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Halit Şengöz küçük yaşta tezgah başındaydı

Son Eyüp 
'oyuncakçısı

Bugün 68 yaşında olan Halit 
Şengöz çok küçük yaşlardayken 

tezgah başına geçmiş. Yıllarca 
tahta oyuncak yapan Halit Usta, 
dükkanı babasından 1955 
yılında devralmış. Babası da 
1924 yılında açtığı dükkanda 
31 yıl çalışmış.

İs k e n d e r  Ö z s o y

C ahit Sıtkı Tarancı, 
‘Çocukluk’ adlı şi
irinde, şöyle seslenir: 
"Affan Dede’ye para 
saydım / Sattı bana 

çocukluğumu / Artık ne yaşım 
var, ne adım / Bilmiyorum kim 
olduğumu / Hiçbir şey sorul
masın benden / Haberim yok 
olan bitenden / Bu bahar ha
vası, bu bahçe / Havuzda su şı
rıl şırıldır / Uçurtmam bulut
lardan yüce / Zıpzıplarım pırıl

pırıldır / Ne gü
zel dönüyor çem

berim / Hiç bitmese ho
roz şekerim."

Bir özlemdir dile getirdiği 
Tarancı’nın.

Keşke bizlerin de bir ‘Affan 
Dede’si olsa ve ona para sayıp 

alabilsek çocukluğumuzun 
— s, oyuncaklarını; uçurtmaları,

£ —C Z  çemberleri, zıpzıpları, ör-
dek arabalarını, trampetleri 

ve kamyonları.
Çocuk ve oyuncak: Biri diğe

rinin tamamlayıcısı. Çocuk oyun- 
caksız büyümüyor, oyuncak ço
cuk olmadan olmuyor.

Şimdi bilgisayar çağının 
oyuncaklarını bir kenara bıraka
lım ve 1950’!i yıllara, hatta biraz 
daha eskilere gidelim.

Mekân, İstanbul’un Eyüp 
semti, çocukların oyuncak cen

neti.

OYUNCAKÇILAR ÇARŞISI
Eyüp’te ‘Oyuncakçılar Çarşı- 

sı’na girildiğinde, yok yoktu. O 
günün koşullarına göre her ço
cuğa uygun bir oyuncak satılı
yordu dükkanlarda. Bugünün 
orta yaş kuşağı İstanbulluların 
özlemle andığı yıllardır o yıllar.

Ama o güzel günler fazla sür
müyor, 1960’lara gelindiğinde, 
Eyüp oyuncakları plastiğe yenili
yor ve tarihe karışıyor.

BÜYÜK USTA:
KADRİ ŞENGÖZ

Bu yazı, son Eyüp oyuncak
çısı Halit Şengöz’le babası Kadri 
Şengöz’ün öyküsü aslında...

Eyüp oyuncakçılığının bü
yük ustası Kadri Şengöz, 
1939’da teneke oyuncaklar pi
yasaya girmeye başladı-
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ğında, "Eyüp oyuncakçılığı öldü 
artık" diye isyan etmişti.

Kadri Usta’nın oğlu son 
Eyüp oyuncakçısı Halit Şen- 
göz’ün isyanı da plastik oyun
caklara oldu. Plastik oyuncak
lar, Eyüp’ün tahta oyuncakları
nı, testilerini, teflerini, kamyon
larını, kaynana zırıltılarını kazı
dı çocukların belleklerinden.

PLASTİĞE TESLİM İYET
Bugün 68 yaşında olan Halit 

Şengöz çok küçük yaşlardayken 
tezgah başına geçmiş. Yıllarca 
tahta oyuncak yapan Halit Usta, 
dükkanı babasından 1955 yılın

da devralmış. Babası 1924 yılın
da açtığı dükkanda 31 yıl çalış
mış.

Halit .Şengöz, kendi işinin

başına geçtikten sonra, Eyüp 
oyuncağı yapmayı pek sürdüre
memiş. Plastik oyuncaklar kar
şısında, onun da gücü kırılmış

Eyüp
oyuncakçılığının 
büyük ismi Kadri 
Şengöz (siyah- 
beyaz fotoğraf), 
1924 yılında 
açtığı dükkanda 
mesleğe
başlamış ve daha 
sonra işi oğlu 
Halit Şengöz’e 
(altta)
devretmiştir.

Oyuncağın anavatanı Almanya
'Oyuncaklı Dünya' kitabının yazarı Prof. Dr. Bekir Onur'a göre, oyuncağın anavatanı, Almanya. Oyuncak 
tarihiyle ilg ili bütün kaynaklarda, Alman oyuncakçılığı en önemli yeri tutuyor.
Prof. Onur, bu olguyu kitabında şöyle özetliyor: "Batı dünyasında oyuncağı düzenli sanayi türüne'dönüştüren 
ilk ülkenin Almanya olduğu bilinmektedir. Avrupa'da ilk büyük oyuncak yapımcıları, Kuzey Almanya'da ortaya 
çıkmıştır ve büyük ölçüde Bavyera'nın saat yapımcıları bölgesi çevresinde toplanmışlardır. 19. yüzyılın ilk 
yarısında, Alman oyuncak sanayiinin merkezi Nüremberg'di. Almanya'yı oyuncak sanayiinin öncüsü yapan 
nedenlerin başında, Kuzey Almanya'daki sık ormanların varlığı ve yörenin uzun bir dinsel figür yapma 
geleneğine sahip olması gelmektedir.”
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Üstte, Münif
Fehim'in bir
illüstrasyonu:
Külhanbey
kılıklı bir
seyyar satıcı,
sırtında
oyuncakları,
kursak
düdüğünü
öttürerek
mahallenin
çocuklarını
çevresine
topluyor. Sağ
üstte ve alt
sırada, Şehir
Müzesi
koleksiyonunda 
yer alan son 
örnekler.

Şehir Müzesinde korunuyorlar
Eyüp'te oyuncakçılığın ne zaman başladığı kesin olarak bilinmiyor. 
Evliya Çelebi 'Seyehatname'de Eyüp oyuncakçılarının 100 dükkanda 
105 nefer olarak çalıştıklarını yazıyor. Eyüp oyuncakçılığının yakın 
zaman tanıklarından biri de İstanbul'u gelecek kuşaklara aktarabilmek 
uğruna bir ömür veren Reşad Ekrem Koçu'dur.
Koçu, İstanbul Ansiklopedisi'nin iO'uncu cildinde Eyüp oyuncaklarıyla 
ilgili olarak şunları yazmış:
"Geçen asır sonlarında Avrupa'nın fabrika yapısı pek çekici ve çeşitli 
oyuncakları gelinceye kadar yüz yıllar boyunca İstanbul'da çocuk 
oyuncakları, el ile işleyen sanatkarlar tarafından adeta bir iş ocağı 
halinde Eyüp'te yapılmıştır ve Türkiye'nin her tarafına Eyüp oyuncağı 
adı ile yayılmıştır. Eyüp oyuncakları yüzyıllar boyunca Eyüp'te 
oyuncakçı dükkanlarında İstanbul'un her semtinde attar dükkanlarında 
ve büyük şehri sokak sokak dolaşan ayak satıcısı oyuncakçılar 
tarafından satılmıştır.“
Malzeme olarak deri, tahta, toprak ve teneke kullanılarak sadece el 
emeğine dayalı Eyüp oyuncaklarından 20 örnek, bugün İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Müzesi'nde özenle korunuyor.
Müzedeki oyuncakların dökümü şöyle: Dört araba, iki beşik, üç tef, bir 
dönme dolap, iki topaç, bir şeytan minaresi, bir cambaz, bir el arabası, 
bir trampet, bir davul, bir kaynana zırıltısı, bir sandalye ve bir tel 
dolap.

ve oyuncak yapmayı bırakmış. 
Ancak elindeki stoklarla uzun 
süre idare eden Halit Usta so
nunda plastiğe teslim olmuş ve 
1982 yılına dek, plastik oyun
cak satmış. Halit Şengöz o ta
rihten sonra meslek değiştirerek 
dinsel yayınlar ve kaset satmaya 
başlamış.

YEDİGÜN’DEKİ RÖPORTAJ
Tarihin tanıklığına dönelim 

ve Kadri Şengöz’ün, 1939 yılın
da Yedigün dergisinde kendisiy
le yapılan röportajda söyledikle
rine kulak verelim:

"Eyüp oyuncakçılığı öldü ar
tık. Bugün burada bir ben bir de 
iki dükkan aşağıda diğer bir 
oyuncakçı kaldı. Elimde kalan 
son tahtadan bir iki deve daha 
yaptıktan sonra tezgahı söküp 
çıkaracağım..."

Şimdi de oğul Halit Şengöz’ü 
dinleyelim:

"Babam o yıllardaki isyanı
na rağmen, mesleğini 16 yıl da
ha sürdürdü. Ben 77 yıldır çalış
tırdığımız bu dükkanı, babam
dan 1955 yılında devraldım. 
Çok iyi hatırlıyorum, dükkana 
ilk adımımı attığımda, üç yaşın
daydım. Ben altı yaşımdayken, 
babam dükkanı bana emanet
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eder, malzeme almaya giderdi. 
Biz burada sadece deve değil, 
tahtadan çift beygirli at arabala
rı, ördek arabaları, aynalı beşik, 
palyaço, Karagöz-Hacivat, tram
pet, davul, def, kamyon, kaynana 
zırıltısı, beşik yapar ve satar
dık..."

MALZEME: TAHTA VE 
TOPRAK

Şimdi tekrar 1939’a, Yedi
ğim dergisinin sayfalarına dönü
yoruz. Söz yine baba Kadri Şen- 
göz’de:

"Zevkler çok değişti. Vaktiy
le bizim ‘kaynana zırıltısı’ dedi
ğimiz bir oyuncağımız vardı. Öt
meye başladı mı, durmak bil
mezdi. Yeni damatlar, yeni ge
linler kaynanalarına nispet olsun 
diye mi bilmem, kucak kucak 
alırlardı. Ancak gün geldi, Avru
pa’nın oyuncak fabrikaları ve te
neke oyuncakları ile rekabet 
edemez olduk..."

Evet; 1939’da Yedigün der
gisi muhabirine bunları anlatan 
Kadri Şengöz’ün oğlu Halit Şen- 
göz ise bize bugün ‘kendi zama
nını’ şöyle aktarıyor:

"Plastiğe teslim oluyordum 
yavaş yavaş. Rahmetli babam, 
teneke oyuncaklara isyan etmiş

ti. Ama yine de 16 yıl dayandı. 
Ben plastiğe daha çabuk teslim 
oldum. Bugün tezgah başına 
geçsem, oyuncak yaparım. Hem 
baba mesleğini sürdüremediğim 
hem de İstanbul’a has bir güzel
liğin yok oluşunu gördüğüm için 
çok üzgünüm. Biz sadece tahta 
oyuncak yapmazdık. Topraktan 
düdüklü testi, aynalı testi ve dar
buka da yapardık. Bunları kendi 
çömlekhanemizde yapardık..."

Son Eyüp oyuncakçısı Hajit 
Şengöz’ün bir başka üzüntüsü

de, yaptığı oyuncaklardan bir te
kinin bile elinde bulunmaması 
ve yıllarca kullandıkları araç ge
recin, hele hele, elle çevrilen şerit 
testerenin hurdacıya satılmış ol
ması...

İstanbul’da bir zamanlar 
Eyüp oyuncakları satılırdı.

Her güzel şey gibi, o oyun
caklar da yok oldu.

Eyüp oyuncakları artık mü
zelerde, oyuncak koleksiyoncu
larının korumaları altında gele
ceğe saklanıyor.

Sami Güner’ in 
objektifinden, 
Eyüp
oyuncakçılar 
çarşısının son 
yılları (solda). 
Yıl 1939;
Kadri Şengöz 
tezgah başında. 
Karşısında, 
kendisiyle 
röportaj yapan 
Yedigün dergisi 
muhabiri. 
Tezgahın 
üstüne, 
o dönemin 
çocuklarını 
imrendirecek 
‘ çift beygirli at 
arabası’ (altta).
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