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Öz: Geleneksel ilçe ve köy panayırları, başta tarımsal ve hayvansal ürünler olmak üzere çok çeşitli mal ve ürünler ile
çeşitli hizmetlerin ticaretini içeren; geleneksel ürünler ve onların üretim şekillerinin, geleneksel çeşitli etkinliklerin ve
uygulamaların yaşatılmasına aracılık eden; toplumun ekonomik ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve eğlence
gereksinimlerinin birlikte karşılandığı, tarihin en eski ticaret formlarından biridir. Günümüze ulaşan bazı panayır
örnekleri de özellikle kırsal çevrelerde yaşayan nüfusun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında alternatifsiz oluşları
nedeniyle halen büyük ilgi görmektedir. Fakat sosyo-ekonomik, teknolojik gelişmeler ve eğlence anlayışındaki
değişimlere bağlı olarak panayırların üçte ikisi eğlence ya da ticaret fuarlarına, festivallere dönüşmüş ya da bütünüyle
ortadan kalkmıştır. Nitekim Cumhuriyet dönemi içinde varlığı sona eren panayırların sayısını 115 olarak belirlemiş
bulunuyoruz. Küreselleşmenin etkileriyle hızlanan toplumsal ve kültürel değişimlere bağlı olarak Türkiye’de
panayırlar, geleneksel etkinlik ve uygulamaları destekleyici fonksiyonlarını önemli ölçüde kaybetmiştir. Türkiye’de
gelişen ve yaygınlaşan perakende ticari faaliyetlerin henüz sokulamadığı kırsal çevrelerde panayırlar halen önemli bir
çekicilik olmayı sürdürmektedir. Özellikle sosyoekonomik yaşamın ve düzenli alışveriş olanaklarının sınırlı olduğu
çevrelerde panayırların ekonomiyi ve toplumu canlandırıcı etkileri yadsınamaz durumdadır. Bunun yanı sıra halen
varlığını sürdüren büyük ölçekli bazı panayırlar, yerel ve geleneksel zenginliklerin tanıtılmasına aracılık etmekte; yerel
toplumun kültürel gelişimine katkı sağlamayı sürdürmektedir. Araştırma, örneklem olarak seçilen 13 ildeki panayırda
gerçekleştirilen saha çalışmalarına ve bu süreçte elde edilen veri, belge ve gözlemlere dayanmaktadır. Araştırma ile
panayırların geleneksel yönü bulunan kültürel değerlerin, etkinliklerin ve uygulamaların geleceğe taşınması ve
yaşatılmasındaki destekleyici rollerine dikkat çekilmektedir. Geleneksel panayırların giderek azalmasıyla bazı kültürel
miras değerlerin önemli desteklerini kaybettiğini ortaya koyan sonuçlar, panayırlar için ulusal ölçekte planlama ve
yönetim çalışmalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel panayırlar, İlçe panayırları, Periyodik kırsal pazarlar, Geleneksel eğlence ve alışveriş
kültürü, Ticaret Coğrafyası.

Abstract: Traditional county and village fairs are one of the oldest forms of trade in history which include the trade of a
wide variety of goods and products, primarily agricultural and animal products, as well as of various services; which
mediate in the maintaining of traditional products and their ways of production as well as various traditional activities
and practices; and in which the social, cultural, and entertainment needs of the society are met altogether besides its
economic needs. Some extant fair examples are still receiving great attention particularly because they have no
alternatives in terms of meeting various needs of the population inhabiting the rural environments. However, two-thirds
of the fairs have either turned into entertainment or trade fairs and into festivals or completely disappeared depending
on the socio-economic and technological developments and the changes in the understanding of entertainment.
Likewise, we have determined the number of fairs that became extinct in the Republican period as 115. In Turkey, the
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fairs have significantly lost their function of supporting the traditional activities and practices depending on the social
and cultural changes that have accelerated under the impacts of globalization. Fairs are still continuing to be an
important appeal in those rural environments to which the retail commercial activities developing and flourishing in
Turkey have not been able to draw near yet. The enlivening effects of fairs on the economy and the society particularly
in the environments with a limited socio-economic life and limited regular shopping possibilities are undeniable.
Besides, some extant large-scale fairs mediate in promoting the local and traditional wealth and go on contributing to
the cultural development of the local society. The research is based on the fieldwork carried out at the fairs in the 13
provinces selected as the sample as well as on the data, documents, and observations obtained in this process. The
supporting roles of fairs in carrying the cultural assets, activities and practices with a traditional side into the future
and in maintaining them are highlighted with the research. The results, which reveal that some cultural heritage assets
have lost their important support upon the gradual decrease in the traditional fairs, show that there is a need for
planning and management studies on the national scale for fairs.
Keywords: Traditional fairs, County fairs, Periodic rural markets, Traditional entertainment and shopping culture,
Geography of commerce.

1. Giriş
Tarih boyunca toplumları ve mekânları derinden etkileyen ticaret ve alışveriş olguları aynı zamanda
oldukça renkli bir geçmişe sahiptir. Nitekim tarihsel süreçte dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan sayısız
pazar yeri örnekleri ve alışveriş mekânı formları bu zenginliğin kanıtları durumundadır. İlkçağdan beri
örneklerine rastlanan panayır organizasyonları da, farklı medeniyetlere ait pazar formları üzerinde büyük
etkiler göstermiştir (Çalışkan vd., 2018: 237).
Alışveriş için yılın belirli zamanı geniş çevrelerden alıcı ve satıcıları bir araya toplayan panayırlar
ticaret tarihi içinde herhalde en ilgi çekici örneklerden biri durumundadır. Bazen öne çıkan güçlü
fonksiyonlarıyla uluslararası nitelik kazanan büyük ölçekli panayır örneklerine tarih boyunca çeşitli
milletlerde ve kültürlerde de rastlanmaktadır. Panayırlar, dünyada altın çağını Ortaçağ Avrupası’nda
yaşamıştır. 957 yılında Alplerin kuzeyinde büyük bir ticaret kenti olan Bruges yakınlarındaki Portus’ta
düzenlenen panayır bunlar arasında ilklerdendir (Benevolo, 2006: 65). 12. yüzyılın sonunda ve 13. yüzyılda,
ticaret devriminin Avrupalı karakterinin gelişimine tanıklık eden büyük ticari olay, Champagne
panayırlarının kurulmasıydı. (Le Goff, 2008:134). Champagne panayırları bütün yıl kalacak şekilde
kuruluyordu; biri bitince öbürü başlıyordu. Tüccarlar mallarıyla bir panayırdan diğerine taşınıyorlardı
(Huberman, 2013:33). Leipzig panayırı 13. yüzyılda, Lyon panayırı ise 1420 yılında kurulmuş olup, 1463
tarihinden itibaren yılda dört defa açılıyordu (Göney, 1977:158). Uluslararası tacirlerin buluştuğu daha çok
uluslararası ve toptan ticaretin yapıldığı bu tür panayır örnekleri Selçuklu ülkesinde ve sonraki dönemlerde
Osmanlı topraklarında, başta Balkanlar ve Rumeli olmak üzere, 16. Yüzyıldan itibaren de Anadolu’da
oldukça yaygınlaşmıştı (Küpeli, 1999; Şen, 1993; Erdoğru, 1994, 1999; Faroqhi, 2006; Erdoğan, 2016, Ünal,
2016).
Panayır organizasyonları dünyanın birçok ülkesinde daha çok kırsal ekonominin ve toplumsal
yaşamın egemen olduğu çevrelerdeki fonksiyon çeşitliliğinin de etkisiyle (ekonomik, sosyal, kültürel, dinsel,
eğlence vb.) oldukça uzun ömürlü ticaret ve eğlence yapıları olarak günümüze değin ulaşma başarısı
göstermiştir. Günümüzde de Arap Yarımadası ülkelerinden, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine, hatta kuzey
Amerika ülkelerine değin yaygın örnekleri görülen bu tür panayırlar, geleneksel ve yerel kültürel özellikleri,
imalat ve ürünleri tanıtıcı işlevleriyle dikkati çekerler. Yakın geçmişte Avrupa panayırlarında esas amaç
ticaret iken, kuzey Amerika panayırlarında esas amaç genellikle halka tarım konusunda bilgi vermek
olmuştur. Örneğin buralarda üreticilere tarımsal ürünlerin standart ve olgun türleri gösterilirdi. 1927 yılında
ABD ile Kanada’da 2000’den fazla panayır açılmıştır. Bunları gezen izleyicilerin sayısı ise 40 milyonu
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bulmuştur (Atamgüç, 1935:31). Panayırlar, bugün kuzeybatı Avrupa ülkelerinde eski önemini oldukça
kaybetmiştir. Bugün daha çok Akdeniz ülkeleri ve Asya ülkelerindeki bazı şehirlerde panayırlara
rastlanmaktadır (Göney, 1977:157). Büyük şehirsel merkezlerden ziyade daha çok ilçe ve köy düzeyindeki
yerleşmelerde düzenlenen bu organizasyonlar günümüzde “county fairs” olarak tanınırlar.
Bu çalışmada ele alınan Türkiye panayırları “geleneksel hayvan ve emtia panayırları”dır. Bu tür
panayırlar daha çok ilçe merkezlerinde ya da köylerde sürdürülen, tarihsel geçmişlerine ve bazı yerlerde
kültürel çevre özelliklerine bağlı olarak alışveriş-eğlence-kültür geleneğini birlikte yaşatan panayırlardır. Bu
panayırlar arasında, kökleri yüzyıl öncesini aşan panayırlar (Eğirdir, Pehlivanköy, Zile, Gerede, Gönen,
Ayvacık, Çan vb.) bulunduğu gibi, yakın tarihlerde kurulmaya başlanan panayır örnekleri de bulunmaktadır.
Türkiye’de günümüz panayırları, daha çok kırsal ağırlıklı toplumsal ve ekonomik çevrelerde, yerel ve
bölgesel düzeyde üretilen ürünlerin değiş-tokuşunu, ulusal ölçekte mal ve ürünlerin dağıtımını ve yörelerin
sosyokültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunan organizasyonlardır.
Cumhuriyet döneminde ilçe ve köy panayırları, özellikle 1930’lardan sonra kırsal alanlarda mal ve
ürün dağıtımının alternatifsiz araçları olarak ülkenin ücra kesimlerine kadar bir dağıtım ağı meydana
getirmiştir. Fakat sanayileşme, kentleşme ve küreselleşme süreçlerine bağlı olarak; ulaşım alanında yaşanan
gelişmeler, pazar çeşitlerinin çoğalması ve bunlara erişimin artması, perakendecilik ve pazarlama alanlarında
gerçekleşen teknolojik ve finansal gelişmeler, düzenli alışveriş olanaklarının artırması ve yaygınlaşması,
eğlence kültürünün büyük ölçüde değişmesi vb. faktörlerin etkisiyle zamanla panayırlara olan ilgi de büyük
ölçüde azalmıştır.
Türkiye’de bir dönemin alışveriş ve eğlence kültürüne damgasını vurmuş olan panayırlar, oldukça
renkli ve benzersiz organizasyonlardır. 1960’lar ve 1970’lerde sayısal anlamda Türkiye’de en yüksek devrine
ulaşan panayırlar, özellikle 1980’lerden itibaren giderek azalmaya başlamıştır. Panayırlar için yeni bir
dönüşüme işaret eden bu dönemde bazı panayırlar ticaret ve eğlence fuarlarına ya da festivallerine
dönüşürken, bazıları da ortadan kalkmış; az sayıda örnek ise fazla değişime uğramadan günümüze değin
ulaşabilmiştir (Çalışkan vd., 2018:217). Toplumsal ve ekonomik gelişmelere, değişen ihtiyaç ve taleplere
ayak uyduramayan bu köklü organizasyonlar son 30-40 yılda adeta birbiri ardına hızla ortadan kaybolmaya
başlamıştır. Cumhuriyet dönemi içinde panayırların yaklaşık üçte ikisinin (115 panayır) ortadan kalktığını
belirlemiş bulunuyoruz. Yaşanan bu süreç, yakın bir gelecekte geleneksel panayırların geriye kalan
örneklerinin de yok olma ihtimalini ortaya çıkarmıştır.
Bununla birlikte günümüzde halen 21 ilde dağılış gösteren 63 yerleşmede her yıl kurulan toplam 71
panayır bulunmaktadır (Çalışkan vd., 2018:244). Günümüzde panayırlar eski görkemli geçmişinden uzakta
olsa da, özellikle sosyoekonomik yaşamın ve düzenli alışveriş olanaklarının sınırlı olduğu çevrelerde yerel
ekonomiyi ve toplumu canlandırıcı önemli roller üstlenmektedir. Bunun yanı sıra panayırlar yerel ve
geleneksel zenginliklerin tanıtılmasına aracılık etmekte; yerel toplumun kültürel miras değerlerinin geleceğe
taşınmasına katkıda bulunmaktadır. Geleneksel panayırların ortadan kalkması ya da onların fuar, festival
formundaki organizasyonlara dönüşmesi; panayırlar tarafından üstlenilen, geleneksel özelliklere sahip
imalat, ürün, eğlence, oyun vb. fonksiyonlarda kayıplara yol açmaktadır. Çünkü panayırların yerini alan fuar
ve festival organizasyonlarının popüler ve ticari kültüre eğilimli konseptleri, gelenekselin temsilini
sınırlandırmaktadır.
Geleneksel panayırların kültürel bağlamının politikalar bakımından Türkiye’de bugüne değin gözden
kaçırıldığı ve ihmal edildiği ileri sürülebilir. Nitekim geleneksel ve kültürel miras değerlerin taşıyıcısı
durumundaki panayır örnekleri Türkiye’de ulusal ölçekte herhangi bir planlamaya ya da desteğe sahip
değildir. Oysa Türkiye’de panayırların kültürel rollerine odaklanan ulusal ölçekli politika ve planlama
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çalışmaları, panayırların varlığını, dolayısıyla geleneksel kültürel değerlerin geleceğe taşınmasını
destekleyici olacaktır.
2. Amaç ve Yöntem
Sunulan bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de sayıları giderek azalan hayvan ve emtia
panayırlarının kültürel değerlerin yaşatılmasında, geleneksel üretimlerin ve uygulamaların sürdürülmesindeki
rollerine dikkat çekmektir. Çalışma ile panayırların giderek ortadan kalktığı ya da festival ve fuar formlarına
dönüştüğü sürecin belirlenmesi de hedeflenmiştir. Kuşkusuz bu süreç tüm bölgelerde aynı hızla
ilerlememektedir. Dolayısıyla bu dönüşüm sürecinin; mekânsal özelliklerinin belirlenmesi, kültürel işlevler
üzerindeki etkisinin örneklerle tespiti de çalışmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır.
Osmanlı dönemi panayırları literatürde oldukça iyi belgelenmiş olmasına rağmen Cumhuriyet
döneminde panayırlara ait araştırmalar oldukça sınırlıdır. Türkiye panayırlarını ilk olarak kapsamlı bir
şekilde ele alan ve TUBITAK desteği ile iki yıl boyunca sürdürdüğümüz projede çeşitli verilerin üretilmesi
de sağlanmıştır. Günümüzde halen panayır kurulan ya da geçmişte panayır örneği bulunan yerleşmeleri
belirleyebilmek, bu konuda verilerin olmayışı nedeniyle büyük güçlükler içermekteydi. Çünkü belediyeler,
kaymakamlıklar ve muhtarlıklarda genellikle panayırlara yönelik herhangi bir arşiv bulunmamaktadır. Söz
konusu kurumlarda var olan sınırlı bilgi ve belgeler ise oldukça yakın tarihlere aittir. 2013 ve 2014
yıllarında, 13 ayrı ildeki panayırlarda gerçekleştirilen saha çalışmaları sürecinde Cumhuriyet dönemi içinde
panayırların varlık durumunu, fuar ve festivallere dönüşen örnekleri belirlemiş olduk. Saha çalışmaları
sürecinde 13 ildeki farklı panayırlarda 2582’si ziyaretçi, 611’i panayır esnafı olmak üzere toplam 3193 kişi
ile görüşme yapılmıştır.
Ulusal ve yerel gazetelerde panayır haberlerinin taranması, geçmiş dönemlere ait il yıllıklarının
gözden geçirilmesi de Türkiye’de panayırların geçmişten günümüze seyrini belirlemeye oldukça yardımcı
oldu. Bu süreçte geçmişte ve halen panayır kurulduğunu belirlediğimiz yerleşmelerin belediye ve
muhtarlıklarına posta yoluyla 110 anket gönderildi ve bunların 63’üne yanıt alınabildi. Yanıt alınamayan
yerleşmelerin belediye başkanlıkları ve muhtarlıkları telefonla aranarak gerekli verilerin tamamlanması
sağlanmıştır. Verilerin bu şekilde toplanması günümüzde mevcut panayırlarını eksiksiz bir şekilde, ortadan
kalkan panayırların da büyük ölçüde belirlenmesini sağlamıştır.
3. Geleneksel Emtia ve Hayvan Panayırları
Şemseddin Sami Kamûs-ı Türkî’de panayırları “Senede bir veya iki üç defa bir mahall-i mahsusda
kurulup, birkaç gün devam eden büyük Pazar” olarak tanımlar ve örnek olarak da Uzuncaova, Silivri ve
Balıkesir panayırlarını örnek olarak gösterir (Sami, H.1317:347). Panayırların pazarlar, sergiler, fuarlar ve
festivaller ile benzerlik gösteren yönleri varsa da, fonksiyonel özellikleri ve zamansal ilişkileriyle ayrı bir
örnek oluştururlar. Örneğin, pazarlar daha sık aralıklarla kurulurlar ve panayırlar kadar çeşitli ve geniş
işlevleri bulunmaz. Fuarlar ise daha çok belirli bir iş kolunda ve ilgi alanında çok sayıda marka ve modelin,
sanayi ürünlerinin, yeni teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı ve iş bağlantılarının yapılabildiği; sergi ve pazarlama
ya da eğlence amaçlı çok büyük ve profesyonel organizasyonlardır. Sergiler ise sanatsal boyut da içerebilen,
çeşitli mal, ürün ve hizmet tanıtımlarını hedefleyen; bunların ticaretinin de yapılabildiği ancak panayırlara
göre daha uzun süreli etkinliklerdir. Kuşkusuz bazı panayırlar fonksiyonel özellikleri itibariyle festival ya da
yayla şenlikleri ile benzerlikler gösterir. Latince “festivitas” kelimesinde türetilen “festival” ise kutlama ya
da şükran duygularını sunma amacıyla gerçekleştirilen sosyal bir toplanmayı ifade eder. İlk olarak dini
olguların bir parçası olarak ortaya çıkan bu olaylar mitolojik, dinsel ve etnik geleneklerle
bağdaştırılmaktaydı. Festivallerin çoğu sürekli olaylar olmaktan daha çok kısa vadeli ve döngüseldir. Her yıl
veya iki sene de bir olsa da- ki bazen bundan daha az veya daha çok olabilir-, tekrar edilme eğilimi
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gösterirler. Fakat buna karşın bazı festivaller bir kereye mahsus olaylar da olabilir. Daha çok açık alanlarda
organize edildikleri için festivallerin büyük bir çoğunluğu hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda
düzenlenirler. Festivallerin daha çok yaz aylarında düzenlenmesine yol açan başka etmenler ise okul tatilleri
sırasında seyirciye ulaşabilme kolaylığı, gezici sanatçıların bulunabilirliği ve turizmin mevsimsel oluşu
gerçeğidir (Waterman, 1998; Quinn, 2005’ten aktaran Kladou, 2011:27). Festivaller, panayırlar gibi her yıl
sürekli ve birbirini izleyen döngülere sahip değildir. Festivaller açık hava etkinliği olduğu gibi kapalı
ortamlarda da gerçekleşebilmektedir (Albayrak, 2013:77). Oysa panayırlar, bazı bölümleri kimi yerlerde
kapalı pazar yerlerini kullanan örnekler dışında her zaman açık havada yapılmaktadır. ‘Festival’ olgusu
Türkçeye ilk defa 1931’de İstanbul’da toplanan İkinci Balkan Konferansı dolayısıyla düzenlenen ‘Balkan
Oyunları Festivali’ ile girmiştir.
Panayırlar her şeyden önce belirli seriler halinde birbirini izleyen mekânsal bağlantılarıyla, fuar,
sergi ve pazarlardan ayrılır. Bunun yanı sıra panayır kurulan yerleşmelerde ‘panayır sahası’ olarak ayrılan
açık ve geniş araziler üzerinde kurulan panayırlar ayrı bir form özelliği gösterirler. Panayırlar, “Daha çok ilçe
merkezlerinde -ve az sayıda örneği köylerde- bulunan, belirli bir mevsimde, belirli tarihlerde, belirli ilçe ve
köylerin belirli yerlerindeki geniş araziler içinde, bir ya da birkaç günden bir haftaya değişen periyotlar
içinde, eşya (emtia) ve/veya hayvan pazarları formlarında, geçici olarak kurulan, çeşitli ihtiyaçların bir arada
karşılanabildiği; daha çok kırsal yerleşmelerde yaşayan, sık ve düzenli alışveriş olanağı bulunmayan
insanların gündelik ihtiyaçlarının yanı sıra mevsimlik ya da yıllık ev ihtiyaçlarının, çeşitli tarımsal araç gereç
ihtiyacını karşılandığı; ziyaretçilerin alışverişin yanı sıra eğlence, sosyalleşme –bazen de dinifonksiyonlarından yaralandığı geleneksel alışveriş organizasyonlarıdır”. Panayırlar, ticaretin yanı sıra
geleneklerin, geleneksel törenlerin, ürünlerin, geleneksel çeşitli imalat türlerinin ve etkinliklerin
yaşatılmasına aracılık eden; organizasyonlardır. Bu tür panayırlar arasında, kökleri yüzyıl öncesini aşan
panayırlar bulunduğu gibi, yakın tarihlerde kurulmaya başlanan panayır örnekleri de bulunmaktadır. Uygun
koşullar altında bazı panayır örneklerinin de Türkiye’de uluslararası fuarlara dönüştüğünü de burada
hatırlamak yararlı olabilir (İzmir, Balıkesir panayırları vb.). Fakat bu örnekleri Avrupa’da ortaya çıkan ve
uluslararası ticaretin önemli aktörlerine dönüşen panayır örnekleri (Leipzig, Brüksel, Poznan, Frankfurt,
Köln vb.) ile kıyaslamak doğru olmayacaktır.

Foto 1. Gerede panayırından görünüm. Türkiye’de panayırlar için genellikle ilçe merkezlerine yakın lokasyonlarda, 50-75 dekar
büyüklüğündeki araziler kullanılmaktadır.
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Örnekleri günümüze ulaşan panayırlar ise Türkiye’nin kırsal ağırlıklı toplumsal ve ekonomik
çevrelerinde, daha çok yerel ve bölgesel düzeyde üretilen ürünlerin değiş-tokuşunu, ulusal ölçekte mal ve
ürünlerin dağıtımını, yerel toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan
organizasyonlardır (foto1).
4. Cumhuriyet Döneminde Ortadan Kalkan ya da Fuar ve Festivallere Dönüşen Panayırlar
Cumhuriyetin kuruluşu ile perakende ticaretin geliştirmesi, halkın ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla ilk adımlar hızla atılmaya başlanmıştı. Öncelikle yapılması gereken işler 1923’te yapılan İzmir
İktisat Kongresi’nde belirlenmişti. Nitekim burada alınan kararlar arasında sergilerin yaygınlaştırılması
kararı da dikkat çekmekteydi (Afetinan, 1989:49). Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ulusal ya da
uluslararası modern fuarların kurulması bir devlet politikası olarak benimsenmişti. Bazı kentlerde var olan
panayırların varlığı ve yaşanan uluslararası sergi deneyimleri, aslında Türkiye’de yaygınlaşacak olan modern
fuarların da habercisiydi. Modern anlamda uluslararası fuarların çekirdeğini oluşturan panayırların ilk örneği
İzmir’dedir. 1926 yılında, Uluslararası İzmir Fuarına dönüşecek olan ‘9 Eylül Sergisi’ düzenlenir. Nihayet 9
Eylül 1931'de ‘İzmir Panayırı’ açılır. 1933 ile 1935 yılları arasında üç kez açılan ‘İzmir Beynelmilel 9 Eylül
Panayırı’ 1936 yılında ‘Uluslararası İzmir Fuarı’na dönüşür. Türkiye’nin fuar örnekleri de zaman içinde
artmaya başlar. Balıkesir Panayırı 1959’da önce Balıkesir Sergisi’ne, 1965 yılında da Balıkesir Fuar’ına
dönüşür. 1966’da açılan Kocaeli Sanayi Sergisi, 1972’den sonra Kocaeli Sanayi Fuarı adıyla düzenlenir.
1963 yılından başlayarak ulusal fuarlar Türkiye genelinde yaygınlaşır (Bursa, Samsun, Trabzon, Balıkesir,
Konya vb.). Panayır ve sergi deneyimlerinin ticari, sosyal ve kültürel birikimlerinin etkisiyle, 1960’larda
Anadolu’nun büyük şehirlerinde modern ve büyük ölçekli fuarların yaygınlaştığı görülmektedir (Çalışkan
vd., 2018:241).
İlerleyen süreçte panayırlar, perakende ticaret, depolama, pazarlama, ulaşım, iletişim ve finans
alanlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak birbiri ardına ortadan kaybolmaya başlamıştır. Nitekim
ekonomik etkilerin öne geçtiği ve belirleyici olduğu bu süreçte küçük ölçekli, günübirlik kuruluşlu, kültürel
ve sosyal fonksiyonları öne çıkan panayırlar daha fazla etkilenmiştir. Rumların dini amaçlı panayırları da bu
süreçte erimiştir. Bunlar arasında İstanbullu Rumların meşhur Tatavla panayırı (Türker, 2009; Bozis, 2011;
Şeyben, 2011), Göksu, Anadolu Hisarı (İstanbul) gibi Rumların dini panayırları belirtilebilir. Türkiye’de
yaşanan siyasal süreçlerin neticesinde sosyal ve dini amaçlı Rum panayırları 1950’lerden itibaren giderek
azalmış ve günümüzde iki örnek (Gökçeada ve Bozcaada panayırları) dışında kalmamıştır (Çalışkan, 2010;
Durmaz, 2017).
Cumhuriyet dönemi içinde kuruluyorken, zaman içinde ortadan kalkan 115 panayır örneğini
belirlemiş bulunuyoruz. Belirleyemediğimiz panayır örneklerinin olması ihtimali nedeniyle bu sayının biraz
daha fazla olabileceğini de düşünmek gerekir. Elimizdeki verilere göre Cumhuriyet dönemi içinde panayır
düzenlenen 32 ilin 11’inde panayır örnekleri günümüzde tümüyle ortadan kalkmıştır. Bu iller Afyon,
Aksaray, Çankırı, Düzce, Edirne, İstanbul, Karabük, Konya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak’tır (Çalışkan vd.,
2018:242). Türkiye’de il merkezlerinde panayır örneği kalmamıştır. Bu il merkezlerinin sayısı 9’dur
(Aksaray, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Isparta, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ). Türkiye’de
panayırların en yüksek sayıda ortadan kalktığı başlıca iller ise Sinop (20), Balıkesir (20), Bursa (10) ve
Çanakkale (10)’dir (şekil 1).
Geçmişte panayır sayıları yüksek olan Trakya ve Güney Marmara’da panayırların büyük bir
bölümünün son 20 yılda kayboluşu oldukça dikkat çekicidir. Bu süreçte en dramatik sonuç Trakya’da
görülür. Cumhuriyet dönemi içinde Trakya’da 23 hayvan ve emtia panayırı vardı. Şimdilerde ise Trakya’nın
geriye kalan tek panayırı Pehlivanköy (Kırklareli ili) panayırıdır. Trakya’da yer alan iller içinde Kırklareli
dışındaki diğer iller tüm panayır örneklerini kaybetmiş durumdadır. Tekirdağ (8 panayır) ve Edirne (6

1323

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

panayır) illerinde tüm panayırlar (14 panayır) kaybolmuş durumdadır. Günümüzde Trakya’da Kırklareli’nin
Babaeski, Kofçaz, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize panayırları; Edirne’nin Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa,
Süloğlu, Uzunköprü; Tekirdağ’ın Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Muratlı, Saray, Şarköy panayırları;
İstanbul’un Silivri ve Çatalca panayırları; Çanakkale’nin Gelibolu panayırı artık yoktur. Güney Marmara
bölümünde yer alan Bursa ilinde de İznik dışında başka panayır örneği kalmamıştır (şekil 1).

Şekil 1. Cumhuriyet dönemi içinde ortadan kalkan panayırlar ve günümüzde mevcut panayırların dağılışı .
Çizelge 1. Panayır örneklerin ortadan kalktığı yerleşmelerde düzenlenmeye başlanan etkinlikler
Sona eren panayır örnekleri

Panayırların sona ermesiyle panayır kurulan yerleşmede
düzenlenmeye başlanan etkinlikler

İpsala Panayırı

İpsala Çeltik, Kültür ve Sanat Festivali

Lalapaşa Panayırı

Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri Etkinlikleri

Keşan Panayırı

Trakya Festivali

Havsa Panayırı

Havsa Tarım Aletleri, Hayvancılık ve Emtia Festivali

Saray (Balçık) Panayırı

Saray Bahar ve Kültür Festivali

Malkara Panayırı

Malkara Tarım ve Süt Ürünleri Festivali

Şarköy Panayırı

Şarköy Bağbozumu Festivali

Lüleburgaz Panayırı

Yöresel Ürünler Festivali

Babaeski Panayırı

Babaeski Tarım Festivali

Hayrabolu Panayırı

Ayçiçeği Festivali

Çatalca Panayırı

Çatalca Süt ve Meyve Festivali

Gelibolu Panayırı

Gelibolu Sardalya Festivali

Biga Panayırı

Biga Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı

Akçay Panayırı

Akçay Zeytin Festivali, İda Kültür ve Sanat şenliği

Balya Panayırı

İlkbahar Şenlikleri Festivali

Kayapa Panayırı (İvrindi)

Desti ve Kızılcık Festivali
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İnegöl Panayırı

İnegöl Festivali

Yenişehir Panayırı

Altın Biber Festivali

Karacabey Emtia ve Hayvan Panayırı

Karacabey Tarım Fuarı

Orhaneli Panayırı

Orhaneli Karagöz Kültür Şöleni

Keles Panayırı

Kocayayla Kültür Şöleni

Büyükorhan Panayırı

Büyükorhan Türkmen ve Yörük Festivali

Harmancık Hayvan ve Emtia Panayırı

Harmancık Kültür Şöleni

Geyve Panayırı

Geyve Ayva Festivali

Pamukova Panayırı

Ekopazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali

Eflani Panayırı

Eflani Geleneksel Doğa ve Kültür Şenliği

Taşköprü Panayırı

Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali

Devrek-Gökçebey Panayırı

Devrek Baston ve Güreş Festivali

Gerze Panayırı

Gerze Kültür ve Sanat Festivali

Saraydüzü Panayırı

Saraydüzü Kültür ve Sanat Festivali

Osmancık Panayırı

Osmancık Pirinç Sanat ve Kültür Festivali

Beyşehir Panayırı

Beyşehir Göl Festivali

Hisarcık Panayırı

Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali

Panayırlar, kuruluş tarihleri değişmeyen bir şekilde, sonbahar ve ilkbaharda, birbiriyle bağlantılı
seriler halinde düzenlenir. Uzun yıllar boyunca gelenekselleşen bu döngü nedeniyle bir panayırın kuruluş
tarihinin önünde ya da arkasında yer alan panayırlar bir zincir oluşturmaktadır. Yolculuk ve taşıma
maliyetleri panayırların gezici esnafları için kritik öneme sahip bir konudur. Gezici panayır esnaflarının her
panayırlara katılmak için kat ettikleri mesafeler oldukça farklı olmakla birlikte, ortalama olarak bunu 184 km
hesapladık. Bu nedenle bir panayırın ortadan kalkması; esnaflar için, daha uzun mesafenin kat edilmesine
karşın kazançların azalması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bir panayırın ortadan kalkması komşuluk
ilişkisi içinde diğer panayırları, dolayısıyla panayır serilerini zayıflatmaktadır.
Türkiye’de son 30 yılda, panayır kurulan çok sayıda yerleşmede panayırların yerini festival, fuar ya
da şölen olarak adlandırılan etkinlikler almıştır. Araştırma sürecinde saptayabildiğimiz örnekler çizelge 1 de
gösterilmiştir. Bu süreçte Uludağ yöresindeki “Orhaneli panayırı”, “Orhaneli Karagöz Kültür Şöleni”ne
dönüşürken; 1947’den 2004 yılına kadar düzenlenen “Harmancık Hayvan ve Emtia Panayırı da 2005
yılından itibaren “Harmancık Kültür Şöleni” adını almıştır. Bazı yerleşmelerde ise artık düzenlenmeyen
panayırların yerini alan herhangi bir etkinlik organizasyonu olmamıştır (Süloğlu, Muratlı, Türkeli vb.).
5. Panayırların Festival ya da Şenlik Türü Etkinliklere Dönüşümünün Başlıca Nedenleri
Kuşkusuz bu dönüşüm sosyoekonomik, kültürel, mekânsal, teknolojik vb. pek çok faktörlerle
bağlantılıdır. Bununla birlikte bugüne değin bu dönüşüm sürecinde dikkat çekmeyen faktörler de söz
konusudur. Bu başlık altında bu tür faktörlerden bazılarının belirlenmesi ile yetinilecektir.
1930-1950 arasındaki dönem Türkiye’de panayırların yeniden ya da ilk defa birbiri ardına kuruluş
kararlarının alındığı bir dönemdir. Yerleşmelerin belediye teşkilatına sahip olmasıyla, vakit geçirilmeden
panayır düzenlenmesi kararları alınıyordu. Kuşkusuz, o dönemde yerleşmelerin bir panayıra sahip olması,
toplum içinde büyük bir prestij sembolü olarak görülüyordu. Geçmişte alışveriş ve eğlence olanaklarının
sınırlı olduğu dönemlerde bir prestij aracı olarak görülen panayırlar, günümüzde alışveriş ve eğlence
kültüründe yaşanan değişimlere paralel olarak geleneksel formu ve içeriğiyle modası geçmiş olarak da
görülebilmektedir. Panayır kurulan çevrelerde, yerel toplumun panayırlarla ilgili değerlendirmeleri,
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panayırların geleneksel rollerine ilişkin farklı düşünceleri yansıtmaktadır. 13 ildeki panayırlarda, panayır
ziyaretçilerine sunulan “panayırın yöredeki adet ve geleneklerin sürdürülmesini sağladığı” yargısına
katılanların oranı oldukça yüksek bulunmuştur: %85,9 (2,218 kişi). Bununla birlikte “panayırların artık
modası geçmiş ve ömrü dolmuştur” değerlendirmesine katılanların oranı da %21,7’dir (560 kişi). Diğer
yandan “panayır yerine festival ya da fuar düzenlenmesi daha yararlı olurdu” düşüncesi taşıyanların oranı da
%46.7 (1,205 kişi) olarak bulunmuştur.
Türkiye’de panayırların resmi olarak festivallere dönüşmesinin basit ve ironik bir nedeni daha vardır.
Türkiye’de geleneklerin ve kültürel miras değerlerin yaşatılması konusunda politika ve strateji geliştirmesi
beklenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ne yazık ki destek başvurularında “panayır” ifadesi geçen
organizasyonlara destek vermemektedir. Buna karşılık festival, şenlik, şölen, sergi, fuar vb. etkinliklere ise
destek sağlanmaktadır1. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklerinden yararlanmak isteyen yerel yönetimler
de organizasyon adlarında değişikliğe gitmektedir. Simav, Söke panayırlarının yanı sıra yüzyılı aşan köklü
geçmişe sahip Pehlivanköy ve Perşembe Yaylası (Aybastı) panayırları için de durum böyledir. Pehlivanköy
panayırı resmi adına “tarım festivali” ibaresinin eklenmesi neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma
Geliştirme Eğitim Genel Müdürlüğünden maddi destek sağlayabilmiştir.
Panayırların kuruluşu için öteden beri genellikle şehirsel merkeze yakın çevrelerde 5-7,5 ha
büyüklüğündeki araziler tercih edilmiştir. Örneğin, Simav panayırı 15 ha büyüklüğünde arazi üzerinde
kurulurken, Pehlivanköy panayırı 13 ha, Ayvacık panayırı 6 ha, Dursunbey panayırı da 3,4 ha alan
kaplamaktadır. Fakat bu araziler birçok yerde, şehirleşmenin etkisiyle yerleşim alanlarının içinde kalmış ve
imara açılmıştır. Panayırların giderek kaybolması ya da festivallere dönüşmesini etkileyen bir başka önemli
neden de budur. Bu konu, panayırların geleceği açısından da kritik öneme sahiptir. Genellikle yerleşmelerin
hemen dışında belediye ya da hazine arazilerine kurulan panayır alanları, zamanla şehirleşmenin etkisi ve
büyüyen arazi rantı nedeniyle imara açılmaktadır. Bu süreçte, panayırlar için elverişli alanlar ilçe
merkezlerinde birbiri ardına ortadan kalkmaktadır. Zaman içinde panayır alanlarının küçülmesi ve yetersiz
hale gelmesi panayırların sürekli yer değiştirmesine (Çan, Gönen, Zile vb.) ya da panayırın eğlence ve
ekonomik fonksiyonlarının parçalanarak farklı mekânlara dağılmasına (İznik, Çan vb.) yol açmaktadır.
Esasen imar planlarında panayır ve mesire yerlerinin ayrılmıyor oluşu bu önemli soruna yol açmaktadır.
Gelecekte birçok yerleşmede uygun lokasyon özelliklerine sahip, panayır düzenlenecek bir arazi parçası
bulmak zorlaşacaktır. Fakat festival türü etkinlikler için ilçe meydanları, şehir parkları, stadyumlar gibi daha
küçük şehirsel üniteler kullanılabilmektedir. Dolayısıyla öteden beri panayır düzenlenen yerleşmelerde,
zamanla panayırlar için elverişli arazi rezervleri kaybedildiğinden, yerel yönetimler festival türü
organizasyonlara yönelmeyi tercih etmeye başlamıştır.
6. Festival vb. Organizasyonlara Dönüşerek Kaybolan Panayırlar Ve Etkileri
Panayır düzenlenen yerleşmelerde, panayırlarla birlikte festival, şenlik, şölen vb. organizasyonlarda
düzenlenebilmektedir. Bu başlıkta ele alınan konu ise panayırların yerine ikame edilen festival vb.
organizasyonlar sonucunda ortadan kalkan panayırlar ve bu sürecin etkileridir.
Panayırların önemli bir bileşeni de kuşkusuz gezici esnaflardır. Bunlar geçimlerini, yılın önemli bir
bölümünü evlerinden ayrı olarak birbiri ardına kurulan panayırları dolaşarak geçirir. Anket verilerimize göre
panayır esnafı yılda ortalama 8 panayıra gitmektedir. Panayır esnaflarının bir yıllık süre içinde gittiği
panayır sayısı birbirinden farklıdır. Örneklemler arasında bir yılda 36 panayıra giden esnaf da kaydedilmiştir.
Araştırma sürecinde elde ettiğimiz veriler, panayır esnaflarının yaklaşık yarısının (%50,9) panayır kurulan
ilden başka ilde ikamet ettiğini, %72,5’inin ise panayır kurulan ilçeden başka bir ilçede ikamet ettiğini ortaya
koymaktadır. Görüşme yapılan 611 panayır esnafı Türkiye’nin 50 ilinde ikamet etmektedir. Panayır
esnafının % 45’inin yanında aile fertleri çalışırken % 42’sinin yanında ücretli işçiler çalışmaktadır. Tüm
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panayırlardaki toplam esnaf sayısının 20 binin üzerinde olduğunu, çalışanlarla birlikte bu sayının 40 bini
aştığını tahmin ediyoruz. Esnafın panayırlarda ticaret için ürün ve malları temin ettiği illerin sayısı da 28’dir.
Gerçekten de elde edilen bu veriler Türkiye’de panayırlardan binlerce insanın geçimini sağladığını; Türkiye
ölçeğinde ticari bağlantılara ve hareketliliğe sahip bir pazar tipi olduğunu ortaya koyması bakımından dikkat
çekicidir.
Panayırlarda esnaflık yapanların % 34’ü ‘geçimini sadece panayırlardan sağlayan kişiler’dir.
‘Panayırların yanı sıra şenlik ve festivallere de giden esnafın oranı ise %30,8’dir. Mayıs ayında İlkbahar
panayırları ile başlayan panayır sezonu, Haziran ayının ortasından itibaren “yaz arası” ya da “panayır arası”
olarak adlandırılan dönemin başına kadar devam eder. Panayır görülmeyen bu 45 günlük dönemde,
panayırlardan geçimini sağlayanlar, daha çok Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarındaki yerleşmelerinin
festival ve şenlik takvimini takip etmeye geçerler ya da işsiz kalarak evlerine geri dönerler. Ağustos
sonundan itibaren sonbahar panayırlarının başlaması ile panayır esnafları panayırlara katılmak üzere yeniden
hareketlenirler. Panayırlardan geçimlerini sağlayanlar için ‘panayırlar arası dönem’e rastlayan ‘festival
sezonu’ önemli bir ekonomik destek sağlamaktadır. Fakat panayırların giderek ortadan kalkması esas geçim
kaynağının kaybedilmesi ve yıl boyunca işsizlik süresinin artması anlamına gelmektedir.
Panayırların festivallere dönüşmesi sürecinde ya da festival organizasyonlarında, geleneksel panayır
esnaflarının katılımının önünde önemli engeller bulunmaktadır. Festivaller panayırlardan farklı olarak, daha
küçük mekânlarda düzenlenir ve festival organizasyonlarının şirketler aracılığıyla yapılır. Festivallerde
reyonlar, panayırlara göre oldukça yüksek fiyatlarla kiralanır. Kırsal yaşamla ilişkili geleneksel üretim
yapan, ev imalatı ürünlerini panayırda satışa sunan üreticiler de bu nedenle festivallerde kendilerine yer
bulamazlar. Diğer yandan, öteden beri panayırlarda eğlence hizmetlerini üstlenen Romanlar için de farklı
sorunlar söz konusudur. Yıl boyunca bir panayırdan diğerine giden “Panayırcı Romanlar”ın yaptığı bu işler
genellikle eğlence sektöründe yer alan, aile geleneği uğraşıdır. Diğer bir deyişle panayırlardan geçimini
sağlayanlar büyük ölçüde kuşaktan kuşağa bu uğraşı gelenekselleştirmiştir. Nitekim panayırlarda
görüştüğümüz yaşlı Romanlar da, kendilerini bildiklerinden beri aileleri ile panayırları dolaştıklarını ifade
etmektedir. Araştırma sürecinde yaptığımız görüşmelerde Romanlar, ‘fuar ve festival türü organizasyonlarda
ihalelere giremediklerini, oralarda kendilerine iş verilmekten kaçınıldığı’ iddialarını sıklıkla dile
getirmişlerdir. Büyük ölçüde eğitimsiz ve mesleksiz durumdaki Romanların ekonomik tasarrufları ve yeterli
sermaye birikimleri de bulunmadığından yapacak başka bir iş yapabilme/kurabilme olanakları çok düşüktür.
Esasen ‘Panayırcı Roman’ nüfus için kötü senaryo bu değildir. Çünkü panayırların hızla birbiri ardına
ortadan kalkmasıyla, “Panayırcı Romanların” bugünkü yaşam koşullarının daha fazla gerilemesi olasılığı
belirmiştir (Çalışkan vd., 2017:131).
Diğer yandan festivaller, genellikle modern ve popüler kültüre uyumlu bir program içeriğine sahiptir
ve geleneksel kültüre genellikle muhalif konseptlere sahiptir. Dolayısıyla festival türü etkinliklerde
geleneksel değerleri yansıtan etkinlikler kendine yeterince yer bulamazlar. Böylece panayırların giderek
azalması ve festivallere dönüşüm süreci, panayırların bugüne kadar üstlendiği kültürel rolleri boşlukta
bırakmaktadır. Gerçekten de panayırlar, geleneksel değerlerin ve üretimlerin sürdürülmesinde, kendi imalatı
olan ürünleri pazarlayan üreticilerin ve zanaatkarların varlığını sürdürmesinde, yerel mutfak kültürünün
yaşatılmasında aracı ve taşıyıcı işlevler üstlenmiştir. Bunlar arasında el dokuması halı, kilim ve heybeler
(Ayvacık, Bayramiç, Çan, Lapseki panayırları), iğne oyası ve dantel işleri (Gönen panayırı); el yapımı
mutfak eşyaları bakır kaplar ve cezveler, ‘hey’ adı verilen ağaç örgü sepetler (Gerede panayırı); el yapımı
ağaç kaşıklar ve kepçeler; hayvancılık için gerekli el yapımı aletler (çan, yular, aksesuarlar), ‘zembil’ olarak
adlandırılan sepetler (Karadede); ot ve sazlardan örülen hasır ve sepetler, deriden imal edilen elekler
(Boyabat panayırı) sayılabilir (foto 2). Panayırlar çevresinde bir mutfak ve yeme-içme kültürü de oluşmuştur.
Birçok panayırda sadece panayır için üretilen bu geleneksel ürünlere festivallerde rastlanmaz. Bunlar
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arasında gerdan şekeri, Pomak tatlısı (Tikvenik), geleneksel nohut ekmeği (Kravay) (Pehlivanköy panayırı);
köylülerce tandırlarda pişirilen kızarmış kaz, kışlık keş (Dörtdivan ve Gerede panayırları); Nokul yemeği
(Karadede panayırı) sayılabilir.
Geleneksel bazı sportif etkinliklerin yaşatılmasında da panayırlar önemli roller üstlenmiştir (foto 3).
Günümüzde yağlı pehlivan güreşleri halen Büyükyenice, Çardak, Dursunbey, Erfelek, Kargı ve Seben
panayırlarında sürdürülmektedir. 20 yıl öncesine kadar panayırlarda çok yaygın olan at yarışları geleneği
sadece İspir ve Kargı panayırlarında; Cirit geleneği ise İspir ve bazen de Zile panayırında yaşatılmaktadır.
Panayırların ortadan kalkmasıyla Muratlı, Eflani, Saraydüzü ve Kayapa (İvrindi)’da yağlı güreşler; Sinop,
Ağlı ve Havsa’da at yarışları; Çatalca’da at yarışları ve yağlı güreşler de kaybolan geleneksel etkinlikler
olmuştur. 1973 yılına ait Sinop il Yıllığı merkez köylerden Bektaşağa’da Hıdrellezin devamı olan şenlikli bir
panayırdan söz etmekte ve burada at yarışları düzenlendiğini bildirmektedir. Ada’da Sülükgölü düzlüğünde
düzenlenen at yarışlarının Sinop’ta büyük ilgi gördüğü ve Türkiye’nin dört bir yanından seyirciler ve
katılımcılar geldiği de eklenmektedir.

Foto 2. Panayırlar geleneksel imalatları ve ustalıkları da destekleyen fonksiyonlara sahiptir. Öteden beri sadece panayırlar için üretim
yapan ustalar söz konusudur (solda ‘hey’ adı verilen sepetler (Gerede panayırı); sağda, çiftlik hayvanları için çeşitli çanlar
(Pehlivanköy panayırı).
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Foto 3. Mevcut panayırlar geleneklerin yaşatılmasında kültürel olarak taşıyıcı rollere sahiptir (solda, Simav panayırı açılışında Mor
Zeybekler ve Sarı Zeybeklerin gösterileri; sağda, Boyabat panayırında güreşler)

7. Sonuç ve Öneriler
Geleneksel imalatlar ve ürünler, perakende ticaret, ihtiyaçlar, eğlence biçimleri, sosyalleşme araç ve
ortamları vb. olgular küreselleşme sürecinin etkisiyle günümüzde dünyanın her yerinde değişmekte ve hızlı
bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu süreçten ekonomik, sosyal, kültürel işlevlere sahip Türkiye’deki panayırlar
da etkilenmiş; çok sayıda geleneksel panayır ortadan kalkmış ya da başka formlara dönüşmüştür. Panayır
geleneğinin ortadan kalktığı birçok yerleşmede panayırların yerini, genellikle yörenin öne çıkan tarımsal
ürününü tanıtıcı festivaller almıştır. Panayırların yöresel ve geleneksel değerler ile farklılıklarını öne
çıkarmak yerine, birbirine benzeyen düzenlemelerle giderek yerel festivallere dönüştürüldüğü bir süreç
yaşanmaktadır. Oysa kültürel değerlerin yaşatılması bakımından panayırlar çok önemli işlevler
üstlenebilecek iken bu potansiyel bu güne değin ihmal edilmiş görünmektedir.
Geleneksel halk kültürünü ve yerel kültürel değerleri yansıtan etkinlikler, üretimler ve ritüellerin
yaşatılmasında panayırların önemli bir rolü bulunmaktadır. Panayırlar, geleneksel kültürün birçok değerinin
günümüze değin ulaşmasına aracılık etmiştir. Ancak panayırların giderek ortadan kalkması ya da diğer
formlara (festival, fuar vb.) dönüşüm sürecinde geleneksel ve yerel kültürlerin ulusal ölçekte temsil alanı,
tanıtım fırsatları da daraltılmış olmaktadır. Öte yandan mevcut panayırlarda geleneksel yönü bulunan
etkinlikler geçmişe kıyasla ya azalmış ya da ortadan kalkmış durumdadır. Festival formundaki etkinliklerde
ticari amaçların öne geçmesi, rekabet süreçlerine bağlı olarak geleneksel ürün ve üretimlerin silinmesine de
yol açmaktadır.
Kültürel bağlama biraz daha odaklanırsak panayırları, geleneksel üretimlerin, geleneksel hayat
tarzlarının yansıdığı yerler olarak geçmişle bugün arasındaki bağlantıları saklayan etkinlikler olarak
görebiliriz. Esasen panayırlar da aynen yerel festivallerde olduğu gibi bir yerin somut olmayan kültürel
mirasını, yerel geleneklerini, etnik geçmişini ve kültürel peyzajını vitrine çıkarması için bir fırsat
sunmaktadır (Kladou, 2011:41). Türkiye’de bazı panayırlar halen yöresel geleneklerin yaşatılmasına ve
geleceğe taşınmasına aracılık ederek kültürel miras bağlamında önemli roller üstelenmiş durumdadır.
Yapmış olduğumuz araştırmanın sonuçları esasen kültürel miras bağlamında ele alınacak az sayıda
geleneksel panayır örneği bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu panayırlar arasında Pehlivanköy (Kırklareli),
Gerede (Bolu), Pınarpazarı (Isparta) ve Karadede (Samsun) panayırlarını sayabiliriz. Söz konusu panayırların
üstlendikleri fonksiyonlarla ekonomik, toplumsal ve kültürel yararlarının, katkılarının çok yüksek düzeyde
gerçekleştiği saptanmaktadır. Bu nedenle gelenekleri ve kültürel değerleri yaşatan ve az sayıda örneği kalan
geleneksel panayırların bu ülkenin kültürel miras değerleri olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Söz
konusu panayırların bulunduğu yerleşmelerin mülki ve mahalli yöneticilerinin birlikte planlayacağı
çalışmalarla, Türkiye dünyaya yeni kültürel miraslar armağan edebilecektir. Bunun yanı sıra Türkiye’de
tarihi oldukça eskiye uzanmakla birlikte günümüzde var olmayan panayırlar da söz konusudur. Bunlardan
yakın zamana kadar faal olanlar günümüzde yeniden canlandırılabilir. Bu tür panayırlara örnek olarak
Lüleburgaz, Silivri, Gökçebey, Balıkesir, Gerze, Çorlu ve Çerkezköy panayırları verilebilir. Anılan
panayırlardan bazılarının (Lüleburgaz) tarihsel kökleri Osmanlı belgelerindeki ilk bilgilere göre 16. yüzyıla
değin uzanmaktadır (Matscke, 2011:115).
Son yıllarda sayıları giderek azalan geleneksel panayırların, Türkiye’nin sosyoekonomik ve kültürel
yaşamına katkıları da göz önüne alınarak, aşağıda sıralanan önerileri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara
gereksinim bulunmaktadır:
•

Geleneksel imalatlar ve ustalar, geleneksel halk dansları ve sportif etkinlikler vb. uygulamalar,
geleneksel panayır esnafları ve Romanlar panayırların festivallere dönüşmesi ile dışlanmaktadırlar.
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•
•
•

•
•

•

•

•

•

Bu süreçte doğrudan hedef grupların belirlenerek, iyileştirici ve destekleyici düzenlemelerin hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
Panayır kurulan yerleşmelerde panayır alanları, mesire alanları vb. özellikteki şehirsel açık alanların
kesinlikle imara açılmaması ve rezerv alan olarak geleceğe aktarılması kritik önem taşımaktadır.
Panayırlarda ticari ve kültürel faaliyetlerin planlanması, koordinasyon içinde düzenlenmesi amacıyla
üst kurullar oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
Geleneksel panayırların organizasyon ve planlama süreçleri, sadece yerel yönetimlerin
sorumluluğuna bırakılmamalıdır. Ulusal ölçekte ekonomi, ticaret, kültür alanında politikalar
üretmekten sorumlu bakanlıklar da bu sürecin içinde olmalıdır.
Ekonomik, kültürel, toplumsal rolleri ile dikkat çeken geleneksel panayırlar için, fonksiyonel
özellikleri dikkate alınarak ulusal ölçekte strateji ve politikalar üretilmelidir.
Geleneksel panayırların yakın gelecekte yok olma tehlikesi belirdiğinden, günümüzde panayırlarda
sürdürülen adet ve uygulamaların, geleneksel etkinliklerin, ritüellerin, yaşayan insan hazinelerinin
(ustalıklar ve imalatların) ulusal kültürel miras değerler olarak envanter kaydının süratle yapılması
oldukça önem taşıyan bir konudur.
Panayıra sahip yerleşmeler arasında sağlanacak kardeş şehir anlaşmaları ile Türkiye’de ‘panayır
kardeşliği platformu’ oluşturulmalıdır. Panayır örneği bulunan yerleşmelerdeki belediyelerin bu
birliği, panayırların geliştirilmesi amacıyla ortak projeler hazırlanması; iyi örneklerin ve
deneyimlerin paylaşılması; yerleşmeler arasında toplumsal etkileşim için birçok yarar sağlayabilir.
Panayırlar, geleneksel üreticilerin ve zanaatkarların emeğini değerlendirmeleri için iyi fırsatlar sunan
ortamlardır. Panayırlarda ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticilere bu olanakların sürekli
sağlanması, az sayıda temsilcisi bulunan bazı mesleklerin ve ustalıkların yaşatılmasına da imkân
sağlayacaktır. Bu nedenle panayırlarda üreticilere ve zanaatkarlara ücretsiz yer tahsisi önemli bir
destek olacaktır.
Başlangıçta kırsal yerleşmeler arasındaki ekonomik ve sosyal bağlantıların egemen olduğu
panayırlar, günümüzde kırsal çevreler ile şehirlerarasında gelişen bağlantılar da kurmuştur. Bu
süreçte kent yaşamı ile kırsal yaşam bağlantılarının geliştirilmesinde, kırsal ve şehirsel nüfusun
etkileşiminde, kırsal çevrelerin ekonomik ve kültürel açıdan canlandırılmasında, geleneksel
panayırların sunabileceği yeni fırsatlara odaklanmak gerekmektedir.
Kültür politikalarından sorumlu bakanlığın panayırlarla ilgili politika ve destekleri çelişkili ve
hatalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen etkinlikler, yönetmelik tarafından belirlenen
kriterler doğrultusunda yapılmaktadır. Bakanlığın ‘Araştırma’, ‘Tanıtım’ ve ‘Strateji Belirleme’
daireleri belirlenen bütçe dahilinde etkinliklere destek sağlamaktadır. Panayırlara destek
verilmemesinin gerekçesi olarak panayırların ekonomik ve ticari amaçları gösterilmektedir. Bu
nedenle sağlanan desteklerde genellikle tanıtım ve sanat özelliği gösteren festivaller tercih
edilmektedir. Oysa geleneksel değerleri ve geleneksel üretimleri, ürünleri ile öne çıkan panayırlar
ayırt edilerek, bu tür panayırların desteklenmesi için gerekli düzenlemeler sağlanmalıdır.

Notlar
1. Kültür ve Turizm Bakanlığı İlgili Yönetmeliğine Göre Yardım Yapılabilecek Etkinlikler şu şekilde belirlenmiştir:
MADDE 6 – (1) Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel,
ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel
sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardımda bulunulabilir.

1330

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara
Teşekkür/Katkı Belirtme
113K239 nolu araştırma projesine sağlanan destek için TÜBİTAK-SOBAG’a teşekkür ederiz.

Referanslar
Afetinan, A. (1989) İzmir İktisat Kongresi, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Albayrak, A. (2013) Alternatif Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.
Atamgüç, Z. (1935) “Sergi ve panayırlar”, İktisat ve Ticaret Mecmuası, İstanbul.
Benevolo, L. (2006) Avrupa Tarihinde Kentler, Çev. N. Nirven, Literatür Yayınları, İstanbul.
Bozis, S. (2011) İstanbul Lezzeti, İstanbullu Rumların Mutfak Kültürü, Çev. Foti Benlisoy, Stefo Benlisoy, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul.
Çalışkan, V. (2010) “Religious fairs of Rums on islands of Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos) Turkey: opportunities for
contribution to tourism and dialogue between civilizations”, Shima: The International Journal of Research into Island
Cultures, 4(2).
Çalışkan, V.; Özey, E.; Bay, A. (2017) “Geleneksel ilçe panayırlarının eğlence sektöründe etnik bir grup: Romanlar” Turkish Studies,
12(3), 119-134.
Çalışkan, V.; Kahraman, S.Ö.; Sarış, F.; Gültay, B. (2018) “Traditional county fairs in Turkey: main features and spatial -temporal
distributions”, The Journal of International Social Research, Vol.11. Issue, 58.
Durmaz, U. (2017) “Türkiye’de etimolojik anlamını koruyan iki panayır: Bozcaada Aya Paraskevi ve Gökçeada Meryem Ana
Panayırı”, Motif Academy Journal of Folklore, Volume 10, Issue 20, 277 – 290.
Erdoğan, M.K. (2016). “Balkanlarda Uluslararası Bir Organizasyon: İslimye Panayırı”, Belleten, Cilt: LXXX, Sayı:287, Türk Tarih
Kurumu, Ankara.
Erdoğru, M. A. (1994) “18.-19. yüzyıl Osmanlı panayırları ve hafta pazarlarına dair belgeler [documents on the Ottoman traditional
fairs and weekly markets in the 18th-19th centuries]”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi, 49-129, Ankara.
Erdoğru, M. A. (1999) “19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda hafta pazarları ve panayırlar”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları, Yayın No: 96, İzmir.
Faroqhi, S. (2006) Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, Doğu Batı Yayınları, Ankara.
Göney, S. (1977) Şehir Coğrafyası, Yerleşme Coğrafyası, Cilt:1, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay, No:2274, İstanbul.
Huberman, L. (2013) Feodal toplumdan Yirminci Yüzyıla, İletişim Yayınları, 13. Baskı, İstanbul.
Kladou, S. (2011) “Kültür festivallerine genel bir bakış”, İstanbul’un Festivalleri (Edit: Serhan Ada), İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul.
Küpeli 1999 “Osmanlı Devleti’nde Panayır Organizasyonları ve Gönen Hacı İsa Panayırının Tarihine Dair”. Osmanlı Ansiklopedisi,
3. Cilt (İktisat), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
Le Goff, J. (2008) Avrupa’nın Doğuşu (The Birth of Europe), Çev. T. Binder, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Matschke, K. P. (2011) “Türkokrasi’ye geçiş üzerine araştırmalarda karşılaşılan sorunlar”, Osmanlı ve Balkanlar, İletişim Yayınları,
İstanbul.
Quinn, B. (2005) “Changing festival places: insights from galway”, Social&Cultural Geography, cilt:6, sayı:2, 237-252.
Sami Ş. (2006) Kâmûs-ı Türkî, H.1317, Dersaadet, İkdam Matbaası’ndan yeniden basım: Çağrı Yayınları, İstanbul.
Şen, Ö. (1993) Osmanlı Panayırları (18.-19. Yüzyıl), Eren Yayınları, İstanbul.
Şeyben, B. Y. (2011) “Açıkhava etkinlikleri: Fetih Şenlikleri, Cumhuriyet kutlamaları ve Hıdrellez”, İstanbul’un Festivalleri, S. Ada
(ed.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Türker, O. (2009) Osmanlı İstanbul’undan Bir Köşe Tatavla, Sel Yayıncılık, İstanbul.

1331

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara
Ünal, M.A. (2016) “Evliya Çelebi’ye göre Balkanlar’da kurulan pazarlar ve panayırlar - 17. yüzyılda Balkanlar’da ticaret”, Osmanlı
Mirası ve Türk Kültürünü Araştırma Derneği Yayınları, 1, Burdur.
Waterman, S. (1998) “Carnivals for the elites? the cultural politics of arts festivals”, Progress in Human Geography, cilt 22, sayı 1,
54-74.

1332

