
Eğitim İçeriği
Öğretmenler ve sınıf öğrencileri için

Etnoloji Atölyesi

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde



Başlangıç...

Etnoloji Nedir ?

Etnoloji, sosyal ve kültürel antropoloji olarak da bilinir. Günümüz toplumlarını inceleyerek, farklı

kültürel kurgular içinde yaşayan insanların, temelde farklı olmadıklarını vurgulayan toplum

bilimidir. Bu bilimin özgünlüğü saha araştırmalarına dayalı bilgi toplama disiplininden kaynaklanır.

Araştırmacı, araştırma konusu olan topluluk ile uzun süre birlikte hareket ederek, bu toplumların

hayata bakış açılarını, yaşayış biçimlerini, tepkilerini anlamaya çalışır.  

Çocuklar İçin Etnoloji Atölyeleri ?

Çocukları etnoloji ile tanıştırmak bu görsellerin ardındakileri anlatabilmenin bir yolu. Onlara, ön

yargılar oluşturmadan, "çok uzak insanları" anlayabilecekleri bir yöntem sunuyoruz.

7-10 yaş arasındaki çocuklar için atölye çalışması öneriyoruz. Her bir atölye çalışması bizi yeni bir 

jeokültürel bölgeye taşıyor.(Kuzey Amerika, Avustralya, Güney Doğu Asya vb.) Her bir jeokültürel 

bölgede, o bölgenin yerli halkına ve onların hikayelerine genel bir bakış sağlıyor, belirli bir kültüre ait 

topluluğa odaklanıyoruz, geleneklerini, efsanelerini, alışkanlıklarını, tekniklerini ve oyunlarını 

keşfediyoruz.  

Neden Oyuncak Müzesinde ?

Oyuncak Müzesi'nin koleksiyonu çocukları etnoloji ile tanıştırma amacına uygun geniş bir kaynak 

sunuyor. Müzenin hazinelerine baktığımızda, bir Eskimo bebek, burmalı bir kukla, mekanik 

maymun ya da bufalo avının tam ortasında bir Kızılderili gibi oyuncaklar, diğer insanların var oluş 

biçimlerini ve nasıl var olduklarını tasvir ederek hayal gücünün somut figürlerle canlandırılması 

amacına hizmet ediyor. Böylece müze, içerdiği oyuncak ve oyunlarla çocuklar için ideal bir öğrenme 

alanı oluşturuyor.

Etnoloji atölyesi, çocuklara bilgiyi eğlenceli bir şekilde aktarmayı sağlıyor. Çocuklar, dans ederek,

boyama yaparak, kendi giyim aksesuarlarını oluşturarak, masal dinleyerek ve epik hikayeleri

canlandırarak diğer jeokültürel bölgelerin oyunlarını oynamaya ve farklı kültürlerle tanışarak onları

anlamaya davet ediliyor. 
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Etnoloji Atölyesi
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Kızılderili Gibi Kuşanmaya 

Hazır Mısın ?

4



Atölye.

Sunuş.

Bu atölye çalışması çocuklara, Kızılderili kültürünün dünü ve bugünü hakkında özel
bilgiler edinme şansı sunmaktadır. 

Atölye çalışması ilk olarak çocukların, Kızılderililerin yaşam biçimlerini, davranışlarını ve
mitlerini keşfetmelerini sağlayacaktır.

İkinci olarak, atölye çalışmasında, Sioux ve Cheyennes gibi Ulu Topraklar'da yaşamış farklı
kabilelerin başlıklarına odaklanacağız. 

Bu başlıkların şekillerini, hangi materyaller kullanılarak yapıldığını ve ne anlama geldiğini 
keşfederek, Kızılderililerin dünyayı ve yaşamı nasıl tanımladıklarını, doğa şartlarını, insanları ve 
hayvanları nasıl konumlandıklarını örneklendireceğiz. 

Uygulamalar

Atölye süresi 90 dakika'dır. Atölye beş aşamadan oluşur.

TANIŞMA. Öğrenci ve etnolog arasında ilk diyalog kurulur. 

Kızılderililer kimdir? Kabile Nedir ? Nasıl yaşarlar, nasıl anlaşırlar, nasıl avlanırlar, nasıl
giyinirler? Çevre ile ilişkileri nasıldır?

Bu bölüm Oyuncak Müzesi'nin "kovboylar ve kızılderililer" için ayrılmış oyuncak odasında
gerçekleşir. Müzenin harika koleksiyonu kızılderililerin gelenek ve göreneklerini tasvirleyen
materyaller sunar.

MASAL ANLATIMI. « Gluscabi ve Rüzgar Kartalı » rüzgarın, kızılderililer için anlamını ifade
eden bir masaldır. « Soru-cevap » oyunu ile kızılderililerin dünyaya bakış açısını yansıtır. 

OYUN ZAMANI. Çocuklarla iki farklı kızılderili oyunu oynanır. Bu takım oyunları çocukların birer 
kartal tüyü kazanmalarını sağlar.

EL BECERİSİ. Çocuklar oyunlardan kazandıkları tüylerle kendi kızılderili başlıklarını yaparlar. 

KIZILDERİLİ ÇİMEN DANSI. Çocuklar kendi yaptıkları kızılderili başlıklarını kuşanarak,
geleneksel kızılderili dansını öğrenir ve bu geleneksel dans yoluyla kızılderililerin neler
hissettiklerini tecrübe eder. 
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Atölye genelinde kullanılacak olan dil ingilizce veya fransızcadır. Bu sayede çocukların yabancı  
dil becerisini de geliştirmeyi amaçlıyoruz. Atölye öncesi sınıfta yapılacak çalışmalar, çocukların 
bu atölyeden daha çok verim almasını sağlayacaktır.



Atölye öncesi sınıfta...

Burada önerilen aktiviteler, oyuncak müzesine ziyaret öncesinde sınıf öğretmeni
tarafından çocukların atölye çalışmasına hazırlanması için sunulmaktadır. Tabi ki bu aktivitelerin
gerçekleştirilmesi zorunlu değildir. Bununla beraber, bu çalışmalarda edinecekleri bilgiler,
çocukların belirli kelimelere aşina olmalarını ve atölye süresince onların daha fazla katılımcı
olmasını sağlayacaktır.

1.

        Atölye çalışmasının ikinci aşamasında bir Abenaki masalı anlatılacaktır.
Bu masalda geçen bazı kelimeler, ingilizce düzeylerine göre çocuklar için zor anlaşılır olabilir. 
Masal anlatıcısı beden diliyle masalı anlaşılır kılmaya yardım edecektir. Gerekli olması 
durumunda aşağıda zorlanabilecekleri bazı kelimeler önceden verilmiştir.

İngilizce kelimeler :
A canoe, a bow, an arrow, a tipi.
A crevasse, the river bank, the wind, the foam.
A duck, an eagle, the wings.
Stubborn, calm.
Mocassin, eyebrows, naked.
To paddle, to blow, to fail, to carry, to wrap, 
to lift, to be stuck, to slide, to hunt, to sweat, 
to breathe, to drop.

2. Aktivite, Kuzey Amerika'yı keşfetmek

Çocuklar, ilk olarak bölgede yaşayan hayvanlara ve çevreye odaklanarak, dünya hakkındaki 
bilgi düzeylerini artıracaklar. İnsan çeşitliliğinin gözlemlenmesi ikincildir. Bu aktivite, yerel 
faunaya ve bitki örtüsüne ait görsellerle Kuzey Amerika kıtası hakkında ilk etkileşimi sağlar.  

Malzeme. Bir dünya küresi veya dünya haritası.
Kuzey Amerika'nın bitki örtüsünü ve yerel faunasını betimleyen 
görseller kullanılan bir set. (Ek 4'te sunulmuş görsellere göz atınız)

Kart ve görselleri inceleyiniz ve birlikte yorumlayınız
Hangi hayvanın nerede yaşadığını öğreniniz.
Bağımsız bir çalışma olarak, her bir çocuk  "öğrenci fişi 1" (ek 2'ye bakınız) kullanabilir. Örnek 
olarak, haritanın üzerinde Kuzey Amerika ve bu kıtada yaşayan hayvanlar aynı renkle boyanır 
veya fiş üzerindeki hayvanlar yaşadıkları kıtaya çizgi çizilerek bağlanabilir.
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Fransızca kelimeler :
Fleuve, rive, vent, montagne, rocher, branche, mousse, 
pluie, nuage, terre, crevasse. 
Canard, aigle, ailes.
Canoë, arc, flèche, mocassins, chemise.
Corps, sourcils, oreilles. Têtu, nu, lourd, chaud. 
Pagayer, souffler, grimper, marcher, traverser, laver, 
porter, casser, sauter, tomber, être coincé, envelopper, 
transpirer.



Aktivite 3. Kuzey Amerika insanları kimlerdir ?

Amerika'da insanlar da var.
İlk Amerikalılar gruplar halinde yaşadılar, bu gruplar kabile olarak adlandırılırlar.
Aynı kabileye ait çok sayıda üye vardı, bir kabilede binlerce insan yaşayabilirdi. Kabile üyeleri 
birbirlerini çok iyi tanıyorlardı çünkü aynı dili konuşuyor ve aynı yaşam tarzını 
sürdürüyorlardı.
İlk Amerikalılar kendilerini "gerçek adamlar", "insanlar", "dostlar", "barış insanları" gibi anlamlara
gelen Algonquins, Comanches, Sioux, Hopis gibi isimlerle adlandırdılar. 

Ama onlar daha genelleyici bir isimle bilinirler, Amerika Hintlileri veya Amerhintliler.
Neden olduğunu biliyor musunuz ?

Amerika'nın ilk sakinlerinden neden Hintli olarak bahsediliyordu ?

Malzeme. Bir dünya küresi ve bir dünya haritası.
Mavi renkli kağıt
Bir kalem

500 yüzyıl önce, Avrupalılar, Amerika kıtasının varlığını henüz bilmiyorlardı. Doğruyu söylemek
gerekirse, Avrupa'nın batısında Atlantik Okyanusu olduğundan başka bir bilgiye sahip değillerdi.

Hatta Dünya'nın bir pankek gibi düz olduğunu düşünüyorlardı. Eğer sürekli doğuya veya batıya
giderlerse sonunda uzay boşluğuna düşeceklerine inanıyorlardı.

Kanıtlama. Dünya haritası masaya konur. Haritanın köşeleri masanın uçlarına denk 
getirilir. Haritada Amerika kıtası olan kısım mavi kağıt kullanılarak kapatılır.
Kalemle Avrupa kıtasında bir yerden batıya doğru düz bir çizgi çizilir ve 
kalemin boşluğa düşmesine izin verilir.

Bununla birlikte bazı Avrupalılar dünyanın yuvarlak olduğunu düşünüyorlardı.  Bir İtalyan denizci 
olan Christopher Columbus, MS birinci yüzyılda yaşamış olan Yunanlı bilim adamlarından 
etkilenerek (Ptolemee ve Marin de Tyr gibi) bu iddiasını kanıtlamak istedi. Atlantik Okyanusu'nda 
sürekli batıya gidilirse, Dünya'nın çevresinde dolaşarak Japonya veya Çin'e varacağını düşünmüştü.
( Amerika kıtasının varlığı hala bilinmiyordu)

Kaleminizle dünya küresinde Avrupa'da herhangi bir yerden başlayarak
batıya doğru gidin. Kalem başladığı noktaya geri gelecek. Şimdi mavi kağıtla
Amerika kıtasını kapatın.

Christopher Columbus'a keşf  için gerekli parayı veren ülke İspanya oldu. O'na verilen üç İspanyol
gemisi, Santa Maria, Pinta ve Nina ile ilk yolculuk 3 Ağustos 1492'de başladı.
Üç ay sonra, 11 Ekim 1492'de kara göründü!

Columbus keşfettiği kıtanın Amerika olduğunu henüz anlamamıştı, Hindistan'ın doğusuna
ulaştığını  varsayarak bu kıtanın sakinleri olan yerli insanların da Hintli olduğunu düşündü.

Bu arazilerin başka bir kıtaya ait olduğu ise daha sonra anlaşıldı ve bu kıtaya Amerika ismi verilmesi 
başka bir ünlü denizciyle gerçekleşti, Amerigo Vespucci. Hintli olarak adlandırılan bu insanlar 
böylece Hindistan'daki Hintlilerden ayırt edilebilmeleri için Amerika Hintlileri veya Amerika 
Yerlileri olarak isimlendirildiler.
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Amerika' nın ilk sakinleri nasıl bir yaşam sürüyordu ?

Amerika'nın ilk sakinleri geniş bir alana yayılmışlardı. Binlerce insandan oluşan her bir 
kabile, kendi içinde birçok boya (klan) ayrılmıştı.

Boy, ortak bir ataya veya lidere sahip bir grup aileden oluşuyordu. Bu ata, büyük babaları veya
büyük annelerinden biri gibi gerçek bir insan veya hayali bir karakter olabilirdi.

Örnek olarak, Algonquis kabilesi üç boya ayrılır. Bunlardan biri Wabanaki boyudur. 

Wanabanaki boyu 5 alt boya ayrılır: Abenaki, Miqmaqs, Malecites, Passamaquoddy, ve Penobscots.
Tüm Wabanakilerin, Glooscap veya Gluskabi olarak bilinen ortak bir atası vardır.

Sayıca çok olmalarına rağmen, kabile üyeleri birbirlerini kolayca tanıyabilir, çünkü aynı dili konuşur
ve aynı yaşam tarzlarını sürdürürler.

Kızılderililerin Yaşam Tarzları.

Malzeme.Harita (ek 1)
Görsel seti A (ek 3)

Hayvanları, çevreyi, yerlileri ve barınaklarını kullanarak kendi Kuzey Amerika 
haritanıızı oluşturun.

Hopis veya Iroquois gibi bazı kabileler yerleşiktir. Yerleşik hayata geçmişlerdir. Hopisler
"pueblos" adını verdikleri topraktan yaptıkları evlerde , Iroqquoislar ise ahşaptan yaptıkları uzun
evlerde yaşarlar.Tarımla uğraşırlar, mısır, fasulye, balkabağı gibi ürünler yetiştirirler.

Diğer kabileler ise göçebedir. Göçebeler, avcılık, balıkçılık, yabani bitkiler ve meyvelerle yaşamlarını
sürdürürler. Sioux veya Cheyennes gibi bazı göçebeler sürekli hareket halindedirler ve bizon gibi av
hayvanları peşindedirler.

Algonquins gibi kabileler ise mevsimsel göç yapan kabilelerdir.

Göçebe kabileler barınakları ile beraber seyahat ederler. Ovalarda yaşayan Kızılderililer 
barınaklarına "tipis", doğulu Kızılderililer ise barınaklarına "wigwams" der. Tipis ve wigwam bir 
daire şeklinde dizilmiş direklerin tepede birleştirilmesi  ve çevresinin hayvan derisi ile kapatılması ile 
yapılır. Çizimler ve boyama ile çadırın içi ve dışı dekore edilir. Çadırın kurulumu kolaydır. 
Kurulumu 1 saat, toplanması ise 15 dakika zaman alır. Böylece kızılderililer istedikleri yerde durup, 
konaklayabilir ve tehlike anında bölgeyi hızlıca terk edebilirler. 
Bu göçebe çadırları geniş bir aileye (üç kuşak veya daha fazlası) barınak sağlayacak kadar geniştir.
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Farklı iletişim yolları !

Malzeme. İşaret diline ait görsel set (ek 4). 

Kızılderililerin işaret dilini öğrenin. 

Öğretmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızla işaret dili ile iletişim kurmayı deneyin. 

Her Kızılderili kabilesi kendilerine ait dilleri konuşur. Bu 500’den fazla Kızılderili dili
olduğu anlamına geliyor. 

Bazı kelimeler ise kıtaları aşmıştır. Biz de kendi dilimizde, Kızılderili dillerine ait anorak, makosen
ve kano gibi kelimeleri kullanmaktayız. Amerika’daki bazı bölgeler, bazı nehirler, bazı kentler hala
Kızılderililerin verdiği Missisipi, Missouri, Wyoming ve Manhattan gibi isimleri taşır.

Birçok Kızılderili kabilesi lisanlarını doğa olaylarına göre oluşturmuştu. Gün “güneş”, Ay “ay”, yıl
“kardan kara” gibi.

Ama Kızılderililer iletişim için sadece lisan kullanmazlar.

Bazı Kızılderililer, uzak mesafelerden iletişim kurabilmek için dumanla haberleşme
sağlar. Yaktıkları ateşin içine nemli otlar koyarak yoğun duman elde ederler, bu dumanın çok
uzaklardan görülmesini sağlar. Böylece bir örtü yardımıyla, ateşin üzerini örter ve örtüyü kaldırırlar,
havaya dumanla kısa veya uzun işaretler gönderirler. Bu işaretler, kabilenin uzakta olan diğer
üyelerinin anlayacağı şifrelere karşılık gelir.

Mesela, ovalarda yaşayan Kızılderililer hislerini belli etmek üzere örtü kullanabilirler. Eğer yüzlerini
bir örtü ile kapatırlarsa bu kızgın oldukları anlamına gelir veya iki genç eğer öpüşeceklerse bunu
yüzlerini örtü ile örterek gerçekleştirirler.
Bir başka örnek ise yol işaretleri. Bir göçmen kabile hareket halindeyse, izciler önde gidip yol
bulurken ardındakilere işaret bırakırlar. Kırılmış bir dal, takip edilmesi gereken yönü, kümelenmiş
otlar ise bir tehlike olduğunu işaret eder.

Kızılderililer birbirlerini anlamak için aynı zaman da işaret dili de kullanırlar. 
İşaret dili kelimeleri değil düşünceleri ifade eder. Kızılderililerin büyük çoğunluğu bu dili bilir,
çünkü işaret dili ait olmadıkları diğer kabilelerin üyeleri ile de iletişimi sağlar.  
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APPENDIX 1 - MAPS

 North America
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North America
Different Regions
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… ?

APPENDIX 2 - Pupil Card

12



North American Fauna
Animals spread over the North American Continent

Eagle Coyote

Porcupine

Horse. Since the arrival of Europeans.

Bison,
it was leaving 
in the Plains 

before the 
arrival of 

Europeans.

APPENDIX 3 - SET OF IMAGES A
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North American Fauna

Animals from Northeast Region

Moose

Salmon Duck

Seal Grizzly Bear
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Nomads Amerindians from the Plains.

The Sioux Dakota and Lakota.
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Sedentarian Amerindians

The Hopis. Region Northeast.
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Nomads Amerindians from the Plains.

The Cheyennes.

17



Sendentarian North Amerindians.

The  Iroquois. Northeast Region.

Iroquois Chief, 19th century. Iroquois Chief, 21th century.

Young Iroquois nowaday, ceremonial dresses during a pow wow.
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Semi-Nomadic North Amerindians. 
Algonquins from the East.

The Micmacs, Wabanaki Clan. Northeast Region.

Micmac couple, beginning of 20th century Micmac dancer during a pow wow, 2010.

The Abenakis, Wabanaki Clan. Northeast Region.
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North Amerindians Houses  

Nomads from Northeast Region 

Wigwam of Algonquins. 

Wigwam of a micmac family.

Wigwam of an abenaki family.
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North Amerindians Houses

Nomads from the Plains

Tipi of Amerindians from the Plains. 
Outside View...

Inside View...
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North Amerindians Houses

The sedentary.

Hopi Settlements. 
Between The Great Basin et the Southwest.
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North Amerindians Houses

The sedentary.

The long house of the Iroquois. Northeast Region.
Outside View...

Inside View...
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Amerindians Farming

Four kinds of Corn

The Beans

The Pumpkins
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APPENDIX 4 - SET OF IMAGES B
Amerindian Sign Language
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 Amerindian Sign Language
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 Amerindian Sign Language
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 Amerindian Sign Language
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 Amerindian Sign Language

29


	brosür etnoloji atöliyesi page 1_3
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