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ÖZ 

DENİZ MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN  

SALTANAT KAYIKLARININ VE SERGİLEME YAKLAŞIMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

BERFU DEMİR 

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin ardından Osmanlı 

İmparatorluğu’nun sahip olduğu yeni topraklar ve yerleşim alanlarının Boğaziçi 

sahilleri boyunca genişlemesi, deniz ulaşımının gelişmesine zemin hazırlamış ve 

kullanıldıkları yere göre çeşitli isimler alan kayık türleri inşa edilmeye başlamıştır. 

Yüzyıllar boyunca Osmanlı padişahlarını ve hanedan üyelerini taşıyan saltanat 

kayıkları, hem devletin ihtişamını ve gücünü simgeleyecek şekilde yapılmaları, hem 

de zengin süslemeleri ve zarif yapıları sebebiyle bu kayıklar arasında ön plana çıkan 

kayıklar olmuştur.  

 

Bu tez çalışmasında, İstanbul Deniz Müzesi tarafından koleksiyona dönüştürülerek 

günümüze kadar korunan ve kullanıldıkları dönemin teknolojisini, süsleme sanatını 

ve hanedan bireylerinin yaşadığı ihtişamı gösteren somut belgeler olmaları 

açısından önem arz eden saltanat kayıkları tanıtılmak istenmiştir. Deniz Müzesi’nde 

bulunan kayık koleksiyonu, yerinde gözlem yapılarak ve izleyici anketlerinden elde 

edilen verilere dayanılarak incelenmiş; kayıklarla ilgili bilgiler görsellerle 

desteklenerek okuyucuya sunulmuştur. Ayrıca, koleksiyonunda saltanat kayığı 

bulunan yurt dışındaki müzeler araştırılmış; bu müzelerdeki kayıklar, uluslararası 

alanda incelenen tezler, müze personeliyle yapılan yazışmalar ve elektronik ortamda 

elde edilen veriler dâhilinde fotoğraflarla desteklenerek aktarılmıştır. Çalışmada, 

modern müzecilik ve çağdaş sergileme kavramlarına da değinilmiş, Deniz 

Müzesi’nde ve yurt dışındaki müzelerde bulunan kayıkların sergileme 

yaklaşımlarının nasıl olduğuna dair karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak ulusal ve 

uluslararası alanda yapılan literatür taramaları kapsamında konu genel hatlarıyla 

toparlanarak Deniz Müzesi’nin saltanat kayıkları koleksiyonunu sergileme 

yaklaşımının, gelecekte düzenlenecek sergiler ve sunulacak hizmetler için temel arz 

etmesi açısından önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: müze, Deniz Müzesi, koleksiyon, saltanat kayıkları, sergileme, 

sergileme yaklaşımı, sergileme önerileri 
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ABSTRACT 

AN EVALUATION ON IMPERIAL CAIQUES COLLECTION AND  

EXHIBITION APPROACH IN THE NAVAL MUSEUM 

BERFU DEMİR 

After the conquest of İstanbul by the Sultan Mehmet the Conqueror in 1453, the new 

territories controlled by the Ottoman Empire and the expansion of residential areas 

along the shores of Bosporus paved the way for the development of marine 

transportation and new caique types which were entitled according to their place of 

use were constructed. The imperial caiques used by the Ottoman sultans and 

members of the Imperial family for many centuries became the prominent caiques 

by reason of their rich adornments, elegant designs and construction styles 

symbolizing the power and magnificence of the Empire. 

 

In this thesis, the goal is to introduce the imperial caiques collection which has been 

preserved up to the present by the Naval Museum in İstanbul. The caiques are 

important cultural assets in terms of being tangible data which show the technology 

and decorative arts of the period they were used. The caique collection in the Naval 

Museum was examined on-site and based on the findings obtained from the visitor 

surveys, the information about these caiques were given via visuals. Also, foreign 

museums which have imperial caiques collection were researched and the 

information about these collections were given after international theses were 

examined, several emails were sent to the museums’ staff and many data were 

collected via internet. The exhibition approach of the Naval Museum and foreign 

museums was discussed and compared within the contexts of modern museology 

and contemporary exhibition practices. As a conclusion, an overall assessment 

about the issue was made within a national and international literature review and 

some suggestions were made for the exhibition approach of the imperial caique 

collection in the Naval Museum to be the basis for further exhibitions and services.   

   

Keywords: museum, Naval Museum, collection, imperial caiques, exhibition, 

exhibition approach, exhibition proposals 
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ÖNSÖZ 

Bu tez çalışması, Deniz Müzesi’nde bulunan saltanat kayıkları koleksiyonunun 

tanıtılarak tarihi, kültürel, sanatsal açıdan öneminin ortaya konması ve modern 

müzecilik ve çağdaş sergileme anlayışı bağlamında kayıkların mevcut sergileme 

düzeninin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada Deniz Müzesi 

dışında, koleksiyonlarında saltanat/kraliyet kayığı barındıran yabancı müzeler de 

araştırılmış ve bu müzelerde bulunan kayıkların sergileme düzeni, 21. yüzyılla 

birlikte benimsenmeye başlanan iletişim temelli müzecilik anlayışı çerçevesinde, 

müze-toplum iletişimi bağlamında incelenmiştir. Ayrıca Deniz Müzesi’nin sahip 

olduğu mevcut sergileme yaklaşımı olumlu-olumsuz yönleriyle ele alınarak bu 

yaklaşımın gelecekte düzenlenecek sergiler ve sunulacak hizmetler için temel arz 

etmesi açısından önerilerde bulunulmuştur.  

 

Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda kaynak taraması yapılırken özellikle kayık 

sergilemeleri ile ilgili yerli ya da yabancı bir kaynağa rastlanılamamış ve yurt 

dışındaki müzelerde yerinde gözlem ve inceleme yapma imkânı bulunamamıştır. 

Dolayısıyla bu müzelerde bulunan kraliyet kayığı koleksiyonlarının ve kayıkları 

sergileme yaklaşımlarının, oldukça sınırlı sayıda var olan kaynağa, müzelerde 

çalışan kişilerle yapılan yazışmalara ve daha çok elektronik ortamda elde edilen 

verilere ve görsellere dayanılarak incelenmek zorunda kalınması, çalışmanın 

sınırlılığı olmuştur.  

 

Tezimi hazırlarken görüş ve önerileriyle bana destek olan çok değerli hocam Prof. 

Dr. Fethiye ERBAY ve danışmanım Doç. Dr. Mutlu ERBAY’a, yüksek lisans 

programına katılmam ve derslere devam etmem için müsamaha gösteren İstanbul 

Deniz Müzesi Komutanı ve personeline, kaynaklara erişmemde yardımcı olan yurt 

içi ve yurt dışı tüm müze yetkililerine teşekkürü bir borç bilirim.  

 

Her zaman yanımda olduklarını hissettiren canım annem, babam ve kardeşime, 

çalışmam süresince yardım ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen arkadaşlarım 

Ece ÇETİN ve Serap DERMAN’a, tez yazdığım süre içerisinde sonsuz anlayış 

gösteren sevgili eşim Hüseyin DEMİR’e çok teşekkür ederim. 

           İstanbul, 2019  

           Berfu DEMİR 
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GİRİŞ 

1453 yılında İstanbul’un Türklerin eline geçmesiyle birlikte Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yeni bir coğrafyaya sahip olması ve buna bağlı olarak kentin 

yerleşim alanlarının sur içi sınırlarını aşarak Marmara Denizi, Haliç ve Boğaziçi 

sahilleri boyunca genişlemesi, mekânlar arası insan taşımacılığının önem 

kazanmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte deniz ulaşımının da önemli bir 

hal alması sonucunda sosyal ve ekonomik hayatın deniz kültürüne bağlı olarak 

düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve kullanıldıkları yere göre piyade, pereme, 

pazar kayığı, elçi kayığı, saltanat kayığı gibi çeşitli isimler alan kayık türleri inşa 

edilmeye başlamıştır. Başta padişah olmak üzere diğer hanedan üyelerinin de 

kullanmış olduğu saltanat kayıkları, zengin süslemeleri ve zarif yapılarıyla diğer 

kayıklardan ayrılarak ön plana çıkan kayıklar olmuştur. Devletin ihtişamını ve 

gücünü simgeleyecek şekilde yapılan bu kayıklar, kullanıldıkları dönemin 

teknolojisini, yapı tekniğini, süsleme sanatını ve hanedan bireylerinin yaşadığı 

ihtişamı gösteren somut belgeler olarak sahip olduğumuz kültür varlıkları arasında 

önemli bir yere sahiptirler.  

 

Teknolojinin gelişmesi ve yolcu taşımacılığını daha düzenli hale getirmek amacıyla 

Şirket-i Hayriye’nin kurulması sonucunda saltanat kayıkları gözden düşerek yerlerini 

buharlı gemilere bırakmışlar; Cumhuriyet rejimine geçilmesi ile de tamamen 

kullanımdan kalkmışlardır. Bununla birlikte, saklanmaları doğrultusunda herhangi bir 

mecburiyet veya emir olmamasına rağmen elden çıkarılmamış, satılmamış veya 

parçalanmamış olan bu kayıklar, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesindeki rolünün bir 

simgesi olarak günümüze kadar korunmuşlardır. Bugün bu kayıklar Deniz 

Müzesi’nde sergilenmektedir.  

 

Dünya çapında müzeler göz önünde bulundurulduğunda, bu müzelerin 

koleksiyonlarında kraliyet aileleri tarafından kullanılarak günümüze kadar muhafaza 

edilebilmiş olan toplam 43 adet saltanat kayığı olduğu görülmektedir. Söz konusu 

kayıklara sahip ülkeler ve kayık sayıları şöyledir: Türkiye: 14, Tayland: 8, Portekiz: 6, 

İspanya: 5, İngiltere: 3, İsveç: 2, Fransa, Rusya, Brezilya, Danimarka ve Hollanda: 1.  

Deniz Müzesi, koleksiyonunda bulunan 14 kayıkla, kayık koleksiyonu sahibi olan 

dünya çapındaki müzeler arasında birinci sırada gelmektedir.  
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Konusu “Deniz Müzesi’nde Bulunan Saltanat Kayıklarının ve Sergileme 

Yaklaşımının Değerlendirilmesi” olan bu çalışmada, yüzyıllar boyunca hanedan 

üyelerini taşıyan ve Osmanlı Devleti’nin tarihteki yerinin bir simgesi olan saltanat 

kayıkları ele alınmıştır. Kullanıldıkları dönemin teknolojisini, yapı tekniğini, denizcilik 

ve sanat anlayışını yansıtan somut belgeler olmaları sebebiyle bu kayıkların 

tanıtılması ve tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan öneminin ortaya konması 

amaçlanmıştır.  

 

Konuyla alakalı ulusal ve uluslararası alanda literatür taraması yapılırken bugüne 

kadar saltanat kayıklarını ele alan iki adet çalışma hazırlandığı görülmüştür. 1974 

yılında yapılan çalışmada, sadece Deniz Müzesi’nde bulunan koleksiyonun envanter 

bilgilerine ve görsellerine yer verilmiştir. 1996 yılında hazırlanan çalışmada ise Deniz 

Müzesi’nde bulunan saltanat kayıklarının tanıtılmasının yanı sıra, kayıklar inşa 

edilirken uygulanan yöntemlere, tekne formlarına, süslemelere, günümüze ulaşan ve 

ulaşamayan tekne örneklerine ve genel anlamda deniz ulaşımı konusuna 

değinilmiştir. Bununla birlikte, yapılan her iki çalışmanın da yurt dışındaki müzelerde 

bulunan saltanat kayıklarını içermediği, konu ile ilgili olarak sadece Türkiye 

kapsamında araştırma yapıldığı görülmüştür. Ayrıca kayıklarla ilgili sergileme düzeni 

ve şartları gibi konulara da değinilmediği fark edilmiştir. Dolayısıyla gelecekte bu 

konu üzerine yapılacak çalışmalara katkı sağlaması ve teşvik edici bir kaynak 

nitelendiğinde olması amacı ile bu çalışmada yurt dışında bulunan ve kraliyet 

kayıkları koleksiyonuna sahip olan çeşitli müzeler araştırılarak koleksiyonların hangi 

şartlar altında, hangi sergileme teknikleri kullanılarak teşhir edildiğine dair inceleme 

ve karşılaştırılma da yapılmıştır.   

 

Giriş ve sonuç bölümleri haricinde toplam üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci 

bölümünde, 1453 yılında Türklerin eline geçmesiyle birlikte yerleşim alanlarının 

sahillere doğru yayılmaya başladığı İstanbul’da, Haliç ve Boğaziçi’nde gelişen deniz 

ulaşımı ve ulaşımda kullanılan kayık türleri ele alınmıştır. Bu kayıklar arasında 

zengin süslemeleriyle ön plana çıkan saltanat kayıklarına değinilerek bu kayıkların 

tarihi, kültürel, sanatsal açıdan önemi anlatılmış ve İstanbul Deniz Müzesi tarafından 

koruma altına alınarak koleksiyona dönüştürülme sürecinden bahsedilmiştir.  
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İkinci bölümde yurt dışında hangi ülkelerdeki müzelerde kraliyet kayıkları 

koleksiyonu bulunduğu araştırılmış ve sayısal olarak değerlendirildiğinde, 

Türkiye’den sonra en fazla kraliyet kayığı sahibi olan ülkelerin 8 kayıkla Tayland, 6 

kayıkla Portekiz ve 5 kayıkla İspanya olduğu görülmüştür. Bu sebeple, tez 

konusuyla ilgili yurt dışından verilebilecek örnekler olarak bu üç ülkedeki National 

Museum of Royal Barges (Bangkok), Museu de Marinha (Lizbon) ve Museo de 

Falúas Reales (Aranjuez) müzeleri seçilmiştir. Bu müzelerde bulunan kraliyet 

kayıkları koleksiyonları ve kayıklarla ilgili bilgiler görseller ve fotoğraflar aracılığıyla 

sunulmuştur. Ayrıca söz konusu müzelerdeki kraliyet kayıklarının mevcut sergileme 

yaklaşımları ele alınmıştır. 21. yüzyılda benimsenmeye başlanan iletişim temelli 

müzecilik anlayışıyla birlikte, müze sergilerinin önem kazanmaya başlamasından 

bahsedilmiş ve seçilen müzelerdeki kayıkların mevcut sergileme düzeni müze-

toplum iletişimi bağlamında irdelenmiştir. 

 

Üçüncü bölümde Deniz Müzesi’nde bulunan saltanat kayıkları koleksiyonu 

incelenmiş ve bu koleksiyonla ilgili bilgiler, görsellerle desteklenerek aktarılmıştır. 

Ayrıca modern müzecilik ve çağdaş sergileme anlayışı kavramlarına değinilerek 

günümüzde bir müzenin çağdaş müzecilik anlayışına sahip modern bir müze 

sayılabilmesi için gereken unsurlardan bahsedilmiştir. Verilen bilgiler kapsamında 

Deniz Müzesi’nde bulunan saltanat kayıklarının mevcut sergileme yaklaşımı olumlu 

ve olumsuz yönleriyle ele alınarak müzede modern müzeciliğin ve çağdaş sergileme 

anlayışının gerektirdiği şekilde sergileme yapılıp yapılamadığı tartışılmıştır.  

 

Sonuç bölümünde ise tez konusu genel hatlarıyla toparlanarak müzenin saltanat 

kayıkları koleksiyonu ile ilgili benimsediği sergileme yaklaşımının gelecekte 

düzenlenecek sergiler ve sunulacak hizmetler için temel arz etmesi açısından 

önerilerde bulunulmuştur.    

 

Çalışmada konu ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda kaynak taraması yapılarak 

Deniz Müzesi’nde ve yurt dışındaki müzelerde kayık sergilemelerinin hangi ortam 

şartları altında, nasıl bir sergileme düzeni ile yapıldığı araştırılmıştır. Modern 

müzecilik ve çağdaş sergileme anlayışı kapsamında ele alınan sergileme konusu, 

müze-toplum iletişimi bağlamında değerlendirilmiştir.  
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Deniz Müzesi’nde bulunan kayıkların mevcut sergileme düzeni, yerinde gözlem 

yapılarak ve izleyici anketlerinden elde edilen verilere dayanılarak çalışılmıştır. 

Fakat yurt dışındaki müzelerde birebir gözlem yapma ve yerinde inceleme imkânı 

bulunamadığından, bu müzelerdeki kayıkların sergileme düzenleri, var olan sınırlı 

sayıdaki kaynaklar, söz konusu müzelerde çalışan ilgili kişilerle yapılan yazışmalar 

ve elektronik ortamda bulunan bilgi ve görseller ışığında incelenmiştir. 

 

Türk müzeciliğinin gelişimine katkıda bulunmak arzusuyla hazırlanan bu çalışma, 

müzelerin, müze personelinin, araştırmacıların ve öğrencilerin faydalanabileceği bir 

kaynaktır. Aynı zamanda gelecekte saltanat/kraliyet kayıkları ve sergileme konusu 

üzerinde yapılacak çalışmalar için de teşvik edici bir kaynak niteliğindedir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ESKİ İSTANBUL’DA DENİZ ULAŞIMI VE SALTANAT KAYIKLARI 

Bu bölümde 1453 yılında Türklerin eline geçmesiyle birlikte yerleşim alanlarının 

sahillere doğru yayılmaya başladığı İstanbul’da, deniz ulaşımının gelişimi ve 

ulaşımda kullanılan kayık türleri ele alınmıştır. Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'te 

uzun süre kullanılan bu kayıklar arasında, zengin süslemeleri ve zarif yapılarıyla ön 

plana çıkan saltanat kayıklarından bahsedilerek bu kayıkların tarihi, kültürel, 

sanatsal açıdan önemi anlatılmış ve İstanbul Deniz Müzesi tarafından koruma altına 

alınarak koleksiyona dönüştürülme sürecinden bahsedilmiştir.  

 

1.1. Deniz Ulaşımı Vasıtaları Olarak Kayık Türleri 

Nüfus, kapladığı alan, ticaret, eğitim ve kültür bakımından Türkiye’nin en büyük şehri 

olan İstanbul, özel konumunun sağladığı üstünlük nedeniyle tarih boyunca önemli bir 

kent olmuştur. Karadeniz ve Akdeniz arasında ticaret yapımına imkân sağlayan 

suyolu üzerinde bulunması ve Haliç gibi bir limana sahip olması, şehrin ilk çağlardan 

itibaren cazip bir ticaret ve yerleşim yeri olarak gelişmesinde etkili olan faktörlerdir1. 

Şehrin suyla olan ilişkisini Sâmiha Ayverdi şöyle ifade eder: 

 

İstanbul bir imparatorluk başkenti. Roma’nın, Bizans’ın ama özellikle de Osmanlı’nın 
en usta sanatçılarının eserlerini meydana koydukları bir sahne. Değişen 
zamanlarda, değişen isimlerde değişmeyen mekân İstanbul. Roma'ya rakip olarak 

ortaya çıkmış, batı medeniyetinin doğudaki mümessili olarak suyun başına gelmiş, 
kurulmuş. Daha kuruluşunda bir su şehri, bir su medeniyeti olacağı belli2. 
 

Bir boğazla iki kıtanın birleştiği yerde konumlanan İstanbul'da ulaşımı kara ve deniz 

ulaşımı olarak iki grupta incelemek mümkündür. Ancak kent içi ulaşım araçlarına 

bakıldığında, bu araçların yaygın olarak kullanılmadıkları söylenebilir. Bu durumun 

bir kaç sebebi vardır: Osmanlı'nın göçerlik karakterli yerleşim biçimi, eski Roma ve 

Bizans şehri İstanbul'daki bulvar ve meydanları bir yüzyıl içinde evciklerle 

doldurmuş, araba için geçecek düz bir cadde hemen hemen hiç bırakmamıştır3.  

 

                                                                 
1 İsmet Kılınçaslan, İstanbul: Kent Sürecinde Ekonomik ve Mekânsal Yapı İlişkileri , 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1981, s. 84. 
2 Sâmiha Ayverdi, Boğaziçi'nde Tarih, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2002, s. 9.  
3 Çelik Gülersoy, Kayıklar, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, İstanbul, 1983, s. 8.  
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Batı’da kabul gören ve uygulanan ancak İstanbul'da lüks sayılan araba, biraz varlıklı 

kadınlar ve aynı durumdaki hastalar olmak üzere sadece iki kesim için kabul 

edilmiştir4. Bir başka sebep de o dönemde var olan yolların bugünkü kadar özenli ve 

kullanıma elverişli olmayışlarıdır. 

 

Bizans döneminde sur içi yerleşmenin görüldüğü ve boğaz kıyılarının hemen hemen 

boş olduğu İstanbul, 1453 yılında Türklerin eline geçmesiyle birlikte farklı bir 

gelişmeye sahne olmuş; yerleşim alanları Marmara Denizi, Haliç ve Boğaziçi 

sahillerine yayılmaya başlamıştır5. Bu gelişim, hızlı nüfus artışını da beraberinde 

getirerek halkın ihtiyaçları doğrultusunda mekânlar arası insan taşımacılığının 

öneminin artmasına sebep olmuştur6. İstanbul'un sur içinden ziyade kıyılar boyunca 

genişlemeye başlaması ve kent içi ulaşım araçlarının yukarıda bahsedilen 

sebeplerden ötürü yaygın olarak kullanılamıyor olması sonucunda, sosyal ve 

ekonomik hayatın deniz kültürüne bağlı olarak düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış 

ve farklı özellikleri olan çeşitli kayık türleri inşa edilmiştir. İnşa edilen kayıklarla 

birlikte Boğaziçi’nde deniz ulaşımının ortaya çıkışı 16. yüzyıla tekabül eder7.  

 

Resim 1. Tophane'den Galata'ya Uzanan Sahil, 1844 - Mıgırdiç Melkon 
 

 
Deniz Müzesi Yağlı Boya Tablo Koleksiyonu 

 

                                                                 
4 Melek Kızıldeli, "Osmanlı'da Saltanat Kayıkları", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996, s. 8. 
5 A.e., s. 10. 
6 Mehmet Mazak, Eski İstanbul'da Deniz Ulaşımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz 
Otobüsleri A.Ş., Ege Basım Sanatları LTD. ŞTİ., İstanbul, 1998, s. 22-23.  
7 Dr. Murat Koç, Yeni Türk Edebiyatı’nda Boğaziçi ve Boğaziçi Medeniyeti , Eren 

Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 37. 
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Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ve şehirde imar faaliyetlerine 

girişmesinin ardından semtler arasında bağlantıyı sağlamak önemli bir konu haline 

gelmiştir. Bu dönemde ulaşım için en geniş imkânı karadan ziyade deniz 

oluşturduğundan, çeşitli tiplerde inşa edilen kayıklar toplumun her tabakasında 

yaygın olarak tercih edilen ulaşım araçları olmuştur8. Ölçüleri, birimleri ve 

süslemeleri bakımından Akdeniz teknelerinden farklı özellikler taşıyan ve eski 

İstanbul’da ulaşım denilince akla gelen en önemli vasıtalar olan kayıkların, Haliç ve 

Boğaziçi'nin güzellikleriyle uyum sağlayacak ölçülerde yapılmasına dikkat edilmiştir. 

Su üzerinde kayarcasına giden, kıvraklıklarının yanı sıra zarafet ve güzellikleri ile de 

dikkat çeken kayıkların güzelliğini Ayverdi şu sözlerle ifade eder: 

 

... İster bir çifte, ister on çifte olsun, daima bâzû kuvvetiyle yol alan bu deniz 
tekneleri, sarayın ve resmi makamların birer sanat eseri olan muhteşem kayıkları 

tersanede yapılırdı. Birer su perisi, suların başına taç ettiği birer nazlı efsane 
mahlûkunu hatırlatan bu kayıklar, Boğaz ve Haliç kıyılarında akar gibi, kayar gibi, 
seker gibi geçip giderdi9.  
 

Resim 2. Haliç'te Kayıklar - Edward Pritchett 

 
                Deniz Müzesi Yağlı Boya Tablo Koleksiyonu 

 

 

 

 

 

                                                                 
8 Kızıldeli, a.g.e., s. 11. 
9 Ayverdi, a.g.e., s. 54-55. 
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Boğaziçi, Haliç ve Marmara tarafından kuşatılan bir yarım ada üzerinde kurulmuş 

olan şehrin semtleri arasında hem ulaşım sağlamak hem de insan ve eşya 

taşımacılığı yapmak amacıyla uzun süre kullanılan bu kayıklar, gördükleri hizmetlere 

göre piyade, pereme, pazar kayığı, elçi kayığı ve saltanat kayığı gibi isimler 

almışlardır10.  

 

— Piyade Kayığı  

Zengin ve orta halli halkın, kendi özel ihtiyaçları için yaptırarak kullandıkları vasıtalar 

piyade kayığı olarak adlandırılır11. İnce uzun formlarıyla dikkat çeken piyadeler, eski 

İstanbul'da gezinti amacıyla sıkça kullanılan kayık türü olarak karşımıza 

çıkmaktadır12.   

 

Narin ve zarif yapılı gövdeleriyle su üzerinde oldukça hızlı hareket etme avantajı 

sağlayan piyade kayıkları genellikle bir, iki veya üç çifte kürekli kayıklar olarak inşa 

edilmişlerdir13. Kerestesi hafif olan ıhlamur ağacından yapıldıkları için dengeleri 

oldukça hassas olan bu kayıklarda denge kontrolünü sağlamak amacıyla küreklerin 

baş kısımları lobut gibi ağır yapılmış ve kayığın dengesi küreklerin ağırlığı ile 

sağlanmaya çalışılmıştır14.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                 
10 Hayati Tezel, M. Erem Çalıkoğlu, Boğaziçi ve Saltanat Kayıkları, İstanbul, 1983, s. 8. 
11 Mehmet Mazak, Gündelik Hayatından Renklerle Eski İstanbul , Kitabevi Yayınları, 
İstanbul, 2009, s. 38. 
12 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C: III, İstanbul, 

1993, s. 107. 
13 Ece Çetin, Deniz Müzesi, Deniz Basımevi, İstanbul, 2009, s. 92. 
14 Sinan Genim, “İstanbul ve Kayıkları”, 26.10.2014, (Çevrimiçi),  

http://www.milliyet.com.tr/istanbul-ve-kayiklari-gundem-1960214/, 27 Kasım 2014. 

http://www.milliyet.com.tr/istanbul-ve-kayiklari-gundem-1960214/
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Resim 3. Üç Çifte Piyade - J. Brindesi 

 
                Deniz Müzesi Yağlı Boya Tablo Koleksiyonu 

 

Boğaziçi’nin derin ve akıntılı sularında yalnızca kayığa binmenin değil, onu idare 

etmenin de büyük dikkat gerektirdiğini söyleyen ve 19. yüzyılda İstanbul’da bulunan 

Amerikan Elçisi Samuel Cox, piyade kayıklarını eserinde şöyle betimler: 

 

… Kayıklar bir bakıma bizim kanolara benzer. Uzun ve çok ince, yolculuğun her 
hareketine duyarlıdırlar. Sinirli insanların bunlara hiç binmemesi gerekir. Ama Türk 

hanımefendisi adımını ihtiyatlı atar ve oturduğu zaman, kayığın adabına tastamam 
yakışır şekilde, hareketsiz kalır15.  
 

— Peremeler  

Piyade kayıklarına nazaran daha hantal görünümü olan peremeler, Bizanslılar 

döneminde İstanbul’da “Porta Perema” adı verilen Mısır Çarşısı ile karşı kıyıya yük 

ve yolcu taşımak için imal edilmiş; kürek ve yelken donanımına sahip ahşap 

gemilerdir16. Piyade kayıklarından farklı olarak kıç taraflarında bir dümen bulunur ve 

genellikle iki, dört veya altı çifte kürekli olarak inşa edilerek çoğunlukla Haliç'te 

işletilmişlerdir17.  

 

 
 

                                                                 
15 Samuel S. Cox, Bir Amerikan Diplomatının İstanbul Anıları (1885–1887), Çev. Gül 

Çağalı Güven, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010,  s. 418. 
16 Mustafa Gürbüz Beydiz, Osmanlı Gemi Tasvirleri, Kabalcı Yayıncılık Reklâmcılık, 
İstanbul, 2014, s. 58. 
17 Tezel Çalıkoğlu, a.g.e., s. 10-11. 
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Resim 4. İki Çifte Kürekli Pereme, Osmanlı Tipleri, Viyana Baskısı 

 
        Deniz Müzesi Yağlı Boya Tablo Koleksiyonu 

 

— Pazar Kayıkları 

Geç dönemlere gelindiğinde İstanbul'un toplu deniz taşımacılığında peremelerin 

yerini pazar kayıklarının aldığı görülür. Bu kayıklar Şirket-i Hayriye’nin 

kurulmasından önce, Boğaziçi köylerinde ve semtlerinde yaşayan insanların 

Suriçi’ne ulaşımını sağlayan, özellikle de alt ve orta gelir seviyesindeki halkın rağbet 

ettiği ulaşım vasıtaları olmuştur18.  

 

18. yüzyılda kullanılan ve çoğunlukla Boğaziçi'nde işletilen pazar kayıkları üç veya 

dört çifte kürekli, iri gövdeleri sayesinde diğer kayık türlerine göre daha güvenli yolcu 

taşıyan ve 60 kişilik kapasitesi olan kayıklardır19.  

 

Pazar kayıkları genel olarak yük taşımacılığı yapmak ve ulaşımı sağlamak amacıyla 

kullanılmış olmalarına rağmen, bazen daha farklı amaçlar için de kullanılmışlardır. 

Halkın alt sınıfından olan ve deniz kıyısında ikamet eden insanların düğün törenleri 

için sıklıkla kiralanan bu kayıklar, mendiller, çiçekler ve bayraklarla süslenerek gelin 

kayığı olarak da kullanılmışlardır20. 

 

 
 

                                                                 
18 Mazak, Gündelik Hayatından Renklerle Eski İstanbul, s. 15. 
19 Mazak, Eski İstanbul’da Deniz Ulaşımı, s. 34. 
20 Fatih Karalar, “Osmanlı Pazar Kayığı (16. yy  – 20. yy),” 22 Ekim 2010, (Çevrimiçi) 

http://www.gemimodeli.com/galeri/pazar.htm, 23 Aralık 2014. 

http://www.gemimodeli.com/galeri/pazar.htm
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Resim 5. Pazar Kayığı 

 
    Deniz Müzesi Yağlı Boya Tablo Koleksiyonu 

 

— Elçi Kayıkları  

Eski İstanbul'da kullanılmış olan bir diğer kayık türü İstanbul'da bulunan çeşitli 

devletlerin elçiliklerine tahsis edilmiş olan ve tip olarak yine bir piyadeyi andıran elçi 

kayıklarıdır. Ancak bu kayıkların piyadelerden farkı süslemelerin daha yoğun, kürek 

sayılarının daha fazla olması ve kendi ülkelerinin bayrağını taşımalarıdır21. Bu 

kayıkların saltanat kayıklarıyla karıştırılmamaları için çok gösterişli olmalarına 

kesinlikle izin verilmemiştir22.  

 

Eski İstanbul’da, buharlı gemilerin icat edilmesinden önceki dönemlerde kıyılar arası 

ulaşımı sağlayan başlıca vasıtalar olmalarının yanı sıra, kullanıldıkları yerler ve 

kullanım amaçları doğrultusunda çeşitli isimler alan kayıklar, Boğaziçi sularında 

vapurların işlemeye başladığı 19. yüzyıl ortalarına kadar İstanbul’un en yaygın 

taşıma aracı olarak kullanılmışlardır23.  

 

 
 
 

 
 
 

                                                                 
21 Kızıldeli, a.g.e., s. 13. 
22 Ali Rıza İşipek, İstanbul'un Kuğuları Saltanat Kayıkları , Deniz Basımevi Müdürlüğü, 
İstanbul, Aralık 2010, s. 62.  
23 Zehra Hamarat, Ahmet Rasim’in Gözüyle İstanbul Folkloru, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, 2010, s. 130. 
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Resim 6. Bebek Kasrı Önünde Elçi Kayığı – Melling 

 
               Deniz Müzesi Yağlı Boya Tablo Koleksiyonu 

 

1.2. Saltanat Kayıkları ve Tarihi, Kültürel, Sanatsal Açıdan  

       Önemi 

Padişah ve yakınlarının Cuma selamlığı törenleri ve günlük kent gezileri için 

kullandıkları, saltanatın ve devletin gücünü simgeleyecek ölçüde ve tezyinatta 

yapılmış tekneler olarak da tanımlanabilen saltanat kayıkları, zengin süslemeleri ve 

göz alıcı güzellikleriyle diğer tüm kayıklar içinde önde gelen kayıklardır24. Saraya ait 

olan bu kayıklar, Osmanlı devletinin deniz üssü sayılan Tersane-i Amire’de inşa 

edilmiş ve buradaki kayıkhanelerde saklanmışlardır.  

 

Kayığın tüm gövdesi kenardan süslemelerle bezelidir ve bu tezyinat baş ve kıç 

taraflarda daha da yoğunluk gösterir. Baş kısımları kılıç gibi düz uzanan veya 

yukarıya doğru kıvrılan bu kayıklarda, genellikle gümüş ya da altın varaktan ahşap 

bir kuş figürü bulunur.  

 

Seyahat ederken padişahın ya da aile bireylerinin oturduğu köşk kısımlarının 

saltanat kayıklarındaki en göz alıcı kısımlar oldukları söylenebilir. Yapım ve 

süslemelerinde kullanıldıkları dönemin sanatçılarından ve sanat anlayışından izler 

taşıyan köşk kısımlarının güzelliği hakkında Gülersoy şöyle der: “Fildişi, sedef, bağa 

ve abanozla kaplı, tavanlarına ve iç kısımlarına mücevherlerin ve değerli taşların 

                                                                 
24 A. Muhlis Ergin v.d., Deniz Müzesi Tarihi Kayıklar Galerisi, İstanbul, 1998, s. 4.  
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yerleştirildiği bu köşkler, geleneksel yapı ve süsleme sanatının özelliklerini yansıtan 

minyatür birer saray gibidirler”25. 

 

Saltanat kayıklarının küreklerinde de yaldız ve çeşitli boyalar kullanılarak yapılan 

motifler bulunmaktadır26. Kayıkların gövdelerinde ve köşk kısımlarında bulunan farklı 

süslemeler ile küreklerdeki motifler, saltanat kayıklarının kullanıldıkları döneme ait 

sanat anlayışını yansıtmaları açısından önemli öğelerdir.  

 

Yüzyıllar boyunca birçok Osmanlı padişahını ve saray mensubunu taşıyan saltanat 

kayıkları, kullanıldıkları dönemin yetenekli ustaları tarafından devletin ihtişamını ve 

gücünü simgeleyecek şekilde yapılmışlardır. Kullanıldıkları çağların yapı tekniğini, 

süsleme sanatını ve hanedan bireylerinin yaşadığı ihtişamı gösteren belgeler olarak 

bu kayıklar, sahip olduğumuz kültür varlıkları arasında önemli bir yere sahiptirler.  

 

Saltanat kayıkları, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli bir yere sahip olan ve 

çeşitli sebeplerle yapılan törenler esnasında da sıklıkla kullanılmıştır. Örneğin 

hanedan mensuplarının doğum ve ölümleri, padişahların tahta çıkışında yeniçeri 

askerlerine bahşiş dağıtılması, nişan, nikâh, düğün alayları, donanmanın sefere 

çıkması veya inşası tamamlanan bir kalyonun denize indirilmesi, Tophane’de top 

dökülmesi ve kılıç kuşanma gibi olaylar sebebiyle devlet otoritesiyle yapılan 

törenlere katılım çoğunlukla saltanat kayıkları ile gerçekleştirilmiştir27.    

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                 
25 Gülersoy, a.g.e., s. 16. 
26 Bahri S. Noyan, “Yalı Köşkü Kayıkhanesi ve Saltanat Kayıkları”, Türk Deniz Tarihi, Ed. 
Sadullah Tezcan, Deniz İkmal Grup Komutanlığı Matbaa Amirliği, Ankara, 2005, s. 693-697.  
27 İşipek, a.g.e., s. 368. 
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Resim 7. Dolmabahçe Önünde Sultan Abdülmecit ve Kayığı - J. Brindesi  

 
              Deniz Müzesi Yağlı Boya Tablo Koleksiyonu 

 

Osmanlı topraklarına yeni gelen ve padişahı görmek isteyen elçiler de sadrazam 

divanına gidip gelirken bu kayıklarla seyahat etmişlerdir. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’ndeki 1794 tarihli iki belgede Rus elçisini ve hizmetlilerini Divan-ı Hümayun’a 

ve Bâb-ı Âli’ye getirmek amacıyla 274 adet kayık tahsis edildiğinden bahsedilir28.  

 

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli yeri olan bir diğer faaliyet cuma 

selamlıklarıdır. Padişahların her Cuma saltanat kayıklarını kullanarak farklı bir 

camide namaza gidiş gelişleri, devletin tüm ileri gelenlerinin de hazır bulunduğu 

törenlere sahne olmuştur. Özellikle yabancılar kayıklarla yapılan Cuma selamlığı 

törenlerinden epey etkilenmişler ve gördüklerini anılarında detaylı bir şekilde 

anlatmışlardır. 19. yüzyılda İstanbul’da bulunan İngiliz gezgin Lady Hornby, gördüğü 

bir Cuma selamlığı törenini kitabında şöyle anlatır: 

 

Cuma günü sultanın cuma selamlığı için gelişini görmek maksadıyla camiye gittim. 

Çırağan’daki sarayından geldi. Altın yaldızlarla süslü kayıkları önlerinden geçerken 
İngiliz, Fransız ve Türk savaş gemileri kendisini toplarla selamladı. […]. Sultan parlak 
kırmızı ipek bir şemsiyenin altındaydı. Muhafızlar ve etrafındaki kalabalık, sultanı 

rahat görmemi maalesef engelliyordu. Sultanın, masmavi suda muhteşem bir zarafet 
içinde duran, olağanüstü işlenmiş ve altın yaldızlarla kaplanmış kayıklarını 
hayranlıkla seyrederek kendimi avuttum. […]. Bu doğu yaşamının en dikkat çekici ve 

en güzel resmiydi29.  
 

 

 

                                                                 
28 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Hariciye, Dosya no 112, Gömlek no 5885/C. 
29 Emelia B. M. Hornby, Constantinople During the Crimean War, London, 1863, s. 140. 
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Resim 8. Padişahın Dolmabahçe Camisi’nde Cuma Selamlığı

 
                                      Ali Rıza İşipek, İstanbul'un Kuğuları Saltanat Kayıkları,  
                                  Deniz Basımevi Müdürlüğü, İstanbul, Aralık 2010, s. 374 

 

19. yüzyılda İstanbul'da bulunan Amerikan Elçisi Samuel S. Cox, dönemin padişahı 

tarafından kendisine tahsis edilen kayığı çok beğenmiş ve onu Washington'da 

bulunan müzeye göndermek için izin istemiştir. Önerisi kabul edilince, kayık bir 

vapurla Amerika'ya gönderilmiş ve National Museum'da sergilenmiştir30.  

Yeni Dünya'nın temsilcisi Cox, Osmanlı payitahtında iki yıl görev yaparak ülkesine 

geri döndükten sonra, İstanbul'da geçirdiği bu kısa dönemi bir kitaba 

dönüştürmüştür. Eserinde Washington’daki müzede sergilenen kayığı gören 

yurttaşlarının, teknenin Şarklı işçiliğine güldüklerini; ancak onun kullanışlılığını 

anlamayı veya güzelliğine tutulmayı bilemediklerinden bahseder31. Osmanlı 

hükümdarlarının saltanat kayıklarıyla, Venedik doçlarının saltanat kadırgalarını ve 

Kleopatra'yı Nil Nehri üzerinde gezdiren süslü tekneyi de kıyaslayan Cox, üstünlüğü 

Osmanlı kayıklarına vermiştir. Bu durumu eserinde şu sözlerle ifade eder: 

 

... Selimlerin, Muradların ve Mehmedlerin Boğaz'ı geçişlerindeki şahane hal hiçbir 

saltanat kadırgasında yoktu. Padişah kayığı bir yaldız ve parıltı kütlesiydi. Güneşte 
büsbütün ışıldıyordu. Bu, kayıktan fazla bir şey, bir ihtişamdı. Edalı iniş çıkışlarıyla, 
suya vuran nefis pırıltıları ve gölgeleriyle adeta ruhlandırılmış şairane bir varlık 

halindeydi32.  
 

 

 

 

                                                                 
30 A.e., s. 62. 
31 Cox, a.g.e., s. 414. 
32 A.e., s. 355. 
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Resim 9. Çırağan Sarayı Önünde Saltanat Kayığı – Amadeo Preziosi 

 
                    Deniz Müzesi Yağlı Boya Tablo Koleksiyonu  

 

Bugün İstanbul Deniz Müzesi’nde sergilenen saltanat kayıkları ile dünyada kendi 

sınıfındaki gemiler arasında orijinal olarak muhafaza edilmiş tek örnek olan tarihi 

kadırga, asırlar boyunca hanedan mensuplarının Boğaziçi’ndeki ulaşımlarını 

sağlayan deniz araçları olarak faaliyette bulunmuşlardır. Ancak, teknolojinin 

gelişmesi ve yolcu taşımacılığını daha düzenli hale getirmek amacıyla 1851 yılında 

Şirket-i Hayriye’nin kurulması sonucunda bu kayıklar gözden düşerek yerlerini 

buharlı gemilere bırakmışlar; Cumhuriyet rejimine geçilmesi ile de tamamen 

kullanımdan kalkmışlardır33. Bununla birlikte, saklanmaları doğrultusunda herhangi 

bir mecburiyet veya emir olmamasına rağmen elden çıkarılmamış olan saltanat 

kayıkları, Osmanlı Devleti'nin tarihteki yerinin bir simgesi olarak günümüze kadar 

korunmuşlardır. Dolayısıyla hem yüzyıllar boyunca Osmanlı hanedanını taşımaları 

hem de Osmanlı denizcilik ve sanat anlayışını gözler önüne sermeler i sebebiyle bu 

kayıkların tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan önemli; diğer kayıklara nazaran daha 

özel bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür.   

 

 

 

 

 

                                                                 
33 Kızıldeli, a.g.e., s. 15. 
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1.3. Saltanat Kayıklarının İstanbul Deniz Müzesi Tarafından  

       Koleksiyona Dönüştürülme Süreci           

İstanbul Deniz Müzesi koleksiyonunda bulunan saltanat kayıkları ve diğer tarihi 

kayıklar bir araya getirilmeden önce Topkapı, Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi ve 

Üsküdar Sarayları ile sahildeki kasırların kayıkhanelerinde muhafaza edilmişlerdir34. 

Zaman içerisinde çeşitli sebeplerle bazı sarayların yıkılması ve bazılarının da 

kayıkhanelerinin kaldırılması nedeniyle bütün kayıklar, Topkapı Sarayı ve 

Dolmabahçe Sarayı'nın kayıkhanelerinde toplanmıştır35. 

 

1956 yılında Dolmabahçe Caddesi'nin genişletilmesi çalışmaları gündeme gelmiş ve 

bu çalışmalar, müze bölümlerinden olan garaj ve kayıkhane binasının yol sahası 

içinde kalması sebebiyle eserlerin ve kayıkların yerlerinin tekrar değiştirilmesi 

zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır36. Sonraki dönemde tarihi kadırga ile kayıklar, 

önceleri fakir halkın doyurulduğu Dolmabahçe Sarayı mutfak binası iken sonraları 

Devlet Malzeme Ofisi'nin mülkiyetine geçen bir depoya taşınmıştır37. Beşiktaş’ta 

bulunan ve geçmişte tekne onarım atölyesi, garaj ve uçak hangarı olarak kullanılan 

bu deponun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsis edilmesi sonucunda tarihi 

kadırga ve saltanat kayıkları buraya nakledilmiştir38.  

 

Deponun kayıkların teşhir edilebileceği uygun bir ortam haline getirilmesi amacıyla 

binaya çeşitli ilaveler yapılmış ve 7 Temmuz 1971 tarihinde dönemin 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay (1899–1982) ve Başbakanı Süleyman Demirel 

(1924-...)'in de katıldıkları bir törenle "Tarihi Kayıklar Galerisi" adıyla ziyarete 

açılmıştır39. Ancak galerinin uçak hangarı olarak kullanılmak için tasarlanmış 

olmasından dolayı eserlerin sergilenmesi konusunda birtakım güçlüklerle 

karşılaşılmıştır. Eserlerin korunması, sergilenmesi ve güvenliklerinin sağlanması 

konularında gereken düzenlemelerin yapılamaması ve çok amaçlı sergi alanları 

                                                                 
34 A. Muhlis Ergin v.d., a.g.e., s. 8. 
35 Serhan Kazankaya Aras, Deniz Müzeleri ve Deniz Müzeciliği: Dünyada ve Türkiye’de , 

Ed. Prof. Dr. Bekir Onur, Deniz Basım Evi Müdürlüğü, İstanbul, Kasım 2012, s. 92.  
36 Haluk Özdeniz, Deniz Müzesi, Sanat Kitapları Serisi, No: 4, Ak Yayınları Ltd., İstanbul, 
1976, s. 9.  
37 Bahri S. Noyan, "Deniz Müzesinin Tarihçesi", Hayat Tarih Mecmuası, Cilt 1, Sayı 4, 1976, 
s. 70-75. 
38 Çetin, a.g.e., s. 14. 
39 Kazankaya Aras, a.g.e., s. 92. 
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oluşturulurken istenilen seviyeye ulaşılamaması sebebiyle yeni bir müze binası 

yapılmasına karar verilmiş ve mimari bir proje yarışması başlatılmıştır. 

 

Resim 10. Dolmabahçe Sarayı Kayıkhanesinde Saltanat Kayığı 

 
                       Deniz Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu 

 

Yarışma sonrası yapılan ihale sonucunda, 2008 yılında tarihi kayıklar galerisi, kültür 

sitesi ve açık sergi alanlarından oluşan yeni müze inşaatı başlamıştır40. İnşaatın 

tamamlanması ve sergi düzenlemelerinin yapılmasının ardından Deniz Müzesi, 

2013 yılı Ekim ayında yeniden açılarak dünyanın en zengin kayık koleksiyonunu 

ziyaretçilerinin beğenisine sunmuştur. 

 

Resim 11. İstanbul Deniz Müzesi Kayıklar Galerisi’nden Görünüm-1, Günümüz

 
            Billur Tansel, “Şehrin Ortasında Gizemli Bir Dev”, 30 Mart 2015, (Çevrimiçi), 

            http://www.artfulliving.com.tr/haber_detay/2337/sehrin-ortasinda-gizemli-bir-dev,   
            02 Nisan 2015 

 

 
 

                                                                 
40 Ece Irmak, “Restorasyon Çalışmaları Ardından Deniz Müzesi”, Genç Sanat, Sayı 222, 2 

Aralık 2013, s. 40-45. 

http://www.artfulliving.com.tr/haber_detay/2337/sehrin-ortasinda-gizemli-bir-dev
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Resim 12. İstanbul Deniz Müzesi Kayıklar Galerisi’nden Görünüm-2, Günümüz 

 
http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr, 02 Nisan 2015 
 

Yaşadıkları dönemin kültürünü, sanat anlayışını ve tekniğini yansıtan bu kayıklar, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çabaları sonucunda günümüze kadar muhafaza 

edilmiş ve gelecek nesillerin, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesindeki rolünün bir 

simgesi olan bu eserleri daha yakından tanımaları amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr
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İKİNCİ BÖLÜM 

YURT DIŞINDAKİ MÜZELERDE BULUNAN KRALİYET KAYIĞI 

KOLEKSİYONLARI VE SERGİLEME YAKLAŞIMLARI 

Dünya çapında müzeler göz önünde bulundurulduğunda, bu müzelerin 

koleksiyonlarında günümüze kadar muhafaza edilebilmiş olan toplam 43 adet 

saltanat kayığı olduğu görülür41. Bu kayıkların ülkelere göre dağılımı şu şekildedir: 

 

Türkiye: 14 kayık   Fransa: 1 kayık  

Tayland: 8 kayık   Rusya: 1 kayık  

Portekiz: 6 kayık    Brezilya: 1 kayık 

İspanya: 5 kayık   Danimarka: 1 kayık  

İngiltere: 3 kayık   Hollanda: 1 kayık  

İsveç: 2 kayık  

 

Yurt dışındaki müzelerde bulunan bu kayıklar da Türkiye’deki kayıklar gibi çeşitli 

büyüklüklerde inşa edilmiş ve doğrudan krallar veya onların aile bireyleri tarafından 

kullanılmış olan zengin tezyinatlı kayıklardır. 

 

Sayısal olarak değerlendirildiğinde Türkiye’den sonra en fazla kayık Tayland, 

Portekiz ve İspanya’da yer alan müze/galerilerde bulunmaktadır. Dolayısıyla 

çalışmanın bu bölümünde Tayland’da bulunan National Museum of Royal Barges, 

Portekiz’de bulunan Museu de Marinha ve İspanya’da bulunan Museo de Falúas 

Reales’de sergilenmekte olan kraliyet kayıkları koleksiyonları ele alınmış ve 

kayıkların envanter bilgileri görsellerle desteklenerek sunulmuştur. Ayrıca bu 

müzelerdeki kayık sergilemelerinin hangi ortam şartları altında, nasıl bir sergileme 

düzeni ile yapıldığı araştırılmıştır. Modern müzecilik ve çağdaş sergileme anlayışı 

kapsamında ele alınan sergileme konusu, müze-toplum iletişimi bağlamında da 

değerlendirilmiştir.  

 

 

 

                                                                 
41 İşipek, a.g.e., s. 494. 
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2.1. YURT DIŞINDAKİ MÜZELERDE BULUNAN KRALİYET  

       KAYIĞI KOLEKSİYONLARI 

Bu bölümde, yurt dışından örnek olarak seçilen müzelerdeki kraliyet kayıkları 

koleksiyonları ele alınmıştır. Tayland, Portekiz ve İspanya’da bulunan bu müzeler ve 

koleksiyonlarındaki kraliyet kayıkları ile ilgili genel bilgiler ve envanter bilgileri 

görsellerle desteklenerek sunulmuştur.   

 

2.1.1. Bangkok, Tayland: National Museum of Royal Barges 

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yer alan müze, oldukça nadir yapılan Kraliyet Kayığı 

Alayı gibi özel törenler ve kutlamalar esnasında kullanılan ve her biri Tai el işçiliğinin 

ürünü olan sekiz adet kayığa ev sahipliği yapmaktadır. Dördü kraliyet kayığı, dördü 

refakat kayığı olmak üzere her biri yekpare tik ağacından inşa edilen sekiz kayığın 

baş taraflarında parıltılı küçük cam taşlarla süslü ve altın yaldızlı efsanevi yaratıklar 

bulunur42. Ayrıca her birinin üzerinde kayığın ismini, inşa ya da restorasyon tarihini 

ve kayığı hareket ettirmek için gereken mürettebat sayısını gösteren bir levha 

vardır43.  

 

Tayland'ın tarihi boyunca bu kayıklar sık sık zarar görmüş; II. Dünya Savaşı 

esnasında atılan bombalar ve çıkan yangınlar sebebiyle kısmen kullanılamaz hale 

gelmişlerdir44. 1946 yılında tahta geçerek Tayland kralı olan ve 2016 yılına kadar 

hüküm süren Kral Bhumibol Adulyadej tarafından verilen emirle kayıklar 

restorasyona alınmış ve kökeni 700 yıl öncesine dayanan eski Geçit Töreni 

geleneğinin yeniden canlandırılması kararlaştırılmıştır45. Bu bağlamda, Güzel 

Sanatlar Bölümü bünyesindeki uzmanlar tarafından başlatılan restorasyon ve 

onarım çalışmaları, bir yılı aşkın bir süre devam etmiş ve mevcut dok 1972 yılında 

yenilenerek ziyarete açılmıştır46.  

 

 

                                                                 
42 A.e., s. 534. 
43 http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm, 09 Nisan 2015. 
44 Eric Lim, “History of the Royal Barges: A Timeless Tradition”, t.y., (Çevrimiçi), 
http://www.tour-bangkok-legacies.com/history-of-the-royal-barges.html, 12 Nisan 2015. 
45 http://www.gothailand.com/bangkok/thingstodo/frameme.php?page=royal-barges.htm, 
03 Nisan 2015. 
46 http://www.thailand-huahin.com/bangkok/bangkok-national-museum-royal-barges.htm, 09 

Nisan 2015. 

http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm
http://www.tour-bangkok-legacies.com/history-of-the-royal-barges.html
http://www.gothailand.com/bangkok/thingstodo/frameme.php?page=royal-barges.htm
http://www.thailand-huahin.com/bangkok/bangkok-national-museum-royal-barges.htm
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Kraliyet Kayıkları 

— Suphannahong (“Altın Kuğu” ya da “Anka Kuşu”) Kraliyet Kayığı 

Müzede sergilenen kayıkların içinde en büyük ve en önemli kayık olan 

Suphannahong’un uzunluğu 46,15 metre, genişliği 3,17 metre, derinliği ise 94 

santimetredir47. Kral VI. Rama zamanında inşa edilmiş ve 13 Kasım 1911 tarihinde 

suya indirilmiş olan kayığın baş tarafında altın yaldızlı, ağzından kristal bir top ve 

püsküller sarkan mitolojik bir kuğu figürü bulunur48.  

 

Resim 13. Tayland, Suphannahong Kraliyet Kayığı 

 
              http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Barge_Procession, 03 Nisan 2015 

 

Dışa çıkık gözleri, konik burun delikleri ve buruşuk ağzından gözüken sivri dişleri ile 

görkemli bir görünüşü olan figürün boynunda bir çelenk ve sallanan bir süs asılıdır49. 

Yıl içinde oldukça nadir olarak yapılan geçit törenleri esnasında sadece kral ve 

yakınları tarafından kullanılan Subhannahong Kayığı’na 1992 yılında World Ship 

Trust tarafından Maritime Heritage (Denizcilik Mirası) Ödülü verilmiştir50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
47 Charupan Wiryawiwatt, “Museum of Royal Barge: The Kingdom of Thailand”, Thesis 
Report, Master of Architecture, University of Hong Kong, Hong Kong, 1997, p. 25.  
48 Tinikan Prakraiwan, “Cultural Tourism Route of Thai Way of Life Along Bangkok Canal”, 
Thesis for the Degree Doctor of Philosophy Program, Architectural Heritage Management 
and Tourism, Silpakorn University, Bangkok, 2012, pp. 62-63. 
49 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 25. 
50 Pichaya, Svasti, “A Place of Royal Vessels”, Bangkok Post Editorial, 7 Ağustos 2014, 
(Çevrimiçi),http://www.bangkokpost.com/travel/8075_editorialDetail_a-place-of-royal-

vessels.html?reviewID=2884, 12 Nisan 2015. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Barge_Procession
http://www.bangkokpost.com/travel/8075_editorialDetail_a-place-of-royal-vessels.html?reviewID=2884
http://www.bangkokpost.com/travel/8075_editorialDetail_a-place-of-royal-vessels.html?reviewID=2884
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— Anantanakkharat (Yılanlar Kralı Ananta) Kraliyet Kayığı 

Uzunluğu 44,85 metre, genişliği 2,58 metre ve derinliği 87 santimetre olan 

Anantanakkharat -başka bir deyişle suyun sembolü olan, yılana benzer mitolojik 

yaratık Çok Başlı Naga- Subhannahong’dan sonra ikinci gelen kraliyet kayığıdır51. 

Kral VI. Rama zamanında inşa edilen ve 14 Nisan 1914 tarihinde suya indirilen bu 

kayığın baş tarafında altın yaldızlı, cam mücevherlerle süslü yedi başlı yılan 

Nakkharat figürü bulunur52. İnsan hayal gücünün mükemmel bir örneği olan bu figür, 

altın yaldızlı ve renkli aynalarla süslü girift bir heykel formundadır.  

 

Resim 14. Anantanakkharat Kraliyet Kayığı 

 
                                    https://www.123rf.com/photo_16266601_-bangkok-thailand-         
                                    november-6-anantanakkharat-was-set-for-last-dress-rehearsal-of-the-  
                                    royal-barge-                

                                    pro.html?fromid=aTJ5Z09jU2tYVlZObXc5Z1NGbUJ1UT09, 03 Ocak   
                                    2018 

 

Çelenk ve sallanan bir süsün asılı olduğu baş figürünün önünde görülen top lombarı, 

kayığın geçmişte savaşlarda kullanılmış olduğunu göstermektedir53. Mürettebatı ise 

54 kürekçi, 2 serdümen, 2 subay, 1 sancaktar, 1 flama tutan, 1 ilahi söyleyen ve 7 

kraliyet nişanı taşıyan olmak üzere toplam 68 kişiden oluşmaktadır54. 

                                                                 
51 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 25. 
52 Prakraiwan, a.g.e., s. 63. 
53 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 25. 
54 İşipek, a.g.e., s. 538. 

https://www.123rf.com/photo_16266601_-bangkok-thailand-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20november-6-anantanakkharat-was-set-for-last-dress-rehearsal-of-the-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20royal-barge-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pro.html?fromid=aTJ5Z09jU2tYVlZObXc5Z1NGbUJ1UT09
https://www.123rf.com/photo_16266601_-bangkok-thailand-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20november-6-anantanakkharat-was-set-for-last-dress-rehearsal-of-the-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20royal-barge-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pro.html?fromid=aTJ5Z09jU2tYVlZObXc5Z1NGbUJ1UT09
https://www.123rf.com/photo_16266601_-bangkok-thailand-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20november-6-anantanakkharat-was-set-for-last-dress-rehearsal-of-the-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20royal-barge-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pro.html?fromid=aTJ5Z09jU2tYVlZObXc5Z1NGbUJ1UT09
https://www.123rf.com/photo_16266601_-bangkok-thailand-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20november-6-anantanakkharat-was-set-for-last-dress-rehearsal-of-the-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20royal-barge-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pro.html?fromid=aTJ5Z09jU2tYVlZObXc5Z1NGbUJ1UT09
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— Anekkachatphuchong (Çeşitli Yılanlar) Kraliyet Kayığı 

Kral V. Rama zamanında, 19. yüzyılın sonlarına doğru asıl kayık olarak inşa edilen 

Anekkachatphuchong, müzede sergilenen kayıklar arasında en eski olan kayıktır55.   

 

Uzunluğu 45,67 metre, genişliği 2,91 metre, derinliği 94 santimetre olan kayığın 

mürettebatı 61 kürekçi, 2 serdümen, 2 subay, 1 sancaktar, 1 flama tutan, 1 ilahi 

söyleyen ve 7 kraliyet nişanı taşıyan olmak üzere toplam 75 kişiden oluşmaktadır56.  

 

Resim 15. Anekkachatphuchong Kraliyet Kayığı 

 
               http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm,  

              12 Nisan 2015 
 

Suyolları üzerinde yapılan devlet törenleri sırasında Anekkachatphuchong, en sade 

kayık olarak göze çarpar. Zarif bir ışık huzmesine benzeyen baş tarafında herhangi 

bir mitolojik figür görülmemesine rağmen, aslında tüm gövdesi çok sayıda, küçük 

naga (Budizm ve Hinduizm mitolojilerinde yer alan, yarı insan yarı yılan şeklindeki 

tanrısal varlık57) süslemeleriyle kaplıdır58.  

 

 

 

 

                                                                 
55 http://www.encyclopediathai.org/sunthai/ceremony/Anekkachatphuchong.htm, 12 Nisan 

2015. 
56 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 26. 
57 https://www.seslisozluk.net/naga-nedir-ne-demek/, 12 Nisan 2015. 
58 İşipek, a.g.e., s. 539. 

http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm
http://www.encyclopediathai.org/sunthai/ceremony/Anekkachatphuchong.htm
https://www.seslisozluk.net/naga-nedir-ne-demek/
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— Narai Song Suban, IX. Rama Kraliyet Kayığı 

44,30 metre uzunluğunda, 3,20 metre genişliğinde ve 1,10 metre derinliğinde olan 

Narai Song Suban Kraliyet Kayığı, Chakri Hanedanlığı’nın hükümdarlığı sırasında 

yapılmış tek kayıktır59. 1996 yılında Kral Bhumibol Adylvadej’in tahta çıkışının 50. yıl 

dönümü kutlamaları sebebiyle inşa edilmiştir60.  

 

Kayığın baş tarafında Budizm ve Hinduizm mitolojilerindeki kuş ve insan melezi bir 

yaratık olan Garuda’ya binen dört elli Tanrı Vishnu’nun tasvir edildiği ahşap oyma ve 

altın yaldızlı bir figür bulunmaktadır. Mürettebatı ise 50 kürekçi, 2 serdümen, 2 

subay, 1 sancaktar, 1 flama tutan, 1 ilahi söyleyen ve 7 kraliyet nişanı taşıyan olmak 

üzere toplam 64 kişiden oluşur61. 

 

Resim 16. Narai Song Suban Kraliyet Kayığı 

 
                    http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm,  

                   12 Nisan 2015 

 

Bangkok Noi Kanalı kıyısında konuşlanan National Museum of Royal Barges’da 

yukarıda bahsedilen kraliyet kayıklarının yanı sıra kürekçilerin giydiği geleneksel 

üniformalar, müzik aletleri, süslü kıyafetler, flamalar, silahlar ve çeşitli kürekler 

sergilenir. Ayrıca sezonun en yoğun olduğu zamanlarda müze her gün yaklaşık 

5000 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir62.  

 
                                                                 
59 İşipek, a.e., s. 532. 
60 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 26. 
61 İşipek, a.g.e., s. 534. 
62 Pichaya Svasti, Bangkok Post Editorial, “A Place of Royal Vessels”, 7 Ağustos 2014, 
(Çevrimiçi), http://www.bangkokpost.com/travel/8075_editorialDetail_a-place-of-royal-

vessels.html?reviewID=2884, 12 Nisan 2015. 

http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm
http://www.bangkokpost.com/travel/8075_editorialDetail_a-place-of-royal-vessels.html?reviewID=2884
http://www.bangkokpost.com/travel/8075_editorialDetail_a-place-of-royal-vessels.html?reviewID=2884
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Refakat Kayıkları 

Baş taraflarında mitolojik bir yaratık taşıyan refakat kayıkları farklı sınıflarda 8 adet 

kayıktan oluşur. Bu kayıklar, geçit törenleri esnasında ana kraliyet kayıklarına eşlik 

eden ve herhangi bir sorun olduğunda onlara yardım götüren kayıklardır63. 

 

— Ekachai Sınıfı Refakat Kayıkları 

Ekachai Hernhow ve Ekachai Laothong olmak üzere iki adettir. Ekachai Hernhow 

29,76 metre uzunluğunda 2,06 metre genişliğinde olup, Ekachai Laothong 29,64 

metre uzunluğunda ve 1,96 metre genişliğindedir64. Her iki kayığın da mürettebatı 38 

kürekçi, 2 serdümen, 2 subay, 1 sancaktar ve 1 işaretçiden oluşur65.  

 

Bu kayıklar boynuzlu ejder olarak tasvir edilen mitolojik yaratık Hera’yı temsil eden 

altın yaldızlı ve sivrilen kolon şeklindeki baş figürlerine sahiptirler66. Ağızlarından 

ateş çıkan vahşi hayvanlar olarak betimlenen Heraların baş ve vücutları, siyah 

vernikli zemin üzerinde yaldızlı lake tekniği kullanılarak kayıkların baş tarafına 

resmedilmiştir67.  

 

Resim 17. Ekachai Sınıfı Refakat Kayığı 

 
                           S. Narongphan tarafından çekilen resim, 19 Eylül 2015,  
                           https://www.tour-bangkok-legacies.com/royal-barge-museum.html,  

                           29 Ocak 2018 

                                                                 
63 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 26. 
64 A.e. 
65 İşipek, a.g.e., s. 538. 
66http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kv
Um95YWxfQmFyZ2VfUHJvY2Vzc2lvbg, 29 Ocak 2018. 
67 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 26. 

https://www.tour-bangkok-legacies.com/royal-barge-museum.html
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUm95YWxfQmFyZ2VfUHJvY2Vzc2lvbg
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUm95YWxfQmFyZ2VfUHJvY2Vzc2lvbg
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— Krut Sınıfı Refakat Kayıkları 

Krut ya da Garuda figürü, Krut Tret Traichak ve Krut Hern Rahet olmak üzere Krut 

sınıfı kayıkları oluşturan iki kayığın baş figürüdür68. Krut Tret Traichak 26,50 metre 

uzunluğunda, 1,80 metre genişliğinde olup Krut Hern Rahet aynı uzunlukta ve 2,00 

metre genişliğindedir69. Her iki kayığın da mürettebatı 34 kürekçi, 2 serdümen, 1 

subay, 1 sancaktar, 1 işaretçi ve 1 yer göstericiden oluşmaktadır70.  

 

Dışa çıkık gözleri ve uzun, sivri dişleriyle garudalar uçmaya hazır halde tasvir 

edilmişlerdir. Kolları ve bacakları rüzgârda dalgalanan tüylerle açılmıştır. Ellerinde 

ve ayaklarında birer naga (yarı insan yarı yılan biçiminde tanrısal varlık) 

taşımaktadırlar71. Garuda figürü, kayığın baş tarafında bir top lombarını bacakları 

arasına almış olarak görülmektedir. Kayıkların gövdesi, yaldızlı lake tekniği 

kullanılarak yapılmış geleneksel çiçek motifleri ile süslüdür72.  

 

Resim 18. Krut Sınıfı Refakat Kayığı

 
              https://www.tour-bangkok-legacies.com/royal-barge-museum.html, 29 Ocak 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
68 İşipek, a.g.e., s. 539. 
69 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 26. 
70 A.e. 
71 İşipek, a.g.e., s. 539. 
72 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 26. 

https://www.tour-bangkok-legacies.com/royal-barge-museum.html
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— Krabi Sınıfı Refakat Kayıkları 

Dört kayıktan oluşan Krabi sınıfı eskort kayıklarının maymun şeklindeki baş figürleri, 

Hint destanı Ramayana’nın Tai dilindeki versiyonu olan Ramakien’deki maymun 

savaşçıları temsil etmektedirler73. Bu karakterler Tanrı Vishnu’ya ve onun bir avatarı 

olan Rama’ya hizmet ederler74.  

 

Kayıklardan Pali Rang Thaveep ve Sukreep Krong Muang’da taçlı baş figürleri 

bulunmaktadır. İlk kayık 29,03 metre uzunluğunda, 2,00 metre genişliğinde olup 

ikinci kayık 29,10 metre uzunluğunda ve 1,98 metre genişliğindedir75. Her ikisinin de 

mürettebatı 34 kürekçi, 2 serdümen, 1 subay, 1 sancaktar, 1 işaretçi ve 1 yer 

göstericiden oluşur76.  

 

Resim 19. Krabi Sınıfı Refakat Kayığı 

 
                     https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krabi_Prab_Muang_Marn_Barge.jpg,    

                     29 Ocak 2018 

 

Krabi Ran Ron Rap ve Krabi Prab Muang Marn kayıklarının baş figürleri ise 

maymun bir Hint Tanrısı olan Hanuman ile siyah vücutlu Vānara (Ramayana 

Destanı’nda geçen ormanda yaşayan bir grup insan) Nilaphat’tır77.  

 

                                                                 
73 Eric Lim, “Types of Royal Barges the Hindu legacy”, t.y., (Çevrimiçi), https://www.tour-
bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html, 29 Ocak 2018. 
74 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 26. 
75 İşipek, a.g.e., s. 540. 
76 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 26. 
77http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kv

Um95YWxfQmFyZ2VfUHJvY2Vzc2lvbg, 29 Ocak 2018. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krabi_Prab_Muang_Marn_Barge.jpg
https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html
https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUm95YWxfQmFyZ2VfUHJvY2Vzc2lvbg
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUm95YWxfQmFyZ2VfUHJvY2Vzc2lvbg
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Krabi Ran Ron Rap 28,30 metre uzunluğunda, 2,10 metre genişliğinde olup Krabi 

Prab Muang Marn ise 28,85 metre uzunluğunda ve 2,10 metre genişliğindedir78. Her 

iki kayığın da mürettebatı 36 kürekçi, 2 serdümen, 1 subay, 1 sancaktar, 1 işaretçi 

ve 2 yer göstericiden oluşmaktadır79. Baş figürleri adeta tam teyakkuzda ve dikkat 

kesilmiş durumda tasvir edilmişlerdir. Yaldızlı kıyafetleri rüzgârda dalgalanmaktadır. 

Kayıkların gövdeleri yaldızlı lake tekniğiyle çizilmiş çiçek motifleriyle süslüdür80. 

 

— Asura Sınıfı Refakat Kayıkları 

İki kayıktan oluşan refakat kayıklarının baş figürleri Asura olarak adlandırılan yarı 

kuş yarı canavar yaratık formundadır81. Asura Vayuphak 31,00 metre uzunluğunda, 

2,03 metre genişliğinde olup Asura Paksi 31,16 metre uzunluğundadır82. Her iki 

kayığın da mürettebatı 40 kürekçi, 2 serdümen, 1 subay, 1 sancaktar, 1 işaretçi ve 2 

yer göstericiden oluşmaktadır83.  

 

Resim 20. Asura Sınıfı Refakat Kayığı 

 
                                     https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html,    
                                     30 Ocak 2018 

 

                                                                 
78 Kurt Brown, “Royal Barges”, 28 Mayıs 2012, (Çevrimiçi), 

https://khunkurt.wordpress.com/2012/05/28/royal -barges/, 29 Ocak 2018. 
79 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 27. 
80 İşipek, a.g.e., s. 540. 
81 Wiryawiwatt, a.g.e., s. 27. 
82 İşipek, a.g.e., s. 540. 
83 Eric Lim, “Types of Royal Barges the Hindu legacy”, t.y., (Çevrimiçi), https://www.tour-

bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html, 29 Ocak 2018. 

https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html
https://khunkurt.wordpress.com/2012/05/28/royal-barges/
https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html
https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html
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2.1.2. Lizbon, Portekiz: Museu de Marinha 

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan tarihi Jerónimos Manastırı’nın Batı 

kanadında yer alan Museu de Marinha (Denizcilik Müzesi), altı adet kraliyet kayığına 

ev sahipliği yapmaktadır84. Bu kayıklar da National Museum of Royal Barges’da 

sergilenen kraliyet kayıkları gibi kraliyet ailesi tarafından Tejo Nehri'nde gezinti 

yapmak ve aile fertlerinin diğer kayıklara transferini gerçekleştirmek için 

kullanılmışlardır.  

 

Monarşi rejiminin yıkılmasının ve Cumhuriyet rejimine geçilmesinin ardından 

kayıkların çoğu kullanımdan kalkmış ve 1910 yılından sonra çoğunlukla özel 

durumlar için kullanılmışlardır85. Önceleri Tejo Nehri'nin güneyindeki bir depolama 

alanında tutulan bu kayıklar, Museu de Marinha tarafından 2001 yılında başlatılan 

restorasyon ve konservasyon çalışmaları projesi kapsamında restore edilerek 

müzede teşhir edilmeye başlanmışlardır.  

 

— Bergantim Real Kraliyet Kayığı 

Uzunluğu 29,32 metre, genişliği 3,98 metre olan kayık, Kraliçe I. D. Maria’nın 

emriyle oğlu D. Joao’nun İspanya Prensesi D. Carlota Joaquina ile evliliğini 

kutlamak amacıyla 1778 yılında inşa edilmiştir86.  

 

Fransız İhtilali sırasında kraliyet ailesini Brezilya’ya giden gemilere taşıyan 

Bergantim Real, ailenin Portekiz’e dönüşünden sonra ise hem hanedan mensupları 

hem de Portekiz’i ziyaret eden devlet yetkilileri için kullanılan ulaşım aracı olarak 

hizmet görmeye devam etmiştir. 20. Yüzyılda İngiltere Kralı VII. Edward, Almanya 

Kralı II. Kaiser Wilhelm, Fransa Başkanı Emile Loubet ve Belçika Kralı I. Albert gibi 

çok sayıda hükümdar ve devlet başkanını taşımıştır. Son yolculuğunu 1957 yılında 

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’i taşıyarak yapan kayık, sonrasında kalıcı olarak 

Denizcilik Müzesi binasına nakledilmiştir87.  

 

                                                                 
84 http://www.golisbon.com/sight-seeing/maritime-museum.html, 03 Ocak 2018. 
85 Ana Tavares, "The Royal Barges Collection of the Maritime Museum in Lisbon",  
Conference Proceedings of II Bucintoro dei Savoia, contributi per la conoscenza e per 
il restauro. Atti del convegno internazionale di studi, La Venaria Reale, 22-23 March 

2012, Torino, Editris, 2012., s. 49. 
86 A.e., s. 50. 
87http://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Pagin

as/bergantimreal.aspx, 04 Ocak 2018. 

http://www.golisbon.com/sight-seeing/maritime-museum.html
http://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Paginas/bergantimreal.aspx
http://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Paginas/bergantimreal.aspx
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Kayığın hem baş hem de kıç tarafında zengin tezyinatlı oyma motifler bulunur. 

Dümen yelpazesi ile ayrılan arka kısımda mitolojik figürler göze çarpar. Dümenin 

sağ tarafında iki yunus balığının çektiği bir arabada ayakta duran ve üç dişli mızrak 

taşıyan Neptün, sol tarafında ise bir deniz kabuğu içinde duran Venüs ve oğlu tasvir 

edilmiştir. Baş kısımda kanatlı bir ejderha figürü yer alır. Kayığın yan bordürlerinde 

altın varaklı Rönesans motifleriyle dekoratif semboller bulunur88.  

 

Resim 21. Bergantim Real Kraliyet Kayığı 

 
            Ana Tavares Görsel Koleksiyonu 

 

1997 yılında World Ship Trust tarafından Maritime Heritage (Denizcilik Mirası) 

Ödülü’ne layık görülen kayığın her biri 2 kürekçi tarafından çekilen 40 adet küreği 

mevcuttur89.  

 

— Prenses Carlota Joaquina’ya Ait Kraliyet Kayığı (Saveira Dourada) 

Kraliçe I. Maria’nın emriyle 1790 yılında inşa edilen kayık, Prenses Carlota Joaquina 

tarafından nehirde gezinti yapmak amacıyla kullanılmıştır90. Boyu 13,3 metre, eni 

2,56 metre olan ve 14 adet küreği bulunan kayığın yaldız kaplama işleri Manuel 

Vieira tarafından yapılmıştır91.  

 

                                                                 
88 İşipek, a.g.e., s. 509. 
89http://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Pagin
as/bergantimreal.aspx, 04 Ocak 2018. 
90 İşipek, a.g.e., s. 515. 
91 Tavares, a.g.e., s. 50. 

http://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Paginas/bergantimreal.aspx
http://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Paginas/bergantimreal.aspx
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Baş tarafında altın yaldızlı bir ejderha bulunur. Kayığın su üzerinde kalan kısmı 

oldukça zengin tezyinatlı olduğundan dolayı Golden Boat (Altın Kayık) olarak da 

adlandırılmıştır. Kıç aynalık kısmında bir fener ve hanedanlık arması yer alır. 19. ve 

20. yüzyıllarda Kral Carlos tarafından da sıklıkla kullanılmıştır92.    

 

Resim 22. Prenses Carlota Joaquina’ya Ait Kraliyet Kayığı 

 
                     Ana Tavares Görsel Koleksiyonu 

 

— Kral I. José’ye Ait Küçük Kraliyet Kayığı (Galeota Pequena) 

1753 yılında Kral I. José tarafından yaptırılan 26 kürekli kayık, 1923 yılına kadar 

kullanılmıştır93. Boyu 17,8 metre, eni 2,52 metre olan teknenin köşk kısmında mavi, 

beyaz ve altın renkler yoğun olarak kullanılmış, hanedan mensuplarının oturduğu 

kısım ise zengin bir şekilde döşenmiştir94.    

 

Bir denizkızı figürü ile çiçek motiflerinin yer aldığı gövde üzerinde ve deniz feneri ile 

hanedan armasının bulunduğu kıç tarafta yoğun süslemeler ve altın yaldızlar göze 

çarpmaktadır. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından 1910 yılında resmi işler için 

Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılmaya başlanan kayık, 1922 yılında Güney 

Atlantik’i uçakla ilk kez geçerek dönen Amiral Gago Countinho ve Komutan 

Sacadura Cabral’ı Lizbon’a taşımıştır95.  

 

                                                                 
92 A.e. 
93 Lars Bruzelius, “Naval and Maritime Museums: Portugal”, 20.10.1998, (Çevrimiçi),  
http://www.bruzelius.info/Nautica/Museums/MMEUPT.html, 05 Ocak 2018.  
94 İşipek, a.g.e., s. 514. 
95 Tavares, a.g.e. s. 51. 

http://www.bruzelius.info/Nautica/Museums/MMEUPT.html
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Resim 23. Kral I. José’ye Ait Küçük Kraliyet Kayığı 

 
                             Ana Tavares Görsel Koleksiyonu 

 

— Kral V. João’ya Ait Büyük Kraliyet Kayığı (Galeota Grande) 

Boyu 24,93 metre, eni 3,34 metre olan ve 80 kürekçi tarafından çekilen kayık, 1711 

yılında Kral V. D. João tarafından kişisel amaçlı kullanılmak üzere yaptırılmıştır96. 

Kraliyet kayıkları koleksiyonundaki en eski eser olma özelliğine sahip olan bu kayık, 

Kral V. D. João’nun oğlu I. D. José’nin düğün merasimi esnasında da 

kullanılmıştır97.  

 

Teknenin süslemeleri için ağırlıklı olarak kullanılan renkler sarı, mavi ve beyazdır. 

Baş tarafında altın varaklı bir yunus balığı ve çıpalar göze çarpar. Ayna kıç 

formunda inşa edilmiş kayığın arka orta kısmında Kraliçe I. Maria’ya ait kraliyet 

arması ve altın renkli bir fener bulunmaktadır. Kayık son yolculuğunu 1934 yılında, 

Lizbon’da düzenlenen geleneksel denizcilik festivalleri esnasında Tejo Irmağı’nda 

gerçekleştirmiştir98.   

 

 

                                                                 
96 A.e. 
97 İşipek, a.g.e. s. 512. 
98 Tavares, a.g.e., s. 51 
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Resim 24-25. Kral V. João’ya Ait Büyük Kraliyet Kayığı, Arkadan ve Yandan Görünüş 

    
Ana Tavares Görsel Koleksiyonu 

 

— Kral Miguel’e Ait Kraliyet Kayığı  

Boyu 14,38 metre, eni 2,26 metre olan kayık 1831 yılında inşa edilmiş olup 18 

kürekçi ile çekilmektedir99. Diğer kayıklara nazaran daha sade bezenmiştir ve baş 

arması bulunmamaktadır. Teknenin gövdesinde altın renkli figürler bulunur. Kral 

Luís döneminde sadece Denizcilik Bakanı tarafından kullanılmıştır100.   

 

Resim 26-27. Kral Miguel’e Ait Kraliyet Kayığı, Yandan ve Arkadan Görünüş  

       
    Ana Tavares Görsel Koleksiyonu 
 

 

 

 

 

                                                                 
99 İşipek, a.g.e., s. 517. 
100 Tavares, a.g.e., s. 51. 
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— Gümrük Kayığı (Galeota da Alfandega) 

1768 yılında inşa edilen kayığın boyu 11,50 metre, eni 2,54 metredir. Çoğunlukla 

gümrük müfettişi tarafından kullanılan ve 12 kürekçi ile çekilen kayık, oldukça zengin 

iç tezyinata sahiptir ve Hint halıları ile döşenmiştir101. 

 

Dört sütun üzerinde yükselen köşk kısmında 19. yüzyılda Kral Luís döneminde 

kullanılan kraliyet arması göze çarpar ve baş tarafında kanatlı bir deniz ejderi yer 

alır102.   

 

Resim 28-29. Gümrük Kayığı Önden ve Arkadan Görünüş

     
     Ana Tavares Görsel Koleksiyonu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
101 A.e. s. 52. 
102 İşipek, a.g.e., s. 516. 
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2.1.3. Aranjuez, İspanya:  Museo de Falúas Reales 

Madrid’in güneyindeki Aranjuez şehrinde bulunan Museo de Falúas Reales (Kraliyet 

Kayıkları Müzesi), beş adet kraliyet kayığına ev sahipliği yapmaktadır. Kraliyet 

ailesinin Tejo Nehri’nde ve Ontígola Denizi’nde kullandığı bu kayıklar restore 

edilerek Prens Bahçesi'nde yer alan müze binasında sergilenmeye 

başlamışlardır103.   

 

Resim 30. Museo de Falues Reales

 
                               https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-  

                               Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-   
                               Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff=,  
                               23 Ocak 2018 

 

Cartagena'da inşa edilen ve Salvador Maella tarafından süslemeleri yapılan Kral IV. 

Carlos’a ait uzun kayık ve İspanya’da bulunan en eski kraliyet kayığı olan II. 

Carlos’a ait antik gondol, müzedeki kayık koleksiyonun önde gelen 

eserlerindendir104. Bunun dışında müzede 19. yüzyıl İspanyol donanması ile ilgili 

tablolar, VI. Ferdinand dönemine ait bronz toplar, çeşitli gemilere ait arma 

donanımları, seyir aletleri ve Prens Bahçesi’nde önceden var olan bitki ve hayvan 

türü örnekleri sergilenmektedir105.  

 

Müze, Pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyarete açıktır. Nisan ve Eylül 

ayları arasında saat 10:00 ile 20:00 arasında; Ekim ve Mart ayları arasında ise 

10:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir106.    

                                                                 
103 http://www.turismoenaranjuez.com/museo-de-faluas-reales/, 23 Ocak 2018. 
104 http://www.turismoenaranjuez.com/museo-de-faluas-reales, 23 Ocak 2018. 
105 https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html, 24 Ocak 2018. 
106 https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-reales/, 25 

Ocak 2018. 

https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff
https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff
https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff
http://www.turismoenaranjuez.com/museo-de-faluas-reales/
http://www.turismoenaranjuez.com/museo-de-faluas-reales
https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html
https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-reales/


37 
 

— Kral II. Carlos’a Ait Kraliyet Kayığı  

Müzede sergilenen kraliyet kayıkları koleksiyonu içerisinde en göz alıcı ve eski olan 

kayık, 1621-1665 yılları arasında İspanya Kralı olan IV. Felipe’nin fiziksel ve zihinsel 

engelli oğlu II. Carlos için107 Madrid’den Napoli’ye getirilen kraliyet kayığıdır108. 17. 

yüzyıla tarihlenen ve altın kaplama barok süslemelerle dekore edilmiş olan kayığın 

uzunluğu 16,7 metre, genişliği ise 2,80 metredir109.  

 

Armuz kaplama tekniği ile inşa edilmiş ve oldukça zengin bir tezyinata sahip olan 

kayığın gövdesinin önceleri Venedik gondolları gibi siyah renkte olduğu, fakat 19. 

yüzyılda yeşile boyandığı düşünülmektedir110. Baş tarafta kraliyet kalkanı taşıyan bir 

denizkızı figürü, kıç tarafta ise kraliyet asası taşıyan ve balık şeklinde kuyruğu olan 

kanatlı bir aslan figürü bulunur.  

 

Resim 31. Kral II. Carlos’a Ait Kraliyet Kayığı Önden Görünüm 

 
                Ignacio Bazarra Görsel Koleksiyonu 

 

 

 

                                                                 
107http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kv
SUkuX0Nhcmxvcw, 25 Ocak 2018. 
108 http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/, 25 Ocak 
2018. 
109http://www.patrimonionacional.es/colecciones-

reales/categorias/detalles/8182/G%C3%B3ndola+napolitana+de+Carlos+II/378, 25 Ocak 
2018. 
110 http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/, 25 Ocak 

2018. 

http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSUkuX0Nhcmxvcw
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSUkuX0Nhcmxvcw
http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/
http://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/categorias/detalles/8182/G%C3%B3ndola+napolitana+de+Carlos+II/378
http://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/categorias/detalles/8182/G%C3%B3ndola+napolitana+de+Carlos+II/378
http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/
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On iki adet kadın şeklindeki sütun üzerinde yükselen köşk kısmı, altın varaklı 

kabartma süslemelerle kaplıdır ve tepesinde beş adet erkek melek figürü yer alır111 . 

Kayığın tamamı semenderler, su perileri, aslanlar, deniz canavarları ve kadın 

şeklindeki taş sütunlarla süslenmiştir112.  

 

Patrimonio Nacional (Ulusal Miras) Kurumu’nda Tarih Bilimci olarak görev yapan 

Javier Jordán de Urríes’e göre bu kayık hem deniz taşıtlarının seyrine elverişli bir 

bahçe olan Retiro’da, 17. yüzyılda II. Carlos tarafından hem de “El Mar” olarak 

bilinen yapay gölde V. Felipe tarafından gezinti yapmak amacıyla kullanılmıştır. 

1966 yılında Aranjuez’deki müzeye transfer edilen kayık, 2011 yılında Mississippi, 

ABD’de düzenlenen “The Majesty of Spain” adlı sergide ziyaretçilerin beğenisine 

sunulmuştur113 

 
Resim 32. Kral II. Carlos’a Ait Kraliyet Kayığı Arkadan Görünüm 

 
             Ignacio Bazarra Görsel Koleksiyonu 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
111 İşipek, a.g.e., s. 492. 
112 http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/, 25 Ocak 

2018. 
113 http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/, 25 Ocak 
2018. 

 

http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/
http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/
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— Kral IV. Carlos’a Ait Kraliyet Kayığı  

19. yüzyıl başlarında Cartagena’da inşa edilen kayık, Kral IV. Carlos’un 

donanmasındaki kayıklar arasında günümüze kadar korunabilmiş olan tek kayıktır.  

 

Boyu 12,50 metre eni 2,62 metre olan kayığın su üzerinde kalan kısmında ressam 

Mariano Salvador Maella tarafından çizilen İspanya’daki şehirlere ait hanedan 

armaları yer alır114. 

 

Yedi çifte kürekli kayığın baş tarafında elinde baltalı bir kargıyla ayakta duran, altın 

kaplama bir melek figürü bulunur. Kralın oturduğu kırmızı renkli köşk kısmı, ellerinde 

borazan tutan dört melek figürü üzerinde yükselmektedir. Kayığın kıç tarafında ise 

elips biçiminde bir kraliyet arması ile ahşaptan yapılmış oyma bir taç figürü yer 

alır115. Kayığın gövdesi palmiye yaprakları, çelenkler gibi bitkisel motifler, deniztarağı 

şeklinde süslemeler, kraliyet kalkanları ve çeşitli sembollerle dekore edilmiştir116. 

 

Resim 33. Kral IV. Carlos’a Ait Kraliyet Kayığı 

 
              Ali Rıza İşipek, İstanbul'un Kuğuları Saltanat Kayıkları, Deniz Basımevi  
              Müdürlüğü, İstanbul, Aralık 2010, s. 494 

 

 

                                                                 
114 https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/faluas/falua-de-carlos-

iv, 25 Ocak 2018. 
115 İşipek, a.g.e., s. 494. 
116 https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/faluas/falua-de-carlos-

iv, 25 Ocak 2018. 

https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/faluas/falua-de-carlos-iv
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/faluas/falua-de-carlos-iv
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/faluas/falua-de-carlos-iv
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/faluas/falua-de-carlos-iv
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— Kraliçe Maria Cristina de Borbón’a Ait Kraliyet Kayığı  

1815 yılında inşa edilen kayık, Kral VII. Ferdinand’ın dördüncü ve son eşi olan María 

Cristina de Borbón tarafından kullanılmasına rağmen, aslında Kral’ın ikinci eşi olan 

María Isabel de Braganza için yapılmıştır117.  

 

Beyaz rengin hâkim olduğu kayığın kıç tarafında 12 pirinç sütun üzerinde yükselen, 

krem rengi perdelerle çevrili, üzerinde altın varaklı bir tepeliğin görüldüğü köşk kısmı 

bulunmaktadır118. Köşkün kenarlarından uzanan krem rengi bir örtü kayığın 

bordasından dışarı sarkmaktadır.  

 

On kürekle donatılmış olan kayığın kürekleri yeşil ve beyaz boyalı olup üzerlerinde 

herhangi bir motif bulunmaz. Ayrıca kayığın arka tarafında elips şeklinde bir kraliyet 

arması göze çarpmakta ve armanın etrafında, ayakları balık kuyruğu şeklinde 

birbirine dolanmış olarak uzanan iki adet kadın figürü yer almaktadır.   

 

Resim 34. Kraliçe Maria Cristina de Borbón’a Ait Kraliyet Kayığı

 
  https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html, 30 Ocak 2018 

 

 
 
 

 

                                                                 
117 https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas, 30 
Ocak 2018.  
118 İşipek, a.g.e., s. 495. 

https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas
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— Kraliçe II. Isabel’e Ait Kraliyet Kayığı  

Beyaz rengin hâkim olduğu kayık 1861 yılında inşa edilmiş ve Mahón şehri 

tarafından kraliçeye hediye edilmiştir119.   

 

15 metre uzunluğundaki kayığın köşk kısmı sarı renkli Şam işi perdelerle donatılmış, 

oturma yerleri ise maun ağacı ile kaplanmıştır120. 14 kürekle donatılan kayığın baş 

tarafında ahşap oyma tekniğiyle yapılmış çiçek ve yaprak desenlerinin yanı sıra, 

küçük bir kraliyet arması ve altın varaklı bir aslan figürü göze çarpar121. Arka kısımda 

ise üzerinde REAL COUNTRY HOUSE / YIL 1881 yazılı olan ve kayığın Kraliçe II. 

Isabel’in oğlu XII. Alfonso tarafından da kullanıldığını gösteren bronz bir levha yer 

alır122.    

 

Resim 35. Kraliçe II. Isabel’e Ait Kraliyet Kayığı 

  
               Ali Rıza İşipek, İstanbul'un Kuğuları Saltanat Kayıkları, Deniz Basımevi  
               Müdürlüğü, İstanbul, Aralık 2010, s. 495 

 

 

 

 

 

                                                                 
119 https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html, 30 Ocak 2018. 
120 https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-reales/, 30 

Ocak 2018. 
121 İşipek, a.g.e., s. 496. 
122 https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas, 30 

Ocak 2018. 

https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html
https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-reales/
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas
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— Kral XII. Alfonso’ya Ait Kraliyet Kayığı  

1875-1885 yılları arasında İspanya Kralı olan XII. Alfonso’ya ait kayık, 1879 yılında 

El Ferrol şehri tarafından hediye edilmiştir123. Kral XII. Alfonso 11 metre 

uzunluğundaki bu kayığı, San Sebastian’da geçirdiği yaz aylarında kullanmıştır124. 

 

Armuz kaplama tekniği ile yapılmış olup gövdesi beyaz boyalıdır. 8 adet pirinç sütun 

üzerinde yükselen köşk kısmı, sarı püsküllü açık mavi perdelerle donatılmıştır. 

Kayığın kıç tarafında yaklaşık iki metre yüksekliğinde bir gönder ve dümen 

yelpazesinde de görülen, ahşap oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli bitkisel motifler yer 

alır125. 

 

Resim 36. Kral XII. Alfonso’ya Ait Kraliyet Kayığı 

 
           Ali Rıza İşipek, İstanbul'un Kuğuları Saltanat Kayıkları, Deniz Basımevi  
           Müdürlüğü, İstanbul, Aralık 2010, s. 497 

 

 

 

 

                                                                 
123 https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-reales/, 30 

Ocak 2018.  
124 https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas, 30 
Ocak 2018. 
125 İşipek, a.g.e., s. 497. 

https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-reales/
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas
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2.2. YURT DIŞINDAKİ MÜZELERDE BULUNAN  

       KRALİYET KAYIKLARININ SERGİLEME YAKLAŞIMLARI 

Bu bölümde yurt dışından örnek olarak seçilen müzelerdeki kayık sergilemelerinin 

hangi ortam şartları altında, nasıl bir sergileme düzeni ile yapıldığı araştırılmıştır. 

Modern müzecilik ve çağdaş sergileme anlayışı kapsamında ele alınan sergileme 

konusu, müze-toplum iletişimi bağlamında da değerlendirilmiştir.  

 

2.2.1. Bangkok, Tayland: National Museum of Royal            

          Barges’da Bulunan Kraliyet Kayıklarının  

          Mevcut Sergilemesi 

National Museum of Royal Barges’da bulunan sekiz adet kraliyet kayığı, çalışmada 

incelenen diğer ülkelerdeki müzelerde yer alan kayıkların aksine hala özel günlerde 

ve geçit törenleri esnasında kullanılmaktadırlar. Ayrıca bu kayıklar sergilenmeleri 

açısından da diğer kayıklara nazaran farklılık göstermektedirler. Deniz Müzesi, 

Museu de Marinha ve Museo de Falúas Reales’de bulunan kraliyet/saltanat kayıkları 

kapalı bir galeride muhafaza edilerek zemin üzerinde sergilenirken, Bangkok’taki bu 

müzede yer alan kayıklar, Chao Phraya Nehri kıyısında çelik konstrüksiyon olarak 

inşa edilen bir galeride, kendi dokları üzerinde muhafaza edilerek sergilenmekte ve 

gerektiğinde kolaylıkla galerinin altından geçen nehre indirilerek özel törenlere iştirak 

etmektedirler126.  

 

Altın varaklı süslemelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı, törenlerde de öne çıkan 

gösterişli kayıklar çelik konstrüksiyonlu dev bir çatı altında sergilenirken, koyu 

kahverengi gövdelere sahip, baş taraflarında renkli mitolojik figürlerin kullanıldığı 

daha sade görünümlü diğer kırk kayık ayrı bir depolama alanında tutulmakta ve 

burada ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır. Bu kayıklarla nehirde yapılan geçit 

törenlerine eskiden olduğu gibi sıklıkla rastlamak mümkün olmadığı için, ziyaretçiler 

bu müzede kayıkları yakından görme ve inceleme fırsatına sahip olmaktadırlar.  

 

 

 

                                                                 
126 İşipek, a.g.e., s. 532. 
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Resim 37. National Museum of Royal Barges, Kayıklar Galerisi Görünümü

 
                http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges     
                museum.htm?cid=ch:OTH:001, 05 Şubat 2018 

 

Müze binasının duvarlarında geçmiş yıllarda kraliyet kayıklarıyla yapılmış geçit 

törenlerini gösteren fotoğraflar ve resimler yer almaktadır. Ayrıca farklı kayık 

türlerine ait görseller ve kayıkları hareket ettirmek için kullanılan teknikleri gösteren 

çizimler bulunur. Sergi alanında orijinal kayıkları gören ziyaretçiler bu fotoğraflara ve 

resimlere bakarak o dönem ve yapılan törenler hakkında bilgi edinmekte, kayıklar 

sergisini bir bağlama oturtabilme imkânına sahip olmaktadırlar. Ayrıca eski 

dönemlerde Bangkok Kanalı’nda süzülen kayık türlerine tanıklık etmekte, sergi 

konseptini ve sergiyle aktarılmak istenen o nostaljik geçmişi daha iyi 

algılayabilmektedirler.  

 

Sekiz kraliyet kayığının her birinin yanında kayığın ismini, yapım yılını ya da 

restorasyon tarihini ve kayıktaki mürettebat sayısını gösteren etiketler 

bulunmaktadır. Kayıklarla ilgili teknik bilgiler, sanatsal detaylar ve tarihi hikâyeler, bu 

etiketler aracılığıyla ziyaretçiyle paylaşılmaktadır. Ayrıca daha ayrıntılı bilgi almak 

isteyen ziyaretçiler için İngilizce konuşabilen rehberler mevcuttur. Müzedeki 

sergileme sadece obje etiketleri ve bilgi panoları ile desteklenmektedir. Ziyaretçilerin 

etkin katılımını sağlayacak etkileşimli ekranlar olan kiosklar, değişik türde görsel-

işitsel araçlar, mekanik ya da teknolojik gereçler, drama, canlandırma ya da 

hologramlı sunumlar gibi dinamik sergileme ve sunum tekniklerinin müzede mevcut 

olmadığı görülür.  

http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20museum.htm?cid=ch:OTH:001
http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20museum.htm?cid=ch:OTH:001
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2.2.2. Lizbon, Portekiz: Museu de Marinha’da Bulunan     

          Kraliyet Kayıklarının Mevcut Sergilemesi 

Altı adet kayıktan oluşan Kraliyet Kayıkları Koleksiyonu, 1962 yılında Museu de 

Marinha’nın mevcut koleksiyonunun bir parçası olması amacıyla özel olarak inşa 

edilmiş olan müze binasına getirilmiş ve bu tarihten itibaren müzenin sahip olduğu 

en önemli koleksiyon haline gelmiştir127.  

 

Bu kayıklar Kraliyet ailesi tarafından Tejo Nehri'nde gezinti yapmak ve aile fertlerinin 

diğer kayıklara transferini gerçekleştirmek için kullanılmışlardır. Monarşi rejiminin 

yıkılarak Cumhuriyet rejimine geçilmesinin ardından kullanımdan kalkan kayıklar, 

20. yüzyılın ilk yarısında Rua da Junqueira’da bulunan liman ambarından alınarak 

Deniz Kuvvetleri’ne ait olan ve Tejo Irmağı’nın güneyinde Belém yakınlarında 

bulunan başka bir ambara taşınmışlardır. 50 yıldan fazla burada kalan ve neredeyse 

unutulmak üzere olan kayıklar, yine de ihmal edilmemiş ve ambarın şartları 

dâhilinde koruma altına alınmışlardır. Oldukça loş bir ortamda suda tutulan kayıklar, 

alışkın oldukları üzere yüksek seviyede neme maruz bırakılmış, böylelikle 

gövdelerinin yapıldığı ahşabın tamamen kuruması önlenmeye çalışılmıştır.  Ayrıca 

sık sık yeniden boyanarak restore edilmişlerdir.  

 

1962 yılında müze binasının Jerónimos Manastırı’na taşınması ve kraliyet 

kayıklarının müze envanterine dâhil edilmeleri konusu gündeme gelmiştir. Bununla 

birlikte, kayıkların ziyaretçilerin beğenisine iyi durumda sunulabilmeleri için yeni bir 

sergileme alanının yapılması ihtiyacı doğmuş ve bu amaçla Manastır’ın hemen 

bitişiğinde bulunan Kayıklar Galerisi inşa edilmeye başlamıştır128. 1963 yılında 

tamamlanan inşaatın ardından Tejo Irmağı’nın güneyindeki ambarda tutulan bütün 

kayıklar Belém’e doğru son nehir yolculuklarını yaparak yeni müze binasına 

taşınmışlardır. Kuşkusuz bu durum 50 yıldan fazla süredir ambarda tutulan 

kayıkların teşhir edilmeye başlamadan önce ne durumda olduklarını saptama 

zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu amaçla 2001 yılında müze tarafından 

restorasyon ve konservasyon çalışmaları projesi başlatılmış ve kraliyet kayıkları bu 

proje kapsamında restore edilerek sergilenmeye başlamışlardır. 

 

                                                                 
127 Tavares, a.g.e., s. 49. 
128 A.e., s. 52. 
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Museu de Marinha’nın sergileme yaklaşımı ele alındığında kraliyet kayıkları 

sergisinin sürekli sergi olarak tasarlandığı görülmektedir. Kronolojik bir sergi düzeni 

benimsenmiştir. Sergi planı, mevcut kayıklar arasında büyüklüğü ve estetik güzelliği 

açısından öne çıkan “Bergantim Real” kayığının en iyi şekilde sergilenebileceği bir 

düzende hazırlanmıştır.  

 

Kayıklarla ilgili teknik bilgiler, sanatsal detaylar ve tarihi hikâyeler, her bir kayığın 

yanında duran etiketler ve bilgi panoları aracılığıyla ziyaretçiyle paylaşılmaktadır. 

Diğer bir deyişle sergileme yalnızca broşürler, obje etiketleri ve bilgi panoları ile 

desteklenmektedir. Ziyaretçilerin etkin katılımını sağlayacak etkileşimli ekranlar olan 

kiosklar, değişik türde görsel-işitsel araçlar, mekanik ya da teknolojik gereçler, 

drama, canlandırma ya da hologramlı sunumlar gibi dinamik sergileme ve sunum 

teknikleri müzede mevcut değildir. Ayrıca sergi salonunun duvarlarında da 

koleksiyonun öne çıkan parçası olan “Bergantim Real”i veya mevcut diğer kraliyet 

kayıklarını tasvir eden herhangi bir görsel, fotoğraf, yağlı boya/sulu boya tablo, 

gravür ya da çizimin olmadığı görülmektedir.  

 

Resim 38. Museu de Marinha, Kayıklar Galerisi Genel Görünümü-1 

 
             Ana Tavares Görsel Koleksiyonu 
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Kayıkların bulunduğu galerinin ortam şartları göz önünde bulundurulduğunda ise, 

eserler için uygun sergileme koşullarının sağlanamadığı görülmektedir. Galeri, 

kayıkların düzgün biçimde sergilenebilmesi için özel olarak inşa edilmiş olmasına 

rağmen, eserler için gerekli aydınlatma, nem ve sıcaklık oranları dikkate 

alınmamıştır. Dolayısıyla galerinin içinde uygun ortam şartlarını muhafaza etmek 

oldukça güçtür. Yine de eserler üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri en aza 

indirgemek amacıyla müze yönetimi tarafından birtakım önlemler alınmıştır.  

 

Müzenin tavandan zemine kadar komple camdan oluşan bir duvarında özel cam 

filtreleri kullanılmakta ve perdeler sürekli kapalı tutulmaktadır. Bu şekilde eserlerin 

devamlı ışığa maruz kalmaları önlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca restore edilen 

kayıkların tekstil ürünü bulunan bölümleri, esere temas etmeyen ince örtülerle 

kaplanarak korunmaktadır. Ancak, galerinin büyüklüğünden ötürü ortamdaki ısıyı ve 

nemi kontrol edecek yeterli ekipman kurulamamıştır. Dolayısıyla ortamdaki ısı ve 

nem oranları konusunda bazı dalgalanmalar olmaktadır. Müze personeli bu 

durumun eserleri olumsuz etkilemesini engellemek için ortam sıcaklığını düzenli 

olarak kontrol etmektedir.  

 

Resim 39. Museu de Marinha, Kayıklar Galerisi Genel Görünümü-2 

 
            Ana Tavares Görsel Koleksiyonu 
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2.2.3. Aranjuez, İspanya: Museo de Falúas Reales’de Bulunan  

         Kraliyet Kayıklarının Mevcut Sergilemesi 

Museo de Falúas Reales’de bulunan kayıklar koleksiyonu, hem gövdenin yapıldığı 

ahşabın ve diğer parçaların kalitesi hem de ortaya çıkan bütünün uyumu ve 

benzersizliği açısından oldukça önem arz etmektedir. Kraliyet ailesinin Tejo 

Nehri’nde ve Ontígola Denizi’nde kullandığı beş adet saltanat kayığı restore 

edildikten sonra, Prens Bahçesi'nde yer alan ve inşası 1963-64 yılında tamamlanan 

müze binasında sergilenmeye başlamıştır129.  

Müze, nehirlerde ve İspanya’nın çeşitli yerlerinde bulunan yapay göletlerde kraliyet 

ailesinin yaşadığı görkemi hatırlatan öğretici bir müze niteliğindedir. Kraliyet kayıkları 

dışında müzede 19. yüzyıl İspanyol donanması ile ilgili tablolar, VI. Ferdinand 

dönemine ait bronz toplar, çeşitli gemilere ait arma donanımları, seyir aletleri ve 

Prens Bahçesi’nde önceden var olan bitki ve hayvan türü örnekleri 

sergilenmektedir130.  

Museo de Falúas Reales’in sergileme yaklaşımı ele alındığında kraliyet kayıkları 

sergisinin sürekli sergi olarak tasarlandığı görülmektedir. Kayıklarla ilgili teknik 

bilgiler, sanatsal detaylar ve tarihi hikâyeler her bir kayığın yanında duran etiketler 

aracılığıyla ziyaretçiyle paylaşılmaktadır. Müzede bulunan tablolar duvarlarda asılı 

olarak sergilenmekte; seyir aletleri, bitki ve hayvan türü örnekleri ise vitrin içi 

sergileme yöntemiyle ziyaretçiyle buluşmaktadır.  

Sergilemede bilgi verici unsur olarak yalnızca obje etiketlerinin ve broşürlerin 

kullanıldığı, ziyaretçilerin etkin katılımını sağlayacak kioskların, değişik türde görsel-

işitsel araçların, mekanik ya da teknolojik gereçlerin, drama, canlandırma ya da 

hologramlı sunumlar gibi dinamik sergileme ve sunum tekniklerinin mevcut olmadığı 

görülür.  

 

 

 

                                                                 
129 https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas, 05 
Şubat 2018. 
130 https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html, 05 Şubat 2018. 

https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas
https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İSTANBUL DENİZ MÜZESİ’NDE BULUNAN SALTANAT 

KAYIKLARI KOLEKSİYONU VE SERGİLEME YAKLAŞIMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

İstanbul’un fethedilmesinin ardından geçen dört yüz sene boyunca padişahlar, 

valide sultanlar, şehzadeler, haremdeki kadınlar ve saray erkânı tarafından 

Boğaziçi’nde gezinti ve ulaşım amacıyla kullanılan saltanat kayıkları, bugün İstanbul 

Deniz Müzesi’nde sergilenmektedir. Müze koleksiyonunda çoğunluğu 19. yüzyıla 

tarihlenen Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmecit ve Sultan V. Mehmet Reşat’a ait 

saltanat kayıkları ve Sultan IV. Mehmet (Avcı) tarafından kullanılan ve dünyada 

kendi sınıfındaki gemiler arasında orijinal olarak muhafaza edilmiş tek örnek olan 

tarihi kadırga da dahil olmak üzere toplam 14 adet saltanat kayığı bulunmaktadır.  

 

Çalışmanın bu bölümünde Deniz Müzesi koleksiyonunda bulunan saltanat kayıkları 

koleksiyonu ele alınmış ve kayıkların envanter bilgileri görsellerle desteklenerek 

sunulmuştur. Ayrıca modern müzecilik ve çağdaş sergileme anlayışı kavramlarına 

değinilmiş, günümüzde bir müzenin çağdaş müzecilik anlayışına sahip modern bir 

müze sayılabilmesi için gereken unsurlardan bahsedilmiştir. Verilen bilgiler 

kapsamında Deniz Müzesi’nde bulunan saltanat kayıklarının mevcut sergileme 

yaklaşımı olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınarak müzede modern müzeciliğin ve 

çağdaş sergileme anlayışının gerektirdiği şekilde sergileme yapılıp yapılamadığı 

tartışılmıştır.   

 

3.1. İstanbul Deniz Müzesi’nde Bulunan  

      Saltanat Kayıkları Koleksiyonu 

Saltanat kayıkları, oldukça sade bir şekilde ifade edilen güzellikleri ve ihtişamlarıyla 

gemi inşa sanatının zarif bir örneğidir. Hemen hemen hepsinin baş taraflarında 

bulunan ve imparatorluğun gücünü temsil eden kuş figürleri ile padişah ve 

yakınlarının gezi esnasında oturdukları gösterişli köşk kısımları sebebiyle bu 

kayıklar "köşklü" veya "kuşlu kayık" gibi isimlerle anılırlar131. 

                                                                 
131 Haluk Şehsuvaroğlu, "Saltanat Kayıkları", Deniz Tarihimize Ait Makaleler, İstanbul, 

1965, s. 238-241. 
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Deniz Müzesi Saltanat Kayıkları Koleksiyonu’nda bulunan tarihi kadırga ve sultan 

kayıkları fiziki özellikleri bakımından birbirlerinden farklıdır. Müzenin envanter 

defterlerinde yer alan bilgilere göre kadırganın boyu 40 metreyi bulmaktayken, 

saltanat kayıklarının uzunlukları 15-32 metre, genişlikleri ise 1,5-3 metre arasında 

değişir ve tüm gövde altın varaklı süslemelerle bezenmiştir. Padişahın kullandığı 

kayıkların baş ve kıç taraflarında ağırlıklı olarak savaşlarda kullanılan silahlardan 

örnekler ile köşk kısımlarının dört tarafında Osmanlı hanedanı arması yer alır. 

Haremin kullandığı kayıklarda ise bitkisel motifler, stilize çiçek motifleri, meyve ve 

tomurcuklardan oluşan ahşap oyma süslemeler göze çarpar ve köşk kısımlarında 

saltanat arması bulunmaz.  

 

Deniz Müzesi'nin 4 Ekim 2013 tarihinde açılan yeni müze binasında, kayıklar galerisi 

bölümünde sergilenen dünyada kendi sınıfındaki gemiler arasında orijinal olarak 

muhafaza edilmiş olan tarihi kadırga ile 19. yüzyılın başlangıcından Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar padişahlar, valide sultanlar, şehzadeler, 

haremdeki kadınlar ve saray erkanı tarafından kullanılmış olan saltanat kayıkları, 

genel özellikleri ve envanter bilgileri aşağıda anlatılmıştır.   

 

— Tarihi Kadırga   

Deniz Müzesi koleksiyonunun en eski parçası olan ve Sultan IV. Mehmet (1648–

1687) döneminde kullanılan tarihi kadırga, bugüne kadar yapılan araştırmalara göre 

16. yüzyıl sonlarında inşa edilmiştir132.  

 

Osmanlı padişahlarının Haliç, Boğaziçi ve Adalar'a yaptıkları gezilerde kullandıkları 

tekne olduğundan dolayı üzerinde top yerleri ve savaşçıların oturma yerleri 

bulunmamaktadır. Boyu 40 metre, genişliği 5.75 metre olan bu muazzam teknenin 

her biri üç kişi tarafından çekilen 48 adet küreği vardır133.  

 

Tarihi kadırga tekne ve teferruatının yanı sıra mimari, oyma, kakma, sedef, bağa, 

fildişi, hat ve yaldız sanatlarının zengin örnekleriyle bezeli bir eser olarak Türk 

zevkinin Batı’da tanıtılmasına vesile olmuştur.  

 

                                                                 
132 http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=310&SID=266, 03 Şubat 2015. 

133 Tezel, Çalıkoğlu, a.g.e., s. 49. 

http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=310&SID=266
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Kadırganın baş kısmında altın varakla kaplanmış ve oyma-kabartma tekniğiyle 

yapılmış güneş, yıldız, hilal, yaprak ve çiçek motifleri yer alır. Teknenin kıç tarafında 

ise padişahın oturduğu köşk kısmı yer alır. Bursa kemerli sekiz sütun üzerine oturan 

köşkün üst kısmı beşik tonozla örtülmüş; iç ve dış kesimleri ise geometrik desenli 

sedefler ve yarı değerli taşlarla süslenmiştir. Karanfil ve lale kompozisyonları ve 

sedefli hat yazılarıyla bu köşk, sedef sanatının günümüzde bulunan örneklerinden 

biridir. 

 

Resim 40. Tarihi Kadırga, Önden Görünüm 

  
                         Berfu Demir Görsel Koleksiyonu, 19.02.2015    

 
Resim 41. Tarihi Kadırga, Arkadan Görünüm 

   
             Berfu Demir Görsel Koleksiyonu, 19.02.2015 
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— Sultan Abdülmecit’e Ait Saltanat Kayıkları 

Deniz Müzesi Kayıklar Koleksiyonu’nda Sultan Abdülmecit (1839–1861) dönemine 

ait dört adet saltanat kayığı bulunmaktadır. Bu kayıklardan bir tanesi Sultan 

Abdülmecit’in haremindeki kadınlar, bir tanesi annesi Bezmiâlem Valide Sultan diğer 

ikisi ise kendisi tarafından kullanılmıştır. Armuz kaplama ve kemane baş formunda 

olan kayıkların boyları 24 metre ile 32 metre arasında değişmektedir134.  

 

Resim 42. Sultan Abdülmecit’e Ait 13 Çifte Kürekli, Köşklü Saltanat Kayığı 

 
                         Berfu Demir Görsel Koleksiyonu, 19.02.2015 

 

Bezmiâlem Valide Sultan ve harem tarafından kullanılan kayıkların dış bordürlerinde 

Sultan Abdülmecit’in kullandığı kayıklardan farklı olarak serbest fırça tekniği ile 

yapılmış yaprak, çiçek ve meyve motifleri bulunur. Kayığın arka tarafında dört sütun 

üzerinde yükselen kafesli köşk Valide Sultan’ın oturduğu kısımdır ve stilize lotus 

yaprakları ile süslüdür.  

 

13 çifte kürekli olan bu kayığın baş tarafında pençeleriyle yılan tutan, altın yaldızlı bir 

kartal figürü göze çarpar. Gücü simgeleyen bu figür, kötülüğün sembolü olan yılanı 

ezer gibi gözükmektedir135. Uzunluğu 32 metre, genişliği 2,40 metre olan bu kayık 

ayrıca diğer saray kadınlarının kullandığı kayıklar arasında söz konusu sembolün 

yer aldığı tek kayık olma özelliğine sahiptir136.  

 

                                                                 
134 http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/content/15, 03 Şubat 2015. 
135 Çetin, a.g.e., s. 84. 
136 A.e., s. 84. 

http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/content/15
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Resim 43. Bezmiâlem Valide Sultan’a Ait 13 Çifte Kürekli, Köşklü Saltanat Kayığı 

 
                         Berfu Demir Görsel Koleksiyonu, 19.02.2015 

  

— Sultan Abdülaziz’e Ait Saltanat Kayıkları  

Deniz Müzesi Kayıklar Koleksiyonu’nda Sultan Abdülaziz (1861–1876) dönemine ait 

dört adet saltanat kayığı bulunmaktadır. Bunlardan ikisi birbirine eş, köşklü ve 13 

çifte kürekli kayıklar olup biri padişahın kendisi tarafından, diğeri ise haremdeki 

bayanlar tarafından kullanılmıştır. Yalı Köşkü’nden alınan bu iki eş kayık, Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde devletin deniz üssü olarak kullanılan ve Kasımpaşa’da 

bulunan Tersane-i Amire ’de 1865 yılında inşa edilmişlerdir137.  

 

Boyları 30,70 metre, enleri 2,37 metre olan her iki kayığın da baş kısmında kanatları 

açık kartal figürleri göze çarpar138. Dış bordürlerde yağlı boya, kalem işi stilize 

yapraklar ve bitkisel motifler bulunur.   

 

Padişahın kullandığı kayığın baş tarafında altın varakla kaplı flama, balta, tuğ, 

mızrak, kalkan, ok, çiçek, yaprak ve üzüm salkımlarından oluşan bir kompozisyon 

yer almaktadır. Köşk kısmı dört sütun üzerinde, kayığın arka tarafında 

yükselmektedir. Sütunların etrafı saltanat armaları ile süslüdür. Haremin kullandığı 

kayığın baş kısmında ve kıç kısmında ise ahşap oyma tekniğiyle yapılmış çiçek, 

yaprak ve tomurcuklardan oluşan süslemeler görülür.  

 
 

                                                                 
137 Halime Neşe, "Saltanat Kayıkları", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul  
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul, 1974, s. 27.  
138 http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=470&SID=266, 01 Nisan 2015. 

http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=470&SID=266
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Resim 44. Sultan Abdülaziz’e Ait 13 Çifte Kürekli, Köşklü Saltanat Kayığı 

 
                        Berfu Demir Görsel Koleksiyonu, 01.04.2015 

 

Sultan Abdülaziz’e ait olan bir diğer kayık, boyu 23,50 metre, eni 1,60 metre olan 

yedi çifte kürekli ve köşksüz saltanat kayığıdır139. 1865 yılında Tersane-i Âmire'de 

yapılan ve Deniz Müzesi'ne Yalı Köşkü'nden alınan kayık, armuz kaplama ve 

kancabaş formundadır140. Yukarıda bahsedilen iki kayıkla benzer özellikler taşıyan 

kayığın baş kısmında kanatları açık ve altın varakla kaplı kartal figürü göze çarpar.  

 

Müzenin envanter defterlerinde kayıtlı bilgilere göre kayığın dış bordürü açık pembe 

ve altın varaklı bitkisel motiflerle süslüdür. Serbest fırça tekniğiyle yapılmış kırmızı, 

sarı, mavi ve yeşil renkli çiçek buketleri, altın varakla kaplanmış stilize kıvrık dalların 

ayırdığı bölümlere yerleştirilmiştir. Kayığın baş tarafında bulunan ve mızrak, ok, 

üzüm salkımları, balta, bitkisel kıvrımlar, kalkan ve sancak gibi motiflerden oluşan 

saltanat arması, yüksek oyma-kabartma tekniğiyle yapılmış ve altın varakla 

kaplanmıştır. Kürekçinin oturduğu yer ile Sultanın oturduğu yeri birbirinden ayıran 

paravan ise oyma-kabartma tekniğiyle yapılmış ve altın varakla kaplanmış gül, üzüm 

ve yaprak motifleri ile süslenmiştir.  

 

 
 
 

 

                                                                 
139 Kızıldeli, a.g.e., s. 99. 
140 Çetin, a.g.e., s. 92.  
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Resim 45. Sultan Abdülaziz’e Ait Yedi Çifte Kürekli, Köşksüz Saltanat Kayığı 

 
                                     Berfu Demir Görsel Koleksiyonu, 01.04.2015 

 

Sultan Abdülaziz tarafından 19. yüzyılda kullanılmış olan dördüncü kayık 24 metre 

uzunluğunda, 1,80 metre genişliğinde olan yedi çifte kürekli, köşksüz saltanat 

kayığıdır141. Armuz kaplama ve kemanebaş formundaki kayığın bordası krem 

rengindedir. Envanter kayıtlarına göre dış bordürü koyu pembe ve gri renkler ile altın 

varakların kullanıldığı kalemişi bitkisel motiflerle çevrilidir. Baş tarafında kanatları 

açık ve altın varakla kaplı kartal figürü göze çarpar. Bu kayık ayrıca 22 Mayıs – 21 

Ağustos 1998 tarihleri arasında Lizbon, Portekiz’de gerçekleştirilen EXPO-98 Dünya 

Fuarı’nda Türk pavyonunda sergilenmiş olması açısından önem arz eder142.  

 

Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan’ı keşfeden Portekizli ünlü denizci Vasco De 

Gama’nın bu keşfinin 500. yıldönümü sebebiyle düzenlenen fuarla “Okyanuslar 

gelecek kuşaklara miras” teması altında uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımının 

sağlanması, yeni politikaların tespitine katkıda bulunulması ve okyanuslarla ilgilenen 

ulusların çabalarının birleştirilmesi hedeflenmiştir143. Söz konusu fuar için Deniz 

Müzesi’nden gönderilen yaklaşık iki ton ağırlığındaki saltanat kayığı, iki konteynırın 

birleştirilmesiyle oluşturulan özel bir taşıma sistemiyle Portekiz’e ulaştırılmış ve 1300 

m2’lik alana yayılmış olan geniş Türk pavyonunda Topkapı Sarayı Müzesi, Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve 

Türk-İslam Eserleri Müzesi gibi farklı müzelerden gönderilen 70 adet eserle birlikte 

sergilenmiştir144.   

                                                                 
141 http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/content/19, 02 Nisan 2015. 
142 http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=531&SID=267, 03 Nisan 2015. 
143 Nurcan Bal v.d., “EXPO 98 Portekiz-Lizbon ve Türkiye” Müzeden Haberler, Sayı 3, 
Ağustos 1998, s. 1.  
144 A.e. s. 1 

http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/content/19
http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=531&SID=267
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Resim 46. EXPO 98 Dünya Fuarı’nda Sergilenen  

Sultan Abdülaziz’e Ait Yedi Çifte Kürekli Saltanat Kayığı 

 
       Berfu Demir Görsel Koleksiyonu, 02.04.2015 

 

Fuarın ziyaretçilere açık olduğu üç aylık süre içerisinde Türk pavyonu, sergilenen 

eserlerin zenginliği, tarihi değerleri ve özellikle de 19. yüzyıldan kalma saltanat 

kayığının ihtişamı sebebiyle fuarın en çok ziyaret edilen ilk üç pavyonu arasına 

girmeyi başarmıştır.145 Kayığın pavyonda sergilenmesi için özel bir projeksiyon 

cihazı kullanılmış ve ziyaretçilerde kayık denizde yüzüyormuş gibi bir algı 

oluşturulmuştur. Dev bir ekranda Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımını 

yapan bir film oynatılmış ve duvarlara asılan transparan fotoğraflarla Türkiye’nin 

turistik ve arkeolojik zenginlikleri tanıtılmıştır. Pavyonun tavanı ise Mimar Sinan’ın 

ünlü eserlerinin kubbelerini hatırlatan bir görünümde hazırlanmış, fiber optik ışık 

düzenlemesi yapılarak etkileyici bir atmosfer yaratılmıştır. Ekranda oynatılan tanıtıcı 

filme ve sergi alanının mistik atmosferine alt yapı olması amacıyla kullanılan Klasik 

Türk Müziği’nin özgün ve modern besteleri ise ziyaretçileri en çok etkileyen 

unsurlardan bir diğeri olmuştur146. 

 

Gerek üç tarafının denizlerle çevrili olması gerekse denizcilik tarihinde önemli bir 

yeri olması itibariyle bir deniz ülkesi olan Türkiye’nin, EXPO-98 gibi önemli bir fuara 

iştirak etmiş olmasının ülkenin tanıtımı açısından yararlı sonuçlar sağladığını 

söylemek mümkündür. Fuarın açık olduğu üç aylık süre zarfında Türk pavyonu yerli 

ve yabancı yaklaşık 8,5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiştir147.    

 

                                                                 
145 A.e., s. 1. 
146 A.e. 
147 http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=531&SID=267, 03 Nisan 2015. 

 

http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=531&SID=267
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— Sultan V. Mehmet Reşat’a Ait Saltanat Kayıkları 

Deniz Müzesi Kayıklar Koleksiyonu’nda Osmanlı Sultanı V. Mehmet Reşat (1909–

1918) dönemine ait beş adet saltanat kayığı bulunmaktadır. Boyları 12 metre ile 18 

metre arasında değişen kayıkların çoğu armuz kaplama olup dikbaş formundadır148.  

 

Kayıklardan ikisi yedi, ikisi on, biri beş çifte küreklidir. Envanter tutanaklarına göre 

yedi çifte kürekli olan iki kayığın dış bordüründe altın varaklı ve kabartma bitkisel 

motifler bulunur. Birinin baş kısmında geriye doğru uzanan sülün kuşu ve hilal motifi 

göze çarpar. Kıç tarafında Sultan Reşat’ın tuğrası yer alır. Diğer kayığın dış bordürü 

kıç tarafta bir madalyonla birleşir ve ortasında Sultan Reşat’ın tuğrası bulunur.  

 

Resim 47-48. Sultan V. Mehmet Reşat’a Ait Yedi Çifte Kürekli, Köşksüz Saltanat Kayıkları  

   
  Berfu Demir Görsel Koleksiyonu, 01.04.2015 

 

On çifte kürekli olan kayıklardan biri Sultan V. Mehmet Reşat’ın “Kılıç Alayı*” 

esnasında bindiği kayıktır. Boyu 18,34 metre, eni 2,45 metre olan ve Tersane-i 

Âmire’de yapılan armuz kaplamalı kayık, dikbaş ve hilalkıç formundadır149. Dış 

bordüründe kabartma tekniğiyle yapılmış bitkisel motifler, baş kısmında ise ağzında 

inci taşıyan bir kuş figürü yer alır.  

 

Padişahın kullandığı diğer on çifte kürekli kayığının boyu 16,30 metre, eni 2,40 

metredir150. Kaplama ve form açısından diğer kayıkla benzer özellikler taşımasına 

rağmen, padişahın oturduğu köşk kısmının yer alması sebebiyle farklılık gösterir. Bu 

kısmın üzeri oval bir kubbeyle örtülüdür ve Sultan Reşat’a ait alem bulunur. 

                                                                 
148 http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/content/8, 01 Nisan 2015. 
* Osmanlı padişahlarının tahta çıkışlarında kılıç kuşanmaları münasebetiyle yapılan 
merasim. 
149 http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=470&SID=266, 01 Nisan 2015. 
150 İşipek, a.g.e., s. 208. 

http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/content/8
http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=470&SID=266
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Envanter bilgilerine göre kayığın dış bordürü yüksek kabartma tekniğiyle yapılan 

istiridyelerle; iç bordürü ise marketöri ay-yıldız dizileriyle süslüdür.  

 

Resim 49-50. Sultan V. Mehmet Reşat’a Ait On Çifte Kürekli Saltanat Kayıkları 

   
Berfu Demir Görsel Koleksiyonu, 01.04.2015 

 

Sultan Reşat tarafından kullanılan son kayık beş çifte kürekli, köşksüz saltanat 

kayığıdır. Uzunluğu 12 metre, genişliği 2,25 metre olan kayık, bindirme kaplama 

olup, dikbaş ve aynakıç formundadır151. Kayığın dış bordürü pembe boyalı olup 

kabartma tekniğiyle yapılmış defne yapraklı çelenklerle birbirine bağlanan ve iki 

halat arasında yer alan ay-yıldız motifleri ile süslüdür. 1931 yılına kadar Beylerbeyi 

Sarayı’nda duran kayık, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca Deniz Müzesi’ne 

devredilmiştir152. 

 

3.2. Deniz Müzesi’nde Bulunan Saltanat Kayıklarının  

       Mevcut Sergilemesi 

Müzeler, kültürel ve tarihi değerleri toplamak, korumak, sergilemek ve topluma katkı 

sağlamak amacıyla hizmet veren kurumlar değil, aynı zamanda sahip oldukları 

koleksiyonları eğitim, araştırma ve iletişim amacıyla toplumun gelişimi ve yararı için 

toplumla paylaşan kurumlardır153. Batı’da koleksiyonların halka açılmasıyla bir 

ölçüde kurumsallaşmaya başlayan müzeler, özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda büyük bir 

gelişim ve değişim sürecine girmişlerdir154. 19. yüzyılda müzelerin temel işlevleri 

                                                                 
151 http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=470&SID=266, 03 Nisan 2015. 
152 İşipek, a.g.e., s. 240. 
153 Stephen E. Weil, “Rethinking the Museum: An Emerging New Paradigm”, Reinventing  

the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Ed. 
by., Gail Anderson, Altamira Press, California, 2004, pp. 74-79. 
154 Hale Özkasım, Semra Ögel, “Türkiye’de Müzeciliğin Gelişimi”, İTÜ Sosyal Bilimler  

Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2005, s. 96-102. 

http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=470&SID=266
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toplama, koruma, belgeleme, sergileme ve depolama iken 20. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra bu işlevlere eğitim işlevi de eklenmiştir. Özellikle 1980 yılından 

itibaren müzeler, sergileme ve sunum tekniklerini kullanarak ziyaretçileri hem 

eğlendiren hem de öğreten kurumlar haline gelmişlerdir155. 21. yüzyılla birlikte ise 

müzecilik alanında iletişim temelli bir yaklaşım benimsenerek nesne odaklı müzecilik 

anlayışından toplum odaklı bir yaklaşıma yönelim olmuştur156. Dolayısıyla müzelerin 

düzenledikleri sergiler, etkin bir müze-toplum ilişkisinin kurulabilmesi için oldukça 

önemli bir unsur haline gelmiştir. 

 

Sergiler farklı medyalar kullanmaya imkân tanıyan faaliyetlerdir ve bu şekilde bilgi 

aktarımı çok yönlü olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bilgiyi ya da konuyu aktarmak 

için nesnelerin kendileri esastır. Bununla birlikte bilgi panoları, etiketler, haritalar, 

diyagramlar, çizimler, modeller, canlandırmalar, animasyonlar, gösterimler (video, 

film, diaroma vb.) ve fotoğraflar da bilgi aktarımı için sergilerde kullanılmaktadır157.  

Sergilemeler, müze türlerine ve koleksiyon içeriklerine göre farklılık 

gösterebilmektedir. Dolayısıyla her müze kendi koleksiyon içeriğine uygun olan 

güncel sergileme tekniklerinden faydalanmaktadır. 

 

Deniz Müzesi resim, gemi donanımları, madalyalar, armalar, tuğralar gibi farklı türde 

birçok esere sahip olmasının yanı sıra, envanterine kayıtlı 14 saltanat kayığıyla 

dünyanın en zengin tarihi kayıklar koleksiyonlarından birine de ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu zengin koleksiyonu uygun koşullarda sergileyebilmek amacıyla 

2008 yılında başlatılan yeni müze binası inşaatı, beş yılda tamamlanmış ve Deniz  

Müzesi 4 Ekim 2013 tarihinde tekrar ziyarete açılmıştır. Üç katlı olan ve 20.000 

m2’lik bir alana yayılan yeni müze binasında ayrıca dört adet ana galeri, bir adet 

sinevizyon odası, bir adet çok amaçlı salon, iki adet oda, bir adet çocuk odası, iki 

adet sanat galerisi ve iki adet fuaye alanı bulunmaktadır158.  

                                                                 
155 Mutlu Erbay, Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması , Beta Basım  

Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Mayıs 2011, s. 1.  
156 İlyas Gültaş, “Müze İletişimi Ders Notları”, Fotokopiyle Çoğaltma, Yıldız Teknik  
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, Müzecilik Yüksek 

Lisans Programı, İstanbul, 2014, s. 2. 
157 Kristina Niedderer, M.A.R. Biggs, M. Ferris, “The Research Exhibition: Context,  
Interpretation and Knowledge Creation”, IADE Design Research Society International 

Conference, 1-4 November 2006, University of Hertfordshire, Lisbon, (Çevrimiçi), 
http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/DRS2006_0120.pdf, 18 
Aralık 2014.  
158 http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/tarihce-1, 3 Nisan 2015. 

http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/DRS2006_0120.pdf
http://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/tarihce-1
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Tarihi Kayıklar Galerisi’nde kayıklar koleksiyonu sergilenmektedir. Bu sergi sürekli 

sergi olarak tasarlanmıştır. Kayıkların sergilendiği zemin kat ve birinci katta hem 

kronolojik hem de tematik bir sergileme düzeni benimsenmiştir. Zemin katta Atatürk 

kayıkları ve tarihi kadırganın yanı sıra 19. yüzyılda Osmanlı padişahları, valide 

sultanlar ve harem tarafından kullanılan saltanat kayıkları ile mabeyn kayıkları 

sergilenmekte; birinci katta piyade kayıkları, gezinti kayıkları, 20. yüzyıla ait saltanat 

kayıkları ve koleksiyonda yer alan farklı türlerdeki kayıklar sergilenmektedir. Kayıklar 

tematik olarak gruplanırken kendi içlerinde belirli bir kronolojiyi de takip 

etmektedirler. İki kata yayılan bu sergi engelli ziyaretçilerin erişebileceği tarzda 

tasarlanmıştır. Katlar arası geçiş rampalar yardımıyla sağlanmaktadır. 

 

Kayıkların sergilendiği zemin katta ve birinci katta ziyaretçilerin sergiyle daha kolay 

iletişim kurabilmeleri amacıyla duvarlara İstanbul ve kayıklarla ilgili gravürler ve 

suluboya tablolar asılmıştır. Salonda kayıkların orijinallerini gören ziyaretçiler, bu 

gravürlere ve tablolara bakarak o dönem hakkında bilgi edinmekte ve sergiyi bir 

bağlama oturtabilme imkânına sahip olmaktadırlar. Bu şekilde ziyaretçiler geçmiş 

yıllarda İstanbul’da ve Boğaz’da süzülen kayık ve gemi türlerine tanıklık etmekte, 

sergi konseptini ve sergiyle aktarılmak istenen hikâyeleri algılayabilmektedirler. 

 

Kayıklarla ilgili teknik bilgiler, sanatsal detaylar ve tarihi hikâyeler etiketler ve bilgi 

panoları aracılığıyla ziyaretçiyle paylaşılmaktadır. Sergilenen tarihi kayıklar 

koleksiyonu ile ilgili İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan broşürler ziyaretçilerin 

erişimine sunulmaktadır. Ayrıca salonda bulunan kiosklar (etkileşimli bilgi ekranları) 

aracılığıyla ziyaretçilerin kayıklar hakkında daha detaylı bilgiye ve görsellere 

ulaşmaları amaçlanmıştır. Diğer bir deyişle sergileme, broşürler, obje etiketleri, bilgi 

panoları ve etkileşimli bilgi ekranlarıyla desteklenmektedir. Bunların dışında müzede 

ziyaretçi katılımını sağlayacak değişik türde görsel-işitsel araçların, mekanik ya da 

teknolojik gereçlerin, drama, canlandırma ya da hologramlı sunumlar gibi dinamik 

sergileme ve sunum tekniklerinin mevcut olmadığı görülür. 
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3.3. Modern Müzecilik ve Çağdaş Sergileme Anlayışı  

       Bağlamında İstanbul Deniz Müzesi’nde Bulunan  

       Saltanat Kayıklarının Sergileme Yaklaşımının  

       Değerlendirilmesi ve Öneriler     

Başlangıçta sadece eski eserleri toplama ve sergileme amacı taşıyan müzeler, 

günümüzde sosyolojik, psikolojik ve pedagojik içerikler edinerek daha modern 

kurumlar haline gelmişlerdir159. 21. yüzyılda müzecilik alanında yaşanan dönüşümle 

müzeler, koleksiyon odaklı yapılarından sıyrılarak ziyaretçi merkezli ve iletişim 

temelli bir yaklaşım benimsemeye başlamışlardır160. Bu bağlamda müzelerin 

misyonları da değişmiş, kültürel ve sosyal olarak toplumun gelişmesine katkıda 

bulunmak ve toplumu eğitmek gibi amaçlar ön plana çıkmıştır. Ayrıca müzelerin 

düzenledikleri sergiler, etkin bir müze-toplum ilişkisinin kurulabilmesi için oldukça 

önemli bir unsur haline gelmiştir.  

 

Günümüzde modern müzeler, çağın getirdiği iletişim ve teknoloji araçlarına 

yönelerek özel sergilerini, tanıtımlarını ve sahip oldukları koleksiyonları bu araçlar 

vasıtasıyla ziyaretçileriyle paylaşmaktadırlar161. Dolayısıyla çağdaş müzecilikle 

birlikte edilgin bir müzecilik anlayışından ziyade, esas amacı müzenin sahip olduğu 

koleksiyonlar ile toplumun ihtiyaç ve ilgi duyduğu şeyler arasında ilişki kurmak olan 

etkin, dinamik, etkileşimli ve katılımcı bir müzecilik anlayışı ortaya çıkmıştır162.  

 

Geçmişte tarihi binalarda koleksiyonlarını koruyan ve sergileyen müzeler, zaman 

içerisinde çağdaş bir müzecilik anlayışı benimseyerek yeniden yapılanmış ve 

saklayacakları eserlere uygun olarak tasarlanmış yeni binalarda bulunan eğitim 

                                                                 
159 Vedat Keleş, “Modern Müzecilik ve Türk Müzeciliği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal  
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 1-2, 2003, s. 1-17, (Çevrimiçi), http://e-

dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000006/1020000050, 05 Şubat 2018. 
160 Fethiye Erbay, “Geleceğin Müzeleri ve Değişim Stratejileri”, Milli Saraylar Sanat-Tarih-
Mimarlık Dergisi, Sayı: 11, TBMM Basımevi, Ankara, 2013, s. 19-31. 
161 Berna Okan, “Günümüzde Müzecilik Anlayışı”, Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım  
Dergisi, Sayı 9, 2015, s. 187-197, (Çevrimiçi), 
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sanattasarim/article/view/5000187643/5000165153, 05 Şubat 

2018. 
162 Tülay Erdoğan, “Türkiye’deki Arkeoloji Müzelerinde Yapılan Eğitsel Faaliyetler”,  
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müze 

Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara, 2003, s. 2. 

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000006/1020000050
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000006/1020000050
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sanattasarim/article/view/5000187643/5000165153
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kurumları haline gelmişlerdir163. Fethiye Erbay’ın da belirttiği üzere çağdaş 

müzeciler, müzelerin hazine odası olarak algılanmasını reddederler ve müzenin 

temel amacının eserleri korumanın yanı sıra, halkın bu eserlerden bilgi edinmelerini 

sağlamak olduğuna inanırlar164. Bu bağlamda müzeye girecek eserlerin seçimi, 

bakımı, onarımı, saklama ve sergileme koşulları, yöntemleri ayrıca tanıtımları 

konusunda çeşitli araştırmalar yürütülmekte ve gün be gün gelişen yeni metotlar 

uygulanmaktadır165. Message toplumla ilişki kurmak maksadıyla yeni yöntemlerin ve 

metotların geliştirildiği müzeleri “yeni müze” kavramıyla açıklar166. 

 

Çağdaşlaşma süreci içerisindeki modern müzeler, çeşitli sosyal etkinlikler, eğitim 

programları ve kitle iletişim araçlarıyla ziyaretçilere ulaşailecekleri “yeni müzecilik” 

kavramını benimsemişlerdir167. Bu bağlamda yeni müzeler, ziyaretçi bekleyen veya 

çeken yapılar olma gibi bir yaklaşım yerine, koleksiyonlarını modern iletişim araçları 

vasıtasıyla insanların ayağına götüren “mobil müzecilik” yaklaşımına 

yönelmişlerdir168. Örneğin, New York Metropolitan Museum, Londra British Museum, 

gibi dünyanın önde gelen müzeleri,  internet sitesi ve sanal müze uygulaması gibi 

modern teknolojileri kullanarak yalnızca kendi ülkelerinden değil; dünyanın farklı 

ülkelerinden gelen ziyaretçileri de müzeyle buluşturmaktadırlar. Bu vesileyle mevcut 

koleksiyonlarını ve sergilerini geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaştırmakta ve çift yönlü 

bir etkileşim ortamı yaratmaktadırlar169. Müzelerin halkla ilişkiler ve kaynak geliştirme 

gibi bölümleri tarafından kullanılan Twitter ve Facebook gibi internet siteleri, 

zamansız ve mekansız olma yolunda hızla ilerleyen çağdaş müzelerin, hem 

ziyaretçiler tarafından hızla ulaşılabilir olmaları hem de sürdürülebilirliklerini 

sağlamaları açısından önemlidir170.  

                                                                 
163 Sümer Atasoy, “Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Türk Müzeciliği”, Anons Plastik Sanatlar 

Dergisi, Sayı 41-42, 1994, s.38-39. 
164 Fethiye Erbay, Müze Yönetimini Kurumsallaştırma Çabası (1984-2009), Mimarlık Vakfı 
Enstitüsü, İstanbul, 2009, s. 31. 
165 Sümer Atasoy, Müzecilikten Yansımalar, 1. Baskı, Anka Yayınları, İstanbul, 1999, s. 16. 
166 Kyle Message, “The New Museum”, Theory, Culture and Society, Volume 23, Issue 2-3, 
Ed. by. M. Featherstone, C. Venn, R. Bishop, J. Philip, SAGE Publications, London, 1 2006, 

pp. 603-606. 
167 Okan, a.g.m., s.187-197. 
168 Fehmi Eraslan, “Çağdaş Müzecilik Anlamında Bazı Yaklaşımlar”, 4. Müzecilik Semineri 

Bildiriler, İstanbul, 1998, s. 33. 
169 Keleş, a.g.m., s. 1-17. 
170 Mutlu Erbay, “Değişen Sergileme Teknolojilerinin Müzelerdeki Örnekleri”, Milli Saraylar 

Sanat-Tarih-Mimarlık Dergisi, Sayı: 11, TBMM Basımevi, Ankara, 2013, s. 55-65.  
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Müzelerin internet siteleri ayrıca müzelerin şeffaflığını da sağlamaktadır. Ziyaretçiler, 

bağışçılar, müze paydaşları ve diğer ilgililer bu sitelerde sunulan envanterler 

sayesinde müzenin sahip oldukları eserleri, yapılacak çeşitli etkinlik ve faaliyetleri 

takip edebilmekte, hatta yıllık müze raporlarına bile ulaşabilmektedirler171.  

 

Yapacakları etkinlikleri toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak planlayan modern müzeler, sürekli sergilerin yanı sıra geçici sergiler 

açarlar, rehber eşliğinde geziler, çocuklar ve yetişkinler için atölye çalışmaları 

düzenlerler, söyleşiler, seminerler ve dia-film gösterileri yaparak daha çok izleyiciye 

ulaşmaya çalışırlar. Böylelikle “mobil müze” anlayışının bir sonucu olarak hem müze 

içerisinde eğitim gerçekleşmiş hem de müzeye gelemeyen insanların ayağına bu tür 

etkinliklerle gidilmiş olur172.  

 

Çağımız müzeciliğinde iletişim temelli ve toplum odaklı bir anlayışa yönelim olması, 

müzelerin eğitim işlevinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Çağdaş müzecilik 

anlayışı ile birlikte müzeler, yalnızca eserlerin depolandığı yapılar olmaktan çıkıp 

toplumu bilgilendiren ve eğiten kurumlar haline dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda diğer 

eğitim-öğretim kurumları ile de işbirliği içerisine girerler. Müzelerde yapılan sergiler 

veya ziyaretçilere sunulan çeşitli faaliyet ve etkinlikler, toplumların düşüncelerini, 

emeklerini, sanat anlayışlarını, inançlarını ve hayata bakışlarını yansıtmaktadırlar. 

Bu bağlamda müzeler, eski geleneklerin öğrenilmesine, tarihin anlaşılmasına, 

estetik beğeni ve zevklerin gelişmesine, dolayısıyla eğitimin okul dışında da devam 

ettiği düşüncesinin benimsenmesine yardımcı olurlar ve halkın eğitilmesine imkân 

tanırlar173. Çünkü modern müzecilik anlayışına göre müze, salt bir kuruluş olarak 

değil; eğitim bölümleri, laboratuvarlar, toplantı salonları ve kütüphaneleriyle bir  

“kültür ünitesi” olarak düşünülmelidir174.  

 

Müzelerde ve arşivlerde yer alan birçok materyalin gelecek nesillere aktarılabilmesi 

için ideal koşullarda saklanmaları, bakım ve onarımlarının yapılması ve uygun 

biçimde sergilenmeleri başlı başına bilimsel bir konu niteliğindedir.  

                                                                 
171 Okan, a.g.m., s. 187-197. 
172 Keleş, a.g.m., s. 1-17. 
173 Atasoy, Müzecilikten Yansımalar, s. 17.  
174 Cevat Başaran, “Çağdaş Müzeciliğimiz” Akademik Araştırmalar, Sayı 1, 1996, s. 16-18. 



64 
 

Günümüzde müze olarak kullanılan pek çok yapının, şehirdeki boş ve eski 

mekânların depo gibi kullanılmaları ya da tarihi yapıların müze binasına 

dönüştürülmeleri sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum, eserlerin uygun 

koşullar altında muhafaza edilmesi hususunda pek çok engel ve zorlukla 

karşılaşılmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla, müzeciliğin temel işlevlerinden olan 

koruma ve muhafaza, genellikle teknolojinin sağladığı imkânlar ile bilinçli uzman ve 

yöneticilerin çabaları sayesinde sağlanmaktadır175. Bu bağlamda öncelikle yapılması 

gereken şey, hangi etkenlerin eserlere zarar verebileceğinin anlaşılabilmesi ve müze 

koleksiyonlarının gelecek nesillere aktarımının sağlanabilmesi için uygun muhafaza 

ve ortam koşullarını oluşturmak olmaktadır176.  

 

Müzenin eğitim işlevinin yerine getirilmesi, toplumla bağ kurularak sağlıklı bir iletişim 

geliştirilebilmesi ve müzeye olan ilginin sürekli kılınması için modern müzelerin sahip 

oldukları koleksiyonları en iyi şekilde sergilemeleri gerekmektedir. Bu anlayış 

kapsamında müzeler, ziyaretçilerin ilgisini çekecek sürekli veya geçici sergiler 

düzenlemekte ve koleksiyonlarını daha etkili biçimde sunabilmek için geleneksel 

metotların yanı sıra teknolojik araçlardan da faydalanmaktadırlar177. Geleneksel 

müzecilikte hem vitrin içi sergileme, stant üzeri sergileme ya da duvar panolarıyla 

sergileme gibi sıklıkla gördüğümüz yöntemler kullanılmakta, hem de ziyaretçilerin 

ilgisini canlı tutmak ve anlatımı kuvvetlendirmek amacıyla maket, fotoğraf, mumya, 

kulaklık veya telefon düzeneği gibi sesli yönlendiriciler kullanılmaktadır178. Ayrıca 

“yaşayan müzecilik” anlayışı çerçevesinde, gelen ziyaretçilerin eserin ait olduğu 

dönemin yaşamını algılayabilmeleri için uygun dekor ve kostümler içerisindeki 

hareketli modeller, drama ve teatral yöntem, canlı yorumcular, bilgisayar destekli 

sunumlar, simülatörler ve interaktif gösterimler gibi dinamik sergileme ve sunum 

tekniklerinden yararlanılmaktadır179.   

 

                                                                 
175 Aysun Altunbaş, Çiğdem Özdemir, “Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler”, 
Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, 22 Ekim 2013, s. 1-24, (Çevrimiçi), 
http://mmkd.org.tr/cagdas-muzecilik-anlayisi-ve-ulkemizde-muzeler/, 16 Şubat 2018. 
176 Berke İnel, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Sanat Müzelerindeki Sanat Etkinlikleri, 
Koruma ve Onarım ile İlgili Periyodik Çalışmalar ve Sergilemedeki Planlamalar", 4. 
Müzecilik Semineri Bildiriler, İstanbul, 1998, s. 26-27. 
177 Mutlu Erbay, “Yurtdışı Müzelerinde Gösterim Teknolojisindeki Değişmeler”, 4. Müzecilik  
Semineri Bildiriler, İstanbul, 1998, s. 18-20. 
178 Altunbaş, Özdemir, a.g.m., s. 1-24. 
179 Erbay, Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması , s. 99. 

http://mmkd.org.tr/cagdas-muzecilik-anlayisi-ve-ulkemizde-muzeler/
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Temel görevlerini yerine getiren kurumlar olmalarının yanı sıra, yakın veya uzak 

çevreleri ile iletişim kuran, bulundukları bölgelerde çeşitli araştırmalar yapan ve her 

türlü kültürel ve sosyal etkinliğin gerçekleştirildiği merkezler olma yolunda hızla 

ilerleyen modern müzeler için, tanıtım-pazarlama ve halkla ilişkiler çalışmaları da 

oldukça önemlidir180. Şehir içinde farklı mekânlarda yapılan sosyal etkinlikler ve 

müze tanıtım bültenleri, gelen ziyaretçi sayısının artması, paydaşların ve 

ziyaretçilerin gözünde müzenin imajının güçlenmesi, müzenin ürünleri ve hizmetleri 

ile ilgili algı yaratılması, insanların müzeden yararlanmaya ikna edilmesi açısından 

önem arz etmektedirler. Müzeler kar amacı gütmeyen kurumlar olsalar bile, 

giderlerini karşılamak maksadıyla içeriklerini pazarlamak zorundadırlar.   

  

Müzelerin toplumla olan iletişiminin geliştirilmesi, geleneksel müzecilik ile modern 

müzecilik anlayışını birbirinden ayıran önemli bir husustur. Çünkü müzeler, merak ve 

araştırma ve merak duygusunu ateşleyen, kişisel eğitime ve toplumsal eğitime 

katkıda bulunan kurumlardır181. Modern işlevli müze binalarında çağdaş sergileme 

teknikleri kullanılarak topluma sunulan eserler, müzeye daha fazla ziyaretçinin 

gelmesini sağlarken müze alanlarında bulunan eklentiler ve yaşam mahalleri 

insanların buluşup sohbet ettikleri, keyifli vakit geçirip sosyalleştikleri buluşma 

mekânları haline gelmektedir182. Dolayısıyla müzeler sadece devletin değil; 

toplumun da malı olmalı, toplum müzeleri sahiplenebilmeli ve çağdaş müzecilik 

anlayışıyla hareket eden modern kurumlar olmaları için üzerine düşeni yapmalıdır183. 

Böylece kültüre, tarihe ve sanata duyulan ilgi de artmış olacaktır.  

 

Önceki bölümde anlatılan mevcut sergileme yaklaşımından da anlaşılacağı üzere 

Deniz Müzesi’nin sergilemeleri koleksiyon odaklı sergilemelerdir. Bu tür 

sergilemelerde nesnelere öncelik verilmekte, bilgiler ise sergilenen nesneler 

üzerinden ziyaretçiye sunulmaktadır. Temeli nesneye ve nesnenin niteliği üzerine 

dayanan bir sergi kurgusu hazırlanmakta ve nesneler çeşitli multimedya gereçler 

                                                                 
180 Özgen Acar, “Ülkemizde ve Yurt Dışında Müzeciliğe Bir Bakış”, Kuruluşunun 150. 
Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III , 24-26 Eylül 1996, İstanbul, s. 93-96. 
181 Nil Koçak, “M.E.B. 75. Yıl Cumhuriyet Eğit im Müzesi ve Eğitim Potansiyeli”, Yayımlanmış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 22. 
(Çevrimiçi), http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3264/4118.pdf?show, 14 Şubat 2018.  
182 Altunbaş, Özdemir, a.g.m., s. 1-24. 
183 Keleş, a.g.m., s. 1-17.  

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3264/4118.pdf?show
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yardımıyla bilgi yönünden desteklenerek sergilenmektedir184. Ayrıca, sergi temasının 

daha kolay kavranabilmesi maksadıyla tablo ve maketler kullanılmaktadır.  

 

Deniz Müzesi’nde sergileme, etkileşimli bilgi ekranlarıyla, bilgi panolarıyla, 

çizimlerle, haritalarla ve broşürlerle desteklenmektedir. Fakat kullanılan multimedya 

gereçlerinin yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Konuyla ilgili interaktif 

gösterimlerden ve işitsel öğelerden daha fazla yararlanılması ve izleyicinin de 

serginin içine dâhil olmasını sağlayacak birtakım etkinliklerin tasarlanması 

gerekmektedir. Atagök’ün de belirttiği gibi günümüz modern müzecilik anlayışı 

çerçevesinde sergilemelerde üç boyutluluk, hareketlilik ve duyma yoluyla algılama 

ön planda tutulmaktadır185. Bu bağlamda hareketli ve dokunmatik sergileme 

elemanlarıyla izleyici daha aktif duruma getirilebilir.  

 

Deniz Müzesi’nin sergi salonlarında bulunan etiket ve panolar Türkçe ve İngilizce 

olarak iki dilde hazırlanmıştır. Başka dillerde de yazılı bilgi verilmesi müzeyi ziyaret 

eden yabancı turistlere ve daha geniş bir yelpazeye hitap edebilmek adına yararlı bir 

husustur. Müzede beş farklı dilde bilgi veren sesli rehber sistemi bulunmaktadır. Bu 

sistem, eserler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşma imkânı sağladığından müzeyi 

ziyarete gelen kişiler ve gruplar tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir.  

 

Müzede açılan geçici ve sürekli sergiler broşürlerle de desteklenmektedir. Kapsamlı 

bir şekilde hazırlanan bu broşürler, gezi esnasında pano okumak için yeterli zamanı 

olmayan ziyaretçilerin daha sonra okuyarak sergi ve eserler hakkında bilgi sahibi 

olmalarına imkân sağlamaktadır.  

 

Müze bünyesinde ziyaretçilerin gezi esnasında yoruldukları zaman oturup 

dinlenebilecekleri ya da bir nesnenin karşısında oturup nesneyi inceleyebilecekleri 

banklar bulunmaktadır. Ayrıca girişte yer alan kafeterya, küçük bir mola vermek 

isteyen ziyaretçiler için sıcak ve soğuk yiyecek-içecek alternatifleriyle hizmet 

vermektedir. Müze alanında yer alan bu tarz uygulama ve yaşam mahalleri, hem 

müzenin toplumla olan ilişkisinde, ilişkinin etkinliğini sağlayan olumlu bir unsur 

                                                                 
184 Hanzade Uralman, “Müzelerin Topluma Ulaşılabilirliğinde Bilgi Yönetimi”, ÜNAK Bilimsel 

İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006, s. 108-120. 
185 Tomur Atagök, “Müzelerin Anlaşılabilir Kılınması: Müze Mimarisi, İç Mekan ve Sergi 
Tasarımları”, Müzebilimin ABC’si, Ed. Nevra Ertürk, Hanzade Uralman, Ege Yayınları, 

İstanbul, 2012, s. 277-281. 
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olarak karşımıza çıkmakta hem de müzeyi insanların buluşup sohbet ettikleri, keyifli 

vakit geçirip sosyalleştikleri buluşma mekânı haline getirmektedir.  

 

Sergileme kurgularında müzenin izleyici araştırması yapması ve bu kapsamda 

ziyaretçilerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik hizmetler sunması da önemli bir husustur. 

Deniz Müzesi, izleyici araştırmaları kapsamında ziyaretçilere anket uygulamakta ve 

bu anketlerden elde edilen sonuçlara göre sergileme tasarımını şekillendirmektedir. 

Örneğin sergilenen eserle ilgili daha fazla bilgi talep edildiğinde, eser hakkında daha 

detaylı ve açıklayıcı bilgiler içeren bir pano, harita ya da çizim tasarlanmakta ve 

sergi salonuna yerleştirilmektedir.  

 

Sergileme konusunda önem arz eden unsurlardan bir diğeri de hedef kitlenin 

belirlenmesidir. Herhangi bir sergi tasarlanırken öncelikle müzenin amaç ve hedefleri 

doğrultusunda hedef kitle verileri, yaş, kültür-eğitim altyapısı, fiziksel ve psikolojik 

özellikler gibi kişiye ya da gruplara özgü noktalar belirlenir ve bunlara yönelik bir 

sergileme hazırlanır186. Deniz Müzesi’nin amacı; üniversitelerle işbirliği yaparak Türk 

denizcilik tarihinin geçmişten günümüze ulaşan nesneleri ve belgeleri üzerinde 

bilimsel araştırmalar yapmak, konuyla alakalı bilimsel sonuçları yayımlamak ve 

sahip olduğumuz bu değerlerin gelecek kuşaklara bırakılabilmesi için çağdaş 

müzecilik anlayışına uygun olarak depolanmalarını ve sergilenmelerini sağlamaktır. 

Hedefi ise, sahip olduğu tarihi nesneler ve belgeler koleksiyonunu geliştirmek, 

gelecek nesillere miras bırakılacak yeni nesnelerin ve belgelerin teminini ve 

muhafazasını sağlamak, denizcilik tarihimize ait arşivi gün ışığına çıkartmaktır. Bu 

doğrultuda müzenin hedef kitlesini üniversite öğrencileri, araştırmacılar, tarihçiler, 

Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile denizciliğe ve tarihe ilgi duyanlar 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla Deniz Müzesi, Türk denizcilik tarihi hakkında bilgi 

verecek ve bilimsel araştırmalara temel arz edecek bir sergileme anlayışı 

benimsemiştir.  

 

Müzede Türk denizcilik tarihine ilişkin bilgiler, koleksiyon odaklı sergilemelerde 

olması gerektiği gibi sergilenen nesneler üzerinden ziyaretçiye aktarılmaktadır. 

Fakat müzenin sergileme yaklaşımı bir bütün olarak ele alındığında, sergilemenin 

görsel-işitsel araçlarla daha fazla desteklenmesi gerektiği görülmektedir.  
                                                                 
186 Burçak Madran, “Müze Sergilerini Tasarlamak”, Müzebilimin ABC’si, Ed. Nevra Ertürk, 

Hanzade Uralman, Ege Yayınları, İstanbul, 2012, s. 283-305. 
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Kayıtlı sesler ve video gösterimleri sergilemeyi desteklemek için kullanılan etkili 

yöntemler olmakla birlikte, tek başlarına yeterli olmamaktadırlar. Sergilenen 

eserlerin interaktif ortamda maketlerinin yapılması ya da çoklu duyusal öğrenme 

deneyimi sağlayan hands-on (eller üzerinde) sergilemelerin tasarlanması, hem 

yetişkin ziyaretçilerin hem de çocukların daha keyifli bir müze deneyimi 

yaşamalarına katkı sağlayacaktır.  

 

Günümüz modern müzeciliğinde nesne odaklı yaklaşımdan toplum ve iletişim odaklı 

yaklaşıma doğru bir yönelim olmuştur. Bu bağlamda Deniz Müzesi’nin 

sergilemelerini toplumun ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirmeye çalışmakla 

birlikte, bazı konularda yetersiz kaldığı görülmektedir. Müzedeki sergilemeler 

multimedya gereçleriyle ve etkileşimli etkinliklerle yeterince desteklenememekte, 

ziyaretçilere tam anlamıyla bir müze deneyimi yaşatılamamaktadır.  

 

Müzenin, modern müzeciliğin ve çağdaş sergileme anlayışının bir gereği olan 

etkileşimli uygulamaların ve ziyaretçilerin aktif katılımını sağlayacak mekanik ya da 

teknolojik gereçler ile etkinliklerin var olduğu bir sergileme yaklaşımı tercih etmesi 

gerekmektedir. Örneğin; 

- Saltanat kayıklarıyla ilgili hikâyeler, gravürler ve diğer görsellerle hazırlanan 

kısa bir film gösterimiyle ziyaretçilere aktarılabilir.  

- Sergi mekânı gezilirken duyulacak deniz, dalga veya martı sesleri 

ziyaretçilerde hoş bir etki bırakabilir.  

- Denizcilik tarihine ilişkin olaylar, gemiler ve şahıslar anlatılırken 

hologramlardan veya dış seslerden faydalanılabilir.  

- Ziyaretçilerin saltanat kayıklarının ait olduğu dönemin yaşamını 

algılayabilmeleri için uygun dekor ve kostüm içerisindeki hareketli modeller, 

drama ve teatral yöntem gibi dinamik sergileme ve sunum teknikleri 

kullanılabilir.  

Böylece müzeye gelen ziyaretçiler hem hazırlanan sergiler ve eserler hakkında 

eğlenerek bilgi sahibi olacaklar hem de zevk aldıkları farklı bir müze deneyimi 

yaşamış olacaklardır.  
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SONUÇ 

İstanbul, yüzyıllar boyunca üç imparatorluğun başkentliğini yapmış bir şehir olarak 

tarihi, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir.  

Ayrıca Marmara Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlaması ve Asya Kıtası ile Avrupa 

Kıtası’nı ayırması sebebiyle stratejik açıdan oldukça önem arz eden İstanbul 

Boğazı’na ev sahipliği yapması nedeniyle de ilk çağlardan itibaren cazip bir yerleşim 

ve ticaret yeri olarak gelişmiştir.  

 

İstanbul’un özel konumunun yarattığı bir sonuç olarak ortaya çıkan suyla olan yakın 

ilişkisi, şehirde kara ulaşımından ziyade deniz ulaşımının gelişmesine olanak 

sağlamıştır. Fetih sonrası yerleşim alanlarının Boğaziçi sahilleri boyunca yayılmaya 

başlamasıyla birlikte de mekânlar arası insan taşımacılığının önemi artmış ve farklı 

özellikleri olan çeşitli kayık türleri inşa edilmiştir. Gördükleri hizmetlere göre piyade, 

pereme, pazar kayığı, elçi kayığı ve saltanat kayığı gibi isimler alan bu kayıklar 

arasında önde gelen kayıklar, zengin süslemeleri ve zarif yapılarıyla saltanat 

kayıkları olmuştur.  

 

Devletin gücünü ve ihtişamını simgeleyecek şekilde yapılan saltanat kayıkları, hem 

Osmanlı denizcilik anlayışını hem de kullanıldıkları dönemin süsleme sanatını ve 

yapı tekniğini göstermeleri açısından önem arz eden kültür varlıklarımızdır. 1851 

yılında Şirket-i Hayriye’nin kurulması ve buharlı gemilerin kullanılmaya başlaması 

sonucunda gözden düşen, Cumhuriyet rejimine geçilmesiyle birlikte de tamamen 

kullanımdan kalkan bu kayıklar saklanmaları doğrultusunda bir mecburiyet 

olmamasına rağmen, İstanbul Deniz Müzesi tarafından koleksiyona dönüştürülmüş 

ve günümüze kadar korunmuşlardır.  

 

Müze koleksiyonunda Osmanlı padişahları ve hanedan mensupları tarafından 

Boğaziçi’nde gezinti ve ulaşım amacıyla kullanılmış 14 adet kayık yer alır. Bu 

kayıklar geçmişten günümüze geldikleri gibi gelecek nesillere de miras olarak 

bırakılabilmeleri amacıyla sergileme için uygun ortam şartları sağlanarak en iyi 

şekilde muhafaza edilmeye çalışılmaktadırlar.  
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21. yüzyılda müzecilik alanında yaşanan dönüşümle müzeler, koleksiyon odaklı 

yapılarından sıyrılarak ziyaretçi merkezli ve iletişim temelli bir yaklaşım 

benimsemeye başlamışlardır. Bu bağlamda nesne odaklı müzecilik anlayışı yerine 

toplum odaklı bir anlayışa yönelim olması, müzelerin düzenledikleri sergilerin, etkin 

bir müze-toplum ilişkisi kurulabilmesi açısından önemli bir unsur haline gelmesine 

yol açmıştır. Müzeler, düzenledikleri sergiler aracılığıyla ziyaretçilere bilgi 

aktarabilmekte, ziyaretçilerin gelişimine katkı sağlayabilmekte ve onların müze 

deneyimlerinden zevk almalarını sağlayabilmektedir.  

 

Günümüzde modern müzeler, çağın getirdiği iletişim ve teknoloji araçlarına 

yönelerek özel sergilerini, tanıtımlarını ve sahip oldukları koleksiyonları bu araçlar 

vasıtasıyla ziyaretçileriyle paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla çağdaş müzecilikle birlikte 

edilgin bir müzecilik anlayışından ziyade, etkin, dinamik, etkileşimli ve katılımcı bir 

müzecilik anlayışı benimsenmeye başlamıştır. Müzelerde sergilemeler, müze türüne 

bağlı olarak hedef kitle, ziyaretçiler, müzenin hedef ve amaçları ile koleksiyonlar 

doğrultusunda farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklar, sergilemenin türüne etki 

ettiği gibi sergilemelerde kullanılacak teknolojik araç ve gereçlerin kararlaştırılmasını 

da etkilemektedir. Çalışmada ele alınan Deniz Müzesi’nin ve yurt dışından örnekler 

olarak seçilen müzelerin sergileme yaklaşımları bir bütün olarak ele alındığında, her 

müzenin koleksiyon içeriğine uygun olan güncel sergileme tekniklerinden 

faydalandığı, ancak modern teknoloji ve iletişim araçlarını yeterli düzeyde 

kullanamadığı görülmüştür.  

 

Tayland’daki ulusal müzede bulunan kraliyet kayıkları, nehir kıyısında inşa edilen bir 

galeride, kendi dokları üzerinde muhafaza edilerek sergilenmektedirler. Bu kayıklar 

gerek görüldüğü zamanlarda galerinin altından geçen nehre indirilerek özel törenlere 

iştirak etmektedirler. Müzede sergileme, sadece obje etiketleri ve bilgi panoları ile 

desteklenmektedir. Galerinin duvarlarında geçmiş zamanlarda kraliyet kayıklarıyla 

yapılmış geçit törenlerini gösteren fotoğraflar ve resimler de yer almaktadır. Ayrıca 

müzede kayıklar hakkında daha detaylı bilgi veren İngilizce konuşan rehberler 

bulunmaktadır. Ancak, ziyaretçilerin etkin katılımını sağlayacak kioskların, farklı 

görsel-işitsel araçların, mekanik ya da teknolojik gereçlerin, drama, canlandırma ya 

da hologramlı sunumlar gibi dinamik sergileme ve sunum tekniklerinin mevcut 

olmadığı görülmektedir.  
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Portekiz’deki Museu de Marinha’da kraliyet kayıkları sergisi sürekli sergi olarak 

tasarlanmıştır. Müzede kronolojik bir sergi düzeni benimsenmiş, sergi planı mevcut 

kayıklar arasında büyüklüğü ve estetik güzelliği açısından öne çıkan “Bergantim 

Real” kayığının en iyi şekilde sergileneceği düzende hazırlanmıştır. Kayıklarla ilgili 

bilgiler, sanatsal detay ve tarihi hikâyeler, etiketler ve bilgi panoları aracılığıyla 

ziyaretçiye sunulmaktadır. Ancak ziyaretçilerin etkin katılımını sağlayacak dinamik 

sergileme ve sunum tekniklerinin bu müzede de mevcut olmadığı görülmektedir. 

Ayrıca, sergi salonu duvarlarında koleksiyonun öne çıkan parçası olmasına rağmen, 

“Bergantim Real”i veya diğer kraliyet kayıklarını tasvir eden herhangi bir görsel, 

fotoğraf, yağlı boya/sulu boya tablo, gravür ya da çizime rastlanmamıştır.    

 

İspanya’daki Museo de Falúas Reales’de kraliyet kayıkları sergisi sürekli sergi 

olarak tasarlanmıştır. Kayıklarla ilgili bilgiler ve tarihi hikâyeler kayıkların yanlarında 

duran etiketler vasıtasıyla sunulmaktadır. Tablolar duvarlarda asılı olarak 

sergilenmekte; seyir aletleri, bitki ve hayvan türü örnekleri ise vitrin içi sergileme 

yöntemiyle ziyaretçiyle buluşmaktadır. Burada da Tayland ve Portekiz’deki 

müzelerde olduğu gibi bilgi verici unsur olarak sadece obje etiketlerinin ve 

broşürlerinin kullanıldığı, ziyaretçi katılımını sağlayacak türde etkileşimli ekranların 

ya da dinamik sergileme ve sunum tekniklerinin mevcut olmadığı görülmektedir.  

 

Deniz Müzesi’nde bulunan saltanat kayıkları sergisi, sürekli sergi olarak 

tasarlanmıştır ve kayıklar kronolojik bir düzende sergilenmektedir. Kayıklarla ilgili 

bilgiler etiketlerin yanı sıra bilgi panoları, çizimler, haritalar ve broşürler vasıtasıyla 

ziyaretçiye sunulmaktadır. Ayrıca sergi temasının daha kolay kavranabilmesi için 

tablo ve maketler de kullanılmaktadır. Fakat müzede modern müzeciliğin bir gereği 

olan multimedya gereçleri yeteri kadar kullanılamamaktadır. Sergilemenin görse-

işitsel araçlarla daha fazla desteklenmesi ve ziyaretçilerin katılımını sağlayacak 

mekanik ya da teknolojik gereçlerin veya etkinliklerin arttırılması gerekmektedir.  

 

Sonuç olarak Deniz Müzesi’nin mevcut sergileme yaklaşımı göz önünde 

bulundurulduğunda müzenin amacı, hedefi, hedef kitlesi ve ziyaretçi portföyü ile 

benimsediği sergileme türünün birbiriyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Koleksiyon 

odaklı sergileme yaklaşımını benimseyen Deniz Müzesi etkileşimli bilgi ekranları, 

pano, harita ve maketler gibi ziyaretçilerin algılayışını kolaylaştıracak bir takım 
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kanallar da kullanmaktadır. Ancak iletişim odaklı bir yaklaşımın en büyük destekçisi 

olan teknoloji kullanımı yeterli düzeyde yapılamamaktadır. Mevcut sergiler 

ziyaretçilerde merak duygusu oluşturabilecek ve öğrendiklerinden zevk almalarını 

sağlayabilecek nitelikte kanallar ve multimedya araçlarıyla desteklenirse, daha 

toplum odaklı ve etkileşimli sergiler ortaya konabilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

KAYNAKÇA 

Altunbaş, Aysun, Çiğdem Özdemir: “Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde 

Müzeler”, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, 22 Ekim 2013, s. 1-24, (Çevrimiçi), 

http://mmkd.org.tr/cagdas-muzecilik-anlayisi-ve-ulkemizde-muzeler/, 16 Şubat 2018. 

 

……….https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html, 24 Ocak 2018.  

 

Aras Kazankaya, Serhan: Deniz Müzeleri ve Deniz Müzeciliği: Dünyada ve 

Türkiye’de, Ed. Prof. Dr. Bekir Onur, Deniz Basım Evi Müdürlüğü, İstanbul, 2012. 

 

Atagök, Tomur: “Müzelerin Anlaşılabilir Kılınması: Müze Mimarisi, İç Mekân ve Sergi  

Tasarımları”, Müzebilimin ABC’si, Ed. Nevra Ertürk, Hanzade Uralman, Ege  

Yayınları, İstanbul, 2012, s. 277-281. 

 

Atasoy, Sümer: “Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Türk Müzeciliği”, Anons Plastik  

Sanatlar Dergisi, Sayı 41-42, 1994, s. 38-39.  

 

Atasoy, Sümer: Müzecilikten Yansımalar, 1. Baskı, Anka Yayınları, İstanbul, 1999. 

 

Ayverdi, Sâmiha: Boğaziçi’nde Tarih, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2002. 

 

Bal, Nurcan, Derya Taneri, Mehmet Aktaş, Tülin Şener ve Zişan Özkan: “EXPO 98  

Portekiz-Lizbon ve Türkiye”, Müzeden Haberler, Deniz Müzesi Aylık Haber  

Gazetesi, Sayı 3, Ağustos 1998, s. 1-2. 

 

……….http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-

museum.htm?cid=ch:OTH:001, 05 Şubat 2018. 

 

……….http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm, 09 

Nisan 2015. 

 

Başaran, Cevat: “Çağdaş Müzeciliğimiz”, Akademik Araştırmalar, Sayı 1, 1996, s.  

16-18. 

 

http://mmkd.org.tr/cagdas-muzecilik-anlayisi-ve-ulkemizde-muzeler/
https://www.aranjuez.com/museo-de-fal%C3%BAas.html
http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm?cid=ch:OTH:001
http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm?cid=ch:OTH:001
http://www.bangkok.com/attraction-museum/royal-barges-museum.htm


74 
 

Beydiz, Mustafa Gürbüz: Osmanlı Gemi Tasvirleri, Kabalcı Yayıncılık Reklamcılık,  

İstanbul, 2014. 

 

Brown, Kurt: “Royal Barges”, 28 Mayıs 2012, (Çevrimiçi),  

https://khunkurt.wordpress.com/2012/05/28/royal-barges/, 29 Ocak 2018. 

 

Bruzelius, Lars: “Naval and Maritime Museums: Portugal”, 20.10.1998, (Çevrimiçi),  

http://www.bruzelius.info/Nautica/Museums/MMEUPT.html, 05 Ocak 2018. 

 

……….http://ccm.marinha.pt/pt/museummarinha_web/colecoes_web/pecasemdesta

que_web/Paginas/bergantimreal.aspx, 12 Nisan 2015.  

 

………https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krabi_Prab_Muang_Marn_Barge.jpg

, 29 Ocak 2018. 

 

Cox, Samuel S.: Bir Amerikan Diplomatının İstanbul Anıları (1885-1887), Çev.  

Gül Çağalı Güven, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010. 

 

Çetin, Ece: Deniz Müzesi, Deniz Basımevi Müdürlüğü, İstanbul, 2009. 

 

……….http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=470&SID=266, 01 

Nisan 2015. 

 

….......http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=531&SID=267, 03 

Nisan 2015. 

 

……….http://www.encyclopediathai.org/sunthai/ceremony/Anekkachatphuchong.ht

m, 12 Nisan 2015. 

 

Eraslan, Fehmi: “Çağdaş Müzecilik Anlamında Bazı Yaklaşımlar”, 4. Müzecilik  

Semineri Bildirileri, İstanbul, 1998.  

 

Erbay, Fethiye: Müze Yönetimini Kurumsallaştırma Çabası (1984-2009), Mimarlık  

Vakfı Enstitüsü, İstanbul, 2009. 

https://khunkurt.wordpress.com/2012/05/28/royal-barges/
http://www.bruzelius.info/Nautica/Museums/MMEUPT.html
http://ccm.marinha.pt/pt/museummarinha_web/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Paginas/bergantimreal.aspx
http://ccm.marinha.pt/pt/museummarinha_web/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Paginas/bergantimreal.aspx
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krabi_Prab_Muang_Marn_Barge.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krabi_Prab_Muang_Marn_Barge.jpg
http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=470&SID=266
http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/sayfalar2.asp?KID=531&SID=267
http://www.encyclopediathai.org/sunthai/ceremony/Anekkachatphuchong.htm
http://www.encyclopediathai.org/sunthai/ceremony/Anekkachatphuchong.htm


75 
 

Erbay, Fethiye: “Geleceğin Müzeleri ve Değişim Stratejileri”, Milli Saraylar Sanat- 

Tarih-Mimarlık Dergisi, Sayı: 11, TBMM Basımevi, Ankara, 2013, s. 19-31. 

 

Erbay, Mutlu: Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması, Beta  

Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Mayıs 2011. 

 

Erbay, Mutlu: “Yurtdışı Müzelerinde Gösterim Teknolojisindeki Değişmeler”, 4. 

Müzecilik Semineri Bildirileri, İstanbul, 1998. 

 

Erbay, Mutlu: “Değişen Sergileme Teknolojilerinin Müzelerdeki Örnekleri”, Milli  

Saraylar Sanat-Tarih-Mimarlık Dergisi, Sayı: 11, TBMM Basımevi, Ankara, 2013,  

s. 55-65. 

 

Erdoğan, Tülay: “Türkiye’deki Arkeoloji Müzelerinde Yapılan Eğitsel Faaliyetler”,  

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara, 2003.  

 

Ergin, A. Muhlis, Nalan Dönmez, Zişan Özkan ve Hüseyin Kandemir: Deniz Müzesi  

Tarihi Kayıklar Galerisi, İstanbul, 1998. 

 

Genim, Sinan: “İstanbul ve Kayıkları”, Milliyet Gazetesi, 26 Ekim 2014, (Çevrimiçi),  

http://www.milliyet.com.tr/istanbul-ve-kayiklari-gundem-1960214/, 27 Kasım 2014. 

 

……….http://golisbon.com/sight-seeing/maritime-museum.html, 03 Ocak 2018. 

 

……….http://www.gothailand.com/bangkok/thingstodo/frameme.php?page=royal-

barges.htm, 03 Nisan 2015. 

 

……….https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-

reales/, 25 Ocak 2018 

 

Gülersoy, Çelik: Kayıklar, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, İstanbul,  

1983. 

 

http://www.milliyet.com.tr/istanbul-ve-kayiklari-gundem-1960214/
http://golisbon.com/sight-seeing/maritime-museum.html
http://www.gothailand.com/bangkok/thingstodo/frameme.php?page=royal-barges.htm
http://www.gothailand.com/bangkok/thingstodo/frameme.php?page=royal-barges.htm
https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-reales/
https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-reales/


76 
 

Gültaş, İlyas: “Müze İletişimi Ders Notları”, Fotokopiyle Çoğaltma, Yıldız Teknik  

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, Müzecilik  

Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2014. 

 

Hamarat, Zehra: Ahmet Rasim’in Gözüyle İstanbul Folkloru, İstanbul Bilgi  

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. 

 

.………https://horaahora.wordpress.com/2017/01/06/, 30 Ocak 2018. 

 

Hornby, Emelia B. M.: Constantinople During the Crimean War, London, 1863. 

 

Irmak, Ece: “Restorasyon Çalışmaları Ardından Deniz Müzesi”, Genç Sanat  

Dergisi, No: 222, 2 Aralık 2013, s. 40-45. 

 

İnel, Berke: “Amerika Birleşik Devletleri’nde Sanat Müzelerindeki Sanat Etkinlikleri,  

Koruma ve Onarımla İlgili Periyodik Çalışmalar ve Sergilemedeki Planlamalar”,  

4. Müzecilik Semineri Bildirileri, İstanbul, 1998. 

 

İşipek, Ali Rıza: İstanbul’un Kuğuları Saltanat Kayıkları, Deniz Basımevi  

Müdürlüğü, İstanbul, Aralık 2010. 

 

Karalar, Fatih: “Osmanlı Pazar Kayığı (16. yy - 20. yy) Ottoman Bazaar Caique”,  

22 Ekim 2010, (Çevrimiçi), http://www.gemimodeli.com/galeri/pazar.htm, 23 Aralık  

2014.  

 

Keleş, Vedat: “Modern Müzecilik ve Türk Müzeciliği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal  

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 1-2, 2003, s. 1-17, (Çevrimiçi),  

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000006/1020000050, 05  

Şubat 2018. 

  

Kızıldeli, Melek: “Osmanlı’da Saltanat Kayıkları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans  

Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996. 

 

 

https://horaahora.wordpress.com/2017/01/06/
http://www.gemimodeli.com/galeri/pazar.htm
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000006/1020000050


77 
 

Koç, Dr. Murat: Yeni Türk Edebiyatı’nda Boğaziçi ve Boğaziçi Medeniyeti, Eren  

Yayıncılık, İstanbul, 2005. 

 

Koçak, Nil: “M.E.B. 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi ve Eğitim Potansiyeli”,  

Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

Ankara, 2006, (Çevrimiçi),  

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3264/4118.pdf?show, 14 Şubat 2018.  

 

……….http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,65505/istanbul-deniz-muzesi-acildi.html, 

06 Şubat 2018. 

 

Lim, Eric: “History of the Royal Barges: A Timeless Tradition”, t.y., (Çevrimiçi),  

http://www.tour-bangkok-legacies.com/history-of-the-royal-barges.html, 12 Nisan  

2015. 

 

Lim, Eric: “Types of Royal Barges the Hindu legacy”, t.y., (Çevrimiçi),  

https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html, 29 Ocak 2018. 

 

Madran, Burçak: “Müze Sergilerini Tasarlamak”, Müzebilimin ABC’si, Ed. Nevra  

Ertürk, Hanzade Uralman, Ege Yayınları, İstanbul, 2012, s. 283-305. 

 

Mazak, Mehmet: Eski İstanbul’da Deniz Ulaşımı, Ege Basım Sanatları LTD. ŞTİ.,  

İstanbul, 1998. 

 

Mazak, Mehmet: Gündelik Hayatından Renklerle Eski İstanbul, Kitabevi  

Yayınları, İstanbul, 2009. 

 

Message, Kyle: “The New Museum”, Theory, Culture and Society, Volume 23,  

Issue 2-3, Ed. by. M. Featherstone, C. Venn, R. Bishop, J. Philip, SAGE  

Publications, London, May 1, 2006, pp. 603-606. 

 

Neşe, Halime: “Saltanat Kayıkları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul  

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul, 1974. 

 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3264/4118.pdf?show
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,65505/istanbul-deniz-muzesi-acildi.html
http://www.tour-bangkok-legacies.com/history-of-the-royal-barges.html
https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html


78 
 

Niedderer, Kristina, M.A.R. Biggs, M. Ferris: “The Research Exhibition: Context, 

Interpretation and Knowledge Creation”, IADE Design Research Society 

International Conference, 1-4 November 2006, University of Hertfordshire, Lisbon, 

(Çevrimiçi), 

http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/DRS2006_0120.p

df, 18 Aralık 2014.  

 

Noyan, Bahri S.: “Deniz Müzesinin Tarihçesi”, Hayat Mecmuası, Cilt 1, Sayı 4,  

1976, s. 70-75. 

 

Noyan, Bahri S.: “Yalı Köşkü Kayıkhanesi ve Saltanat Kayıkları”, Türk Deniz Tarihi,  

Ed. Deniz Albay Sadullah Tezcan, Deniz İkmal Grup Komutanlığı Matbaa Amirliği,  

Ankara, 2005, s. 693-697. 

 

Okan, Berna: “Günümüzde Müzecilik Anlayışı”, Anadolu Üniversitesi Sanat &  

Tasarım Dergisi, Sayı 9, 2015, s. 187-197, (Çevrimiçi),  

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sanattasarim/article/view/5000187643/5000165153, 

05 Şubat 2018. 

 

Özdeniz, Haluk: Deniz Müzesi, Sanat Kitapları Serisi, No: 4, Ak Yayınları Ltd.,  

İstanbul, 1976. 

 

Özkasım, Hale, Semra Ögel:  “Türkiye’de Müzeciliğin Gelişimi”, İTÜ Sosyal Bilimler  

Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2005, s. 96-102. 

 

Pakalın, Mehmet Zeki: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimler Sözlüğü, C: III,  

İstanbul, 1993. 

 

……….http://www.patrimonionacional.es/colecciones-

reales/categorias/detalles/8182/G%C3%B3ndola+napolitana+de+Carlos+II/378, 25 

Ocak 2018. 

 

 

 

http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/DRS2006_0120.pdf
http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/DRS2006_0120.pdf
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sanattasarim/article/view/5000187643/5000165153
http://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/categorias/detalles/8182/G%C3%B3ndola+napolitana+de+Carlos+II/378
http://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/categorias/detalles/8182/G%C3%B3ndola+napolitana+de+Carlos+II/378


79 
 

Prakraiwan, Tinikan: “Cultural Tourism Route of Thai Way of Life Along Bangkok  

Canal”, Thesis for Degree Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage  

Management and Tourism, Silpakorn Universtiy, Bangkok, 2012. 

 

……….http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-

retiro/, 25 Ocak 2018. 

 

……….https://www.seslisozluk.net/naga-nedir-ne-demek/, 12 Nisan 2015. 

 

Svasti, Pichaya: “A Place of Royal Vessels”, Bangkok Post Editorial, 7 Ağustos  

2014, (Çevrimiçi), http://www.bangkokpost.com/travel/8075_editorialDetail_a-place 

of-royal-vessels.html?reviewID=2884, 12 Nisan 2015. 

 

Şehsuvaroğlu, Haluk Y.: “Saltanat Kayıkları”, Deniz Tarihimize Ait Makaleler,  

İstanbul, 1965, s. 238-241. 

 

Tansel, Billur: “Şehrin Ortasında Gizemli Bir Dev”, 30 Mart 2015, (Çevrimiçi),  

http://www.artfulliving.com.tr/sanat/sehrin-ortasinda-gizemli-bir-dev-i-2337,  

02 Nisan 2015.  

 

Tavares, Ana: “The Royal Barges Collection of Maritime Museum in Lizbon”,  

Conference Proceedings of II Bucintoro dei Savoia, contributi per la  

conoscenza e per il restauro, 22-23 March 2012, La Venaria Reale, Torino,  

Editris, 2012. 

 

Tezel, Hayati, M. Erem Çalıkoğlu: Boğaziçi ve Saltanat Kayıkları, İstanbul, 1983. 

……….http://www.thailand-huahin.com/bangkok/bangkok-national-museum-royal-

barges.htm, 09 Nisan 2015. 

 

………. https://www.tour-bangkok-legacies.com/royal-barge-museum.html, 29 Ocak 

2018. 

 

………. https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html, 30 Ocak 

2018. 

http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/
http://www.retiromania.com/la-falua-real-de-carlos-ii-que-navegaba-por-el-retiro/
https://www.seslisozluk.net/naga-nedir-ne-demek/
http://www.bangkokpost.com/travel/8075_editorialDetail_a-placeof-royal-vessels.html?reviewID=2884
http://www.bangkokpost.com/travel/8075_editorialDetail_a-placeof-royal-vessels.html?reviewID=2884
http://www.artfulliving.com.tr/sanat/sehrin-ortasinda-gizemli-bir-dev-i-2337
https://www.tour-bangkok-legacies.com/royal-barge-museum.html
https://www.tour-bangkok-legacies.com/types-of-royal-barges.html


80 
 

……….https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-

Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-

Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff=290656901&albumViewMo

de=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=290656901&thumbnailMi

nWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7&autoplay=, 23 Ocak 2018. 

 

……….http://www.turismoenaranjuez.com/museo-de-faluas-reales/, 23 Ocak 2018. 

 

Uralman, Hanzade: “Müzelerin Topluma Ulaşılabilirliğinde Bilgi Yönetimi”, ÜNAK  

Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara,  

2006, s. 108-120. 

 

Weil, Stephen E.: “Rethinking the Museum: An Emerging New Paradigm”,  

Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the  

Paradigm Shift, Ed. by. Gail Anderson, Altamira Press, California, 2004, pp. 74-79. 

 

……….http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Barge_Procession, 03 Nisan 2015. 

 

.…..….http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub

3JnL3dpa2kvSUkuX0Nhcmxvcw, 25 Ocak 2018.   

 

……….http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub

3JnL3dpa2kvUm95YWxfQmFyZ2VfUHJvY2Vzc2lvbg, 29 Ocak 2018.  

 

……….http://www.wikizero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWeub3

JnL3dpa2kvSmVyw7NuaW1vc19Nb25hc3Rlcnk, 05 Ocak 2018. 

 

Wiryawiwatt, Charupan: “Museum of Royal Barge: The Kingdom of Thailand”,  

Thesis Report, Master of Architecture, University of Hong Kong, Hong Kong, 1997. 

 

……….https://www.123rf.com/photo_16266601_-bangkok-thailand-november-6-

anantanakkharat-was-set-for-last-dress-rehearsal-of-the-royal-barge-

pro.html?fromid=aTJ5Z09jU2tYVlZObXc5Z1NGbUJ1UT09, 03 Ocak 2018. 

 

https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff=290656901&albumViewMode=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=290656901&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7&autoplay
https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff=290656901&albumViewMode=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=290656901&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7&autoplay
https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff=290656901&albumViewMode=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=290656901&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7&autoplay
https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff=290656901&albumViewMode=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=290656901&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7&autoplay
https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g562647-d4725348-Reviews-Museo_de_Faluas_Reales-Aranjuez.html#photos;geo=562647&detail=4725348&ff=290656901&albumViewMode=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=290656901&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7&autoplay
http://www.turismoenaranjuez.com/museo-de-faluas-reales/
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Barge_Procession
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSUkuX0Nhcmxvcw
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSUkuX0Nhcmxvcw
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUm95YWxfQmFyZ2VfUHJvY2Vzc2lvbg
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUm95YWxfQmFyZ2VfUHJvY2Vzc2lvbg


81 
 

Ana Tavares Görsel Koleksiyonu 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

Berfu Demir Görsel Koleksiyonu 

Ignacio Bazarra Görsel Koleksiyonu 

Deniz Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu 

Deniz Müzesi Yağlı Boya Tablo Koleksiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

EKLER 

EK 1. Deniz Müzesi Giriş Kat Gezi Planı 

 

 



83 
 

EK 2. Deniz Müzesi Üst Kat Gezi Planı 

 

 

 



84 
 

EK 3. Museu de Marinha, Kayıklar Galerisi Sergi Alanı Planı 

 

 


