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Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen, Eskiflehir'in ad›n› tüm

Türkiye'ye duyuran projelerine bir
yenisini daha ekledi. Dünyan›n
pek çok ülkesinde bulunan Mada-
me Tussauds Müzesi'nin Türki-
ye'deki ilk örne¤i olan ve Bafl-
kan Büyükerflen'in Büyükflehir
Belediyesi'ne ba¤›fllad›¤› hey-
kellerin yer ald›¤› Y›lmaz Bü-
yükerflen Balmumu Heykel-
ler Müzesi, müzede heykelle-
ri bulunan Orhan Gencebay,
Haldun Dormen, Göksel Kor-
tay, Göksel Arsoy, Nevra Serez-
li, Rutkay Aziz, Tar›k Akan, Emin
Çölaflan gibi çok say›da sanatç›,
gazeteci ve yazar›n kat›l›m›yla
hizmete aç›ld›.

Y›lmaz Büyükerflen Balmumu
Heykeller Müzesi, Büyükflehir Be-
lediyesi'nin yeniden hayat verdi¤i
Odunpazar› Evleri'nden olan ve
Ça¤dafl Cam Sanatlar› ile Kent
Belle¤i müzelerine  de ev sahipli¤i

yapan Kent Müzeleri Komplek-
si'nde yer al›yor. 

Müzede; Prof. Dr. Y›lmaz Büyü-
kerflen'in, Eskiflehir Büyükflehir

Belediyesi'ne ba¤›fllad›¤›, tarihi
karakterler ile yerli ve yabanc›
160'dan fazla ismin heykeli bulu-
nuyor. Atatürk'ün çeflitli dönemle-
rinin yan› s›ra, Atatürk'ün ailesini
de yans›tan heykellerin oldu¤u
müzede; yerli ve yabanc› devlet

adamlar›n›n, sanatç›lar›n, medya
mensuplar›n›n ve sporcular›n can-
l› hissi veren heykelleri de¤iflik
dekorlar önünde sergileniyor. Y›l-
maz Büyükerflen Balmumu Hey-
keller Müzesi'nde Eskiflehir'in ve
Türkiye'nin tarihinden kesitlere

de yer veriliyor.
Ziyaretçilerin, balmumu
heykellerle foto¤raf çektir-
me imkan› da bulduklar›
müzenin gelirleri; ba¤›fl
flart› gere¤ince k›z çocuk-
lar› ile engelli çocuklar›n

e¤itimi için kullan›lacak. Ge-
lecek dönemlerde, Eskiflehir'i

ziyaret eden ünlü sanatç›lar›n öl-
çüleri al›n›p özel ölçülü foto¤rafla-
r› çekilerek yap›lacak heykelleri
müzeye konulacak.

Tam biletin 3, indirimli biletin de
1,5 lira oldu¤u müze pazartesi
hariç sabah 10.00 ile 12.30 aras›
ö¤leden sonra da 14.00 ile 17.00
saatleri aras› aç›k. Müze hafta-
sonlar› 18.00'e kadar gezilebilir.

“Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi¤imiz insanlar
kadar›z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur du-
yulacak insanlar yetifltirdik. Ancak tarihimize de insan-
lar›m›za da hak ettikleri de¤eri vermedi¤imizi düflünü-
yorum. Balmumu heykeller, tarihle ve ünlü kiflilerle in-
sani bir temas kurmaya çok uygun. Balmumu heykel-
leri bu yüzden seviyorum. Umuyorum ki, yapt›¤›m›z
heykeller, tarihimizle, insan›m›zla, yani kendimizle ba-
r›flmak konusunda, kar›nca karar›nca da olsa bir kat-
k› yapacakt›r.”

Y›lmaz Büyükerflen

BÜYÜKERfiEN’‹N TÜRK‹YE’YE ARMA⁄ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES‹ AÇILDI

BALMUMU HEYKELLER HAKKINDA
Balmumu, canl› görünümlü heykeller yapmaya

son derece uygun bir malzemedir. Balmumundan ya-
p›lm›fl heykellerden oluflan ilk müze, Londra'da 1835
y›l›nda aç›lan Madame Tussauds Müzesi'dir. Madame
Tussauds Müzesi, ziyaretçilerin tarihi ve popüler kifli-
lerle temas kurmas› konusunda balmumu heykellerin
ne kadar baflar›l› olduklar›n› göstermesinin ard›ndan,
h›zla yayg›nlaflt›. Dünyan›n pek çok yerinde balmu-
mu heykellerden oluflan müzeler aç›ld›.

Y›lmaz Büyükerflen Balmumu Heykeller Müzesi,
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyü-
kerflen'in Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤›fllad›¤› hey-
kellerle aç›ld›. An›tkabir'de, Samsun'da, ‹nebolu'da,
‹zmir'de, Harp Akademileri’nde ve Deniz Harp Oku-
lu'nda sergilenen Balmumu Atatürk Heykelleri de
Y›lmaz Büyükerflen’in imzas›n› tafl›maktad›r.

Büyükflehir Belediyesi'nin yat›r›mlar› sonucu Türkiye'nin yeni turizm
de¤eri haline gelen Eskiflehir'e daha çok turist gelmesine katk› sa¤laya-
cak Y›lmaz Büyükerflen Balmumu Heykeller Müzesi aç›ld›.

Müzenin Demokrasi Salonu’nda Türk Siyaseti’nde iz b›rakanlar yer al›yor. Arzu eden ziyaretçiler
bu alanda görev yapan profesyonel foto¤raf ekibine, liderlerle foto¤raflar›n› çektirtebiliyorlar. 

Büyükflehir
Belediye Baflkan›

Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in
Eskiflehir'e ve tüm Türkiye'ye ar-
ma¤an etti¤i müzenin gelirleri

engelli çocuklar ile k›z
çocuklar›m›z›n e¤itiminde

kullan›lacak.
















