EYÜP OYUNCAKÇILI⁄I SERG‹S‹
Petek ERSOY*
‹stanbul’da 21 Ekim–18 Aral›k
2005 tarihleri aras›nda Topkap› Saray›’n›n Darphâne-i Âmire binalar›nda
“Eyüp Oyuncakç›l›¤›” sergisi aç›lm›ﬂt›r.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan desteklenen,
‹ﬂkur taraf›ndan yönetilen ve Eyüp Belediyesi’nin katk›lar›yla Tarih Vakf› taraf›ndan yürütülen bu sergi hayli ‹lgi
görmüﬂtür. Yaz›da, Eyüp oyuncakç›l›¤›ndan ve bu sergiden bahsedilecektir.
1. Eyüp Oyuncakç›l›¤›n›n Tarihçesi:
Eyüp oyuncakç›l›¤›n›n tarihçesine
bak›ld›¤›nda ilk olarak ﬂu bilgilere rastlanmaktad›r:
“Eyüp
oyuncakç›l›¤›
18.y.y.’a kadar dayanmaktad›r. Seri üretimin geliﬂip do¤al malzemenin yerini
plâstik ve türevleri alana kadar Eyüp,
oyuncak üretiminin merkezi idi. ‹stanbul çocuklar› sünnet zamanlar›nda
Eyüp’e getirilir, dönüﬂte istedikleri
oyunca¤› seçmeleri için izin verilirdi.
Anadolu’nun birçok yöresine oyuncak
Eyüp semtinden da¤›t›l›rd›.
Bu sebepten oyuncak denilince akla
ilk Eyüp semti gelirdi.” (Yalç›nkaya
2005:4).
Peki, bu oyuncak kültürü neden ‹stanbul’un baﬂka bir semtiyle de¤il de,
Eyüp’le ba¤daﬂm›ﬂt›r? Bunu, sergide
as›l› olan bilgi panolar›n›n birinden ö¤renmek mümkündür: “Oyuncak üretiminin kendisine mesken olarak Eyüp’ü
seçmesi tesadüf de¤ildir. Eyüp’ün dinsel
önemi, Sultan II. Mahmut döneminde
Hz. Muhammed’in sancaktar› Ebu Ey-

yub el-Ensârî’ye ait oldu¤u san›lan mezar›n bulunmas›yla baﬂlar. Bu mezar
üzerine Fatih tarihinde yapt›r›lan türbenin yan›nda ‹stanbul’un Sultan Camii
ve külliyesi inﬂa edilmiﬂtir. Eyüb’ün Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun geliﬂme dönemindeki rollerinden biri, devletlerin
halkla iliﬂkiye geçti¤i ideolojik ve simgesel tahta oturma (cülus) ba¤l›l›k yemini
(biat) k›l›ç kuﬂanma törenlerinde sünnet, do¤um ve zafer kutlamalar›nda
odak olmas›d›r. Halk aras›nda çocuklar›
çok sevdi¤ine inan›lan Ebu Eyyub el-Ensâri’nin türbesi de özellikle okula baﬂlayacak ve sünnet edilecek çocuklar›n getirildi¤i ‹stanbul’un en önemli ziyaret
yerlerinden biridir.”
Yrd. Doç. Dr. Tosun Yalç›nkaya, 18.
yüzy›lda Eyüp sokaklar›n›n oyuncakç›larla dolu oldu¤unu ve bu aç›dan
Eyüp’ün tam bir “hayâl kenti” manzaras› oluﬂturdu¤unu söyleyerek, oyuncak
dükkânlar›n›n ön taraflar›nda bulunan
tezgâhlarda çok çeﬂitli oyuncaklar›n sergilendi¤ini, arka taraflar›n ise atölye
olarak kullan›ld›¤›n› bildirmektedir.2
‹lk Eyüp oyuncakç›lar› kimlerdir
sorusunun yan›t›n› ise yine Eyüp Oyuncakç›l›¤› sergisinde as›l› olan bilgi panolar›ndan ö¤renmek mümkün olmuﬂtur:
“Eyüp’te bilinen ilk oyuncakç› ad› 18.
yy.da Dökmeci Hasan A¤a olarak tan›nan kiﬂi, II. Mahmut zaman›nda memleketinden ‹stanbul’a Nizâm-› Cedid askeri olarak gelmiﬂ ve Râmî k›ﬂlas›n›n aç›l›ﬂ
törenlerinde dümbelek çalm›ﬂt›r. Askerlikten ayr›ld›kta sonra sahur mânicili¤i,
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boﬂ zamanlar›nda da oyuncak yapm›ﬂt›r.
Sonralar› “Tükürüklü Oyuncakç›” ad›yla
da an›lan Hasan A¤a’n›n ard›ndan Gümüﬂsuyulu darbukac› Halil Efendi ve
Küçük ‹smail Efendi adlar›ndaki zanaatkârlar da oyuncak atölyeleri açarak
bu mesle¤in yay›l›p geliﬂmesine hizmet
etmiﬂtir. “
Yrd. Doç. Dr. Tosun Yalç›nkaya,
Eyüp oyuncaklar› hakk›nda y›llar boyu
söylenegelen bir f›kray› anlat›r: “Sultan
II. Mahmut bir gün musahibi Sait Efendi ile Cuma namaz›n› k›lmak ve türbeyi
ziyaret etmek için Eyüp’e gider. Tam
oyuncakç› dükkânlar›n›n önünden geçerken küçük bir çocu¤un kulaklar› t›rmalarcas›na a¤lad›¤›n› görerek sebebini
sorar. Çocu¤un oyuncak istedi¤i fakat
annesinin almad›¤›n› söylerler. Bunun
üzerine II. Mahmut, camii civar›ndaki
oyuncakç›lar›n kapat›lmas›n› emreder.
Bir süre sonra tekrar Eyüp’e gelen padiﬂah, oyuncakç› dükkânlar›n›n faaliyette
olduklar›n› görünce musahibine dönerek:
Ben size bu dükkânlar› camii civar›ndan kald›rman›z› söylemedim mi! der.
Bunun üzerine Musahip Sait Efendi sultan›n yan›na gelerek:
– Devletlim herhalde biz emrinizi
yanl›ﬂ anlam›ﬂ›z. Ama sözlerinizi bugünkü gibi hat›rl›yorum. Siz oyuncakç› dükkânlar›n› de¤il, mezarc›lar› kald›r›n›z
buyurmuﬂtunuz.
Padiﬂah biraz ﬂaﬂk›n biraz k›zg›n:
– Ben mezarc›lar›n kald›r›lmas›n›
m› emretmiﬂtim? der.
– Evet padiﬂah›m siz herhalde
oyuncakç›lar›n kald›r›lmas›n› istemezsiniz. Zira onlar bu dünyaya gelenleri, mezarc›lar ise öbür dünyaya gidenleri beklerler. “ (Yalç›nkaya 2005: 6).
Eyüp oyuncakç›l›¤› gelene¤inin sona eriﬂi ise tahmin edilece¤i üzere çok
hazindir... Panolar bu konu hakk›nda ﬂu
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bilgileri vermektedir: “Eyüp oyuncaklar›, Eyüp’teki dükkânlardan baﬂka ‹stanbul’un di¤er semtlerindeki aktar dükkânlar›nda da sat›l›r ve Anadolu’ya da¤›t›l›rd›. Oyuncaklar›n bir sat›ﬂ yolu da
seyyar oyuncakç›lard›. 19. yüzy›l›n baﬂlar›nda 25–30 kadar oyuncak dükkân›
varken, yüzy›l›n sonlar›nda Eyüp oyuncaklar› piyasaya giren Bat›n›n fabrika
yap›m› oyuncaklar› ile rekabet edememiﬂtir. 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda ise ustalar›n› kaybetmeye baﬂlam›ﬂt›r. Ahmet
Râsim 1921’de yang›nla yok olan Eyüp
çarﬂ›s›nda bir oyuncakç› dükkân›n›n
kald›¤›n› belirtmektedir. 1960’l› y›llara
kadar azalarak ve bozularak gelene¤ini
sürdürmeye çal›ﬂan Eyüp oyuncaklar›,
bu y›llardan sonra yerini plâstik oyuncaklara b›rakm›ﬂt›r. Ustalar meslek de¤iﬂtirmiﬂ, oyuncakç› dükkânlar› da dinsel eﬂya satan dükkânlara dönüﬂmüﬂtür.”Öte yandan bir internet sitesinde
Eyüp oyuncakç›l›¤› gelene¤inin sona eriﬂi hakk›nda ﬂu bilgilere rastlan›lm›ﬂt›r:
“Eyüp oyuncakç›l›¤›, 19. yüzy›lda Pera’da aç›lan ma¤azalardaki oyuncaklarla rekabet edememiﬂ, bu dönemde oyuncakç›lar›n say›s› otuza kadar düﬂmüﬂtür.
1957’de Eyüp Bulvar›’n›n aç›lmas›yla
Oyuncakç›lar Çarﬂ›s› ortadan kalkm›ﬂ
ve Eyüp oyuncakç›l›¤› yok olmuﬂtur. Kalan yirmi alt› parça Eyüp oyunca¤›, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi koleksiyonundad›r, günümüzde sergilenmemektedir.”(tr.wikipedia.org).
2. Eyüp Oyuncaklar›nda Kullan›lan Malzemeler:
Yrd. Doç. Dr. Tosun Yalç›nkaya,
Eyüp oyuncaklar›nda kullan›lan malzemeleri ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r: “Eyüp oyuncaklar›nda kullan›lan malzemeler ahﬂap, deri, kil ve metaldir. Ahﬂap; hâlen
bilinen ve kullan›lan ahﬂap oyma ve kesme aletleriyle iﬂlenir. Deri iﬂlendikten
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sonra ›slat›larak kilden ya da ahﬂaptan
yap›lm›ﬂ def, davul ve dümbelek gibi
oyuncaklar üzerine getirilip ba¤lan›r.
Kilden yap›lan oyuncaklar ise bilinen
k›rm›z› topra¤›n iﬂlenip bir forma sokulmas› ve f›r›nlanmas›yla elde edilir. Metal oyuncaklar ise o zaman›n art›k teneke kutular›n›n ustalar taraf›ndan oyuncak haline getirilmesiyle oluﬂmuﬂtur.
Oyuncaklar›n montaj› için ip, tel, çivi gibi birleﬂtirici malzemeler kullan›lm›ﬂt›r.
Boya malzemesi olarak o zaman›n ﬂartlar›na göre toprak boya kullan›lm›ﬂ ve
sar› yald›zla çocuklara hitap edecek
renkler (ana renkler) tercih edilmiﬂtir.
Stilize edilmiﬂ kar›ﬂ›k olmayan yumuﬂak dalgal› desenler ve ﬂeritler kullan›lm›ﬂ, bezemeye önem verilmiﬂtir. Her ne
kadar dinsel inançlardan dolay› oyuncaklar üzerine figür iﬂlenmedi¤i söylense de do¤ru de¤ildir.” (Yalç›nkaya
2005,11–12).
3. Eyüp Oyuncaklar›n›n Türleri:
Yrd. Doç. Dr. Tosun Yalç›nkaya,
Eyüp oyuncaklar›n› yirmi dokuz baﬂl›kta toplam›ﬂt›r:
“1. Üstüne ayna parçalar› yap›ﬂt›r›lm›ﬂ renkli küçük testiler, sürahiler,
bardaklar.
2. Teneke zilleri olan bir kar›ﬂ çap›nda tefler.
3. Bir kar›ﬂ çap›nda davullar.
4.Eski
mecidiye
büyüklü¤ünde
(yaklaﬂ›k 2 cm. kadar) tekerlekleri olan
arabalar.
5. Minik darbukalar.
6. Sapl› davullar.
7. Pek küçük olarak yap›lm›ﬂ, beﬂik
ve sal›ncaklar.
8. K›rbaç ya da kaytan sar›larak
döndürülen topaçlar.
9. Kursak düdükler.
10. Havanlar.
11. Hac›yatmazlar.

190

12. ﬁakﬂaklar.
13. Minik taraya¤› yay›klar›.
14. K›rm›z› tüylü koyun ve kuzular.
15. A¤aç parçalar›n›n içi oyularak
yap›lm›ﬂ ve üzerine k›rm›z›, yeﬂil boyslar sürülmüﬂ sandallar, padiﬂah kay›klar›.
16. Boyal› aynalar.
17. ‹ki-üç ﬂerefeli camisiz minareler.
18. Tahta k›l›çlar.
19. F›r›ldaklar.
20. Kam›ﬂ tüfekler.
21. Düdüklü f›r›ldaklar.
22. Çekirgeler.
23. ‹çine su konulup öttürülen toprak testiler.
24. Aynal› beﬂikler
25. ‹pli oklar.
26. ﬁiﬂirme gaydalar.
27. Dönme dolaplar
28. Bambardan yap›lm›ﬂ boyal› balonlar.
29. Tahta çekiçler “ (Yalç›nkaya
2005: 8–9).
4. De¤erlendirme:
Eyüp oyuncakç›l›¤› sergisi mekân›:
Eyüp oyuncakç›l›¤› sergisinin mekân›,
daha önceden de bahsedildi¤i gibi Topkap› Saray›’n›n Darphâne-i Âmire s›ra
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odalar›yd›. Dört adet olan bu odalar›n ilkinde, Eyüp oyuncakç›l›¤› gelene¤i ile ilgili bilgi panolar› ve çeﬂitli oyuncaklar›n
içinde teﬂhir edildi¤i camekânlar bulunmaktayd›. ‹kinci odada Eyüp oyuncaklar›nda kullan›lan malzemeler ve oyuncaklar›n yap›m aﬂamalar› hakk›nda bilgi veren panolar›n yan› s›ra birkaç tür
oyuncak örne¤i yine camekânlar›n içinde tan›t›lmaktayd›. Üçüncü oda slayt
gösterisi için, dördüncü oda ise internet
üzerinden sat›ﬂa ç›kar›lacak olan oyuncaklar ve çeﬂitli afiﬂler için ayr›lm›ﬂt›.
Eyüp oyuncakç›l›¤› sergisi, mekân
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde kan›m›zca son derece do¤ru bir yerde aç›lm›ﬂt›r.
21 Ekim–18 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda Topkap› Saray› müzesini gezmeye
gelen ziyaretçiler, Osmanl› tarihi hakk›nda pek çok bilgi edinirken, Eyüp
oyuncakç›l›¤› sergisi sayesinde de Osmanl› tarihi içinde teﬂekkül etmiﬂ ve
müzede yer almayan bir gelene¤i ö¤renme f›rsat›n› da elde etmiﬂlerdir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda serginin önemi ortadad›r.
Eyüp oyuncakç›l›¤› sergisi projesi:
Somut Olmayan Kültürel Miras›m›z›n
bir ö¤esi olan çocuk oyunlar› ve oyuncaklar› içerisinde de¤erlendirilebilecek
olan Eyüp oyuncaklar›, bu sergi sayesinde yok olmuﬂ gelene¤ini tekrar canland›rarak baz› televizyon programlar›na konuk olmuﬂ ve kendini hat›rlatmay› baﬂarm›ﬂt›r. Barbie bebeklerin, ninja turtleslar›n, atari ve benzeri bilgisayar
oyunlar›n›n h›zla seri üretime geçti¤i
1990’lardan bu yana çocuklar, tek tipleﬂtirmenin odak noktas› haline gelmiﬂtir.
Hatta “Toys R Us” isimli ma¤azalar›n
aç›lmas› bu durumun son halkas›n› teﬂkil etmektedir denilebilir. Öte yandan
1950’lerden beri h›zla ço¤alarak devam
eden bir olgu olan köyden kente göç, beraberinde e¤itimsiz kad›nlar›n kozmopo-
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lit dünyaya ayak uyduramamas›na ve
böylelikle onlar›n sadece eve ba¤l› olarak yaﬂamalar›na neden olmuﬂtur. Bu
noktada kuﬂkusuz Eyüp Oyuncakç›l›¤›
projesinden bahsetmek yerinde olacakt›r: “Avrupa Birli¤i ile Türkiye ‹ﬂ Kurumu ortakl›¤›nda “Yeni F›rsatlar Program›” çerçevesinde yürütülen “Fener-Balat
semtlerinde yaﬂayan ev kad›nlar›na
Eyüp oyuncakç›l›¤›n›n ö¤retilerek iﬂ sahibi yap›lmalar› ve sürdürülebilir iﬂ iliﬂkileri kurulmas›” projesi ﬁubat 2005’ten
itibaren faaliyete geçmiﬂ bir projedir. Tarih Vakf›’n›n, geçmiﬂte Eyüp üzerine
yapt›¤› pek çok çal›ﬂma, oyun ve oyuncak tarihi konusunda yapt›¤› araﬂt›rmalar ve Eyüp oyuncakç›l›¤›n›n yeniden
hayata geçirilmesi amaçlar› birleﬂtirilerek, “Yeni F›rsatlar Program›”ndan sa¤lanacak bir destekle bölge kad›nlar›n›n
istihdam›na yönelik bir projeye dönüﬂtürülmüﬂ; böylece hem kaydedilmiﬂ önemli
bir kültürel miras›m›z olan Eyüp oyuncakç›l›¤›n›n yeniden canland›r›lmas›,
hem de oyuncaklar›n kad›nlar taraf›ndan üretilecek olmas›yla, kay›t d›ﬂ› ekonominin önlenmesi yolunda birkaç ad›m
daha at›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.” (Eyüp
Oyuncakç›l›¤› El Kitab›, 2005:2).
Sonuç olarak unutulmaya yüz tutmuﬂ bir gelenek olan Eyüp oyuncakç›l›¤›, bu sergi sayesinde pek çok kiﬂiye
ulaﬂmay› baﬂarm›ﬂ, el eme¤iyle oluﬂturulan her ﬂeyin asl›nda ne kadar de¤erli
oldu¤unu herkese bir kez daha hat›rlatm›ﬂt›r… Bu serginin oluﬂmas›nda eme¤i
geçen herkesi sayg›yla selaml›yorum…
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