OKULLAR
İÇIN ZAMAN
YOLCULUĞU
REHBERI

Dans etmek ve şarkı söylemek Zaman Yolculuğu Etkinliği boyunca pozitif bir atmosferin oluşmasına katkıda bulunur. Zaman Yolculuğu, 1955 Tarzan (Ahmet Çarlak
Bedevi) Dönemi, Manisa.
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“Hayatımda yaşadığım en muhteşem deneyimdi. Çok şey öğrendim. Şimdi ağaçları koruyor ve çevreyi
kirletmemeye daha çok dikkat ediyorum.”
(M.Ö. 1955 Manisa’dayapılan bir Zaman Yolculuğu sonrası öğrencinin yorumu.)
“Daha önce öğrenirken bu kadar çok eğlendiğimi hatırlamıyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en eğlenceli
ve en etkili eğitim metoduydu.”
(M.Ö. 590 yılına yapılan bir Zaman Yolculuğu sonrası Karşıyaka Anadolu Lisesinden bir öğrenci.)

Yazarlar
Ön Kapak Fotoğrafı
Yayın
Düzenleme

Ebbe Westergren, Kalmar Bölge Müzesi/Bridging Ages, Fatma Özdal
Yeşilova Höyüğü, İzmir, M.Ö. 6500
Kalmar Bölge Müzesi, Kalmar 2019
Stefan Siverud, Kalmar Bölge Müzesi

3

Okullar İçin Zaman Yolculuğu Rehberi •

Kalmar Bölge Müzesi

Önsöz

Zaman Yolculuğu Yöntemi sadece okullarda öğrenciler için değil aynı zamanda yerel toplumların tarihi öğrenmesi için de yenilikçi bir eğitim
metodudur. Zaman Yolculuğu; yerel kültürel mirasın, tarihi alanların ve insanların hikayelerini,
bugünün önemli olayları ile bağlantı kurararak
ele almaktadır. Zaman Yolculuğu Yöntemi’nde
tarihi, geleceğe yansıtırsınız. Zaman Yolculuğu
Yöntemi ayrıca;
•

yerel kültürel miras alanlarının ve hikayelerinin, bugünün insaları için anlam kazanmasına katkıda bulunur,

•

yaşamla, bugünle ve geçmişle ilgilidir. Okuldaki tüm konuları içine alır.

•

ilişkiseldir, çünkü başkalarıyla birlikte öğrenirsiniz.

•

deneyimseldir, çünkü tüm duyu organlarınızı kullanarak öğrenirsiniz.

•

yansıtıcıdır, çünkü yerel tarih bağlamında,
bugünün sorunlarını yansıtacak ortam sağlar.

Zaman Yolculuğu Yöntemi 1980’lerin ortalarında İsveç’te, Kalmar Bölge Müzesi ve Kalmar’daki yerel okulların işbirliğiyle başlatılmıştır
ve bugün hala müzeyle iletişim içerisinde olan
birçok okul tarafından devam ettirilmektedir.
Bu eğitici metod; Avrupa, Amerika, Afrika ve
Asya’da yirminin üzerinde ülkeye yayılmıştır.
Zaman Yolculuğu Yöntemi Türkiye’de 2007-2012
yılları arasında; İsveç’ten 6, Türkiye’den 23 belediyeyi içeren TUSENET projesi kapsamında ha4

yata geçirilmiştir. Zaman Yolculuğu Projesi için
ise Ege Bölgesinden Bayraklı, Bornova, Karşıyaka ve Manisa, Karadeniz Bölgesinden Samsun, Amasya, Ordu ve Giresun Belediyeleri ile
görüşmeler yapılmıştır. Çağlar Arası Köprü Ağı
(Bridging Ages) ise Zaman Yolculuğu ve Uygulanan Miras konularında çalışmalar yapan, bir çok
ülkede şubesi bulunan uluslararası bir organizasyondur. Organizasyonun Türkiye temsilciliğini
Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOperatif) yürütmektedir.
Bu rehber, okullarda Zaman Yolculuğu Yöntemi’nin nasıl yapılacağını; süreç, sınıf içi hazırlık, araştırmalar, tarihi alanda Zaman Yolculuğu Etkinliği, rol yapma ve değerlendirme olmak
üzere birçok konuyu açıklamak için oluşturulmuştur. Zaman Yolculuğu ile ilgili daha ayrıntılı
bilgi almak isterseniz Çağlar Arası Köprü (Bridging Ages) web sitesinden Zaman Yolculuğu ile
ilgili tüm konuları ve örnekleri inceleyebilir veya
ülkenizdeki Zaman Yolculuğu uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Ebbe Westergren
Bridging Ages/Çağlar Arası Köprü, Onursal Başkanı
Kıdemli Müze Müdürü, Kalmar Bölge Müzesi, İsveç
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Giriş

Merhaba!

Zaman Yolculuğu yöntemi, tarihi kıyafetler
içindeki insanlarla yapılmış bir tiyatro gösterisi
değildir. İnsanlığın kuşaklar boyunca edindiği dersleri aktarmak için tasarlanmış bir eğitim
yöntemidir. Günümüz insanlarının, geçmişte
yaşadıkları yerde, önemli bir gün veya olayı deneyimlemesini sağlar. Aynı zamanda, Time Travel
etkinliği günümüz meselelerine ve kendi yaşantınıza da geçmişten ışık tutar.
Zaman Yolculuğu Yöntemi, okulların yakınlarındaki tarihi mekanları kullanan harika bir öğrenme yönetimidir. Matematik ve Fen dahil tüm
okul derslerini kapsamaktadır. Zaman Yolcuğu
etkinliği kültürel miras ve bu mirasın günümüz
toplumundaki önem düzeyini merak eden turistlere de sunulabilir.

Geçmiş döneme ait bir işte çalışırken; düşünmek ve
tartışmak Zaman Yolculuğu Yöntemi’nin temelini
oluşturur. Yeşilova Höyüğü, M.Ö. 6500, İzmir.

Zaman Yolculuğu yöntemi İsveç’in Kalmar bölgesinde 30 yıldan daha uzun bir süre önce başlamış
ve dünyadaki birçok ülkeye yayılmıştır. Eğitim
metodu Türkiye’de on yıldan fazla bir süredir, çoğunlukla batı bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde
kullanılmaktadır. Modern çağın en anlamlı eğitim yöntemi olan Zaman Yolculuğu Yöntemi’ni
(Time Travel Method) yaşamanızı tavsiye ederim.
Zaman Yolculuğu Etkinlikleri, bu fotoğrafta görüldüğü gibi, birçok konuyu tartışabilceğiniz güvenli alanlar sunar. Manisa Tarzanı Dönemi, 1955, Manisa.

Hakan Adanir
Çağlar Arası Köprü Türkiye/Bridging Ages Turkey
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Zaman Yolculuğu Yöntemi Nedir?
Tanım, İlkeler, Süreç ve Etkinlik

Zaman Yolculuğu Yöntemi; yerel tarihi alanları kullanan, içinde öğrenme sürecini barındıran, günümüz konularıyla ilgili bakış açıları yaratan ve
toplumu bütünleştirmeye olanak sağlayan bir eğitim yöntemidir.
Amaç; öğrenmeyi ve sosyal dayanışmayı desteklemek, toplumu bütünleştirmeye katkı sağlamaktır.

Zaman Yolculuğu; binlerce yıl öncesinden taş
devrine ait bir alandan, günümüzdeki bir ağacın
bulunduğu tarihi alana kadar herhangi bir yerel
tarihi bir bölgede yapılabilmektedir.
Zaman Yolculuğu’nda günümüz konularından;
demokrasi, barış, adalet, çevre, cinsiyet sorunları veya bugün için önemli olduğunu düşündüğümüz herhangi bir konu yer alabilir. Bugün ve
geçmişi kıyaslamak için bir konu bulmak zor olmayacaktır.
Toplumsal yapıyı oluşturan araçlar, Zaman Yolculuğu sırasında tartışma ve değerlendirme yapabilmek, farklı bakış açılarını ve fikirleri anlamak
ve toplumu genç ve yaşlı herkesle birlikte geliştirmek için güvenli alanlar oluşturmaktadır.
Okullardaki herhangi bir konu Zaman Yolculuğu içine dahil edilebilir; bilim, matematik, dil
öğrenme, tarih, din vb.
Zaman Yolculuğu ayrıca; son yıllarda Türkiye’de
oldukça önem kazanan STEM (Science, Technology, Engineering ve Mathematics/Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitim modeline
katkı sağlayacak yeterlilikte bir yöntemdir. STEM
eğitim modeli Bilim(Sience), Teknoloji(Technology), Engineering(Mühendislik) ve Matematik(Math) derslerindeki konuları birbirlerine entegre
edilmiş biçimde öğretilmesini amaçlarken, Za6

man Yolculuğu Yöntemi’nin ise ileride bu eğitim
modeline sosyal bilimler yönüyle katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından her düzey
ve türde okul için hazırlanan öğretim programlarında belirlenen “kazanımlara” uyarlı olarak yapılması, eğitimin amacına daha kolay ulaşmasını
sağlayacaktır.

Zaman Yolculuğu
Yöntemi’nin 5 İlkesi

1. Yerel tarih ve hikayelerine odaklanır,
2. Zaman Yolculuğu’nda kullanılan hikayelerin
birçok bakış açısı vardır ancak esas bakış
açısı temelden başlayıp sonuca varmadır.
3. Bugün ve geçmişteki konularla ilgili olan
anahtar sorular Zaman Yolculuğu Etkinliği’nin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
4. Başarılı bir Zaman Yolculuğu Etkinliği birçok paydaşla yapılandır; okullar, yerel topluluklar, kültürel gruplar, yerel otorite, üniversiteler ve müzeler.
5. Zaman Yolculuğu Etkinliği’nin temel yansıtıcı diyaloğu; dinleme, konuşma, değerlendirme ve tartışmadır.
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Zaman Yolculuğu Süreci
ve Zaman Yolculuğu Etkinliği

Zaman Yolculuğu Yöntemi süreç ve etkinlikten
oluşmaktadır.
Zaman Yolculuğunda Süreç; etkinlik için yapılan tüm hazırlıklardır. Bunlar; alanı tanıma,
paydaşları dahil etme, araştırma yapma, hikayeye, güncel konuya/anahtar sorulara karar verme,
senaryo yazma, kapasiteyi belirlemedir. Ayrıca
okulda yapılan hazırlıklar; öğrencilerin etkinlik
için araştırma yapması, öğretme aşaması ve etkinlik için hazırlık yapmak da bu sürece dahil
edilmektedir. Liderler/Öğretmenler etkinlik sonrası kendi aralarında izleme yapmalıdır.
Zaman Yolculuğu Etkinliği; insanlığa ve dünyaya iyi örnek olacak bir konu veya olaya odaklanmalıdır.
Zaman Yolculuğu Etkinliği; okula yakın bir tarihi alanda 1-3 saat süren gerçek rol yapmadır.
Zaman Yolculuğu Etkinliği; belirlenmiş bir olay
ve birgün ile belirlenmiş bir alanda yapılır. Örnekler;
M.Ö. 800 Giresun Adası: Argonatlar ve Herkül,
Altın Post efsanesine göre altın hazinelerini aramak için Giresun Adası’na varır.
M.Ö. 6500 Yeşilova: İç kesimlerden göç edenler, sahil kenarındaki yeşil ova yerleşim yerine ulaşmışlardır. Birlikte nasıl yaşayabilirler ve iklim değişikliği ile nasıl baş edelebilirler?
M.Ö. 590 Smyrna: Lidya’nın fethinden on yıl sonra, yeni Atena tapınağının onuruna festival hazırlığı yapılıyor.
1922, Latife Hanım Köşkü, Karşıyaka. Latife Hanım, Zübeyde Hanım ve hizmetkarların eve gelişi.
Demokratik bir Türkiye üzerine görüşler.

Kalmar Bölge Müzesi

1955 Manisa. Yapılacak yeni bir yol için, Manisa’daki ağaçlar kesilecektir. Manisa Tarzan’ı ve
diğerlerinden protestolar olacak mı?
1533 Manisa’da bulunan Darüşşifa. İnsanlar tedavi için yeni hastaneye geliyorlar.
Okullarda Zaman Yolculuğu Yöntemi
• Konu başlığı okul müfredatında olmalı,
•

Ögrencilerin olayları daha detaylı hatırlamalarını sağlayan bir öğrenme yöntemidir.
Öğrenciler; Zaman Yolculuğu için okulda
araştırma, görüşme, ön hazırlıklar yaparlar
ve yerel, ulusal ve uluslararası tarihle bağlantı kurarlar.

•

Öğrenciler kendi karakterlerini yazarlar,
bu yüzden etkinliğe daha iyi hazırlanmış
olurlar. Öğrencilerin yaşları ve cinsiyetleri
değişmezken, ayrıca hiçbir zaman bir yetişkini canlandırmazlar.

•

Eger öğrenciler özellikle dans, müzik ve tiyatro ile ilgileniyorlarsa, onlara seçtiklari
alan, tarih veya hikayeden birşeyler hazırlamaları için izin verilmelidir.

Anahtar Sorular

Anahtar sorular Zaman Yolculuğu’nun merkezindedir. Anahtar sorular Zaman Yolcuğu Etkinliğin’nde bugünkü olayları ve geçmişteki olayları birbirine bağlayan herhangi birşey, bugünün
önemli bir konusu veya tarihte önemli bir olayla
ilgili olabilmektedir. Örneğin; demokrasi, cinsiyet sorunları, barış, çevre vb. Zaman Yolculuğu
bu konuları tartışmanız, başkalarının fikirlerini
öğrenmeniz ve kendi kararlarınızı almanız için
güvenilir bir alan sağlamaktadır.
Zaman Yolculuğu Etkinlikleri için Anahtar Soru
Örnekleri;
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Kadın-erkek arasındaki iş bölümünü, kadınların
kent için alınacak kararlarda söz sahibi olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Smyrna, M.Ö. 590,
İzmir/Türkiye.
Ekolojik problemler ve iklim değişikliğine karşı ne
yapabiliriz? Doğayla dengeli bir şekilde yaşamak

Anahtar Sorular: Bir saldırı halinde kentinizi nasıl
savunurdunuz? Sizin için önemli olan tapınağınızı
nasıl korurdunuz? Smyrna, M.Ö 590, İzmir.

Kalmar Bölge Müzesi

mümkün müdür? M.Ö. 6500, Yeşilova Höyüğü,
İzmir.
Eski geleneklerden neleri kendimize saklamayı,
modern alışkanlıklardan hangilerini edinmeyi istiyoruz? 1955, Tarzan Dönemi, Manisa.

1955, Manisa Tarzanı Dönemi. Anahtar soru: Hangisi daha önemli; çevre mi, kalkınma mı? Çevreyi onu
tahrip etmeden kullanabilir miyiz?

M.Ö. 6500, Yeşilova Höyüğü, İzmir. Anahtar Soru: Hastalıklarla nasıl baş edebiliriz?
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Zaman Yolculuğu Süreci

Zaman Yolculuğu; üzerinde çalışılmış, anlaşılmaya varılmış, bir kaç ana süreci içermektedir. Bunlar; hazırlık, etkinlik ve takip etmedir (izleme).
Hazırlanma aşaması, Zaman Yolculuğu Etkinliği
başlamadan önce, aylarca sürebilmektedir.

Hazırlık Süreci;

Liderler ve Öğretmenler
• Amaca karar verilmesi gerekmektedir. Zaman Yolculuğu’nun hangi konuları kapsayacağı, öğrencilerin neyi öğrenmesi amaçlandığı, önceden belirlenmelidir. Okuldaki
müfredatla nasıl bağlantı kurulacağı da tespit
edilmelidir. Kazanımlara uygun geliştirilmesi önemlidir.
•

Zaman Yolculuğunun yapılacağı bölge, tarihte gerçekleşmiş bir olay/konu/durum seçilmeli ve zaman aralığı belirlenmelidir.

•

Bugün önemli olan bir sorun/olay geçmişle
bağlantısı araştırılarak seçilmeli ve konuyla ilgili başlık belirlenmelidir. Başlık ayrıca
anahtar soruları da ifade etmelidir.

•

Alan araştırılmalı, çevre üzerinde çalışmalar yapılmalı, ayrıca grup halinde tartışma ve
fikir alışverişi de yapılmalıdır.

•

Seçilmiş alanda Zaman Yolculuğu Etkinliği
için; bir senaryo, bir hikaye, bir zaman dilimi
ve bir etkinlik geliştirilmelidir. (bknz; syf 20).

•

Etkinlikle ilgili tüm konular, önemli rolü
olan paydaşlarla ve işbirliği yapılan kişilerle
tartışılmalı ve eğitim verilmelidir.

•

Hazırlıklar ve etkinlik için dış paydaşlarla
bağlantı kurulması gerekmektedir. Örneğin
kültürel gruplarla.

Giresun’da Zaman Yolculuğu Yöntemi’nin amaçları,
alan ve konu seçimi ile ilgili yapılan toplantı.

İzmir’in en eski yerleşim birimi, Yeşilova Höyüğü
M.Ö.6500 ve Zaman Yolculuğu için önemli bir tarihi
alan, İzmir.

Giresun Adası’nda Zaman Yolculuğu ekibinin etkinlik
için alanı incelemesi.
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Öğrenciler
• Öğrencilere okulda, ana konu ve bölge tanıtılmalıdır.
•

Öğrenciler bölgenin tarihini okulda araştırmalıdırlar.

•

Görüşme yapmalarına, ailelerine veya komşularına sorular sormalarına izin verilmelidir. Öğrenciler konuyu bugünle kıyaslamalıdırlar.

•

•

Öğrencilere senaryo tanıtılmalıdır. Zaman
Yolculuğu’nda canlandıracakları karakterle
(kim oldukları ile ilgili) ilgili yazı yazmaları (isim, yaşam vb.) sağlanmalıdır. Zaman
Yolculuğu süresince aynı yaş ve cinsiyette
olacaklardır. 13 yaşındaki bir kız öğrenci,
Zaman Yolculuğu’nda yine 13 yaşında bir kız
çocuğu olacaktır. Zaman yolculuğunda öğrenciler aktiviteler yapmak için 5-9 kişiden
oluşan gruplara ayrılacaklardır.
Tiyatro, dans ve müzik için öğrencilerin hazırlık yapmalarına izin verilmelidir.

Zaman Yolculuğu Etkinliği için okulda yapılan hazırlıklar.

Öğrenciler Zaman Yolculuğu öncesinde okulda alanla ve dönemle ilgili araştırmalarını yapar, alana geldikten sonra da lider/öğretmen tarafından alanla ilgili tekrar bilgi verilir. Yeşilova Höyüğü, İzmir.

Giresun Adası Zaman Yolculuğu, M.Ö 3000- M.Ö. 800, Giresun. Ada ile ilgili bir takım efsaneler anlatılmaktadır. Bu efsanelerden M.Ö 3000 "Herkül Altın Post" serüvenin geçtiği gün ve M.Ö. 800 Aksu Şenliği’nin yapıldığı gün senaryolaştırılarak Zamana Yolculuk yapılmıştır. Efsane Türkiye, Yunanistan ve Gürcistan’da geçmektedir. Etkinlik üç ülke bir hikaye teması ile üç halkı barış içinde buluşturmaktadır.
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Zaman Yolculuğu Etkinliği için hazırlık, 1533 Hafsa
Sultan Dönemi, Manisa.

“M.Ö. 6.500 yılına yolculuk yapmak, tarihe farklı
bakış açılarıyla bakmamı ve harika bir deneyim
kazanmamı sağladı. Zaman Yolculuğu Yöntemi’ni
sürdürülebilir kılmak ve yaygınlaştırmak için çalışmalıyız.” (Bornova'da proje ortağı).

Kalmar Bölge Müzesi

Liderler/Öğretmenler
• Senaryonun son hali oluşturulmalıdır;
amaçlar, gerçekler, hikaye, roller, anahtar sorular, aktiviteler ve zaman planı (bknz: syf19)
•

Senaryo tüm paydaşlarla paylaşılmalıdır,

•

Zaman Yolculuğu Etkinliği’nde sorumluluklara karar verilmelidir. Zaman Yolculuğu
Etkinlikleri’nde aktiviteler ve diğer sorumluluklar için, tüm süreci yürütebilecek bir kişiye ihtiyaç olacaktır.

•

Tüm aktiviteler dahil olmak üzere Zaman
Yolculuğu Etkinliği için gereken sahne ve
kostümlerin tam listesi yapılmalıdır. Bunların nasıl alınacağına karar verilmelidir.

•

Alan hazırlanmalı, arazi sahibi ile görüşme
yapılmalı ve gerekirse alan temizlenmelidir.

Etkinlikten Birgün Önce
• Tüm liderlerin kendi sorumluluklarını bildiğine emin olunmalı,

Zaman Yolculuğu Etkinlikleri okula yakın tarihi bir
alanda yapılabileceği gibi, okulun bahçesinde de yapılabilir. M.Ö. 800 Giresun Adası, Giresun. Anahtar
soru; yabancı misafirler yerli halk için tehdit midir?
Yabancılarla yardımlaşma yapmalı mıyız?

•

Ertesi sabaha götürülecek tüm yardımcı malzemeler toparlanmalı,

•

Öğrencilerle senaryonun üzerinden geçilmelidir.
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Zaman Yolculuğu Etkinliği

Alanın Hazırlığı
•

Tüm liderler yardımcı malzemelerle beraber
öğrencilerden bir saat önce alanda toplanır.

•

Liderler her aktivite için belirlenmiş bir yere
karar verir. Aktivite lideri tüm yardımcı malzemeleri alana getirir ve aktivite için hazırlık
yapar. Genç veya yaşlı herkesin aktif olması
gerektiği unutulmamalıdır.

•

Öğrenciler gelmeden hemen önce liderler
kendi aralarında kısa bir toplantı yaptıkları
için, herkes senaryoyu, zaman planını, anahtar soruları ve rolleri bilmektedir.

Liderlerin alanda bilgilendirilmesi: Öğrenciler, Zaman Yolculuğu yapılacak alana varmadan
önce yapılır. Yeşilova Höyüğü.

Zaman Yolculuğu Etkinliği
•

Öğrencilerin/Katılımcıların karşılanması.
Senaryo ile ilgili kısa özetin paylaşılması.
Tüm öğrenciler/katılımcılar/liderler Zaman
Yolculuğu Etkinliği boyunca kullanacakları isimliklerini yazarlar. Herkesin aynı yaş
ve cinsiyeti koruduğu hatırlanmalıdır. Sonrasında olayın gerçekleştiği zamana ait kostümler giyilir.

•

Herkes başlama töreni için toplanır. Başlama
töreni boyunca bugünden Zaman Yolculuğu
Etkinliği’nin yapılacağı yıla seyahat yaparsınız. Bu geçiş; sihir, gözlerin kapatılması,
olayın gerçekleştiği çağı, ortamı ve koşulları
anlatan birkaç kelime ve davul sesi (veya o
döneme ait müzik aleti) ile yapılmaktadır.

•

Zaman Yolculuğu yüksek bir ses (davul veya
o döneme ait başka bir müzik aleti kullanılabilir) ile başlar, böylece herkes diğer zamana
geçildiğini anlar. Bu aşamada özel biri gelebilir ve talimat verebilir. Bu andan itibaren her-
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kes kendi karakterinin içindedir ve bugünkü
gerçeklik hakkında hiçbir şey bilmiyormuş
gibi hareket eder.
•

Grup aktiviteleri tartışma, çalışma ve sorunlara çözüm bulma konusunda güvenli alanlar
yaratır.

•

Zaman Yolculuğu’nda hiçbir izleyicinin olmadığını unutmamalısınız. Herkes, tüm öğrenciler ve yetişkinler rolünü yapar ve hareket
halindedir, yani herkes katılımcıdır, izleyici
yoktur.

•

Katılımcılar gruplara ayrılır ve her grup belirli bir aktiviteyi yapar. Her grup birbirinin
yüzünü görebilecek şekilde toplanır, hatta
daire oluşturacak şekilde oturabilirler, böylelikle herkes birbirini görebilir. Grup lideri
kendini tanıtır ve her kişiye kendini ve rolünü
tanıtması için sorular sorar. Grup lideri bir
sorunun çözüme kavuşmasını sağlamak için
anahtar sorulardan söz eder ve kısa bir tartışma yapılır. Lider/öğretmen ne yapılacağını
söyler ve aktivite başlar. Etkinlik boyunca her
bir katılımcı bir şeylerle uğraşmalıdır. Herkes
anahtar soruları tartışır ve çözüm bulmaya
çalışır. Grup liderinin buradaki rolü, katılımcıların içinde bulundukları karakterin
konuşmasını ve çalışmasını sağlamaktır.
Grup aktiviteleri, birbiri ile çelişen ve yaratıcı
bakış açılarının açık bir şekilde paylaşılması için güvenli bir alan yaratılmasına olanak
sağlamaktadır.

•

Zaman Yolculuğu Etkinliği’nin ortalarında,
tartışmaları ateşleyecek bir kişi/karakter
olabilir.

•

Zaman yolculuğunun sonuna doğru herkes
bir araya gelir. Aktivitelerin birinde katılımcıların yemesi için az da olsa yiyecek bir şeyler hazırlanabilir. Eğer bir dans, müzik veya
tiyatro gösterisi hazırlanmışsa bu aşamada
sunulabilir.

Zaman Yolculuğu Etkinliği’inin Başlangıcı.

Smyrna’nın lideri Basileus, Athena festivali için çalışmak ve hazırlık yapmak için grubu davul ve flüt sesi
eşliğinde alana getiriyor.

Aktiviteler ve Yansımalar. Grup aktiviteleri tartış-

ma, çalışma ve sorunlara çözüm bulma konusunda
güvenli alanlar yaratır.

Aktiviteler ve Tartışmalar. Bir yandan ellerinizle

çalışırken bir yandan da dönemle ilgili konuşursunuz. Örneğin Yeşilova Höyüğü Neolitik Dönemde
her şeyin hızla değiştiği görülüyor. Bunca değişiklikten hoşlanacak mıyız? Gelecek için planımız ne olacak? Senin düşüncen nedir? Yeşilova Höyüğü, M.Ö.
6500, İzmir.
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•

Herkes bir araya geldiği zaman anahtar sorular/konular ve olası çözümler tartışılacaktır.
Gruplar kendi fikirlerini sunabilirler. Çözüm
için ortak bir fikir veya birkaç fikir olması
umut edilir.

•

Zaman Yolculuğu Etkinliği bir törenle,
dansla veya şarkıyla biter. Törende gözler kapatılır, birkaç kelime ve davul sesi…

Değerlendirme
•

Etkinlik sona erdikten hemen sonra, katılımcılardan en çok neyden etkiledikleri, ne öğrendikleri ile ilgili genel bir değerlendirme
alınır ve anahtar sorular bugünle karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar. Değerlendirmeler öncelikle küçük gruplarda başlar, herkes bir araya geldikten sonra tekrar sunumu
yapılır.

•

Zaman Yolculuğu’ndan sonra sahne malzemeleri ve kostümler bir sonraki etkinlik için
toplanır ve depolanır.

Kalmar Bölge Müzesi

Aktiviteler ve Çözümler. Zaman Yolculuğu boyunca dönemin ve insanların sorunları konuşulur, aktiviteler yapılır ve çözümler üretilir. Hafsa Sultan Dönemi, 1533, Manisa.

Araya Giren Olaylar; katılımcıların bilgisi olmadan
aniden yönetimden birileri gelebilir, o günün sorunlarına farklı bir bakış açısıyla çözüm getirilebilir. Hafsa Sultan Dönemi 1533.

Zaman Yolculuğu Etkinliği sonunda herkes toplanır. Farklı fikirlere sahip birçok kişi vardır artık.

14

Okullar İçin Zaman Yolculuğu Rehberi •

Kalmar Bölge Müzesi

İzleme

Bitiş Töreni. Zaman Yolculuğu etkinliğinin bitişi,
başlangıç töreni ile aynı şekilde yapılır. Herkes toplanır, gözler kapatılır ve davulun sesi dinlenilir. Geçmişten bugüne yapılan yolculuk, neyi deneyimlendiği konusunda derinlemesine düşünme şansı verir.

Değerlendirme; öğrenciler etkinlik sonrası bugünle kıyaslama yaparak kendi görüşlerini paylaşırlar.

•

Zaman Yolculuğu Etkinliği sonrasındaki günler, öğrencilerle okulda izleme yapılır. Etkinlikten hemen sonra yapılan değerlendirmelere
devam edilir; neyden etkilendikleri, neler öğrendikleri sorulur ve bugünle karşılaştırmalar
yapılır.

•

Liderler/öğretmenler bir araya gelerek etkinliği
değerlendirirler ve bir sonraki Zaman Yolculuğu için plan yaparlar.

Etkinliği Yöneten Kişinin Rolü
• Tüm Zaman Yolculuğu Etkinliği’ni yöneten
kişidir. Zaman Yolculuğu Etkinliği yapılacak
alana gelen ilk, Zaman Yolculuğu Etkinliği bittikten sonra alandan ayrılan son kişidir.
•

Senaryoyu, anahtar soruları, aktiviteleri ve zaman planını çok iyi bilmek zorundadır.

•

Tüm grup liderlerinin rollerini bildiğini ve
tüm sahne malzemelerinin alanda olduğunu
kontrol eder.

•

Zaman Yolculuğu Etkinliği başlamadan hemen
önce liderlerin bilgilendirilmesini sağlar.

•

Öğrencileri karşılar, arka planı ve karakterleri
hazırlar vb.

•

Yürütme işini yapan kişi Zaman Yolculuğu
Etkinliği başladığında, her şeyin sorunsuzca
ilerlediğini kontrol eder.

•

Birçok Zaman Yolculuğu Etkinliği’nde yürütme işini yapan kişi aynı zamanda başka bir
aktiviteye de öncülük etmektedir. Ancak Zaman Yolculuğu Etkinliği’nde birçok aktiviteyi
ve katılımcıyı yönlendiren bu kişi, genellikle
sadece bir gruptan sorumlu değildir ve ihtiyaç
duyulan her yere destek olmak durumundadır.

•

Herkesin Zaman Yolculuğu yapılan dönemdeki insanlar olarak hareket etmesine ve konuşmasına yardımcı olur.

Okulda İzleme; etkinlikten bir veya iki gün sonra
sınıf içinde Zaman Yolculuğu ile ilgili izleme yapmak
önemlidir. Bugün ve geçmişle kıyaslama yaparak,
sorular sormak, hikayenin sonunda neler olduğunu
ortaya çıkarmak vb.

15

Okullar İçin Zaman Yolculuğu Rehberi •

Kalmar Bölge Müzesi

•

Saati kontrol eder ve etkinlik sonunda toplanma zamanının geldiğini söyler.

•

Grup lideri aktiviteyi neden ve nasıl yaptığını
açıklar.

•

Etkinlik içerisinde “sonuç tartışması” açar.

•

•

Etkinlik sonrası değerlendirmeleri yönetir.

Aktivitenin yapılması ve anahtar sorular üzerine tartışma aynı zamanda başlar.

•

Etkinlik sonrası tüm malzemelerin düzgün
bir şekilde toplandığını kontrol eder.

•

Lider, her öğrencinin/katılımcının aktivite
için yapılan işte ve tartışmada aktif olmasını sağlamalıdır.

•

Etkinlik sonrası alanın düzenli ve temiz bir
şekilde bırakıldığını kontrol eder.

•

Grup lideri öğrencileri/katılımcıları konuşmaları için cesaretlendirmelidir. Öğrenciler/
Katılımcılar bu konuşmanın %90’ınını oluştururken, grup lideri %10’dan fazla konuşmamalıdır.

•

Liderler öğrencilere/katılımcılara, Zaman
Yolculuğu yapılan dönemdeki insanlar gibi
konuşmaları konusunda yardımcı olurlar.

•

Grup liderleri sonuç tartışması için grup üyelerini hazırlarlar.

•

Grup liderleri, öğrencileri/katılımcıları, kendi fikirlerini ortaya koymaları için cesaretlendirirler.

•

Etkinlik sonrası tüm grup liderleri bir sonraki Zaman Yolculuğu Etkinliği’nde kullanılmak üzere tüm malzemeleri toplarlar.

Etkinlikte Aktivite Liderlerinin Rolü
• Etkinlik sabahı, aktivite için hazırlık yapar.
Tüm malzemeleri alana yerleştirir.
•

Başlama töreninden sonra, her lider kendi
grubunu alır ve aktivitenin gerçekleşeceği alana götürür. Karakterin içinde olduğu
unutulmamalıdır.

•

Gruptaki aktivite, liderin kendini bir hikaye içerisinde tanıtmasıyla başlar ve ardından
herkesin kendini tanıtmasını istemesiyle devam eder.

•

Grup lideri anahtar soruları tanıtır. Bir sorunun çözülmesini ister ve bunu kısa bir tartışma izler.

“Bu yöntemin, en iyi öğretim yöntemlerinden biri
olduğuna inanıyorum. Benim ve öğrencilerimin,
bu etkinlikte yer alması benim için bir onurdur.
Eğitim daha önce hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.” (Manisa'da proje ortağı).

Aktivite lideri, etkinlik boyunca çalışan katılımcıların, aynı zamanda dönemle ilgili konuşmaları ve
tartışmaları konusunda cesaretlendirir.
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Örnek Zaman Yolculuğu Etkinliği Zaman Planı
Saat

Aktivite

7:30

Alanın Hazırlığı

9:00

Çocukların varışı, arka plan, roller ve kıyafetlerin giyilmesi

9:30

Lider öğretmen tarafından etkinliğin başlatılması.

9:40

Zaman Yolculuğu başlar. Aktiviteler ve tartışmalar.

10:40
11:00

Sonuç Tartışması
Bitiş Töreni
Etkinlik sonrası değerlendirmeler

11:30

Son

Öneri
1. Maliyeti düşürmek için zaman yolculuğu etkinliklerini mümkün olduğunca
okula yakın bir yerde yapınız. Etkinlik
okulun bahçesinde bile yapılabilir.
2. Zaman yolculuğu etkinliğinde kullanılan malzemeleri birçok defa tekrar kullanabilirsiniz.
Hafsa Sultan Dönemi 1533 yılına yapılan bu Zaman
Yolculuğu Etkinliği’nde katılımcılarla beraber mesir
macunu yapılmıştır. Bu etkinlikteki anahtar sorular;
Adil bir toplum nasıl organize edilebilir? Gücün sahibi kimdedir? Amele, usta, kadın, erkek, çocuk olarak
benim rolüm nedir?

Zaman Yolculuğu Yöntemi’ni Uygulamanın Birkaç Farklı Yolu
Zaman Yolculuğu sadece eğitim yöntemi olarak değil birçok farklı hedef grupla birlikte de yapılabilir. Örneğin; sağlık, barışın oluşturulması ve uyuşmazlıkların çözümü, çevre sorunları,
turizm, sosyal hizmetler, bütünlüğü sağlama, sosyal uyum ve çeşitli toplumsal ihtiyaçların ele
alınması bu hedef gruplarından birkaçıdır. Zaman Yolculuğu’nu daha küçük gruplar halinde
düzenleyebilir ve güvenli alanlar yaratabilirsiniz, aynı zamanda yüzlerce kişinin katılımıyla
halka açık büyük Zaman Yolculuğu Etkinlikleri de gerçekleştirebilirsiniz. Genç ya da yaşlı,
okuldaki öğrenciler ya da toplumu oluşturan ve farklı kuşaklara ait bireylerle de Zaman Yolculuğu Etkinliklerini yapabilirsiniz.
Zaman Yolculuğu Yöntemi, her zaman yerel kültürel tarihi, yerel alanları ve toplumdaki
güncel meseleleri ele almakla ilgilidir. Geleceğin oluşturulmasına odaklanmaktadır. Atölye
çalışmaları ve hazırlıklar dahil olmak üzere Zaman Yolculuğu sürecinin de en az Zaman
Yolculuğu Etkinliği kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.
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Zaman Yolculuğu
Etkinliği İçin Senaryo Yazma
Örnek Senaryolar
Çağlararası Köprü (Bridging Ages) Sayfasını web sitesini ziyaret edebilirsiniz,
www.bridgingages.com
Giresun Adası İçin Senaryo:
www.bridgingages.com/site/assets/files/1718/giresund_islandttscen.pdf
Yeşilova Höyüğü İçin Senaryo:
www.bridgingages.com/scenarios/time-travel-yesilova-6000-b.c
Manisa Tarzanı İçin Senaryo:
www.bridgingages.com/scenarios/time-travel-manisa-1955-the-green-city

Senaryo 2-3 sayfadan oluşur ve şu başlıkları içerir; Amaç, Gerçekler, Hikaye, Roller, Anahtar
Sorular, Aktiviteler ve Zaman Planı.
Amaçlar; müfredat ve toplumun ihtiyaçlarıyla ilgilidir.

olurlar. Grup aktiviteleri katılımcıların birbirlerini dinlemeleri, tartışmaları ve soruna
çözüm getirmeleri için güvenli bir alan yaratır.
•

Hikaye/Senaryo belgeleri geniş zamanda yazılır. Senaryo metni alanda toplanma nedenini ve ne olacağını açıklar, ancak etkinlik
başladığında senaryo metninin işlevi son
bulur. Etkinlikteki sürprizler metinde açıklanmamalıdır. Etkinlikteki probleme çözüm
bulmak ve hatta belki de biraz da olsa tarihi
değiştirmek katılımcılara kalmıştır.

•

Senaryo/Hikaye esastan başlayarak sonuca
gidilen bir yaklaşıma sahiptir. Etkinlik bir
kralın, başkanın, valinin, rahibin, şefin bakış açısıyla değil, “sıradan insanlar”ın gözünden gerçekleştirilir.

Gerçekler; alanın tarihi ile ilgili araştırmanın bir
özetidir ve dili geçmiş zaman kullanılarak yazılmalıdır.
Senaryo temelini gerçeklerden alan kurgusal bir
hikayedir;
•

Senaryo/Hikaye belirli bir gün veya yılda gerçekleşmiş özel bir olaydır. Yeniden
sahnelendirme değildir ancak katılımcılara
güncel bir konu üzerinden düşünmeyi sağlayan bir hikayeden oluşturulmuştur.

•

Hikaye/Senaryo bir anlaşmazlığı ve çözümü net olmayan bir sorunu içermektedir.
Etkinlikte katılımcılar farklı görüşlere sahip
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Smyrna, Zaman Yolculuğu Etkinliği’ne başlamaya hazır, M.Ö. 590, İzmir.

Roller

Hiç kimsenin yaşı ve cinsiyeti değişmeyecektir.
Öğrenciler rollerini yerel topluma ait sıradan insanlardan alır. Öğrencilere aynı düzeyde roller
verilmelidir.
Yetişkinler öncülük eden kişi dahil olmak üzere
yetişkinlerin rollerini alırlar.
Etkinliğin ortasında veya sonuna gelindiğinde,
araya giren karakter olabilir.

Anahtar Sorular

Anahtar sorular, etkinlikte konular üzerine tartışmayı ve düşünmeyi sağlayan sorulardır. Anahtar sorular, birkaç tane konuya farklı bakış açılarla bakmaya olanak sağlamalıdır. Günümüzde
okula giden öğrenciler için önemli olan konulardan oluşmalıdır.

Aktiviteler

Zaman Yolculuğu Etkinliği’nde, aynı zamanda
hem bir şeylerle uğraşır, aktiviteyi uygularsınız

hem de konu hakkında tartışırsınız. Katılımcılar
gruplara ayrılır ve her grup farklı bir aktivite yapar. Aktivite tabi ki Zaman Yolculuğu’ndaki hikayeyle bağlantılı olmalıdır.
•

Her aktivite grubu 5-9 kişiden oluşmalıdır,
daha fazlası olmamalıdır. Eğer öğrencilerin
sayısı 40 ise, 5 gruba ayrılması gerekecektir.

•

Herkes (öğrenciler, yetişkinler) aktivite boyunca bir şeylerle uğraşmalı ve bir şeyler
yapmalıdır.

•

Liderler, katılımcıları anahtar sorular üzerinde tartışma ve çözüm bulma konusunda
cesaretlendirmelidir. Lider katılımcılara
pratik görevler konusunda bilgi vermelidir.

Zaman Planı

Her Zaman Yolculuğu detaylı zaman planına sahiptir; başlama, başlama töreni, aktiviteler, toplanma, sonuç vb. Liderlerden biri zamanı kontrol
etme ve yönetme konusunda sorumluluğu alır.
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Senaryo Örneği
Yeşilova Höyüğünde Zaman Yolculuğu, M.Ö. 6500
Amaçlar
• İzmir’in ilk yerleşim yeri olan Yeşilova Höyüğü’nün kazı çalışmalarından elde edilen
bulgular yardımı ile aslına uygun canlandırılması amaçlanmıştır,
•

Eğitime destek verip, öğrencilerin tarihi yaşayarak öğrenmesini sağlaması amaçlanmıştır,

•

Arkeoloji bilimi ile toplumu buluşturma,
geçmiş bir dönemi daha iyi anlama ve değerlendirebilmek için Zaman Yolculuğu Etkinlik’leri yapılmıştır.

Tarihi Gerçekler
Yeşilova’da kurulan ilk topluluklar, gerçekleşen
tüm felaketlere ve sellere rağmen bu bölgeye 8 kez
yeniden yerleşmişlerdir. İzmir’in ilk toplumu tarımcılık ve hayvancılıkla uğraşmış, buğday yetiştirip sığır çobanlığı yapmıştır. Ayrıca ağaç dalları
ve sazlıklardan basit kulübeler yapmışlar, çanak
çömlek, taş ve kemikten aletler, taştan kaplar
üretmişlerdir. İlk bulgular, yerleşimcilerin yerli
halkına ait olduğunu ve burada yaşayan topluluğun karada elde ettiği ürünlerin dışında, deniz
ürünleriyle de beslendiğini göstermiştir. Yeşilova’da yaşayan toplumun özellikle deri işçiliğinde gelişmiş bir düzeyde olduklarını; ele geçen taş
aletler içinde deri yüzeyini işlemede kullanılan
kazıyıcıların çoğunlukta olması ve zengin çeşitlilikte olması kanıtlamaktadır.
Yapılan kazı çalışmalarındaki buluntular Yeşilova’daki toplulukların çiftçi olarak yaşadığına işaret etmektedir. Ayrıca buluntular buğday, arpa,
mercimek yetiştirmek, midye toplamak, yabani
hayvanları avlamak, nehirlerde balık avlamak da
geçim kaynaklarının bir kısmını oluşturduğunu
göstermiştir.
M.Ö. 6500’lerde iklimdeki olumsuz değişim Anadolu’yu etkisi altına almış ve birçok çiftçi yaşamak
için daha uygun koşullara sahip bölgelere göç et20

meye başlamıştır, ayrıca Anadolu’dan gelen bu
kalabalık gruplar verimli ovalara yerleşmiş ve kıyı
bölgelerindeki köylerin nüfusu daha kalabalık hale
gelmiştir. M.Ö. 6500-5700 yılları arasında İzmir
toplumu tarih öncesi dönemin en zengin sürecini
yaşamıştır. Öncelikle mimaride meydana gelen yenilikler ile taş temelli, kerpiç-ağaç ve çamurun bir
arada kullanıldığı daha çok insanın yaşamasına
uygun yapıda dörtgen planlı evler yapılmıştır.
Yerleşim yerinde uzun süreli kalınması ve nüfusun artması, diğer köylerle de sosyal ve ekonomik
ilişkilerin kurulduğunu düşündürmektedir. Bu
ilişkilerin gelişmesi köylerin kalabalıklaşmasını
ve artık her köyün bir yönetici tarafından organize edilmeye başlanmasını gerekli hale getirmiştir.
“Köyün Yöneticisi” (muhtemelen en yaşlı ve bilge
kişisi) toplanan yiyecekleri depolandıktan sonra herkese eşit dağıtılabilsin diye mühürleyerek
yiyecekleri kontrol altına almaktaydı. Bütün bu
buluntu ve buluntular sonucu elde edilen bilgiler ışığında İzmir kültürünün 5 bin yıl önce gelip
yerleşenler tarafından değil, günümüzden en az
8-9 bin yıl önceden beri bu alanlarda yaşayanlar
tarafından şekillendirildiğini ortaya çıkarmıştır.
Senaryo, Neolitik Dönemde
Yaşam Ve Göç, M.Ö 6500
Yeşilova üzerinde iki nehir arasında yerleşen insanlar, yeterli doğal kaynaklarla iyi bir yaşam sürüyorlardı. Onların sığırları vardı; buğday yetiştiriyorlardı; yabani hayvanları avlıyorlar ve yabani
otlarla birlikte denizden de yararlanıyor deniz
kabukluları topluyorlardı. Bölgedeki diğer yerleşimler de aynı şekilde yaşıyordu. Ancak şimdi
zaman değişiyor. Toplumda telaş ve kargaşa var.
İnsanlar belirsizlik içinde ve ne yapacaklarını bilmiyorlar.
Birçok insan, önemli bir problemi, son yıllarda
iklimde olan değişikliği konuşuyordu. Hava, geçen yıllara göre daha sıcak oldu. Daha az yağmur
yağıyordu, ekinler olgunlaşmamıştı ve sığırlar
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için daha az yiyecek vardı. Yeşil ovadaki insanlar
iç kesimde büyük bir kuraklığın olduğunu ve birçok insanın yaşadığı topraklardan ayrılarak göçe
zorlandığını duydular. Şimdi iklimdeki değişimle
nasıl baş edecekleri ve ovaya gelen göçmenlerle
nasıl uğraşacakları bir sorundu. Gelenler nerede
kalacaklardı?
Yeşil ovada yaşayanlar ihtiyaçlarını karşılamak
için günlük işlerini yapmak zorundalar. Bunun
için ava çıkılması ve toplanan ekinlerden ekmek
ve yemek hazırlanması gereklidir. Ateşler yakılmalı, buğdaylar öğütülüp hamur hazırlanmalı,
mühürlü ekmekler pişirilip toprak kaplarda yemek yapılmalıdır. İçinde yer aldıkları topluluk
yeni katılanlarla büyüyecek, bunun için yeni kaplara ve aletlere ihtiyaç olacaktır. Kilden kaplar
yapılıp pişirilmeli, dışarıdan gelen taşlarla aletler
yapılmalıdır. Değerli taşlar getiren satıcılara karşılık olarak vermek için süs eşyaları ve mühürler
de yapmak gerekecektir.
Köydeki evler farklı düzenli tutulmalıydı ve her
şey uygun bir şekilde depolanmalıydı. İnsanlar
çalışırken aynı zamanda toplumdaki ve iklimdeki
değişiklik hakkında konuşuyor. Her şeyin hızla
değiştiği görülüyor. Bunca değişiklikten hoşlanacak mıyız? Gelecek için planımız ne olacak? Senin düşüncen nedir?
Roller
Kız ve erkek öğrencilerden oluşan öğrenciler, Yeşilova’daki yerleşimde yaşayan insanlarla uzaktan
akrabadır, aynı soya aittirler. Yetişkinler köyde
yaşıyorlar. Bir ya da iki yetişkin İç Anadolu’dan
gelen göçmenlerdir.
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•

Köydeki ve kabiledeki sosyal değişimleri ve
hiyerarşik yapıyı sürdürebilir miyiz?

•

Ne paylaşacak, ticaret için ne üretip alacağız?

•

Göçmenlere ve sığınmacılara nasıl dikkat
edebiliriz?

Aktiviteler
• Çanak, çömlek ve damga mühür yapımı,
•

Deniz kabukları, küçük taşlar toplama, kilden kolye yapımı,

•

Yemek Pişirme (çorba,bulgur ve erişte), ekmek yapımı ve fırında pişirme,

•

Çakmaktaşı yorgalama,

•

Ev inşa etme/onarma,

•

Deri üzerine şekiller yapma,

•

Avlanma.

Zaman Planı
8:00 Alanın hazırlanması,
9.15

Öğrencilerin gelişi, günümüzden 8.500
yıl önceki yerleşim etrafında kısa bir
gezinti,

9:30

Giyinme ve karakterlere girme,

9:40

Başlama Töreni

Anahtar Sorular
• Toplumdaki değişim ile nasıl uğraşabiliriz?
Geleceğe yönelik olarak biz ne yapabiliriz?

10:00

Aktiviteler

11:00

Yemek ve tartışma,

•

11:30

Bitiş töreni, kısa bir değerlendirme,

12:00

Öğrencilerin ayrılması.

Ekolojik problemler ve iklim değişikliğine
karşı ne yapabiliriz? Doğayla dengeli bir şekilde yaşamak mümkün mü?
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Türkiye’de Çağlar Arası Köprü

Bridging Ages Turkey
Zaman Yolculuğu Yöntemi, İsveç ve Türkiye belediyeleri arasında bir proje olan “Tusenet Projesi” kapsamında, Kasım 2007'de İsveç'teki Kalmar
Bölge Müzesi’nin, Manisa Belediyesi’nin ve İzmir'den üç belediyenin katılımıyla tanıtılmıştır.
2008-2012 yılları arasında Kalmar Belediyesi,
Kalmar Bölge Müzesi ile Ege Bölgesi’ndeki dört
belediye (Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Manisa) arasında çeşitli Zaman Yolculuğu projeleri
gerçekleştirilmiştir. Bunlar; Smyrna M.Ö. 590,
Yeşilova M.Ö. 6500, Latife Hanım Köşkü 1922,
Manisa, Tarzan Dönemi (Ahmet Çarlak Bedevi,
Yeşil Şehir) 1955, Manisa Darüşşifa (Hafsa Sultan
Dönemi) 1533’dür.
2010 yılında Zaman Yolculuğu Yöntemi, Kalmar
Bölge Müzesi tarafından, Karadeniz bölgesindeki dört belediyeye tanıtılmıştır. Bunlar; Samsun,
Amasya, Ordu ve Giresun belediyeleridir. Daha
sonra Karadeniz’de, sekiz müzeyi içeren bir Zaman Yolculuğu Projesi düzenlenmiştir. Ayrıca bu
girişimler, Karadeniz’de yapılan atölye çalışmalarının, eğitimlerin ve Zaman Yolculuğu Etkin22

likleri’nin de başlangıcını oluşturmuştur. Ayrıca
Altın Post ve Giresun Adası Senaryosu yazılmış
ve bu senaryo Zaman Yolculuğu Etkinliği’nde
kullanılmıştır.
2011 yılında İzmir ve Manisa’da, Türkiye’den
birçok belediye temsilcisinin de katıldığı Ulusal
Zaman Yolculuğu Konferans’ları düzenlenmiştir.
Bir yıl sonra İzmir’de, Çağlar Arası Köprü ağına
üye ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanından
150 temsilci ile Çağlar Arsı Köprü Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferans, Çağlar Arası Köprü
Organizasyonu’nun Türkiye ayağının da başlangıcını oluşturmuştur.
2012 ve sonrasında özellikle Manisa ve Giresun’da birçok Zaman Yolculuğu Etkinliği yapılmıştır. 2017 yılında, 3000'den fazla kişi, turist ve
öğrenci, Giresun Adası'ndaki Zaman Yolculuğu
Etkinlikleri’ne katılmıştır. Amaç, Zaman Yolculuğu Yöntemi’ni tüm Türkiye'ye yaymak olmuştur.
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Zaman Yolculuklarında ve
Uygulamalı Miras Konularında
Uluslararası Bir Organizasyon
Çağlar Arası Köprü (Bridging Ages); İsveç öncülüğünde Zaman Yolculuğu’nun yaygınlaştırılması adına kurulmuş uluslararası bir organizasyondur/ağdır. Yaklaşık 25 farklı ülkenin
okullarından, müzelerinden, üniversitelerinden,
sivil toplum kuruluşlarından (STK) oluşan birçok
üyesi bulunmaktadır. Bu ülkelerin bazılarında
ulusal ya da bölgesel ölçekte oluşturulmuş Çağlar
Arası Köprü birimleri (şubeleri) bulunmaktadır.
Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir.
Zaman Yolculuğu Yöntemi İsveç’te 1980’lerin
ortalarında uygulanmaya başlanmıştır. Kalmar
Bölge Müzesi, eğitim yöntemini yerel okullar
ve yerel topluluklarla birlikte geliştirmiştir. Bununla birlikte Zaman Yolculuğu Yöntemi’ni tüm
İsveç’e yaymak için 2000-2002 yıllarında, üç yıl
boyunca Kalmar Bölge Müzesinde, İsveç hükümeti tarafından ulusal bir komisyon oluşturulmuştur. Kalmar Bölge Müzesi, her yıl (30 yıldan
fazla bir süredir), Kalmar’ın birçok yerinde; yerel
topluluklardaki tarihi mekanlarda, yerel okullara yakın tarihi yerlerde 100 Zaman Yolculuğu
Etkinliği düzenlemiştir. Zaman Yolculuğu Etkin-
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likleri’nin tarihsel gerçeklere dayanan senaryosu
vardır ve bu senaryolar her zaman bugünün/modern zamanın konularıyla bağlantılı olarak yazılmaktadır.
20 yıl önce, Kalmar Bölge Müzesi’nden Zaman
Yolculuğu Yöntemi ile yurt dışına gitmesi istenmiş ve bu zaman zarfında Zaman Yolculuğu Yöntemi aralarında Finlandiya, Letonya, ABD, Güney
Afrika, Kenya gibi ülkelerin de bulunduğu yaklaşık 25 ülkeye yayılmıştır. Zaman Yolculuğu 2007
yılında Türkiye’de, ilk önce İzmir ve Manisa’da
tanıtılmıştır. 2008 yılında ise ilk Zaman Yolculuğu projesi başlatılmıştır. 2010 yılında Giresun,
Ordu ve Karadeniz bölgesindeki diğer belediyelere Zaman Yolculuğu Yöntemi tanıtılmıştır.
Çağlar Arası Köprü (Bridging Ages), 2004 yılında uluslararası bir ağ olarak başlamış ve 2007
yılında resmi bir organizasyon haline gelmiştir.
Çağlar Arası Köprü organizasyonu her yıl uluslararası ölçekte bir konferans düzenlemektedir.
2012 yılındaki konferans, Çağlar Arası Köprü organizasyonuna üye ülkelerden ve Türkiye’nin birçok yerinden 150 katılımcıyla İzmir ve Manisa’da
gerçekleştirmiştir. Konferans İsveç, Finlandiya,
Estonya, ABD, Kenya, Güney Afrika ve diğer ülkelerde de yapılmıştır.
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“Her şey çok güzel ve eğlenceliydi. Athena için yaptıklarımızı sunarken, gerçekten
M.Ö. 590 yılındaymışız gibi hissettim. Müzik büyüleyiciydi. Bu günü asla unutmayacağım. Bu gibi faaliyetler tüm dünyada yangınlaştırılmalı.”
İzmir, Smyrna’da M.Ö. 590 yılına yapılan Zaman Yolculuğu Etkinliği’ne katılan Karşıyaka Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi.

