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Oyuncak, hem toplumun gelişmişliğinin hem 
de kültürünün zenginliğinin ifadesidir. Evliya 
Çelebi, seyahatnamesinde bahsettiği için 16. 
yüzyılda başladığı düşünülen Eyüp Oyuncak-
çılığı da Türkiye’de ahşap oyuncak geleneğinin 
en önemli yansımalarından biridir. Bu oyuncak-
lara ismini veren İstanbul’un “Eyüp” semtidir. 
Bu semtin adının Eyüp olmasındaki neden de 
Eyyub el Ensarî’nin mezarının burada olma-
sıdır. Çocukları çok seven bu kişinin adı söy-
lene söylene “Eyüp” olmuş ve bu semte adını 

vermiştir. Onun hatırasına istinaden de “Eyüp 
Oyuncakçıları” açılmıştır.

Eskiden sünnet olan her çocuk ailesiyle Eyüp’e 
gider ve kendisine oyuncak aldırırmış. Eyüp 
oyuncaklarının çeşitleri; aynalı araba, çıngırak-
lı araba, düdük, kaynana zırıltısı, davul, ayna, 
telli dolap, masa ve sandalyeler, saltanat kayı-
ğı, dönme dolap şeklinde sıralanabilir. Oyun-
cakların bir türü olan saltanat kayığından da 
anlaşılacağı üzere, Eyüp oyuncakçılığı gele-

Aynalı araba. 
(Görsel, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan 
Kültürel Miras Müzesi’nde alınmıştır.)

Davul, beşik, düdük. 
(Görsel, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan 
Kültürel Miras Müzesi’nde alınmıştır.)
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neği Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya 
çıkmış ve sona ermiştir. Oyuncakların malze-
mesi kildendir. Renkleri ise kırmızı, sarı, mavi 
gibi ana renklerdir. Burada amaç, çocuklara 
ana renk kavramını öğretmektir. 

Oyuncak kültürü ülkemizde çok eskilere daya-
nır. Türkiye’nin tarım toplumu olduğu yıllarda, 
kız çocuklar bezlerden bebeklerini diker, evcilik 
oynarlardı. Sokağa çıkıp, tekerleme söyleyerek 
ip atlarlardı. Erkekler ise dedelerinin el emeği 
ile yaptıkları topaçları çevirip birbirleriyle yarı-
şırlardı. Kasaba gidip aşık kemiklerini alıp eve 
getirirler, annelerine kaynatmaları için verirler, 
böylelikle aşıklar temizlenmiş olurdu. Aşıklar 
dizilir, belirli bir mesafeden atış yapılırdı. ( Aşık; 
adını “aşık atmak” deyiminden alan kemikten 
yapılan bir çeşit oyuncak.)

Ağaçların dalları bıçak yardımıyla düzleştirilir, 
çelik çomak oynanırdı. Mahalle aralarında-
ki dar sokaklar ya da boş araziler çocukların 
yegâne oyun alanlarıydı. 80’li yıllardan sonra 
çocuk parklarının inşası ile geleneksel oyunlar 
ikinci plâna düştü. Çocuğun bedensel gelişimi 
ilerledi belki; ama el becerisi yok edilmeye terk 
edildi. Teknolojinin gelişmesi, köyden kente 
göç ve geleneğin aktarılamaması nedeniyle 
Türkiye’deki çocuklar artık bilgisayar oyunlarıy-
la günlerini geçiriyor, ne bedensel ne de ruhsal 
gelişimini tamamlıyor. 

2000’li yıllarda Çin yapımı plastik oyuncakların 
atağa kalkmasına karşılık, buna bir alternatif 
olarak ahşap oyuncaklara hızlı bir geri dönüş 
olmuştur. Bunun en önemli nedeni, plastiğin 
zararlı olmasına karşın ahşabın doğal madde 
olmasından kaynaklanır.

20. yüzyıla gelindiğinde yavaş yavaş bu oyun-
caklar kaybolmaya başlamış¸çünkü hem ge-
lenek kendini yenileyememiş hem de batıdan 
gelen oyuncaklara alternatif oluşturamamıştır. 
2005 yılında İşkur, Avrupa Birliği ve Eyüp Be-
lediyesi’nin katkılarıyla Fener ve Balat semt-
lerinde oturan işsiz kadınlara Eyüp Oyuncağı 
Yapma kursu verilir. 

Yapılan bütün oyuncaklar, üç ay boyunca 
Topkapı Sarayı Müzesi Darphane-i Amire Bi-
nası’nda sergilenmiştir. Bu sergi sayesinde 
Ankara’da Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi 
Bölümü başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz tara-
fından 2005 yılında kurulan Somut Olmayan 
Kültürel Miras Müzesi’nin Çocuk Oyunları ve 
Oyuncakları Bölümü’ne Eyüp Oyuncakları Bö-
lümü de eklenir. Somut Olmayan Kültürel Mi-
ras Müzesi, UNESCO’nun 2003 yılında kabul 
ettiği ve Türkiye’nin 2006 yılında taraf olduğu 
Somut Olmayan Kültürel Miras’ın Korunması 
Sözleşmesi (SOKÜM) ile kurulmuş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Söz konusu müze hafta içi 
her gün 09.00-17.00 saatleri arasında gezile-
bilmektedir. 

Türkiye Somut Olmayan Kültürel Miras çalış-
malarında başarılı bir durum sergilemekte; 
Meddah, Karagöz, Sema, Güreş, Keşkek gibi 
geleneklerin Türk mirası olduğunu tüm dünya-
ya kabul ettirmiş ve duyurmuştur. Eyüp Oyun-
caklığı’na benzeyen oyuncak geleneğini Hır-
vatistan UNESCO’ya somut olmayan kültürel 
mirası şeklinde kabul ettirmiştir. Umarız Türki-
ye de somut olmayan kültürel miras listesine 
oyuncak kültürünü de ekleyebilir…

Sandalyeler El arabası


