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T ürkiye'de ge nel o larak ke ntlerde hi r k i ş i l l ksizlest irme ile ka rş ı karşıy.ı bu 

lunmaktayız . Lsasen in-anlann ürettiği çevrenin doğaya egemen olması. do

Xa1 dengeyi de bozmak ı a . çöz üm diye sunuları günümüzün yapıl an (kı

kent k rc bire r yarua ~ib l ya p ış makta dır. Tüm kent ler birbirine benzemcktc .

kendi kişilikleriyle 31111"n. ke ndine has özellikleri 013n kentlerimiz yok de

tıccek kada r az g örü nmckıed t r .

Ayrıca kcnıler« miras o larak l nra kılan eski mekanlarm da değerin i bilerne 

mekte üst üm üzc yoktur.

Oysa gc ı:.:11liştcn bugüne miras kalan va rlıkların gü n

celk-ş r irilvrck bug ünün de ğerine katkıda bu l unması

için çaba gösteril mel idir, Bu bağlamda Anado lu Üni

versitesi . ( Esk i şeh ir kenti için) geemi ş ren mira s kalan

Odunpazarı se mtinde üzerine düşen öncülük g örevi ni

yerine geri rrnişur. Anado lu Üniversitesi yöneticileri.

eski Askerlik Şubes i o larak biline n ta ş binayı "Cumh u

riyet Tarihi M üzesi" yapmış. bir grup evi birleştitip ve

nilcşı i rcrek "Odunpaza rı Kon u kevi" adıy l:ı küçük bir

o tele d ön ü ştürmü ş ve so n ola rak da konu t o larak kul

lanılm ış yüz yı ll ık iki evi aslına uygun restore ettirerek "Eğitim Kari ka

türleri M üzesi" o larak ha yata gcç i r rn i şnr .

Odunpazarı

Eskişeh i r' i n Odunpazarı semıi : Ta rihi \ 'C Kentsel Sit Alanı olarak tescil cdil -

Prof. Ati/a OlER



Binanw müıe olmadan onceki hali.
Restorasyon işlemi teşısnncmos ahşap taşıyıcılar dışmda kalan bina eleman

lafı tamamen yıkJfmış, çürüyen ahşap malzeme yeni/enmiş , temelsistemi
takviye edılmış veduvar/ar tekrar yapJfnl/şt/{ . Fatagrafta; binanm ahşap Iskelet

halindeki goninWsl!.

miş ve dolayısiyle korunınaya alınmış bir bölged ir. Bu semt kentin güne

yinde, tcpclcnn üzerine kurulmuş eski hir yerleşim yeridir. i ler sokağında

Osmanlı sivil mimari örneklerinin bulunduğu, ahşap sus lernch. bitişik dü

zenli, cuınbalı evleri ilc kişiliğini korumaktan yorulmuş, yiprannuş ama ha

Lı yaşayan bir hölge durumundadır. Kurşunlu Camii ve Kül liyesi, Tiryakiza

de Hasan Paşa Camii, Şeyh Ş ehabettin Tü rbesi gibi dini yapılar, Birinci Ulu

sal Mimarlık Dönemi özelliklerini taşıyan Atatürk Lisesi gihi kamusal ya

pılar ve yıkılmaya yüz tutmuş boş konutlar, içinde ailelerin yaşadığı ayakta

durmaya çalışan evler bu semttc bulunmaktadır. Genelde buradaki evle i'

bahçcu olup , yükseklik olarak da üç katı geçmemekte, geniş sacakları. ka

pıları, pencereleri, tavanlan. dolapları ve diğer ahşap işlerinde büyük bir lis

talık , kalem iş<.;'iliği ve oyma sanatından örnekler görülmekıedir. Yapı mal

zemesi olarak ahşap, kerpiç ve moloz taş kullanılmış, çan örtüsü için de ço

ğunlukla oluklu kiremir tercih edilmiştir.

Karikalür Müzeleri

Gelişmiş ülkelerde akla gelebilecek hemen her konuda ıuüzclcr kurulmuş

tur. Bunları biçimsel, içeriksel ve işlevleri açısından sınıflandırmak olasıdır.

Sanat, ctnografva, bilim, teknoloji, tarih, basın, askerlik ve benzeri konular

daki muzeler bir çok ülkede faaliyetlerin i sürdürmektedir. Dünyada sanat

sal amaçlı müzeler hep ön sıralarda ycr almıştır. Karikatür müzeleri de sa

natsal muzeler sınıfında dcğcrlcndirilrnektedir.

Karikatür nurzeleri sayısalolarak diğer türlere nazaran çok fazla değildir.

Ancak y ıllar içerisinde yenileri a çılmaya devam etmektcdir. Bulgaristan'da

"The House of Humour and Saıirc", İtalya'da "Museo Inte rnazio nale DelIa

Caricanı ra Tolerıtino'', Polanya'da "Muscurn of Caricature in \Varsaw", Ai

marıva 'da "\Xriıııe1m Busch Muscum", İsviçre'de "Karikaturen - Caıtoons Mu-



Müıe btnssınde restorasyon çstışmesı yaplIJyor. Restorasyondan sonra EtitimKarikatürler! Müıesi'nin son hali

seu ın Basel" n: Japonya'da "Komi vubersu Cal100n and Com ic Museu m" çok

ünlü ka rikatü r müzeleri olarak bilinmek ted ir. 1999 yı lında yapı lan ara ştır

rnada 30 karika tür müzesi bu lunmuştur (A. Özer (1999) Karikat ür xtüzele 

ri. Karikatür Vakfı Yayını , Ankara>. Yeni kurulanlar "e va rl ığından haberdar

olunamayanlar da tahmini olarak ıo gibi sayıll rsa tüm dünyadaki karfkatür

m üzesi sayısı 40' ı geçmez.

İsta nbul Büyükşeh i r Be lediyesi'ne bağlı "c Karik aı ürc ü l er Derneği tarafın

da n vö ne tile n "Karikat ür ve Miza lı x tüzcst" 1975 yı l ında kurulmuş "c Tü rki

yedeki ilk karikarü r müzesid ir . Anadolu Üniversiıesi Eğitim Karikm ürleri

Müzesi; ikinci kariketü r müzesi o larak ta ribe gc çmistlr.

Odunpazarı'nda Eğitim Karikatürleri Müzesi
Eğitim Karik.u ürlc ri Müzesi bi nas ı . Eskişehir Odu npazarı SIT Alanı içinde

bul unmaktadır. Bina ; 1980 y ı l ında Kültü r ve Tabiaı Varlı k larını Ko ruma Ku

nı lu tarafından kayıt altına a lınmış t ı r. İ ki k atlı olan yapının 19BO'1i yıllara ka

dar konut olarak ku llanıld ığı bilinmektedir. Cephe lerde çıkmalar ve ahşap

basık ke merler ile ahşap silmeler yapının d ış karakterini oluşturmaktad ır.

Ze min katta bir a na me kan ve üc oda, üst katta ise sofa ve beş oda bulun

maktadır. Dolar sistemleri. gusülharıe "c ocak gihi (yapıldığı dönem ihti

yaçlarını karşılamak amacıyla) me kan sal bölümlere de sa hiptir. Döşeme "c
tavanlar ahşap kaplamadır. To plam yapı alanı 265 m2, yapım tekn iği ise: ah

şap karkastır.

Bu yap ı, Anad olu Ünivers ites i Mimarlik ve Mühe ndislik Fak ültes i ve Yap ı

İ şleri Daire Başkanl ığı tara fından proj el erıdiril ip " Eğ i t i m Kari kat ürlcri M üze

s i" o lara k kullanılmak amac ıy la restore edi lmiş tir. Restorasyon ça lışmala rın

da yap ı taş ıyıcı sistemi :ıy nı te knikte yenilenmiş ve yap ı günümü z koşu l la 

n nda kulla nılabilir hal e get irilmiştir. Yapının üzgün kiml iğin i n korunınasma

dikka t edilm iş ve Odunpaza rı yapı dokusunun yaşatılması için katkıda bu

lunma k a rrıaçlan rmşnr. Yapının özgün n itel iği ko runmaya cal ısıl ırken cağ-



Satış BIJlumu; Mıizede

nemtsnsn kaıalog, ıenoosu;

afiş gitJıızleyıcllerm satm
alatJilecegl mstzemetenn

sergi/endıgi kdşe

Çeşıtlı ulkekaflkaturcOleflmn
esenetinın sergi/endıgı üst

sa/an.

duş te knik donanım n : altyapı da binaya entegre edilmiş . elektrik donanı

mı, yangın n la rın ı . internet ve telefon bağlantıları sa ğlanmış. elektrikle ıs ıt

ma sistemi de gcrçek leştirilcrck ca ğdaş b ir ın ü zc yapıs ı elde edilmiştir. Ay

rı ca ınüzcnin 5') m 2 ala na sahip küçük bir bahçesi de mevcuttur. Bu ha lı 

ccnin duvarları Turh a n Selçuk ve Tan Ora l'd an (metal ma lzem e ile yapıl

mış ) birer kurikatürle sü slcnnuşur.

Müzcfvr: geemiş iri k ültür değerlerini (bugün ile karşı

la stıruıak için) belirli bir düzen içerisinde korumak ve

serg ileme k amacıyla oluşturulurlar. Eğitim Karika tür

leri Müzesi de buna uyg un olarak vapılandmlnuşur.

iki ka tlı olan Eğ i t im Karikatürlcri Müzcsi'riin üs t katın

da , Tü rkiye d ışındak i u stal arın kar ikatürlerinin se rgi

l cndi ği b ir ana sa lon , siyasi liderlerin port relerinin bu

lunduğu Portreler Odası. müzenin bulunduğu kentte

ki cize rle rin tanıuldun Eskişehirli Karikat ürc üler Oda

s ı. ( eşitli kari k.n ü r c-tk inhklc riuc ait afislcrin bulunduğu Afiş Odası. Türk ka

rikaı ürcülcrirun t a nıtıl d ı ğ ı 2 adet Tü rk Karikaıür Usta ları Odası b ulun makta

dır , Üst kattak i kar ikatürler: daimi sergi şek li nde nıüzc kolcks tvon u ndaki

ese rle rden ol usrurulmuşrur. Ayrıca önemli mizah dergileri. kitaplar. tabak

lar. he yke ller de came kan lar içinde sergilcn mektcdi r,

Ze min katta : o rta salon değ işken sergile riri yapılabileceği alan olarak d ü

zcn l en uuşur. Per iyodi k olarak gerek kişisel ve gerekse karma sergik-rm <1 ( 1

labi leceg! b u salon . ( yanl ış bir kanı olarak muze le r icin bilinen: durağan,

de ğişmeyen mü:«: anlayışını yıkara k) yaşaya n bir m ü:«: o rtunu ol u şturmak

için düzenlenmişti r. Ze min katt a: yönetim odası, ar~ i\' odası ve araştırma

uygu lama ça lışma la rı n ın yapıld ığı b ir başka mekan da bu lunmaktadır. Ara ş 

nnu.ı-uvgulama odası : bilgisaya rl a rın ve kitap dolaplarının ye r a ld ığı oda

dı r. Bilgisaya rlar internet bağlanr ı lı ve ın ü zc arşivindcki karikat ürlc ri izlem e

ola nağ ı ile donaubu ışur. Kitaplıkuı 770 adet "karikarür" konulu (tez. maka

k. araşnrm. ı çahsmnsı . albüm vh,) kitap bulunmaktadır. Zemin katta ın ü zc

yi ziyaret edenlerin yanlarında g ötürchilmelen için kitap . kartpos tal. afls .

karalog n: hediyelik eşya la rın bulunduğu hir de sa

lı :;> bö lümü vardır,

Eği ıim Karikmürleri \lüzesİ: O d önemdeki Anadolu

Ünin~rsites i Rektörü olan Prof. Dr. Engin "TAÇ'ın di

rvkuflcriyle 17 Ara lık 2004 tari hinde Karik.nu r Sanat ı

nı Araşunna ve Uygulama Me rkezinin bir kurul uşu

olara k hizmete sokulmuştu r. i {e nü z m üze kurulma 

dan önce iki önemli girişimde bulunulmuş bu gir i

ş i nıle m üzc arşivinin çekirde ği olu ştu rulmuştur. Bun -



Turhan SElÇUK . sergisinin aÇılışmda

Rektör Prot.Or.fnginArAç'labirl/kte.
(28022005)

-

Semih BAıeIOClU. sergı açılışmda

Esllişehirli ziyaretçi/erle.
(06042005)

lardan ilki 2000 yı l ında d üzenlenen "Yeni Bir Yüzy ı la Girerke n Eğitim So

runları" konulu uluslararası sergi; bu sergiye }1 ülkeden 19:; ka rikatürcü

4R2 karikat ür göndermişt i r. diğeri ise 20<H y ı lı nda dü zenlenen " E-Eğiı i m, E

Avrupa, E-Euro EEE?!" ko nul u ulusla ra rası sergi; bu se rgiye de :~7 ülkeden

1.:;6 karik.uurcü (}20 ka rik m ür gönderm i şt ir. Çin 'den İ talvava. Urug uay'dan

Yuna nistan 'a Belçika'dan İsrail'e kadar dünya kartkatürünün pek ço k ıcm

silcisin ln eseri müzenin arş iv i ne hu sergiler sayesinde girmiş t ir. Bu kole ksi

yo ndan seçilen karikatürk-rin bir bölümü mü zenin üst katında sergilenmck

tedir,

Müzcntn açı lı~ıyla birlikte a h kattaki sa londa önce Tan OHAL'ın " Eğil t i m"

adın ı verdiği se rg i gcrçckleştiril n uşti r . Dah a sonra s ı ra s ıy la Turhan SELÇUK,

Scııı i lı Il Aı.cIO(~ı.u, Gürbuz Doğan EK~io(; ı.u , Scmih POHOY. Feth i DE

VELİOGLU gi bi T ürk ka rıkat ür ünün önemli isimleri sergile r a<,:m ışt lr. Ayrıca

Almanya'da EXIL Kulturkoordirıation Kurumu ta rafında düzenlenen ulusla

rarası "Kadın Dünyaları " konulu yanşma sergisi ve genç yaşta aramızda n ay 

rı lan Necat i ABACr)'1 anma sergisi de gen...ekleş t iri lm i ş t i r .

Cumhu riyet gazetesi çize ri Scmih Poroy'u n sergisinde önceden <s' iz il m i~ "su"

konulu karikatürlcrin yanında öz el olarak Esk i şehir ve Anadolu Ürıiv cr

s itesi'ni ko nu a lan karikatü rler uc yer alm ı ştır. Serg i so nunda Seıuih I'orov.

Esk i şehir ve Anadolu Üniversitesi ile ilgili çizdiği karika türlerin i ın ü zeye

hağışlamıştır.

Toplam olarak Eğitim Karlkatürk-ri M üzesi'nde bir y ıl içinde l) önemli sergi

gerçeklcştir i lmiş, bu sergile rde 760 karikmür scruilennuş. müzcyi \ T se r

g ile ri S300 den fazla kişi ziyare t cuuiş ı i r . Sergilerden sonra sanarcılar top

lam 9H eserini müzeyc bağışlanuş. gerek sa na tçı l ar ve gerekse sanatsever

ler de 770 adet karik utür k itabuu araşunuacı l.mn hizm etin e sunulma k üze re

m üzeye lnraknuşlardrr.

Eğitim Karikatürleri Müzesi henüz hir yaşındad ı r ve b ir yıllık yaşarnı ice-ri

sine hir de ödül sı ğdurruşu r . "Eskişehir Sanal Derneği " 2005 yılında



•....

Türk Karikalur Uststen
Odası.

Anadolu Ünive rsitesi'ne ait Çağdaş Sanatlar Müzesi

ve Eğitim Karikat ürleri Müzesi'ni "Müze Ödülü" ile

ö dü l l end i rm iş t i r .

Son Söz
Müzeyi bil erek ya da rası l a rıu olarak ziyaret eden

ler çoğun l uk la ol umlu tepki vermektedi rler .

Müzcvi . sa natsal e tkinli k olara k izleme k için gelen

lerin dışında sadece mekanı görme k iste ye n.

bi narım özelliklerini. res torasyonunu me ra k ederek

ziyaret edenler de bulunmaktadır.

Sanat clcştirmcni ve Hürriyet Gösteri Dergisi Yazı

İşl eri Müd ürü l lami ÇA(; I)A~ m üzenin anı defter in

de: "Ya lnız Esk işeh i r için değil . Türk iye için ço k

ünemli b ir i ~i başarm ışstru z. Özellikle müxccil ik ve

korumacılık acısı ndan öne mli bir katk ı. Kent için .

üniversite için ne mut lu, Karika türcüle r için de " ,"

şek l i nde g örüşlerini d ile getirmiştir.

Bu müze. yirminci yüzyı l da altın dö ne mini yaşayan

Türk karikatür sanatının değerli ustalarını eserleriy

IL' b irlikte gelecek kuşaklard aktarabilir ve unutul ınamasın ı sa ğ layabilirse ne

mutlu " ,
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