yaşadı-
ğı fiziksel ve psikolojik şoku tartışmak için farklı bir imkan sunuyor. Bu çalışma, 
toplumsal cinsiyet ekseninde kolektif anma yöntemlerini inceleyen yeni literatüre 
katkıda bulunmayı hedefliyor. 
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A case of feminist remembrance practice:  
The preparation of Purple Roof ’s 25th anniversary book

Berna Ekal
Altınbaş University, Social Work Department, Istanbul 
 & 
Ülfet Taylı
Publisher, Istanbul

Since 1980s, feminists considered the writing of women’s history from a gen-
dered perspective and the feminist remembrance practices as part of the struggle 
against male domination. In the case of Purple Roof Women’s Shelter Foundation, 
the tools for these included the written recording of meetings, photographing, the 
ever-increasing number of the books about special events and the official web site. 
We, who have become the volunteers of the foundation at different periods and 
contributed to the preparation of the book “25 Years with Feminist Solidarity”, en-
countered several questions regarding the interaction of the past with today. We had 
several goals, such as not having a single narrative about the 25 years of the founda-
tion, but rendering visible the multiplicity of narratives that belonged to women who 
contributed to Purple Roof at different periods; underlining consensuses as well as 
discordances, the views of those who stayed as volunteers as well as of those who 
left, solidarity and enthusiasm as well as injuries and resentments; and to open up 
feminist negotiation processes, as well as the positive and negative aspects of the 
practices that we had in Purple Roof, to future volunteers and those who followed 
Purple Roof from a distance.

In this presentation, within the framework of our experiences during the prepa-
ration process of the book “25 Years with Feminist Solidarity” we will discuss the 
remembrance practices of feminist movements, the relation of these practices to emo-
tions, and the difficulties encountered in trying to keep up with the goal of including 
multiple narratives.
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Feminist bir hafıza pratiği: Mor Çatı’nın 25. yılı kitap çalışması 

Berna Ekal
İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul 
 & 
Ülfet Taylı
Yayıncı, İstanbul

80’li yıllardan itibaren feminizm, kadınların tarihinin toplumsal cinsiyet pers-
pektifi ile yazımını ve feminist hafıza çalışmalarını erkek egemenliğine karşı müca-
delenin parçası saydı. Mor Çatı özelinde bunun araçları; toplantıların düzenli kayıt 
altına alınması, fotoğraflama, giderek sayıları artan etkinlik kitapları ve web sitesi oldu. 
Vakfın farklı dönemlerindeki gönüllüleri olarak katkı verdiğimiz “Feminist Dayanışma 
ile 25 Yıl” kitabının hazırlık süreci, bizi geçmiş ve bugünün etkileşimi açısından çeşitli 
sorularla yüz yüze getirdi. Süreci; tekil bir anlatı olmanın ötesinde Mor Çatı’nın farklı 
aşamalarına emek vermiş kadınların çoklu anlatısı haline getirebilmek, ortaklaşmalar 
kadar fikir ayrılıklarının, kalanlar kadar gidenlerin görüşlerinin, dayanışma ve coşku 
kadar incinmelerin, kırılmaların, gücenmelerin altını çizebilmek, Mor Çatı’daki femi-
nist müzakere süreçlerini, uygulamadaki olumlu ve olumsuz yanları ile hem gelecek-
teki Mor Çatı gönüllülerine, hem de Mor Çatı’yı uzaktan takip edenlere açabilmek 
hedefimizdi.

Bu sunumda, “Feminist Dayanışma ile 25 Yıl” adlı kitabın hazırlanış sürecinde-
ki deneyimlerimiz çerçevesinde feminist hareketlerin hafıza pratikleri, bu pratiklerin 
duygularla ilişkisi, çoğul anlatıların içerilebilmesi önündeki güçlükler ele alınacaktır.

S U N U M L A R  &  A T Ö L Y E L E R   5 3



Making the Future 

Lindsay C. Harris 
LGBTQ+ & Teen Programs manager, Brooklyn Museum, New York

This presentation will discuss the ways in which LGBTQ+ teens explore gender 
and sexuality in art at the Brooklyn Museum, through a lens of race, class, culture, re-
ligion, nationality, and language. They have the possibility to work collaboratively to 
plan events for other LGBTQ+ youth. 

They
•	 Meet educators, artists, and curators to learn about art and our collections
•	 Share readings and analyze representations of 

gender and sexuality in art and media
•	 Discuss topics such as feminism, sexuality, and social justice 

to make connections between art and our world
•	 Learn about LGBTQ+ social movements and 

LGBTQ+ artists working today
•	 Make art and resources expressing their own 

interpretation of these topics
•	 Dream up, organize, and promote a free, large-scale 

event for LGBTQ+ teens and their allies
•	 Communicate with community organizations 

and emerging artists and performers
•	 Assist with other Teen Events and programs.
•	 Build their communication, critical thinking, 

media, and visual literacy skills
•	 Strengthen their sense of teamwork, time management, and responsibility
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Geleceği İnşa Etmek 

Lindsay C. Harris 
Brooklyn Museum, LGBTQ+ ve Gençlik Programları yöneticisi, New York

Bu sunumda, Brooklyn Müzesi’nde bir araya gelen LGBTQ+ gençlerin ırk, sınıf, 
kültür, din, milliyet ve dil gibi açılardan sanat, toplumsal cinsiyet ve cinsellik konu-
larını nasıl ele aldıkları incelenecek. Aynı zamanda, bu gençlerin yürüttükleri ortak 
çalışmayla diğer LGBTQ+ gençler için planladıkları etkinlikler de tartışılacak. 

Gençler
•	 Eğitimcilerle, sanatçılarla ve küratörlerle tanışarak sanata ve 

müzedeki koleksiyonlarımıza dair bilgi ediniyorlar
•	 Okuma toplantılarına katılıyor, sanatta ve medyada toplumsal 

cinsiyet ve cinsellik temsillerini analiz ediyorlar
•	 Feminizm, cinsellik, toplumsal adalet gibi konuları, sanatla 

yaşadığımız dünya arasında ilişki kurabilmek amacıyla tartışıyorlar
•	 LGBTQ+ sosyal hareketlerini ve günümüzün 

aktif LGBTQ+ sanatçılarını tanıyorlar
•	 Bu konular hakkında kendi yorumlarını içeren 

kaynaklar ve sanat eserleri üretiyorlar
•	 LGBTQ+ gençler ve destekçileri için ücretsiz ve büyük ölçekli 

etkinlikler tasarlıyor, düzenliyor ve tanıtımını yapıyorlar
•	 Toplumsal örgütlenmelerle ve yeni tanınmaya 

başlayan sanatçılarla ilişki kuruyorlar
•	 Diğer gençlik etkinlikleri ve programlarına destek oluyorlar
•	 İletişim, eleştirel düşünme, medya okuryazarlığı ve 

görsel okuryazarlık gibi becerilerini geliştiriyorlar
•	 Grup içinde çalışma becerilerini, zaman yönetimi kabiliyetlerini 

ve sorumluluk duygularını güçlendiriyorlar
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WORK SHOP 
Dialogue for reconciliation: Exhibition concepts 

Gaby Franger
Curator, Museum Frauenkultur Regional-International, Fürth 

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

Room: SALT Galata, Bankalar Caddesi 11, Workshop room

Facilitator: Meral Akkent, 
Curator, Women’s Museum Istanbul

How can we act as women’s museums to support, disseminate and transform 
women’s claims and resistance against violence, oppression and war to promote in-
tercultural and international dialogue? We will discuss and analyze key approaches 
of the Women’s Museum Regional – International in Fürth (Germany), starting with 
our contributions to the exhibition unEXPOSED? in Istanbul. Together we will devel-
op possible exhibition concepts tackling topics the workshop participants will choose.

The total number of participants is limited to ten (10). Registration is required.
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ATÖLYE  
Uzlaşma için diyalog: Sergi konseptleri

Gaby Franger
Küratör, Museum Frauenkultur Regional-International, Fürth 

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Yer: SALT Galata, Bankalar Caddesi 11, Atölye odası

Kolaylaştırıcı: Meral Akkent
Küratör, İstanbul Kadın Müzesi, İstanbul

Kadın müzeleri olarak kadınların şiddet, baskı ve savaş karşıtı taleplerini ve di-
renişlerini desteklemek, yaymak ve dönüştürmek, kültürler ve uluslararası diyaloğu 
teşvik etmek için neler yapabiliriz? İstanbul’daki İfşa Etmeden? sergisine yaptığımız 
katkılardan yola çıkarak Almanya’nın Fürth kentindeki Yerel ve Uluslararası Kadın 
Kültürü Müzesi’nin temel yaklaşımlarını tartışmaya açacağız ve analiz edeceğiz. Atöl-
ye katılımcılarının belirleyeceği konuları ele alan olası sergi konseptlerini birlikte ge-
liştireceğiz.

Katılımcı sayısı on (10) ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptırmak gereklidir.
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Feminist narratives to wider audiences: Reflections from Egypt

Maissan Hassan
Museums and Collections, Leiden University, Leiden

In May 2017, the exhibition “Doing Well, Don’t Worry.”: Short Tales of Women’s 
Work and Mobility opened in Cairo as a result of a collaboration among various part-
ners led by the Women and Memory Forum (WMF), a feminist research organization 
based in Cairo. This exhibition featured glimpses of the lives of more than 20 women 
from across the Arab region with regards to issues of work and mobility. The point of 
departure of the exhibition was the women’s oral histories, photos and memorabilia 
that were either housed at WMF or collected especially for this project. One of the 
challenges facing the exhibition team was how to use these collections to reach out to 
wider audiences in Egypt and across the Arab region.

The presentation will address how the exhibition attempted at constructing 
a feminist narrative that would appeal to wider audiences, and will analyze to what 
extent the exhibition utilized objects, images, audio-visual materials and texts to re-
spond to the expectations of various groups of visitors. Furthermore, my talk will 
shed light on how the exhibition curation sought to present women’s stories in ways 
that would evoke emotions while being thought-provoking on contemporary fem-
inist issues. Guided by the researcher’s hands-on experience as a co-curator of the 
exhibition, I’ll provide insights on the challenges of making a feminist exhibition 
appealing to specialized audiences, such as women’s rights activists, as well as other 
potential visitors with various interests and aims.
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Daha geniş kitleler için feminist anlatılar:  
Mısır’daki deneyimlere dair

Maissan Hassan
Leiden Üniversitesi, Müzeler ve Koleksiyonlar Bölümü, Leiden 

Mayıs 2017’de Kahire’de “Doing Well, Don’t Worry.”: Short Tales of Women’s 
Work and Mobility [“İyi Gidiyor, Merak Etme”: İşgücünün Kısa Hikâyeleri ve Hare-
ketlilik] isimli bir sergi, Kahire’deki feminist araştırma örgütü Women and Memory 
Forum (WMF) [Kadınlar ve Hafıza Forumu] liderliğinde ve birçok ortak kurumun 
işbirliği sonucunda açıldı. Bu sergi, Arap ülkelerinden 20’nin üzerinde kadının yaşa-
mında çalışma ve hareketlilikle ilgili konulara ışık tutuyordu. Serginin çıkış noktası, 
kadınlarla yapılmış olan sözlü tarih çalışmaları, WMF arşivinde bulunan ya da özel-
likle bu proje için toplanmış olan fotoğraf ve hatıra objeleriydi. Sergi ekibinin yaşadığı 
güçlüklerden birisi, bu koleksiyonları Mısır’da ve diğer Arap ülkelerinde daha geniş 
kitlelere ulaştırabilme konusuydu.

Sunumumda, serginin daha geniş kitlelere hitap edecek feminist anlatıyı inşa 
etme girişimini inceleyeceğim ve serginin hangi objeleri, görselleri, görsel-işitsel ma-
teryalleri ve metinleri kullanarak farklı ziyaretçi gruplarının beklentilerine nasıl cevap 
vermeye çalıştığını analiz edeceğim. Ayrıca, serginin tasarımında kadınların hikâyele-
rini hem duygulara hitap eden hem de çağdaş feminist meseleler üzerine düşünmeyi 
teşvik eden şekilde sunmanın yollarının nasıl aradığından bahsedeceğim. Serginin 
eş-küratörü olarak araştırmacının kendi deneyimlerince yön bularak; kadın hakları 
aktivistleri gibi uzman kitlelerin yanı sıra farklı ilgi ve hedeflerle gelen diğer olası zi-
yaretçilere de hitap eden bir feminist sergi oluşturma konusundaki zorlukları anlata-
cağım.

Bu sergideki eş-küratörlüğüm sırasında, bilimsel araştırmacı olarak edindiğim 
pratik deneyimlerimin ışığında; kadın hakları aktivistleri gibi uzman kitlelerin yanı 
sıra, farklı ilgi alanları ve hedefleri olan olası diğer ziyaretçilere de hitap edecek femi-
nist bir sergi oluşturmanın zorluklarını tartışacağım.

S U N U M L A R  &  A T Ö L Y E L E R   5 9



How city remembers:  
A museum discussion on gender mapping of the city 

Tijana Jakovljević-Šević
Museum of Women’s Culture Regional-International, Fürth

Through alternative narratives, museums are given the opportunity to be desig-
nated as places that recognize and value the history, memories, opinions and perspec-
tives that the hegemonic structures have repressed.

One of the principles on which research and exhibition work of the Museum of 
Women’s Culture Regional-International, Fuerth, Germany (and possibly all women’s 
museums) is based on, is the inclusion of alternative narratives. Within that discourse 
the theme of its current exhibition called “How feminine is the City: Fuerth and its 
sister cities” is presented, which includes a female perspective in urban history and 
contemporary everyday life.

One of the many topics that have been launched within the exhibition is the 
gender mapping of the city. In this regard the commemoration of street names is dis-
cussed, as one of the indicators of the presence of women in the memory and remem-
brance of the city. The structure of street names, the spatial position of streets named 
after women, the time of naming or renaming, and the biographies of meritorious 
women are researched and presented. 

In this context, not only collective remembering is observed, but also the forget-
ting. In addition, the performances of women in the public space are researched and 
presented, through which gender power is also recorded on the urban map. The mon-
umental heritage connected with women, the influence of women in the creation of 
public space, and the motives presented through “women’s monuments” are mapped. 
Through the example of this segment of the exhibition and previous research, the 
presentation will show the role of the women’s museum in the discussion of memory, 
remembering and forgetting of urban women’s history.

6 0   P R E S E N T A T I O N S  &  W O R K S H O P S



Şehir nasıl hatırlar? Kentlerin toplumsal cinsiyet haritalaması 
hakkında bir müze tartışması

Tijana Jakovljević-Šević
Museum Frauenkultur Regional-International, Fürth 

Müzeler alternatif anlatılar ve sunumlar aracılığıyla, hegemonik yapıların bas-
tırdığı tarihi, anıları, fikirleri ve bakış açılarını dikkate alan ve bunlara değer veren 
yerler olma imkanına sahiptirler. 

Museum Frauenkultur Regional-International’de (Bölgesel ve Uluslararası Ka-
dın Kültürü Müzesi) ve muhtemelen tüm kadın müzelerinde, araştırma ve sergileme 
çalışmaları için esas alınan ilkelerden birisi, alternatif anlatıların dikkate alınmasıdır. 
Bu anlayışla müzemizdeki “How feminine is the City: Fürth and its sister cities” [Şe-
hir ne kadar kadınsı: Fürth ve kardeş şehirleri] adlı son geçici sergide, kadın bakış 
açısıyla kent tarihi ve bu kentlerdeki güncel hayat konu ediliyor. 

Sergide yer alan birçok konudan biri de, kentlerin toplumsal cinsiyet haritasının 
çıkarılması oldu. Bu haritalandırma sürecinde, sokak adlarında kadınların varlığının, 
onların kentin hafızasındaki göstergelerden biri olarak tartışılmasına yol açtı. Haritayı 
yapmak için, Fürth’ün kardeş kentlerindeki kadın grupları, kendi kentlerindeki sokak 
isimlerinin yapısını; yani kadın isimleriyle adlandıran sokakların mekânsal konumu-
nu, isimlendirme veya yeniden isimlendirme tarihleriyle birlikte, kentin tanınmış ka-
dınlarının biyografileri konulu araştırmalar da yaptılar ve sergide sundular. 

Bu bağlamda sadece kolektif hatırlama değil, aynı zamanda unutma da gözlendi. 
Haritada, kamusal alanda kadınların varlıkları da araştırıldı ve sunuldu ve böylece bir 
kentsel haritada cinsiyetlerarası güç dengeleri de kayıt altına alınmış oldu. Kadınlarla 
ilgili anıtsal miras, kadınların kamusal alan yaratmadaki etkileri ve bunu yapma ne-
denleri de “kadın anıtları” temasıyla haritada yer aldı. Sunumumda sergideki bahset-
tiğim bu bölüm ve müzemizde şimdiye dek yapılmış bilimsel araştırmalardan yola 
çıkarak, kentsel kadın tarihinin hatırlanması ve unutulması bağlamında, kadın müze-
lerinin rolünü irdeleyeceğim.
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 Between sympathy and anger:  
Exhibition on “comfort women” in Korea 

Kye-Hyeong Ki
Director, The National Women’s Exhibition Hall, Goyang

The National Women’s Exhibition Hall focuses on Korean women’s history 
from ancient period to the present, with the aim of representing the most important 
women’s issues of Korean society through the exhibition and informing the general 
public. One section of the permanent exhibition hall includes “the comfort women.” 
We have held a posters competition on the theme of “the comfort women” in the 
context of expanding student education programs.

Most of the posters submitted were very enlightening, violent, and instantane-
ous in the way of expression. They deeply inspired visitors with how to express the 
theme of sexual violence and sex slavery (“comfort women”) during the war in the 
museum. As a result, we renewed the permanent exhibition a few months ago. In my 
presentation, I will show not only the process but also small achievements. My aim is 
not to reveal some terrible appearance of violence directly, but to share experiences 
gained at our exhibition through the voices of the survivors and discuss the ways in 
which exhibitions can contribute to establishing empathy among people. 
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Sempati ve öfke arasında:  
Kore’de “rahatlatıcı kadınlar” sergisi

Kye-Hyeong Ki
Direktör, The National Women’s Exhibition Hall, Goyang 

National Women’s Exhibition Hall, antik dönemden günümüze kadar Kore ka-
dın tarihine odaklanıyor, sergi aracılığıyla Kore toplumunun en önemli kadın sorun-
larına ayna tutmayı ve toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyor. Sürekli sergideki bir bölüm, 
II . Dünya Savaşı sırasında Japon ordusunun işgal ettiği ülkelerdeki genelev benzeri te-
sislerde rızaları dışında çalıştırılan ve “comfort women” (rahatlatıcı kadınlar) – olarak 
tanımlanan kadınlara ayrılmıştır. “Rahatlatıcı kadınlar” konusunda, öğrenci eğitim 
programlarının genişletilmesi amacıyla bir poster yarışması düzenledik.

Yarışmaya katılan posterlerin çoğundaki anlatım biçimi çok aydınlatıcı, keskin 
ifadeli ve çarpıcıydı. Posterler, savaş sırasındaki cinsel şiddet ve seks köleliği (“rahat-
latıcı kadınlar”) temasının, müzede nasıl dile getirilmesi gerektiği konusunda kesin-
likle ilham vericiydiler. Bu nedenle, birkaç ay önce sürekli sergiyi yeniledik. Sunu-
mumda sadece bu süreçten değil, aynı zamanda küçük başarılardan da bahsedeceğim. 
Amacım, şiddetin korkunç tezahürlerini doğrudan ortaya koymak değil, sergileme 
deneyimimizi, hayatta kalanların ifadeleriyle anlatarak, insanlar arasında nasıl duygu-
daşlık oluşturulabileceğini incelemektir.
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Memory map of a republican woman 

Arzu Beril Kırcı
Koç University, Ankara Studies Research Center (VEKAM), Ankara 
 &
Billur Tekkök Karaöz
Başkent University, Ankara

World War I and II were followed by transnational and trans city migrations 
and forced departure from sites of living and hence from sites of memory. The revela-
tion of the traumatic and tragic consequences of these experiences through personal 
memory has opened the door to a new history. The changing global policies especially 
in the 20th century, together with the experience of modernization, mechanization 
and rapid consumption, have resulted in what Connerton calls “cultural erosion.” As 
Pierre Nora suggests, these changes have made memory dependent on people to 
come out of the dark, turning people themselves into sites of memory. In that sense, 
personal experiences and the hidden memory museums stored in people’s minds have 
become important sites to understand the rapid change experienced in this period. 

The presentation titled Memory Map of a Republican Woman intends to under-
stand the cultural transformation and existence of women in public spaces during the 
Republican period by revealing the memory map of Naime Bademli, born in Ankara 
in 1924, through her narration and experiences. Based on in-depth interviews with 
Naime Bademli, visual documentation and literature review, the paper intends to start 
a discussion on the term memory map. 
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Bir cumhuriyet kadınının hafıza haritası

Arzu Beril Kırcı
Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama  
ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Ankara 
 &
Billur Tekkök Karaöz
Başkent Üniversitesi, Ankara

I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra yaşanan ülkeler arası ve kentler arası göç-
ler, yaşam alanlarının ve dolayısıyla hafıza mekânlarının zorunlu olarak terk edilmesi, 
bu deneyimlerle birlikte yaşanan travmatik ve trajik olayların kişisel hafızalarca gün 
yüzüne çıkmaya başlaması, yeni bir tarihin kapısını aralamıştır. Özellikle 20. yüzyılla 
birlikte değişen küresel politikalar, yaşanan modernleşme, mekanikleşme ve hızlı tü-
ketimin beraberinde getirdiği kültürel erozyon (Connerton), Pierre Nora’nın da vur-
guladığı gibi hafızayı karanlıktan çıkaracak insanlara muhtaç bırakmış ve insanları 
hafıza mekânlarına dönüştürmüştür. Bu anlamda kişisel deneyimler ve zihinlerde 
saklanan hafıza müzeleri, yaşanan değişim ve deneyimlenen gerçekliği anlayabilmek 
adına önemli bir yer tutmaktadır.

1924 yılında Ankaralı bir ailenin tek kızı olarak dünyaya gelen Naime Bademli, 
geleneksel yaşamdan modern yaşama geçişi temsil etmesi, Cumhuriyet’in ilan edilme-
siyle başkent Ankara’da ve sosyal hayatta yaşanan kültürel dönüşümün tam ortasında 
olması nedeniyle çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Keşifsel araştırma yaklaşımı ile 
hazırlanan Bir Cumhuriyet Kadınının Hafıza Haritası başlıklı çalışmada söz konusu 
kültürel değişim Naime Bademli’nin deneyimleri üzerinden kendisi ile yapılan de-
rinlemesine görüşmelerden elde edilen veriler, görsel belgeler ve literatür taramasıyla 
desteklenerek incelenmektedir.

Sunum, Naime Bademli’nin anlatıları üzerinden bir Cumhuriyet kadınının ki-
şisel hafıza haritasını çıkarmayı ve Cumhuriyet Dönemi ile birlikte kamusal alanlarda 
kadın varlığını, kadınlaşan kamusal alanlardaki dönüşümü anlamayı ve bununla bir-
likte kişisel hafıza haritası kavramını da tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.
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Women of animation 

Nazlı Eda Noyan
Chair, Cartoon and Animation Department 
Bahçeşehir University Faculty of Communication, Istanbul

It’s fascinating to verify the growing visibility and the creative work that women 
are putting forward in animation – a discipline usually recognized as a male zone like 
so many other fields in Turkey. This project focuses on the “women of animation” in 
Turkey, based on research into these women’s unwritten stories through interviews 
with them.

The social context for women in creative industries in Turkey and examinations 
of gendered content and aesthetics are a few of the topics covered in the interviews. 
We cannot comprehend the creative roles women play in the creative labor market 
without close investigation. But these investigations hardly exist since the data is al-
ready gone or not even kept. That is why oral histories, profiles from the past and pres-
ent, a digital archive of films, visual materials, online resources may be a great starting 
point. That’s why animasyonunkadinlari.org is here.
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Animasyonun kadınları

Nazlı Eda Noyan
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı, İletişim Fakültesi 
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

Kadınların –Türkiye’deki diğer birçok alan gibi erkek bölgesi olarak bilinen bir 
disiplin olan– animasyonda artan görünürlüğünü ve ortaya çıkardıkları yaratıcı çalış-
mayı gösterebilmek büyüleyici bir şey. Bu proje, Türkiye’de mülakatlar yoluyla yazılı 
olmayan hikâyeler üzerine araştırma yaparak Türkiye’de “animasyonun kadınlarına” 
odaklanır.

Türkiye’de yaratıcı endüstrilerdeki kadınlara dair toplumsal bağlam ve cinsi-
yete dayalı içerik ve estetik incelemeler, görüşmelerde ele alınan konulardan sadece 
birkaçıdır. Yaratıcı işgücü piyasasında kadınların oynadığı yaratıcı rolleri derinleme-
sine araştırmalar olmadan anlayamayız. Ancak veriler zaten yok olduğundan ya da 
hiç tutulmadıklarından, derinlemesine araştırmalardan söz etmek de zordur. İşte bu 
yüzden sözlü tarih, geçmişin ve günümüzün profilleri, filmlerin dijital arşivi, görsel 
materyaller ve online kaynaklar harika bir başlangıç noktası olabilir.. Bu nedenle ani-
masyonunkadinlari.org burada.
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A collective memory space specific to Nezihe Muhiddin:  
Pink Pavilion 

İlgi Özdikmenli
Istanbul Bilgi University Cinema and Television Program, Istanbul

Focusing on the struggle for women’s rights in the early republican period, 
starting with the establishment of the republic in 1923 and the beginning of the sin-
gle party period, this presentation analyzes the life and silencing of a leading women’s 
rights activist Nezihe Muhiddin, as well as her struggle against the pressures and cen-
soring efforts of the male-dominated political elite. An analysis of the Turkish Wom-
en’s Union, Women’s Peoples Party and its magazine “Kadın Yolu” show that the de-
mands of the founding elite to keep women’s rights within the boundaries they have 
set up resulted in intense censorship in the press as well. Because of this censorship 
and accompanying slander, Nezihe Muhiddin was removed from the Union that she 
had established, being forcefully silenced and forgotten. 

This study has been shared in the context of the Cağaloğlu Memory Walk or-
ganized by the Karakutu Association in front of the Cumhuriyet newspaper’s Pink 
Pavilion, as a site that marks the most acute and harshest forms of censorship in the 
early republican period. 
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Nezihe Muhiddin özelinde bir toplumsal hafıza mekanı:  
Pembe Köşk

İlgi Özdikmenli
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Programı, İstanbul

Bu sunumda, 1923 yılında cumhuriyetin kurulması ve tek parti döneminin baş-
lamasıyla oluşan erken cumhuriyet döneminde gerçekleşen kadın hakları mücadelesi 
merkeze alınarak bu mücadelede başrolü olan Nezihe Muhiddin’in hayatı ve unuttu-
rulması, erkek egemen siyasi kurucu kadronun baskı ve sansürleri ile mücadelesi an-
latılmaktadır. Bu bağlamda Türk Kadın Birliği, Kadınlar Halk Fırkası ve onun basın 
organı olan Kadın Yolu dergisi incelenmiştir. Görülmüştür ki; kurucu kadronun kadın 
haklarını kendi istedikleri sınırlar dahilinde tutma talepleri, basında da yoğun bir san-
sürle sonuçlanmıştır. Bu sansür ve hakkında çıkarılan iftiralarla Nezihe Muhiddin’in 
adı karalanmış, başkanı olduğu birlikten uzaklaştırılmış ve unutturulmuştur.

Çalışma, Karakutu Derneği çatısı altında yapılan Cağaloğlu Hafıza Yürü-
yüşü’nde; sansürün en çok ve en sert biçimde uygulandığı Cumhuriyet Gazetesi 
binası olan Pembe Köşk önünde, mekanla bağlantılı olarak hafıza yürüyüşü katı-
lımcılarına anlatılmıştır.
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A mile in my shoes

Clare Patey
Director, Empathy Museum, London

A Mile in My Shoes is a shoe shop where visitors are invited to walk a mile in 
someone else’s shoes – literally. Housed in a giant shoebox, this exhibit holds a di-
verse collection of shoes and audio stories that explore our shared humanity. From a 
Syrian refugee to a sex worker, a war veteran to a neuro surgeon, visitors are invited to 
walk a mile in the shoes of a stranger whilst listening to their story. The stories cover 
different aspects of life, from loss and grief to hope and love and take the visitor on an 
empathetic as well as a physical journey. We now have a collection of over 150 stories/
shoes and have welcomed over 10,000 visitors since September 2015.

Launched in 2015, the Empathy Museum is dedicated to helping us look at the 
world through other people’s eyes. Through a series of participatory arts projects with 
a focus on storytelling and dialogue, it explores how empathy can not only transform 
our personal relationships, but also help tackle global challenges such as prejudice, 
conflict and inequality.

www.youtube.com/watch?v=60em6n_j8Io
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Ayakkabılarımla bir mil 

Clare Patey
Direktör, Empathy Museum, Londra

Ayakkabılarımla Bir Mil projesi, ziyaretçilerin bir başkasının yerine geçip onun 
ayakkabılarıyla bir mil yürümeye davet edildiği bir ayakkabı dükkanıdır. Devasa bir 
ayakkabı kutusunun içinde yer alan sergide, bir ayakkabı koleksiyonunun yanı sıra, 
insan olmaktan gelen ortaklığımızı ortaya koyan sesli hikâyeler bulunmaktadır. ziya-
retçiler; Suriyeli bir mülteciden bir seks işçisine, bir savaş gazisinden bir beyin cer-
rahına, bambaşka hayatlardan gelen yabancıların sergiye bağışladıkları pabuçlarını 
giyip yürürlerken, aynı kişinin kaydettiği hikâyeyi dinlerler. Hikâyeler, kayıplardan 
yasa, umuttan aşka kadar yaşamın farklı yönlerini kapsar ve ziyaretçiyi hem fiziksel 
hem de empatik bir yolculuğa çıkarır. Şu an sergide 150’nin üstünde ayakkabı/hikâye 
bulunuyor ve Eylül 2015’ten beri sergiyi 10 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

2015 yılında kurulan Empati Müzesi, dünyaya başkalarının gözünden bakma-
mızı sağlamak istiyor. Müze, hikâye anlatıcılığı ve diyalog odaklı bir dizi katılımcı 
sanat projesi aracılığıyla, empatinin sadece kendi kişisel ilişkilerimizi nasıl dönüştür-
düğünü değil, aynı zamanda önyargı, çatışma ve eşitsizlik gibi küresel sorunlarla mü-
cadelede nasıl katkılar sunabileceğini de inceliyor.

www.youtube.com/watch?v=60em6n_j8Io
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How to practice women’s and feminist memories  
in a non-institutional archive?

Elena Petricola
Archivio delle donne in Piemonte (ArDP), Turin 

In contemporary Italy, it is not easy to talk about women’s memory and history. 
There are no classes in primary and secondary schools about women’s and gender 
history, nor is it easy to find such courses at the university. We experience the same 
problem in research field. Stemming from feminist and women’s associations in Turin 
(Italy), Women’s Archive in Piedmont (Archivio delle donne in Piemonte – ArDP) 
was established in 2006 with the purpose of instituting an archive dedicated to wom-
en’s history and feminist history, collecting, preserving and promoting women’s ar-
chives and supporting women’s, feminist and gender studies. 

Therefore, ArDP is connected to the very specific community that has pro-
moted it and, potentially, to all women. Moreover, the Archive usually practices net-
working and collaborates with other homologous subjects in Piedmont and in Italy. 
Combining a variety of contemporary and archival research methods, it collects di-
verse memories and histories, and establishes dialogue with the activist milieu and 
public institutions. The sense of the Archive is built both on the empowerment of 
the community and on the ability of the community itself to involve an audience that 
does not share the same political and cultural backgrounds and practices, addressing 
its attention particularly to young people. ArDP is now exploring these differences 
and its own efficacy in translating research and reflections for wider audiences. It’s an 
open challenge and the intervention will offer some considerations developed by the 
Women’s Archive.
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Kurumsal olmayan bir arşivde kadınların  
ve feministlerin anıları nasıl derlenmelidir? 

Elena Petricola
Archivio delle donne in Piemonte (ArDP), Torino

İtalya’da bugün kadınların anıları ve tarihi hakkında konuşmak kolay değil. İlk 
ve orta okullarda kadınların ve toplumsal cinsiyetin tarihine dair bir ders olmaması-
nın yanı sıra, bu dersler üniversitede de nadiren bulunabiliyor. Aynı sorunla bilimsel 
araştırma alanında da karşılaşıyoruz. Torino’da (İtalya) feminist ve kadın dernekleri 
tarafından 2006 yılında kurulan Archivio delle donne in Piemonte – ArDP [Piemon-
te Kadın Arşivi], kadın tarihi ve feminist tarih araştırmaları yapmak, kadın arşivlerini 
bir araya getirmek, korumak, desteklemek ve kadın araştırmalarını, feminist araştır-
maları ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını güçlendirmek amacını taşıyor. Dolayısıyla, 
ArDP hem kendisini kuran alanla yakın bir temas halinde, hem de potansiyel olarak 
tüm kadınlarla. 

Arşiv aynı zamanda yeni ağlar geliştirmeye çalışıyor ve İtalya ve Piedmont’taki 
benzer kurumlarla işbirliği yapıyor. Bir yandan çeşitli araştırma ve arşiv yaklaşımla-
rını bir araya getirerek farklı anıları ve tarihleri topluyor, bir yandan da aktivist çev-
reler ve kamu kurumlarıyla diyaloglara giriyor. Özellikle gençlere yönelik çalışmalar 
yürüterek, hem ele aldığı topluluğun güçlendirilmesini, hem de bu topluluğun aynı 
politik ve kültürel geçmişleri ve pratikleri paylaşmayan kişileri dahil etme çabasına 
katkıda bulunmayı hedefliyor. Son zamanlarda, ArDP, bu farklılıkların arşiv etkin-
liklerine dahil edilebilmesinde ve arşiv bünyesindeki bilimsel araştırmaların ve diğer 
çalışmaların daha geniş çevrelere erişiminde ne derece etkin olduğunu inceleniyor. 
Bu sunum, bu zor konularda devam eden çalışmaları ve Kadın Arşivi tarafından ge-
liştirilen bazı fikirleri ve yapılan değerlendirmeleri ele alacak. 
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WORK SHOP 
Sites of girlhood: A global memory project

Ashley Remer
Director, Head Girl, Girl Museum 

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

Room: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 2, workshop room 1st floor 

Facilitators: 
Nurgül Özz, Psychologist, Association for Struggle Against Sexual Violence, 
Istanbul
 & 
Nazlı Eda Noyan, Chair, Cartoon and Animation Department,  
Bahçeşehir University Faculty of Communication, Istanbul

“Sites of Girlhood” is a global girls’ memory project started by Girl Museum to 
virtually map physical sites where girls lived/died and related events occurred. This 
workshop will introduce the project – its mission, scope and purpose – as well as pos-
sible methods for participation and desired outcomes. We will consider definitions, 
approaches, challenges, and create pathways together. The sites we will be discussing 
in the workshop deal with violence towards girls from history and today. 

The total number of participants is limited to ten (10). Registration is required.
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ATÖLYE  
Kız çocukları ve ergen kızların alanları: Bir küresel bellek projesi 

Ashley Remer
Direktör, Girl Museum 

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Yer: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 2, atölye odası 1, asma kat

Kolaylaştırıcılar: 
Nurgül Özz, Psikolog, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İstanbul
 & 
Nazlı Eda Noyan, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi  
Film ve Animasyon Bölümü Başkanı, İstanbul

“Kız çocukların ve ergen kızların alanları” Kız Çocuk Müzesi’nin dünya çapında
hayata geçirdiği bir kız çocukları hafıza projesidir. Bu projede kız çocuklarının 

yaşadıkları veya hayatlarını kaybettikleri ya da önemli olaylar deneyimledikleri fizîki 
alanlar, sanal ortamda haritalanacaktır.

Atölyede projenin hedefi, çalışma alanı ve yapılma nedenleri tanıtılırken, aynı 
zamanda bu projede birlikte çalışmanın yöntemleri ve ulaşmayı hedeflediğimiz so-
nuçlar da konu edilecektir. Konuyla ilgili kavramlar, varolan yaklaşımlar ve karşılaşı-
lan sorunlar hakkında birlikte düşüneceğiz ve olası çözüm yollarını tartışacağız. Atöl-
yede tartışacağımız alanlar, kız çocuklarının geçmişte ve günümüzde şiddet yaşadığı 
alanları konu edinecektir.

Katılımcı sayısı on (10) ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptırmak gereklidir.
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Reaching audiences through a vulnerable musical performance:  
The voices of women 

Michiko Saiki
Pianist, multimedia artist, Berlin
www.michikosaiki.wordpress.com

I will introduce my ongoing project “The Vocalizing Pianist: The Voices of 
Women” to discuss feminist pedagogy that is practiced in musical performance. I 
have been collaborating with female composers with various cultural backgrounds to 
create vocalizing pianist compositions under the theme of “woman”. I re-imagine the 
theoretical framework of l’écriture féminine (feminine writing), a concept developed 
by the French post-structural feminists, Hélène Cixous and Luce Irigaray, as a new 
aesthetic concept, realized through musical performance.

Due to the pianist’s vocalization, the vocalizing pianist genre makes the per-
former’s body and gender an integral element of the performance. The performance 
draws the audience’s attention to the corporeality of the performer and reveals the 
performer as a vulnerable, gendered being. Because of these characteristics, I suggest 
that this genre enables the audience to experience such aesthetics as sensorial. Such 
performance creates a female-centric space which challenges the audience’s uncon-
scious gender stereotypes.

I will especially focus on Turkish composer Beste Özçelebi’s composition, “For 
them…” for vocalizing pianist, fixed electronics and video as an example of femi-
nist pedagogy. The piece is written from the perspective of a “child bride” who goes 
through a great range of emotion: she finds out about her arranged marriage, tries to 
understand and accept her life, but she is also scared, devastated and calling for help. 
This piece not only informs about the social problem, defined alternatively as “child 
abuse,” but also allows the audience to empathize with the child, which is a powerful 
learning opportunity.
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Kırılgan bir müzik performansı ile izleyiciye ulaşmak:  
Kadın sesleri

Michiko Saiki
Piyanist, multimedya sanatçısı, Berlin
www.michikosaiki.wordpress.com

Müzikal performansta uygulanan feminist pedagoji yöntemini tartışmak ama-
cıyla, bu sunumda “The Vocalizing Pianist: The Voices of Women” [Seslendiren Piya-
nist: Kadın Sesleri] adlı çalışmamı tanıtacağım. “Kadın” temalı seslendiren piyanist 
(vocalizing pianist) besteleri yaratmak için, farklı kültür gruplarından kadın besteci-
lerle işbirliği yapmaktayım. Fransız post yapısalcı feministler Hélène Cixous ve Luce 
Irigaray tarafından geliştirilen bir kavram olan feminen yazının (l’écriture féminine) 
kuramsal çerçevesini; müzikal performans yoluyla gerçekleştirilen yeni bir estetik 
kavram olarak yeniden kurguluyorum.

Piyanistin seslendirmesi nedeniyle seslendiren piyanist olarak adlandırılan bu 
tarzda, performans sanatçısı bedenini ve toplumsal cinsiyetini performansın ayrılmaz 
bir parçası haline getirir. Performans, seyircinin dikkatini sanatçının bedenselliğine 
çeker ve sanatçıyı kırılgan, cinsiyetlendirilmiş bir varlık olarak sunar. Bu özelliklerden 
dolayı, bu performans türünün dinleyiciye estetiği duyusal olarak deneyimleme fırsatı 
verdiğini düşünüyorum. Böylesi bir performans, izleyicinin bilinçsiz toplumsal cinsi-
yet klişelerine meydan okuyan, kadın merkezli bir alan yaratır.

Feminist pedagojiye örnek vermek için, seslendiren piyanist olarak daha önce-
den hazırladığım elektronik tınılar ve bir video eşliğinde Türkiyeli besteci Beste Özçe-
lebi’nin “For them…” [Onlar için…] adlı bestesinde yoğunlaşacağım. Bu parça farklı 
duygular içinde olan bir “çocuk gelin”in bakış açısıyla yazılmıştır: Çocuk evlendirile-
ceğini öğrenir, hayatını anlamaya ve kabul etmeye çalışır, ama korkmaktadır, perişan-
dır ve yardıma ihtiyacı vardır. Bu parça sadece çocuk istismarı olarak da adlandırılan 
bir toplumsal sorun hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda seyircinin çocukla 
empati kurmasını sağlar. Bu da etkisi kalıcı bir öğrenme fırsatı yaratır.

S U N U M L A R  &  A T Ö L Y E L E R   7 7



WORK SHOP 
How do women and gender-oriented museums differ 
from other museums and places of memory? What is their 
contribution to cultures of remembrance?

Astrid Schönweger, Coordinator 
International Associaton of Women’s Museums (IAWM), Merano 

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

Room: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 2, workshop room 2, first floor

Facilitator: Kadriye Tezcan Akmehmet,  
Yıldız Techical University Faculty of Art and Design, Art Department, Chair, 
Museum Studies Graduate Program, Istanbul

In the workshop I will give a short introduction with a statement from the In-
ternational Association of Women’s Museums and with several concrete examples 
from women’s museums. Together with the participants we will draft a sort of collec-
tive statement about possible concrete contributions of women’s and gender-oriented 
museums to cultures of remembrance. The outcome of the workshop should be a sort 
of manifesto, which we can make public after the conference.

The total number of participants is limited to ten (10). Registration is required.
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ATÖLYE  
Kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinin diğer 
müzelerden ve hafıza mekanlarından farkı nedir? 
Hatırlama kültürlerine yaptıkları katkılar nelerdir? 

Astrid Schönweger, Koordinatör 
International Associaton of Women’s Museums (IAWM), Merano 

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Yer: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 2, atölye odası 2, 1. kat

Kolaylaştırıcı: Kadriye Tezcan Akmehmet,  
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Müzeci-
lik Yüksek Lisans Programı Yürütücüsü, İstanbul.

Bu atölyede önce Uluslararası Kadın Müzeleri Birliği’nin (International Asso-
ciation of Women’s Museums) prensiplerinden ve çeşitli kadın müzelerinden somut 
örneklerle kısa bir giriş yapacağım. Sonra hep birlikte kadın müzelerinin ve toplumsal 
cinsiyet odaklı müzelerin hatırlama kültürleri üzerindeki olası somut katkıları konu-
sunda kolektif bir bildiri hazırlayacağız. Atölyedeki çalışmalar konferanstan sonra ka-
muyla paylaşılabilecek manifesto tarzı bir metin oluşturma amacına yönelik olacak.

Katılımcı sayısı on (10) ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptırmak gereklidir.
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Storytelling from homeland to diaspora

Mansoureh Shojahee
Free University of Amsterdam (VUA), Department of Sociology 

This oral history project aims to present the Iranian women’s movement through 
a combination of biographies, events, art and literature. The project collects and pre-
serves the biographies, event and memories of those who were and are involved in 
the Iranian women’s movement from the pre-Constitutional Revolution until present. 
The chronology of the research begins in the latter part of the Qajar period and the ad-
vent of the first sparks of the struggle for freedom by Tahiri Kurratu’l-’Ayn, examines 
the Constitutional Revolution (1870) as the pivot point in the women’s movement, 
and spans the Pahlavi era and the Islamic Revolution until the present time.

The research, based on feminist positionality epistemology, analyzes transna-
tional and local feminisms and presents segments of the women’s movement by uti-
lizing artistic frameworks.

“From Evin with Love” is the first stage of the IRWMM project, which showcas-
es handicrafts made by women prisoners of conscience and women’s rights activists in 
Evin Prison. The stories and imaginaries connected to these handicrafts make them 
much more than just objects. For Iranian women in diaspora, these objects create a 
bridge of humanity between those inside the prison walls and those beyond it. And 
here, they come to life as messengers recounting the resistance of women prisoners 
and inviting us to join their solidarity.

In order to understand and feel these stories, we need imagination to go back in 
time and space and become part of their journey. We need imagination to go back in 
time and space and feel the history of Iranian women’s passion in their struggle for an 
equal world, their amazing sacrifices to go beyond their individual gains and become 
part of a transnational women’s movement.
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Anavatandan diasporaya hikâye anlatıcılığı 

Mansoureh Shojahee
VUA Amsterdam Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Amsterdam

Bir sözlü tarih projesi olan İran Kadın Hareketi Müzesi (IRWMM), İran ka-
dın hareketini biyografiler, etkinlikler, sanat ve edebiyatı bir araya getirerek sunmayı 
amaçlamaktadır. Proje, Anayasal Devrim öncesinden günümüze kadar İran’daki kadın 
hareketine katılanların biyografilerini, etkinliklerini ve anılarını toplar ve korur. Araş-
tırma, Qajar döneminin sonlarında Tahiri Kurratu’l-’Ayn ile ilk kıvılcımları yakılan 
özgürlük mücadelesinden başlar, Anayasal Devrim’i (1870) kadın hareketinin dönüm 
noktası olarak inceler ve Pehlevi döneminin ardından İslam Devrimi’ne eğilerek gü-
nümüzü kadar gelir. 

Feminist konumsallık epistemolojisine dayanan araştırma, ulus-ötesi ve yerel 
feminizmleri inceleyerek kadın hareketinin farklı dönemlerini sanatsal çerçeveler kul-
lanarak sunar. 

Evin hapishanesindeki siyasi suçlular ve kadın hakları aktivistleri tarafından 
yapılan el sanatlarını sunan “From Evin with Love” [Evin’den Sevgilerle] sergisi, 
IRWMM’in ilk aşamasıdır. Sergilenen el sanatları, barındırdıkları hikâyeler ve hayal-
lerle, birer obje olmanın çok ötesinde anlamlar taşırlar. Diasporadaki İranlı kadınlar 
için bu objeler; hapishane duvarları içindekiler ile dışındakiler arasında bir insanlık 
köprüsü yaratmaktadırlar. Bu objeler, kadın mahkumların direnişini anlatan ve bizi 
dayanışmalarına katılmaya davet eden elçiler olarak diyasporada hayat bulurlar. 

Bu hikâyeleri anlamak ve hissetmek için zaman ve mekanda geriye gitmemizi ve 
onların yolculuklarının parçası olmamızı mümkün kılacak hayal gücüne ihtiyacımız 
var. zaman ve mekanda geriye gitmek ve İranlı kadınların eşit bir dünya için yürüttük-
leri tutkulu mücadelenin tarihini ve bireysel kazanımlarından vazgeçerek ulus-ötesi 
kadın hareketinin bir parçası olmak için yaptıkları inanılmaz fedakarlıkları hissetmek 
için hayal gücüne ihtiyacımız var. 
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Rethinking the Ottoman Muslim woman’s identity through 
photo collections: 1890–1915

Özlem Şimşek
Visual artist, Yıldız Teknik University, Istanbul

There are limited numbers of photographic archives which provide information 
about the daily lives of Muslim women from the late Ottoman period. Pierre de Gig-
ord Collection in the Getty Research Institute, includes fifty-nine snapshot images 
of an unknown Ottoman family. These photographs, seem to be taken by an amateur 
photographer who is also a family member, show members of the family during daily 
activities, or rather, show them while posing for the camera in exaggerated mimicking 
of their daily lives. This Ottoman family, members of whom apparently accepted the 
camera in their daily lives with enthusiasm, often presented themselves to it while 
sitting on the sofa, drinking tea and beer or reading a book. Another series of photo-
graphs, taken by military photographer Ali Sami Bey some of which are part of Getty 
Research Institute Special Collections the others in Salt Research Collections, show 
Ottoman women from late 1800s and early 1900s. These images of Ali Sami Bey’s fam-
ily, relatives and friends carry information on the daily lives, costume habits, home 
use and furniture selections of the middle-class women of the late 19th century.

By looking at these photographic archives as memory sites, this presentation 
aims to explore how middle-class Ottoman women practiced normative notions such 
as motherhood, domestic life, modernity and gender roles in the late Ottoman period. 
In addition, this paper aims to rethink the identity of the Ottoman Muslim woman 
outside of the orientalist views and definitions.
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Fotoğraf koleksiyonları yoluyla Müslüman Osmanlı kadını 
kimliğini yeniden düşünmek: 1890–1915

Özlem Şimşek
Fotoğraf, video ve performans sanatçısı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Sınırlı sayıdaki fotoğraf arşivinde, geç Osmanlı döneminden Müslüman kadın-
ların günlük yaşamlarına dair bilgi veren fotoğraflar vardır. Getty Araştırma Enstitü-
sü arşivlerindeki Pierre de Gigord koleksiyonunda, Müslüman bir Osmanlı ailesine 
ait 59 adet albümün baskı fotoğrafı bulunur. Bir asker ailesine ait olduğu ve ailenin 
mensubu olan amatör bir fotoğrafçı tarafından çekildiği anlaşılan fotoğraflarda, aile 
üyeleri günlük aktiviteleri sırasında, daha doğrusu günlük yaşamlarının abartılı bir 
taklidini kamera için oynarken görünürler. Modernliğin ve teknolojinin simgesi fo-
toğraf kamerasını heyecanla günlük yaşamlarına kabul eden bu aile, çoğunlukla evin 
salonundaki koltukta kameranın karşısında otururken, çay içerken, bira içerken ya da 
kitap okurken poz vermişlerdir. Bir diğer fotoğraf grubu da asker fotoğrafçı Ali Sami 
Bey’in çektiği ve Getty Araştırma Enstitüsü ile Salt Araştırma Arşivleri’nde yer alan 
fotoğraflardır. Ali Sami Bey’in resmi görevi olan ordu fotoğrafçılığının dışında kalan 
ailesini ve yakın çevresini çektiği fotoğraflardan Müslüman bir asker ailesinin ve aile 
mensubu/yakını kadınların 19. yüzyılın dönümündeki günlük yaşamlarına, kılık kıya-
fet alışkanlıklarına, ev içinin kullanımına ve mobilyalara dair bilgiler ediniriz.

Sunumda bahsedilen fotoğraf arşivleri birer hafıza mekanı olarak ele alınacak ve 
19. yüzyılın sonunda orta sınıf Müslüman Osmanlı kadınlarının aile, annelik, domes-
tik yaşam gibi orta sınıf normatif mefhumları, modernliği ve toplumsal cinsiyetlerini 
nasıl icra ettikleri yorumlanacak. Bu sunum aynı zamanda, Müslüman Osmanlı kadını 
kimliğinin katmanlarını genel-geçer oryantalist bakış ve tanımlamaların dışında yeni-
den düşünecek.
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The construction of past in between remembrance  
and forgetting: Women voices from Neokaisareia

Rüya Telli
Istanbul University Political Science and International Relations Department, 
Istanbul 

This presentation includes oral history interviews and ethnographic data gath-
ered from women representing second generation of post-population exchange fam-
ilies who had to leave Tokat-Niksar/Erbaa due to Population Exchange Agreement 
and founded the town of Neokaisareia in Katerini, Greece. The of Niksar comes from 
Neokaisareia based on phonetical resemblance. The relationship between memory 
and space, and the sameness of topographic names in production process constitute 
the starting point of this research.

Before the population exchange, Greeks living in Anatolia had heterogeneous 
socio-cultural characteristics. Black Sea Greeks including Niksar Greeks distinguish 
themselves from other Anatolian Greeks religiously and culturally. Having different 
traditions and language from the dominant community, Pontian Greeks challenged 
the dominant understanding in Greece for many years preserving their cultural en-
gagements with Anatolia that they left in 1920s.

With this background, I will discuss these questions: Are women of Neokaisa-
reia as effective as men while transferring memory (based on migration experience) 
of the community that they are in? Which remembrance practices do women use 
in the domestic sphere whereas a masculine discourse dominates the public sphere? 
How do forgetting and remembrance function in terms of local counter-history mak-
ing in women’s narratives?

In my presentation, I will examine the role that Greek women play in the trans-
mission of collective memory – despite the silencing of their voices due to gender 
norms – in the context of an “abstract” memory site that is shaped by symbols remi-
niscent of the ancestral homeland. 
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Hatırlama ve unutma salınımında geçmişin inşası: 
Neokaisareia’dan kadın sesleri

Rüya Telli
İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul 

Sunum, Mübadele Sözleşmesi kapsamında Tokat –Niksar/Erbaa’dan ayrılmak 
zorunda bırakılarak Yunanistan – Katerini’de Neokaisareia kasabasını kuran aileler-
den mübadele sonrası 2. kuşağı teşkil eden kadınlarla yapılan sözlü tarih görüşmele-
ri ve etnografik verilere dayanmaktadır. Niksar adı fonetik benzeştirme neticesinde 
Neokaisareia’dan dönüşmüştür. Hafızanın mekanla ilişkisi ve üretilmesi bağlamında 
topografik isimlerin aynılığı araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.

Mübadele öncesi Anadolu’da yaşayan Rumlar, sosyo-kültürel açıdan homojen 
bir özellik taşımamaktadır. Araştırmamda odaklandığım Niksar Rumlarının dahil ol-
duğu Karadeniz Rumları, dilsel ve kültürel özellikler açısından kendilerini diğer Ana-
dolu Rumları’ndan ayırmaktadır. Yunanistan’daki başat topluluktan farklı gelenekle-
re ve dile sahip Pontus Rumları, 1920’li yıllarda ayrıldıkları Anadolu’ya içkin kültürel 
angajmanlarını önemli ölçüde koruyarak Yunanistan’daki hakim anlayışı uzun yıllar 
zorlamıştır.

Bu arka plan eşliğinde sunumumda şu soruları tartışacağım: Neokaisareia’da ya-
şayan kadınlar parçası oldukları topluluğun, referans noktası göç deneyimi olan hafıza-
sını aktarmada erkekler kadar etkin midir? Kamusal alanı eril söylem domine ederken 
kadınlar özel alanda hangi hatırlama pratiklerini kullanırlar? Yerel bir karşı-tarih an-
layışı içinde hatırlama ve unutma edimleri kadınların anlatılarında nasıl tezahür eder?

Sunumumda, ataların memleketini anımsatan simgelerle örülü “soyut” bir hafı-
za mekanında toplumsal cinsiyet normlarının etkisiyle sesleri gizli kalan Rum kadın-
ların topluluk hafızasının taşınmasındaki rollerini inceleyeceğim.
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WORK SHOP 
Displaying war crimes against women 

Mina Watanabe, Director, Women’s 
Active Museum on War and Peace (WAM), Tokyo 

19 October 2018 Friday
9.30—13.00 (11.00—11.20 break)

Room: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 2, 
Conference Hall, ground floor

Facilitator: Feyza Akınerdem, 
Boğaziçi University, Sociology Department, Istanbul

Do you want to know how Mina started her project Women’s Active Museum 
on War and Peace in Tokyo? What must we know to start a similar project? What 
experiences has she had in her practices (how to start, how to create networks, meet 
helping persons, experiences of how to deal with obstruction from officials, from ig-
norant citizens)? During the workshop we will work together on at least one possible 
project proposed by the participants.

The total number of participants is limited to thirty (30). Registration is required.
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ATÖLYE  
Kadınlara karşı işlenen savaş suçlarının görünür kılınması 

Mina Watanabe, Direktör, Women’s Active Museum on War and Peace 
(WAM), Tokyo

19 Ekim 2018 Cuma
9.30—13.00 (11.00—11.20 ara)

Yer: Minerva Palas, Bankalar Caddesi 2, giriş katı, konferans salonu

Kolaylaştırıcı: Feyza Akınerdem, 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul 

Mina’nın Tokyo’daki Women’s Active Museum on War and Peace projesini nasıl 
hayata geçirdiğini öğrenmek ister misiniz? Benzer bir projeyi gerçekleştirebilmek için 
neler bilmemiz gerekiyor? Başlarken, sosyal ağlar kurarken, destekçilerle ilişkilerinde, 
yetkililerin ve bilerek ya da bilmeyerek bu konuyla ilgilenmeyen vatandaşların engel-
leriyle başa çıkarken, projenin ilk günlerinden bugüne Mina neler deneyimledi? Bu 
paylaşımları da içerecek atölye çalışmasında, katılımcıların önerdiği bir (veya daha 
fazla) örnek proje üzerinde hep birlikte çalışılacak.

Katılımcı sayısı otuz (30) ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptırmak gereklidir.
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Begüm Acar

SU Gender Koordinatörü

SU Gender Coordinator

Hülya Adak

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Faculty Member, Sabancı University, Faculty of Arts and Social Sciences

Meral Akkent

Sosyolog, İstanbul Kadın Müzesi küratörü, İstanbul 
Kadın Kültür Vakfı Kurucu Üyesi

Sociologist, curator of the Women’s Museum Istanbul, founding 
member of Women’s Culture Foundation Istanbul

Ayşe Gül Altınay

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi, SU Gender Direktörü

Faculty Member, Sabanci University / Faculty of Arts 
and Social Sciences, SU Gender Director

Aslı Aygüneş

Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Research Assistant, Sabancı University / Faculty of Arts and Social Sciences

Gülnaz Bingöl

Fotoğrafçı, Fotoğraf Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 
Galata Fotoğrafhanesi Koordinatörü

Photographer, Photo Foundation Board Member, 
Galata-Photo-Studio Coordinator
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Mosche Böckle

Sosyal pedagoji öğrencisi, Pädagogische Hochschule Freiburg, Almanya

Student M.A. Social Pedagogy at the Pädagogische Hochschule Freiburg, 
Germany

Şehlem Kaçar

Fotoğraf sanatçısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 
İletişim Bilimleri Bölümü doktora adayı

Photographer, PhD candidate, Istanbul Bilgi University, 
Department of Media and Communication Systems

Cihan Koral

Bağımsız kolaylaştırıcı ve danışman 

Independent unconsultant and facilitator Por Muta

www.pormuta.life

Nehir Kovar

Feminist aktivist, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel 
İncelemeler Bölümü yükseklisans öğrencisi

Feminist activist, MA degree student, Istanbul Bilgi 
University, Department of Cultural Studies

Mariam Öcal

Sabancı Üniversitesi Kurumsal İletişim Sorumlusu

Sabancı University Institutional Communications Specialist

Merve S. Öztürk

İletişim Danışmanı ve Sosyal Medya Uzmanı

Communication Consultant and Social Media Specialist
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Deniz Penzkofer

Sosyal pedagoji öğrencisi, Pädagogische Hochschule Freiburg, Almanya

Student M.A. Social Pedagogy at the Pädagogische Hochschule Freiburg, 
Germany

Sema Semih

SU Gender, Cins Adımlar Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri 
Program Koordinatörü

SU Gender, Curious Steps: Gender and Memory Walks 
Program Coordinator

Emirhan Deniz Çelebi

SU Gender, Eğitim Koordinatörü
SU Gender, Training Coordinator

Gizem Taş

Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları yüksek 
lisans öğrencisi, çevirmen, metin yazarı

Master’s degree student at Ankara University, Department 
of Women’s Studies, translator, Copywriter

Ayşecan Terzioğlu

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Faculty Member, Sabancı University, Faculty of Arts and Social Sciences

Irmak Uyan

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu

B.A. Political Science and International Relations, Boğaziçi University
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We are grateful to Getronagan Armenian High School, Istanbul
for hosting the performance of Michiko Saiki in the concert hall of 

the school. For her concert Saiki was given the opportunity to use the 
historical piano of the composer and musicologist Gomidas Vartabed  

(1869–1935), the founder of Armenian modern classical music.

•

Cihan Koral, works on human rights, conflict resolution and 
stretch collaboration with earth-based frameworks. We are grateful 

to her for introducing earth-based facilitation frameworks to 
communities working related to woman in our conference.

•

Many thanks to Curious Steps Program Coordinator Sema 
Semih and Curious Steps storytellers for introducing 

Kadıköy and Balat to the conference participants through a 
gender lens and for making it possible for us to experience 

a memory walk that embodies feminist pedagogy.
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Getronagan Ermeni Lisesi’ne, Michiko Saiki’nin performansını 
okulun konser salonunda ağırladığı için teşekkür borçluyuz.
Saiki, modern Ermeni klasik müziğinin kurucusu, besteci ve 
müzikolog Gomidas Vartabed’in (1869–1935) bestelerini 

yaparken kullandığı tarihi piyanoda çalma fırsatına sahip oldu.

•

İnsan hakları, çatışma yönetimi ve belirsizlikte işbirliği 
alanlarında çalışan Cihan Koral’a, yeryüzü temelli 
kolaylaştırıcılık yöntemlerini kadınlarla çalışanlara 

tanıştırmamıza vesile olduğu için teşekkür ediyoruz.

•

Cins Adımlar Programı koordinatörü Sema Semih ve tüm Cins 
Adımlar hikâye anlatıcılarına Kadıköy ve Balat’ı bize toplumsal 

cinsiyet gözünden tanıttıkları ve feminist pedagojinin hayata geçtiği bir 
hafıza yürüyüşü deneyimlememizi sağladıkları için çok teşekkürler.
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Animasyon Kadınları, İstanbul
Archivio delle donne, Piemonte

Brooklyn Museum, New York
Cins Adımlar, İstanbul

Empathy Museum, London
Frauenmuseum, Bonn

Girl Museum
Glasgow Women’s Library, Glagow

Global Fund for Women, San Francisco
IG Frau und Museum, Schweiz

International Associaton of Women’s Museums, Merano
International Council of Museums, ICOM, Paris,

Iranian Women’s Movement Museum
inVISIBLEwomen, Brighton

İstanbul Kadın Müzesi, İstanbul
İzmir Kadın Müzesi, İzmir

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, İstanbul
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, İstanbul

Museo della Donna, Merano
Museum Frauenkultur Regional-International, Fürth

National Women's Exhibition Hall, Goyang
SU Gender, İstanbul

Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi-Seiba, İstanbul
Women and Memory Forum, Cairo

Women’s Active Museum on War and Peace, Tokyo
Women's Museum Norway, Kongsvinger








