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Girifl
“Kalk›nma, ekonomik kalk›nma, re-

fah” sözcüklerinin belleklerde ça¤r›flt›r-
d›¤› ilk düflünce, fakirlikten kurtulup
zengin olmakt›r. Maddî zenginlik, ço¤u
zaman sayg›nl›kla; fakirlik, güçsüzlük
ve önemsizlikle efl de¤erde tutulmufltur.

Bu anlay›fl, ata sözlerimize de yans›m›fl,
zengin ve fakir, kimi zaman mizahî bir
yaklafl›mla karfl› karfl›ya getirilmifltir:

Akça ile bohça, adam› eder yüce.
Devlet, adama aya¤›yla gelmez.
Devletli yan›n› kafl›sa, fukara para verecek san›r.
Zenginin mal›, zü¤ürdün çenesini yorar.

TARIM TOPLUMUNDAN SANAY‹ TOPLUMUNA 
GEÇ‹fiTE PANAYIR-SERG‹-FUAR-FEST‹VAL‹N DURUMU
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Les foires, expositions et festivals pendant la transformation de la
société agricole en société industrielle et l’exemple de la Turquie
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ÖZET
Henüz, Cumhuriyet yönetimi ilân edilmeden, 23 Temmuz 1923’de, ‹zmir’de toplanan Türkiye ‹ktisat

Kongresi’nde Atatürk, ulusal egemenli¤in, ekonomik egemenlik ile pekifltirilmesi gerekti¤ini ifade etmifltir.
Kongre, Türk Sanayi Devrimi’nin ilk ad›m›d›r. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda hedef, “geleneksel tar›m toplu-
mundan sanayi toplumuna geçifl”tir. Bu hedef, y›llarca sürecek bir toplumsal de¤iflimi veya ekonomik, sosyal,
kültürel yeniden yap›lanma sürecini bafllat›r. 

Çal›flman›n ilk amac›, bu süreç içinde, ekonomik kalk›nman›n göstergeleri olarak kabul edilen panay›r,
sergi ve fuarlar›n geliflimini ve ifllevlerini görmektir. Bu nedenle kronolojik bir plân uygulanm›flt›r. ‹kinci
amaç ise, 1970’lerde bafllayan ve 1980’lerde yayg›nlaflan festivallerin, ekonomik geliflim çizgisindeki yerleri-
nin belirlenmesidir.
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RÉSUMÉ
Juste avant la déclaration de la république, au Congrès d’Économie Turc, ayant lieu à Izmir, le 23 Ju-

Avant la déclaration de la république, Atatürk avait souligné la nécessité de renforcer la souveraineté
nationale par la souveraineté économique lors du Congrès d’économie turc, le 23 juillet 1923 à Izmir. Le
Congrès allait être le début de la révolution industrielle turque. La transformation de la société agricole tra-
ditionnelle en société industrielle était le but recherché pendant les premières années de la République. Ce
but allait être allait à l’origine du processus de transformation sociale ou de réformes économiques, sociales
et culturelles qui allaient durer des années. 

Le premier but de cet article est d’étudier le développement et la fonction des foires, expositions et fest-
ivals qui sont considérés comme des indicateurs du développement économique. Pour ce faire, l’étude est chro-
nologique. Le deuxième but est de déterminer la place, dans le développement économique, des festivals, qui
ont commencé après 1970 et se sont répandus après 1980.
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Zü¤ürt olup düflünmektense, uyuz olup kafl›nmak
ye¤dir.

‹fli olmayan›n afl› olmaz.
Gençlikte para kazan, kocal›kta kur kazan.
Devlet o¤ul, mal tah›l, mülk de¤irmen.

Üretim-pazarlama-tüketim zincirini
izleyen toplumsal ekonomik kalk›nma, bir
toplumun, bir ulusun, de¤iflen dünya ko-
flullar›n›n gerisinde kalmamak; toplumsal
ve ulusal refah düzeyini art›rmak; ulusal
ve uluslar aras› iliflkilerde söz, piyasalarda
pay sahibi olabilmek için tüm kurumlar›y-
la kat›ld›¤› zorlu bir süreçtir. Kalk›nm›fl bir
toplum özgür, sa¤l›kl›, e¤itimli, kültürel
kimli¤ine güvenen ve onur duyan, sosyal
haklara sahip, zengin, mutlu üyelerden
oluflur. Üretim-pazarlama-tüketim halka-
lar›n›n düzenli, dengeli ve tüm altyap›s›yla
ifllerli¤i sa¤lanabilen politikalar arac›l›¤›y-
la birbirine eklenmesi, ekonomik kalk›n-
mada katedilecek mesafe, harcanacak güç,
para ve zaman› azalt›r.

Toplumun ekonomik gelenek ve mad-
dî imkânlar›na göre hayvanc›l›k, tar›m, za-
naat, sanat, bilim, küçük-hafif-a¤›r ölçekli
sanayi, yüksek teknoloji vb. ile yap›lan
üretim, do¤al enerji kaynaklar›n›n yan› s›-
ra, insano¤lunun keflif ve gelifltirme beceri-
siyle ortaya ç›kard›¤› yüksek teknolojik
enerjinin kullan›m›yla sa¤lan›r. Ça¤dafl
üretimde amaç, sadece ulafl›lan veya üreti-
len hammaddeyi elde etmek de¤il, ham-
maddeyi “yüksek kaliteli ifllenmifl ürün”
haline getirebilmektir. Bu anlay›flta, sana-
yinin önemi ortaya ç›kar. Çünkü, sana-
yi(endüstri); insano¤lunun her türlü istek
ve ihtiyac›n› karfl›lamak için hammadde-
nin ifllenerek de¤er kazand›r›lmas› faali-
yetlerinin tamam›d›r. 

Avrupa’da, XV.-XVI. yüzy›llar Röne-
sans ve Reformasyon, XVII. yüzy›l keflifler
ça¤›, XVIII. yüzy›l Ayd›nlanma hareketleri
ve siyasî devrimleri izleyen Büyük Sanayi
Devrimi, özellikle XV. yüzy›ldan sonra k›-
talar aras› ulafl›m araçlar›n›n ve ticaret
yollar›n›n art›p güçlenmesi sonucu, XVIII.

yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Bat› Avrupa’da,
‹ngiltere’nin liderli¤inde bafllam›fl ve XIX.
yüzy›lda yayg›nlaflm›flt›r. Sermayenin
plânl› kullan›m›, makine gücünden yarar-
lanma, insan kaynakl› iflgücünün de¤er-
lendirilmesi, böylece, gizli iflsizli¤in önemli
ölçüde engellenmesi ve daha fazla üretim
yapabilmek için yeni yöntem ve yollar›n
aran›p uygulanmas›, Bat› Avrupa ülkeleri-
nin toplumsal ve ekonomik alanda k›sa sü-
rede kalk›nmalar›nda etkili olmufltur. Sa-
nayinin yeni yat›r›mlarla gelifltirilmesi, ye-
ni pazar imkânlar›n›n aranmas›n› zorunlu
k›lm›flt›r.

Eski ve yeni Ticaret Merkezleri ve
Festivaller

Pazar; Ticaret, “kiflilerin belirli ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak zorunlulu¤undan or-
taya ç›km›fl, kazanç sa¤lamak amac›yla ya-
p›lan karfl›l›kl› mal ve hizmet al›fl-veri-
fli”dir fleklinde tan›mlanabilir. Neolitik de-
virde(‹.Ö. 6500-5500), göçebe çoban ve yer-
leflik çiftçi topluluklar›n›n bar›flç› iliflkileri
aras›nda görülen al›fl-verifl (fienel 1985:
18l-186), ilkel topluluklardan, biliflim ça¤›
toplumlar›na de¤in çeflitli yöntemlerle ge-
lifltirilmifltir. Kiflisel teflebbüsle bafllad›¤›
ve gezgin tüccarlar arac›l›¤›yla yayg›nlaflt›-
¤› kabul edilen ticaret, ilk flekli olan gezici
durumdan kurtulup satma ve sat›n alma
ifllemleri düzenli bir hâl kazan›nca, “pazar”
kavram› ortaya ç›km›fl ve faaliyetin sürdü-
rüldü¤ü çeflitli pazar ortamlar› geliflmifltir.
Mal al›p satmak isteyenlerin belirli zaman-
larda, belirli bir yerde buluflmas›n› sa¤la-
yan, aç›k ve kapal› alanlar da “pazar” ad›y-
la an›lm›flt›r. Genifl anlamda pazar, “arz ve
talebin karfl› karfl›ya geldi¤i, yayg›n ticaret
sahalar›d›r”. Ulafl›m araçlar›n›n, yollar›n
ve bar›nma imkânlar›n›n art›fl›, pazarlar›n
ço¤almas› ve geliflmesi sonucunu do¤ur-
mufltur. ‹nsanl›¤›n ilk ça¤lar›nda yerleflik
düzene geçiflle bafllayan kentleflme süreci,
haftal›k ve günlük pazarlar› ortaya ç›kar-
m›flt›r. Bu tür pazarlar, kent ekonomisinin
vazgeçilmez kaynaklar›ndan biridir. Bir
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bölgenin ekonomik faaliyetlerini bir araya
toplayarak yaln›z o bölge tüketicisine sun-
man›n, maddî beklentileri karfl›layamad›¤›
görülünce, topluluklar aras›, ulusal ve
uluslar aras› pazarlar aranm›fl, böylece pa-
nay›rlar, büyük panay›rlar, sergiler ve fu-
arlar meydana gelmifltir.

Panay›r; Yunanca, “kutsal gün, ayin,
bayram” anlamlar›ndaki “panegyris” sö-
zünden türeyen panay›rlar, uzak ülkeler-
den gelen tüccarlar›n bulufltu¤u büyük pa-
zarlard›r. ‹.Ö., Mezopotamya vadisi, Suri-
ye, Filistin ve Arabistan’da dinî bayramlar-
da, panay›r niteli¤inde pazarlar›n kuruldu-
¤u, bu panay›rlara ticarî iliflkileri Bat› Ak-
deniz’e kadar uzanan Finikelilerin de ka-
t›ld›¤› bilinmektedir. Ancak panay›rlar, Or-
taça¤ Avrupas›’nda, özellikle halk›n bir
arada bulundu¤u dinî günlerde, kiliseler
çevresinde as›l karakterini kazanm›flt›r.
Avrupa’da kuzey-güney, do¤u-bat› eksenli
yollar›n kavflak noktalar›nda ve ›rmaklar
boyunca panay›r say›s› artm›flt›r. Örne¤in
XII. XIII. yüzy›llarda Fransa’da kurulan
Champagne Panay›r’› tüm Avrupa tüccar-
lar›n›n ra¤bet etti¤i, canl› ve bol kazançl›
bir panay›rd›r. Daha sonra ‹talya, Alman-
ya, Belçika ve ‹ngiltere’de panay›rlar dü-
zenlenmifltir. Günümüze kadar gelebilen
ve art›k “fuar” ad›yla an›lan bu tip pana-
y›rlar, kendi dönemlerinde dünya ekonomi-
sini yönlendirmifllerdir. 

Sergi; Sergiler, tar›m ve sanayi ürün-
leri ile güzel sanatlara ait eserlerin ve el ifli
örneklerinin tan›t›m amac›yla, belirli bir
düzende ilgilenenlere gösterilmesidir. Ser-
gilerde sat›fl genellikle arka plânda kalm›fl-
t›r, ancak, ürün tan›t›l›rken al›fl-verifl im-
kânlar› haz›rlan›r, ürünün piyasa de¤erini
bulmas› ve bu de¤er üzerinden el de¤ifltir-
mesi yolunda iletiflim kurulur. Sergiler, s›-
nayi kalk›nman›n bir göstergesidir. Ticarî
anlamda sergiler, özellikle sanayileflme sü-
recinin bafl›nda önem kazanm›fl ve mal›n
hammaddesinin, üretim tekni¤inin, kulla-
n›m koflullar›n›n ö¤renilmesi, mal›n üreti-
mini ve piyasaya arz›n› kolaylaflt›rm›flt›r.
‹lk sanayi sergisi 1789’da Fransa’da aç›l-

m›fl ve 1840’dan sonra sanayide ilerleyen
Bat› Avrupa devletlerinde yayg›nlaflm›flt›r.
Zaman içinde sergiler ifllevlerini fuarlara
devretmifl ve say›lar› azalm›flt›r.

Fuar; Latince, “bayram, alay, dinî tö-
ren” anlam›ndaki “feria” sözünden türeyen
fuar; Büyük Sanayi Devrimi’nin ard›ndan,
ekonomik boyutuyla önem kazanm›flt›r.
Ulusal veya uluslar aras› nitelikli fuarlar,
g›da, tekstil, makine, maden gibi belirli bir
sanayi dal›nda veya genel çerçevede pek
çok mal›n yer ald›¤› çok büyük ölçekli pa-
nay›r ve sergilerdir. Fuarlar, ürünü tan›t-
mak, kat›l›mc› iflletmelerin gerekli ba¤lan-
t›lar› kurup piyasada yer almalar›n› ve bil-
gi ak›fl›n› sa¤lamak amac›yla düzenlenir-
ler. Fuarlar, perakende sat›fltan ziyade,
mallar›n› tan›tmaya ihtiyac› olan üretici
veya toptanc› tüccarlar için önemlidir. Ka-
t›l›mc› memleket ve milletlerin ürünlerini
ve kültürlerini sergileme imkân› buldukla-
r› fuarlar, ayn› zamanda iflletmeler aras›n-
da dostluk ve iflbirli¤ini desteklemesi, tica-
ret ve sanayiyi canland›rmas› bak›m›ndan
son derece önemli ekonomik etkinliklerdir.
Bilgi, iletiflim ve biliflim ça¤›nda, kitap, bil-
gisayar, biliflim fuarlar› ile evcil hayvan-
lar(pet fair), e¤lence sektörü, füzyon mut-
fak kültürü, bahçe ve çiçek vb. pek çok
farkl› alanda düzenlenenler, fuar anlay›fl›-
n›n daima ça¤›n gereklerine uygun flekilde
geliflip yenilendi¤inin bir göstergesidir.

Yukar›daki bilgilerden de anlafl›laca¤›
gibi sanayi, önce pazar ve panay›r gibi ge-
leneksel ticaret faaliyetlerinden yararlan-
m›fl, hemen ard›ndan daha fazla ve çeflitli
ürünün yer alabildi¤i modern sergi ve fuar-
lar›n kurulmas›n› da sa¤lam›flt›r. Pazar,
panay›r, büyük panay›r, sergi ve fuarlar,
ekonomik canlanmaya yol açmakla bera-
ber, yo¤un bir sosyal ve kültürel hareketli-
li¤in de gözlendi¤i ortamlard›r. Panay›r ve
fuar sözcüklerinin, kutsal gün, ayin, bay-
ram, dinî tören anlamlar›na gelen “panegy-
ris” ve “feria”dan türedikleri dikkate al›-
n›rsa “pazar” anlay›fl›n›n öncelikle tap›nak
merkezli dinî bayram veya ayinler çevre-
sinde olufltu¤u farkedilir. ‹nançlar›n›n ge-
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reklerini yerine getiren insanlar›n, kutsal
günlerde bir araya toplanmalar›, sat›c›la-
r›n ilgisini çekmifl olmal›d›r. Nitekim, çok
tanr›l› inanc›n yerleflik bulundu¤u Eski
Yunan sahas›nda, tanr›lara adanan ve
ayinlerin yap›ld›¤› bayram günlerinde, böl-
geye gelen tüccarlar›n mallar›n› sergileyip
satt›klar›; köle, canl› hayvan, giysi, gümüfl
ve alt›n al›fl-verifli yap›ld›¤› bilinir. Romal›-
lar, iflgal ettikleri flehirlerde ticareti gelifl-
tirmek ve siyasî-dinî propaganda yapabil-
mek için panay›rlar kurmufllard›r. Orta
Asya’da ‹.S IV.-V. yüzy›llarda, tüccarlar›n
Buda dini manast›rlar›n› banka, borsa ve
depo olarak kulland›klar›, böylece “Pazar-
manast›rlar”›n meydana geldi¤i; Çin’de
Tang hanedân› zaman›nda (‹.S. 668-906)
tap›naklar önünde halk›n coflkuyla kat›ld›-
¤› panay›rlar›n yap›ld›¤›, kültür tarihi in-
celemelerinde belirtilmifltir (Ögel
1985:243). Cahiliye devri Arap kültüründe,
kabileler aras› ateflkesin ilân edildi¤i ve
“huzur aylar›” olarak adland›r›lan haram
aylarda, Kâ’be ziyaretleri s›ras›nda Mek-
ke’de kurulan Ukaz panay›r› bir di¤er ör-
nektir. ‹slâm dünyas›nda Hz. Muham-
med’in do¤um y›ldönümünde yap›lan mev-
lid kutlamalar› da çeflitli panay›rlar›n ku-
rulmas›na imkân sa¤lam›flt›r. 

Pazar ve panay›rlar, sadece tüccarla-
r›n faaliyet gösterdikleri ortamlar de¤il;
flair, müzisyen ve sanatkârlar›n da yete-
neklerini sergiledikleri yerlerdir. Çeflitli ic-
ralar›n ve ödüllü yar›flmalar›n yap›ld›¤› gö-
rülür. Örne¤in, Mekke’de, Ukaz panay›r›n-
da güzel konuflma ve fliir yar›flmalar›n›n
düzenlendi¤i, kazanan fliirlerin(kasidele-
rin) alt›nla yaz›l›p Kâ’be duvar›na as›ld›¤›
(el-Fârûkî 1999: 381); Avrupa panay›rla-
r›nda “jongleur” ve “ministrel” gibi saz fla-
irleri ve sanatç›lar›n gösteriler yapt›¤›,
dramatik oyunlar›n sahnelendi¤i bilinmek-
tedir. Bu örneklerden de anlafl›laca¤› gibi,
panay›rlar ayn› zamanda halk›n topluca
e¤lenmesine f›rsat veren ortamlard›r. Pa-
nay›r›n fuara dönüflümünde bu özellik ko-
runmufl, yerli ve yabanc› konuklar›n, böl-
genin, kentin, ülkenin tarihî ve kültürel

zenginliklerini tan›malar›; hofl zaman ge-
çirmeleri için ça¤›n e¤lence anlay›fl›yla fle-
killenen, her kesime, her yafla uygun canl›
ve renkli e¤lence ortamlar› haz›rlanm›flt›r.

Festival; “fienlik, flölen, bayram, e¤-
lence” anlamlar›n› içeren festival, bin y›l-
lardan beri tar›m toplumlar›nda, güz ve
bahar aylar›nda tekrarlanan, devrine göre
“mutantan” bereket ritüellerinin devam›
niteli¤indedir. Hristiyan Avrupa’da yerel
aziz günlerini (Spicer 1958) tan›mlayan
festival, ritüel kaynaktan beslenerek geli-
flen, kapsaml› sanat etkinliklerine de ad ol-
mufl, zamanla anlam genifllemesine u¤ra-
yarak yerel-bölgesel kutlamalar için de
kullan›lm›flt›r.1 Di¤er bir ifadeyle, festival-
lerdeki ritüel kal›t(miras), din d›fl› alana
kayd›r›larak/sivillefltirilerek yeniden an-
lamland›r›lm›fl ve bu anlamla yeniden gele-
neklefltirilmifltir. Festivaller, sanayileflme
veya ekonomik kalk›nmayla do¤rudan ilifl-
kili pazar ortamlar› olmasalar da, festival
dönemlerinde yörenin ekonomik yaflam›-
n›n canland›¤› ve s›cak para ak›fl›n›n h›z
kazand›¤› da bir gerçektir.

Türk Ekonomisi’nde Pazar-Pana-
y›r-Sergi-Fuar-Festival

XX. Yüzy›l Öncesi; Konar-göçer/yar›
yerleflik bir düzende yaflad›klar› bilinen
Hunlar ve Göktürkler’de sürekli bir ekici-
lik görülmese de, k›fllaklarda herkesin ken-
dine ait bir topra¤› vard› ve tar›m ile u¤ra-
fl›l›rd›. Orta Asya’da k›fllaklar, ‹.S. IV.-V.
yüzy›llarda zengin ticaret ve kültür mer-
kezlerine dönüflmüfltür. Araflt›rmalar, Hun
ve Göktürkler’in, Çin’e at ve koyun, ifllen-
mifl deri ve deri ürünleri, maden ve ifllen-
mifl maden, tafl ve ifllenmifl tafl, kurutul-
mufl et ve baz› hayvansal g›dalar, tar›m
ürünleri, yün ve yünlü dokuma, keçe, kürk
satt›klar›; Çin’den ipek ve ipekli dokuma-
lar, süs eflyalar›, giysi, baz› tar›m ürünleri
vb. ald›klar› konusunda bilgiler vermekte-
dir (Sümer 1967); (Ögel 1985); (Barthold
1990). Kervanlar arac›l›¤›yla yap›lan tica-
ret, Uygurlar döneminde daha da geliflmifl
ve Turfan, bir ticaret bölgesi olarak önem
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kazanm›flt›r. ‹pek Yolu boyunca, kervan ko-
naklar›, en canl› pazarlard›r.

Karahanl›lar ve Büyük Selçuklular
döneminde, Arap, Fars, Bizans kervanlar›-
n›n güzergâhlar› boyunca bu pazarlar ge-
liflmifl ve say›lar› artm›flt›r. VIII.-IX. yüz-
y›ldan beri müslüman kavimlerle kurulan
ticaret ba¤lar› güçlenmifl, Harezm’de Cür-
caniye ve Barategin; Mâveraünnehr’de
Sabran flehirlerinde büyük hayvan pazar-
lar› oluflmufltur.

Küçük Asya-Anadolu, bin y›llardan
beri uygarl›klar›n yaflad›¤›, co¤rafi konu-
mu ve iklimi gere¤i tar›m›n ve hem yerel
hem geçifl (transit) ticaretinin geliflmesine
uygun bir sahad›r. ‹.Ö. VII.-V. bin y›llarda
geliflen Çatalhöyük, bir tar›m ve ticaret
flehriydi. Hitit, Geç Hitit, Urartu, Yunan,
Frig, Lidya, Helen, Roma ve Bizans dönem-
lerinde Anadolu’nun bu özelli¤i korunarak
gelifltirilmifltir. Anadolu Selçuklular›, bir
anlamda devrald›klar› gelene¤i kozmopolit
Anadolu topraklar›nda kendi anlay›fllar›na
uygun pazarlar oluflturmufllard›r. Selçuk-
lular döneminde, Kayseri’nin yüz kilomet-
re do¤usunda, bugün “Pazar Ören” ad›yla
an›lan bölgede XIII. yüzy›lda her y›l›n ba-
har mevsiminde aç›lan ve k›rk gün süren
“Yabanlu Pazar›” (Sümer 1985: 16) önemli
bir örnektir. K›br›s yoluyla gelen bat›l›, K›-
r›m’dan Sinop’a ulaflan ve kervanlarla Si-
vas yolundan gelen kuzeyli, deniz ve kara
yolunu kullanan Bizans, Gürcü, Azerî, M›-
s›r, ‹ran, Irak ve Suriyeli tüccarlar pazara
kat›l›rlard› (Sümer 1985:23-24). “Türk ve
Rum köleler, at ve kat›r, atlas ve ipekli ku-
mafllardan yap›lm›fl elbiseler, kunduz ve
deniz köpe¤i kürkleri ve di¤er cinsteki
mal” (Sümer 1985: 14-15)›n sat›ld›¤›; devri-
nin uluslar aras› fuar› niteli¤indeki pazar,
“Mo¤ol hakimiyeti s›ras›nda XIII. yüzy›l›n
sonu veya XIV. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde sona
ermifltir” (fien 1996: 8).

Osmanl› ticaret hayat›n›n ve devlet
ekonomisinin can damarlar› olan panay›r-
lar XVIII.-XIX. yüzy›llarda serbest ticare-
tin ve yap›c› bir devlet müdahalesinin gö-

rüldü¤ü ticaret alanlar›d›r (fien 1996:9).
Y›lda bir veya birkaç kez, bir haftadan bir
buçuk aya kadar sürelerle aç›k duran, yer-
li ve yabanc› tüccarlar›n mal›n› pazarlad›¤›
panay›rlar, bugünün küçük ve büyük öl-
çekli fuarlar› gibi kabul edilmelidir. Bu
yüzy›llar öncesinde Osmanl› panay›rlar›
yo¤unlukla Rumeli’de, gayr›müslim toplu-
luklar›n yaflad›¤› bölgelerde kurulmufl, Bi-
zans döneminden beri faal olan bu alanla-
r›n yeniden canland›r›larak sürdürülmesi
için çeflitli giriflimlerde bulunulmufltur
(Güçer 1987: 44); (fien 1996:10). Hersek’te
Milflova manast›r›, Tafll›ca’da Prez yaylas›,
Ustrumca, Çatalca, Hrupiflta, Petriç, Yeni-
flehir, S›drakapsa, ‹storga, Karaferye, Ka-
terina, Çitroz, Moflkolor, Berkofçe’de kuru-
lan ulusal panay›rlar›n yan› s›ra özellikle
Tor ve Alasonya panay›rlar› uluslar aras›
nitelikleriyle Avrupal› ve Osmanl› tüccar-
lar›n buluflma yerleridir. Yeniden canlan-
d›rmak ve önceden kurulanlar›n zarar›na
olmamak kofluluyla yeni pazar ve panay›r-
lar açmak, hem ticaret hacmini hem de
vergi gelirlerini yükseltmifltir. 

Osmanl› döneminde, bugün T.C. s›n›r-
lar› içinde kalan Trakya Bölgesi’nde Silivri
ve Tekirda¤’da; Anadolu’da Bal›kesir, Gö-
nen, Çan, Ankara-Yaprakl›, Tokat, Zile,
Amasya, ‹zmir-Buca’da panay›rlar düzen-
lenmifltir. Bu ticarî yönü a¤›r basan pana-
y›rlar›n yan› s›ra, Osmanl› topraklar›nda
yaflayan cemaatler taraf›ndan, Beyo¤lu-Ta-
tavla (Kurtulufl), Bal›kl›, Kozlu, Yuhud
Burgaz› (Burgaz Adas›), Alemda¤›, Kuz-
guncuk, Arnavutköy, Tarabya, Tekirda¤-
Tefâver’de vd. dinî törenlerin veya e¤lence
düflüncesinin ön plânda oldu¤u, sosyal yö-
nü a¤›r basan panay›rlar da görülmektedir
(fien 1996:11). Panay›rlarda, tüccardan
vergi almak için panay›r gümrükleri kurul-
mufl ve getirilen mal›n sahibi, cinsi ve ade-
di “vâridat defterleri”/panay›r defterlerine
ifllenmifltir. Çeflitli nedenlerle yap›lan Os-
manl› flenlikleri de ekonomik hayat› can-
land›ran ve pazar ortam›n›n oluflumunu
sa¤layan etkinliklerdir.2

Tarihî seyri içinde Türk kültürünün
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Asya, Türkistan, Anadolu ve Rumeli saha-
lar›nda görülen pazar ve panay›r gibi eko-
nomik faaliyetlerin, sosyo-kültürel hare-
ketlili¤i ve etkileflimi beraberinde getirdi¤i
ifade edilmelidir. ‹nsanlar›n belirli bir süre
bir arada bulunmalar›n› kolaylaflt›ran ula-
fl›m, yeme, içme ve bar›nma imkânlar›n›n
sa¤lanmas›, do¤al e¤lence ortamlar›n›n
oluflumuna yol açm›flt›r. Bu sosyo-kültürel
ortamlarla ilgili ‹bn-i Fadlan, Ebu Dülef,
‹bn-i Battûta ve Evliya Çelebi seyahatna-
melerinde önemli bilgiler bulunmaktad›r.
Osmanl› dönemi panay›r vergi defterleri
dolayl› da olsa konuyla ilgili bilgi bar›nd›-
r›r. Örne¤in, panay›ra gelen rakkas, sâzen-
de ve çalg›c› tak›mlar›ndan al›nan vergile-
rin varl›¤› (fien 1996: 11) e¤lence ortam›
hakk›nda ip uçlar› vermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dönemi;
Büyük Sanayi Devrimi’ne uzak duran ve
Bat› Avrupa devletlerinin gücüne ulaflama-
yan Osmanl› ‹mparatorlu¤u, XIX. yüzy›lda
ekonomik darbo¤azlarla tan›fl›r. II. Meflru-
tiyet Dönemi(1908-1918)indeki sanayilefl-
me çabalar› yetersiz kal›r; tar›m, sanayi,
ulaflt›rma, d›fl ticaret, bankac›l›k sektörle-
rinde bafl gösteren çözümsüz sorunlar ve
ödenemeyen d›fl borçlar, hem ekonominin
çöküflü, hem de devletin Bat›l›lar taraf›n-
dan iflgali ve paylafl›m›yla sonuçlan›r. Yüz-
y›llard›r sürdürülen siyasal-sosyal-kültü-
rel-ekonomik gelenekler üzerine kurulan
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun tüm ku-
rumlar›yla yeniden yap›land›r›larak kal-
k›nmas› ve ça¤dafllaflmas› temeline dayan-
d›r›lm›flt›r. Bu ba¤lamda, ilk önce siyaset
ve ekonomi alanlar›nda al›nan önlemler
uygulamaya geçirilmifltir.

Henüz cumhuriyet yönetimi ilân edil-
meden, 23 Temmuz 1923’te ‹zmir’de topla-
nan Türkiye ‹ktisat Kongresi’nde Atatürk,
ulusal egemenli¤in, ekonomik egemenlik
ile pekifltirilmesi gerekti¤ini ifade etmifl ve
yoksulluktan kurtulman›n ancak altyap›-
n›n tamamlanmas›, tar›m sektöründe mo-
dernleflmeye öncelik verilmesi, sanayilefl-
me, ekonomik sektörlerin bütünleflmesi ve
ulusal düzeyde kalk›nma plân›n›n haz›r-

lanmas› ile gerçekleflebilece¤ini vurgula-
m›flt›r (Tokgöz 2001: 39-42, 60-63). Sanayi-
ci, tüccar, çiftçi ve iflçi grubu temsilcilerinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen Kongre’de “ik-
tisâdî misâk” ile ilgili ve kat›l›mc›lar›n is-
tek ve önerileri do¤rultusunda kararlar
al›nm›flt›r. Bunlar özetle, tar›m, hayvanc›-
l›k, ormanc›l›k, madencilik, d›fl ticaret ve
yerli üretimin teflvik edilmesi; lüks ithalat-
tan kaç›n›lmas›; giriflim ve çal›flma özgür-
lü¤ünün sa¤lanmas›; tekelcili¤e izin veril-
memesi; ekonomik geliflmeye katk›s› ol-
mak kofluluyla yabanc› sermayenin kabul
edilmesidir (fiahin 2000: 31-34).

Bu kararlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmak için,
yo¤un ölçüde devlet eliyle bafllat›lan ve yü-
rütülen “Türk Sanayi Devrimi”nin ilkeleri-
dir. Çok a¤›r koflullara ra¤men 1923-1930
y›llar› aras›nda önemli bir mesafe katedil-
mifltir. 1924-1937 y›llar› aras›nda kurulan
bankalarla3 sektörler desteklenmifl, kredi-
ler sa¤lanm›fl ve devlet bütçesi denetim al-
t›nda tutulmufltur. Kara, demir ve deniz
yollar› iflletmeleri kurulmufltur. “Birinci
Befl Y›ll›k S›naî Kalk›nma Plân›” dahilin-
de, Osmanl› döneminden kalan fabrikalar4

yeniden yap›land›r›lm›fl ve kimya, kâ¤›t-
selüloz, madencilik, mensucat(tekstil), se-
ramik, demir-çelik ve di¤er sanayi kollar›n-
da yeni fabrikalar5 aç›lm›flt›r.

“Modern Türk Devleti Projesi” (Tok-
göz 2001: 48)nin uygulanmas›, tar›m, hay-
vanc›l›k ve sanayide devlet-halk el ele top
yekûn bir at›l›m yaflanmas›n› sa¤lam›flt›r.
‹zlenen kararl› kalk›nma politikalar› k›sa
sürede ekonomiyi canland›rm›fl, al›nan alt
yap› önlemleriyle iç ve d›fl pazarlar aç›lm›fl-
t›r. At›lan her yeni ad›m, aç›lan her yeni
fabrika siyasî çevrelerde ve halk aras›nda
bayram havas›n›n yaflanmas›na neden ol-
mufltur. Halk›n bilinçlendirilmesi, geliflme-
lerin duyurulmas›, faaliyetlerin halk ile
paylafl›lmas›, giriflimcilerin özendirilmesi,
müstahsilin mal›n› tan›tmas›, böylece hem
halk deste¤inin hem de kalk›nma ruhunun
sürdürülmesi için sanayi sergileri aç›lm›fl-
t›r. 31 Nisan 1930’da aç›lan “Milli Sanayii
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Numune Sergisi” daha sonra aç›lacak ser-
gilere örnek olmufltur. 1929’da ilk kez “Ta-
sarruf ve Yerli Mallar Haftas›(12-18 Ara-
l›k) kutlanm›fl, yerli mal tüketimi öneril-
mifltir. 

Öncelikle fabrikalar›n kuruldu¤u
kentlerde iç ve d›fl ticaretin geliflmesi için
pazar ve panay›rlar tesis edilmifltir. Bu
arada Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son dö-
neminde görülen ekonomik çöküfl nedeniy-
le, pek ço¤u kapanan veya aslî ifllev ve öne-
mini yitirerek “fakir yerel pazar”lara dönü-
flen az say›da ticaret merkezi canland›r›l-
m›flt›r. XVI. yüzy›lda kurulan Kütahya, Ay-
d›n, Mentefle büyük haftal›k pazarlar› ile
Ankara, Tokat, Bal›kesir, Gönen ve Çan pa-
nay›rlar› bu gruba örnek gösterilebilir. El-
de sa¤l›kl› ve yeterli veriler bulunmamakla
birlikte6, Bal›kesir-Dursunbeyli, Bigadiç,
Manyas; Bursa-Karacabey, Mustafa Kemal
Pafla, ‹znik, Orhaneli, Harmanc›k; Kütah-
ya-Simav; Sakarya-Geyve panay›rlar›, en
az›ndan bafllang›ç tarihleri bilinenler ara-
s›nda 1930-1945 y›llar›nda kurulan pana-
y›rlard›r. 

Cumhuriyet’in ilk on befl y›l›nda sana-
yileflme merkezli kalk›nma at›l›mlar›n›n
ana amac›, ekonomisi geleneksel yöntem-
lerle sürdürülen tar›m, hayvanc›l›k ve za-
naata dayanan, “tar›m toplumu”nun, “sa-
nayi toplumu”na geçiflini sa¤lamakt›r. Ne
var ki, izleyen y›llarda, devlet ekonomisin-
de yaflanan darbo¤azlar ve dönem dönem
görülen büyük dalgalanmalar, sanayileflme
sürecinin h›z›n› kesmifltir. Buna ra¤men
1980’den sonra kalk›nma ve sanayileflmede
belirgin bir ilerleme görülmektedir. Özel-
likle sanayi ve turizm bölgelerinde refah
düzeyi görece de olsa yükselmifltir.

Yukar›da, Cumhuriyet’in ilk y›llar›n-
da, kalk›nman›n bir göstergesi olarak aç›-
lan sergi ve panay›rlardan bahsedilmiflti.
Sergiler k›sa bir süre sonra uygulamadan
kald›r›lm›fl, ancak, “panay›r” anlay›fl›
1970’lere kadar sürmüfltür. 1946-1970 y›l-
lar› aras›nda tamam›na yak›n› “Emtia ve
Hayvan Panay›r›” ad›yla an›lan altm›fl
iki(62) panay›r belirlenmifltir. Panay›rlar›n

Bal›kesir, Çanakkale, Edirne, Kütahya ve
Sinop ve çevresinde yo¤unlaflmalar›, Os-
manl› dönemi panay›rlar›n›n devam ettiril-
di¤i fikrini uyand›rmaktad›r. Zorlu koflul-
larda, zaten mevcut olan, çevre halk›n›n
bildi¤i, halk ekonomisinin merkezi duru-
mundaki ticaret alanlar›n›n gelene¤i sür-
dürülmüfl olmal›d›r. Günümüzde bu pana-
y›rlar›n bir kaç› devam ediyor olsa dahi, ge-
nel anlamda, 1960’l› y›llarda panay›rlar ifl-
levlerini fuarlara devretmeye bafllam›fllar-
d›r.

1963’den sonra Ticaret Bakanl›¤› böl-
gesel fuarlar›n ço¤almas› ve denize uzak iç
bölgelerin pazar› haline gelmesi için çaba
göstermifltir. 1932’de ‹zmir Panay›r›’n›n,
‹zmir Enternasyonal Fuar›’na dönüfltürül-
mesi örnek al›narak, Samsun, Bursa, Kay-
seri, Trabzon, Bal›kesir, Erzurum, Bitlis-
Tatvan’da uluslar aras› fuarlar aç›lm›flt›r.
Bölgesel kalk›nma politikalar› yeni gelifl-
meleri de beraberinde getirmifl ve Gazian-
tep, Çorum, Kütahya, Van, Kocaeli, Bur-
dur, Karabük vd. fuarlar hizmet vermeye
bafllam›flt›r, zamanla ihtisas fuarlar› ku-
rulmufltur. T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›’n›n 2001 y›l› envanterine göre, Bursa’da
bir y›l içinde on dört(14), ‹zmir’de yirmi al-
t›(26) ayr› fuar›n aç›lmakta oldu¤u dikkate
al›n›rsa, Türkiye’nin üretim hacmi en ge-
nifl bölgeleri ve ticaret hacmi en genifl ille-
ri ortaya ç›kar. Kitap, mobilya ve dekoras-
yon, çiçek, otomobil ve yan sanayii, giyim
ve tekstil, g›da ve tar›m, ayakkab› ve deri,
mermer, bilgisayar, ambalaj ve cate-
ring(konuk a¤›rlama ve hizmet sektörü?),
asansör, yap›, su ürünleri, t›bbî malze-
me,makine ve otomasyon, hediyelik eflya
vb. fuarlar belirli bir alanda tüketicinin
her türlü ihtiyac›na cevap verebilecek fle-
kilde haz›rlanm›fl birer ihtisas fuar›d›r. 

1970 ve 1980’li y›llarda, geleneksel ta-
r›m ürünlerinin ihracat›ndan elde edilen
döviz girdisinin yetersiz kalmas› ve hedef-
lenen ekonomik yap›sal de¤iflimin, finans-
man ihtiyac›n› karfl›layamamas›, turizm
sektöründen beklentileri art›rm›flt›r7 Bu
dönemde turizm, sadece, daha çok yabanc›
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turistlerin ra¤bet etti¤i, bilinen belli bafll›
turizm bölgelerinde de¤il, yurt sath›nda
destek görür hâle gelmifltir. Böylece, yerel
ürünlerin, kültürel de¤er ve zenginliklerin,
do¤al co¤rafî güzelliklerin “pazarlanmas›”
yoluyla gelir elde etme süreci bafllam›flt›r.
Bu dönemde flenlik ve festivallerin, fuarla-
r›n yan›nda yer ald›¤› görülür. Ödeneklerle
desteklenen yerel yönetimler taraf›ndan,
tar›m, hayvanc›l›k ve sanayi ürünleri ile
kültür, turizm ve sanat dallar› çevresinde
flenlik ve festivaller düzenlenir.

Türkiye’de festivalleri 1960’lar›n so-
nundan itibaren izlemek mümkündür, an-
cak, yukar›da ifade edildi¤i gibi yurt sat-
h›nda “yayg›nlaflt›r›lmalar›” 1980 sonra-
s›nda gerçekleflmifltir. Yerel, ulusal, uluslar
aras› nitelikli festivaller aras›nda tar›m ve
g›da a¤›rl›kl› olanlar, genellikle yöreyle öz-
deflleflmifl sebze, meyve, tah›l ve ifllenmifl
g›dan›n ad›yla an›lmakta; “kültür, kültür-
sanat, kültür-turizm, kültür ve sanayi, sa-
nayi ve ticaret” vb. ifadelerle içerik geniflle-
tilmektedir: Isparta-Sütçüler Dut Pekmezi
ve Turizm, Rize Çay ve Turizm, Sakarya-
Karasu F›nd›k Turizm ve Kültür, Tosya
Uluslar Aras› Kültür Sanat ve Pirinç, Bur-
dur Tar›m Havuç ve Kültür, Kahramanma-
rafl K›rm›z›biber Dondurma Tarhana Teks-
til fiöleni, Karabük Üzüm Festivali ve Saf-
ranbolu Mimarî De¤erler ve Folklor Hafta-
s›, Erzincan-Sultan Melik Tar›m Kültür ve
Spor Festivalleri vb.

Hayvanc›l›¤›n ve hayvan ürünlerinin
ön plâna al›nd›¤› flenlik ve festivaller de be-
lirlenmifltir: Çank›r›-Çerkefl Kültür ve
Hayvanc›l›k, ‹zmir-Bay›nd›r Hayvan Gü-
zellik Yar›flmas›, ‹zmir Sak›z Koyun ve
Koçlar› fienli¤i, Rize Anzer Bal›, Sakarya-
Sö¤ütlü Tar›m Hayvanc›l›k ve Süt, Sakar-
ya Akyaz› Tar›m ve Hayvanc›l›k, Tokat Re-
fladiye Alt›n Koç, Ardahan Hayvan ve Hay-
van Ürünleri, Karabük-Eflâni Hindi, Afyon
Kaymak ve Kültür, Artvin Bo¤a Güreflleri,
‹stanbul-Çatalca Yo¤urt, Erzincan-‹liç Tu-
lum Peyniri Festivalleri vb.

E¤itim düzeyi ve kentlilik bilinci yük-
sek, sanat ve güzel sanatlara ilgi gösteren,

çok kültürlü entelektüel çevreler ile gele-
neksel kültürel de¤erlere ba¤l›l›klar›n› ›s-
rarla sürdüren muhafazakâr çevrelerin yo-
¤unluk kazand›¤› illerde, birbirinden hayli
farkl› amaçlarla düzenlenen flenlik ve festi-
valler de dikkat çekmektedir. Bu etkinlik-
ler, geleneksel kültürel kimli¤in sürdürül-
mesi ve “dünyal›/dünya vatandafl› olma/kü-
reselleflme” yolunda yeni kültürel kimlik
aray›fllar› ba¤lamlar›nda incelenmesi gere-
ken ortamlard›r: Ankara Film, Tiyatro,
Müzik, Caz; Antalya Alt›n Portakal Film,
Aspendos Opera ve Bale, Akdeniz Folk-
dans ve Folkmüzik; Bal›kesir Film; ‹stan-
bul Film, Tiyatro, Müzik, Caz; ‹zmir Sel-
çuk Efes Müzik Festivalleri vb, Antalya
Noel Baba Anma Törenleri, Bal›kesir Miss
Glob Güzellik Yar›flmas› vb. ile A¤r› Afl›k-
lar Bayram›, Halk Oyunlar› Gösterisi, Bo-
¤a ve Karakucak Güreflleri, Afl›k Efkârî
fienlikleri; Kars Mahallî Afl›klar fienli¤i,
Korkut Ata Kültür fienli¤i; Bayburt Dede
Korkut Kültür Sanat fiöleni; Bilecik Ertu¤-
rul Gazi fienlikleri; Bolu-Mengen Aflç›l›k ve
Turizm, Köro¤lu Kültür Sanat ve Turizm
Festivalleri vb. ve Çank›r› Hac› Murad Ve-
li’yi Anma ve Kiraz fienli¤i; K›rflehir Ahilik
Kültür Haftas› ve Esnaf Bayram› vb.

De¤erlendirme
Çal›flman›n bu aflamas›na kadar; pa-

zar, panay›r, sergi ve fuarlar›n, oluflum, ge-
liflim ve dönüflümleri ile ekonomik ve kül-
türel boyutlar› ele al›nm›fl; Türk kültürün-
de XX. yüzy›l öncesi uygulamalara de¤inil-
mifl ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk
y›llar›nda “tar›m toplumundan sanayi top-
lumuna geçifl”in hedeflendi¤i “toplumsal
de¤iflim süreci”ne eflzamanl› olarak, ortam-
lar hakk›nda kronolojik bilgiler verilmifltir.

Tar›m toplumlar›na özgü bereket ritü-
ellerinin devam› niteli¤inde olan ve ritüel
kal›t› din d›fl› alana kayd›r›larak yeniden
anlamland›r›l›p geleneklefltirilen festival-
ler ise, ekonomik ifllev ve boyutlar› ön plân-
da görülen, özellikle Büyük Sanayi Devri-
mi’nden sonra yayg›nlaflan, panay›r, sergi
ve fuarlardan bir bak›ma ayr›lmaktad›r.

Festival, ekonomik, siyasal, kültürel
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ve sosyal ifllevlere sahip olsa da öncelikle
“e¤lence” veya tekdüze geçen yaflamda,
günlerin canland›¤›, hareketlendi¤i, renk-
lendi¤i k›sa bir “nefes” dönemi gibi alg›lan-
maktad›r. Türkçe’de “festival”, Bat›’dan
ödünç al›nan ad ile zaten var olan flölen,
bayram, flenlik gelene¤inin sanayileflme ve
kentleflme sürecini takiben, küresel kültü-
rel sözvarl›¤›(terminoloji) ve de¤erlerle
uyumlu hale getirilmesidir. Türk kültürün-
de bin y›llardan beri görülen flölen, flenlik,
bayram kutlamalar› XX. yüzy›l festivalleri-
ne örnek oluflturmufltur.

Halk kültürü ve özellikle halkbilimi
kadrosunda yer alan “halk e¤lenceleri”
bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilen festivaller;
ayn› zamanda bir ulusun ekonomik düzen
ve faaliyetleri ile bir devletin kültür ve eko-
nomi politikalar›yla da yak›ndan ilgili söz-
lü kültür ortamlar›d›r. Bu nedenle festival-
ler, ortak amaç/ifllev ve benzer yap›lar8 iz-
lenerek sürdürülen yo¤un kat›l›ml› göste-
rimler oldu¤u kadar; ça¤›n gerekleri göz
önünde bulundurularak öngörülen ekono-
mi politikalar› do¤rultusunda uygulanan
ekonomik kalk›nma programlar›n›n, halk
kültürüne (dikkatli kullanmak koflulu ile
kitle kültürüne) yans›malar› olarak da ele
al›nabilir. Bu bak›fl aç›s›, geleneksel uygu-
lamalar›n dinamik yap›s›n› sergileyece¤i
gibi; ça¤dafl devlet ve ulus yaflam›nda vaz-
geçilemez ö¤eler olarak kabul edilen, “tek-
nolojik ve ideolojik de¤iflimi izleyen ekono-
mik kalk›nma”, “toplumsal de¤iflme” ve yi-
ne dikkatle kullanmak koflulu ile “küresel-
leflme” sürecinde, “gelenek” kavram›n›n
kazand›¤› yeni boyutlar› ve “geleneksel uy-
gulamalar”›n süreklilik ilkeleri konusunda
da önemli verilere ulafl›lmas›na imkân sa¤-
layacakt›r.

Bu noktada, büyük ölçekli etkinlikleri
ve süreklilikleri bak›m›ndan fuar ve festi-
valler, öncelik farkl›l›klar› unutulmadan,
ekonomik boyutlar›yla pratik anlamda ye-
niden birlefltirilebilirler. Konuya, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve ulusu aç›s›ndan
yaklafl›ld›¤›nda, flöyle bir de¤erlendirme
yap›labilir:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk
y›llar›nda, ekonomik kalk›nma düflüncesi-
nin “geleneksel tar›m toplumundan, sanayi
toplumuna geçifl”i ifade etti¤i bilinmekte-
dir. Siyasî rejim de¤iflikli¤inin ard›ndan,
kalk›nmak, ça¤dafl/modern devletlerin ge-
liflmifllik düzeyine ulaflmak amac›yla ge-
rekli görülen toplumsal de¤iflim, bir di¤er
ifade ile sosyal ve ekonomik yeniden yap›-
lanma süreci, baflta ekonomik olmak üzere,
sosyal ve kültürel faaliyetleri de bünyesin-
de bar›nd›ran pazar ve panay›rlar›n, k›sa
sürede, sanayi sektörlerinden elde edilen
ürünün sergilendi¤i, ulusal ve uluslar ara-
s› fuarlarla desteklenmesini gündeme geti-
rir. K›sa sürede, pazar ve panay›rlar döne-
min gereklerin uygun flekilde fuar ve festi-
vallere dönüflmüfltür. Fuar ve festivaller,
yükselmekte olan ekonomik refah düzeyi-
nin bir göstergesi olarak, devlet eliyle yay-
g›nlaflt›r›lm›fllard›r.

Ülkenin ve bölgenin kalk›nm›fll›k dü-
zeyinin sergilendi¤i; ulusal ve uluslar ara-
s› ticaret hacminin de¤erlendirildi¤i; eko-
nomik oldu¤u kadar sosyal, kültürel, e¤it-
sel ifllevleriyle de önem kazanan fuarlar,
ça¤dafllaflmay› simgeleyen “sanayileflme ve
kentleflme-kentlileflme” (Güvenç 2002: 21-
24) bilincinin göstergeleridir.

Türkiye’de, bafllang›ç tarihleri 1981-
2000 y›llar› aras›nda olan ve y›lda bir kez
düzenlenen yaklafl›k beflyüzyirmibefl (525)
flenlik-flölen-festival belirlenmifl, fakat uy-
gulama flekilleri, ödenek koflullar› ve sü-
reklilikleri konusunda yeterli bilgi elde
edilememifltir. Elbette festivaller, toplum-
sal yap› de¤iflikliklerinin tek belirleyicisi
ve tan›mlay›c›s› de¤illerdir. Ancak; bu et-
kinlikler, toplumun küçük ölçekli bir örne-
¤i olarak; her üyesinin festival sürecine
herhangi bir flekilde kat›ld›¤›, festival he-
yecan›n›n hissedildi¤i toplulu¤un, maddî-
manevî/iç-d›fl tüm karakteristik özellikleri-
nin, sosyal de¤er yarg›lar›n›n aç›kça izle-
nebildi¤i ortamlard›r. Dolay›s›yla, toplum
düzeyinde yaflanan bir yap› de¤iflikli¤inin,
festivaller gibi sözlü kültür ortamlar›na
yans›malar› gayet do¤ald›r. Gerek bu bak›fl
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aç›s›, gerekse belirlenen rakam›n hayret
verici yüksekli¤i, festival adlar› ve festival-
lerin yap›ld›¤› yerler dikkate al›nd›¤›nda,
Türk halk›n›n yaflamakta oldu¤u de¤iflim
ve dönüflüm süreci flu flekilde aç›klanabilir:

Karma ekonomiye dayanan kalk›nma
plânlar› sonucu, “tar›m toplumu”ndan “sa-
nayi toplumu”na geçiflten ziyade;

* Geliflmifl BA⁄ VE BAHÇEC‹L‹K;
* Co¤rafya koflullar›na göre yetersiz

kalm›fl TAHIL TARIMI;
* Gelifltirilmeye çal›fl›lan HAYVANCI-

LIK;
* Bat›’ya aç›l›m düflüncesiyle; ulafl›m

imkânlar›n›n elverifllili¤i, geliflmifllik düze-
yinin yüksekli¤i, temsil gücü vb. nedenler-
le, Marmara, Ege, Bat› Karadeniz ve Orta
Anadolu bölgeleriyle s›n›rl› kalm›fl gibi gö-
rülen küçük, hafif ve nispeten a¤›r SANA-
Y‹;

* Tüm imkânlar›n seferber edildi¤i;
tarihî kültürel miras› ve do¤al co¤rafi zen-
ginlikleri tan›t›m(reklam) amac›yla kulla-
nan, kimi zaman “yerelin genellefltirilme-
sinden çok genelin yerellefltirildi¤i”(O¤uz
200l) bir küreselleflme anlay›fl› u¤runa bi-
linçsizce harcayan TUR‹ZM;

* “Üretip satmak” ile “ithâl edip sat-
mak” aras›nda denge kurma yollar›n›n
arand›¤› T‹CARET;

* “Üretip vermekten” çok “al›p kullan-
maya” dayanan, e¤lence merkezli TÜKE-
T‹M 

toplumuna dönüflülmektedir/dönüflül-
müfltür.

Festivalleri, iki aç›dan ele almak uy-
gun olacakt›r. ‹lki, flenlik veya festivalin
yerel-bölgesel ekonomik, kültürel de¤erleri
ve geliflmiflli¤i sergilemesi; di¤eri, evrensel
de¤erlerin kazan›lmas›n› sa¤lamas›d›r. Bu
bak›mdan köy, ilçe, belde ve illerde sosyal,
kültürel, ekonomik geliflmifllik düzeylerine
göre yap›land›r›lan festivaller; bilim, kül-
tür, sanat, spor vb. etkinlikleriyle hem kit-
le, hem de seçkin(elit) kültürün izlenebildi-
¤i halk bayramlar›d›r.

Yüksek refah düzeyinin hedeflendi¤i
bir toplumsal yap› de¤iflikli¤i, sadece tar›m

toplumundan sanayi toplumuna geçisin de-
¤il; “kalk›nma”, olgusunun ana de¤iflmezi-
dir. Toplumsal kalk›nma, siyaset, ekonomi,
kültür, bilim, e¤itim, sa¤l›k, sanat, spor gi-
bi toplumun yap›s›n› belirleyen ana ö¤ele-
rin tamam›nda uygulanan ça¤dafllaflma gi-
riflimleriyle anlam kazan›r. ‹nsano¤lu var
oldukça, kalk›nma gereklili¤i var olacakt›r.
Kalk›nma, toplumlar›n, milletlerin daima
de¤iflen dünya düzenini alg›lama yollar›,
yaflam koflullar› ve seçimlerine göre, farkl›
bir seyir ve h›zda sürdürülmektedir.

Atatürk’ün, 1923 ‹zmir ‹ktisat Kong-
resi’nde söyledikleri, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin “kalk›nma sürecini” belirleyen ve
bafllatan ifadelerdir. Ulusal egemenlik ile
ekonomik egemenli¤in yan yana getirildi¤i
bu ifadeye göre çizilen yol, tar›m›n modern-
lefltirilmesi, sanayileflme ve ekonomik sek-
törlerin bütünlefltirilmesidir. Bu hedefle-
rin, köklü toplumsal yap› de¤iflikliklerini
de gerektirece¤i elbette biliniyordu. Ekono-
mik kalk›nmadan beklenen de bu idi. “Köy-
lü milletin velinimetidir” sözüyle onurlan-
d›r›lan tar›m toplumunun kalk›nd›r›lmas›
ve sanayileflme çabalar› toplumsal de¤iflim
sürecinin ilk ad›mlar›yd›.

Geleneksel tar›m toplumunda toprak
“vatan”d›r. Topra¤a ba¤›ml›l›k, de¤er yar-
g›lar›na, örf, âdet ve göreneklere s›ms›k›
ba¤lanmay› da beraberinde getirir. Ekono-
mi, atadan kalan yöntemlerle sürdürülen
tar›m ve hayvanc›l›¤a dayan›r. Tar›m mev-
simi d›fl›nda kalan bofl zaman, yan u¤rafl-
lar olarak tan›mlanabilecek zanaat›n gelifl-
mesine uygun zemin haz›rlam›flt›r. Tar›m
ve hayvanc›l›ktan elde edilen hammadde-
nin basit yöntemlerle ifllenmesi, üretim-tü-
ketim zincirinde, toplumun kendi kendini
doyurabilmesini sa¤lam›flt›r. Çetin do¤a
koflullar›na karfl› güç birli¤i ihtiyac›, yar-
d›mlaflma ve iflbölümünü zorunlu k›lar. Ai-
le içi ve aileler aras› iflbölümü ve yard›m-
laflma, a¤›r koflullar›n üstesinden gelmeyi
sa¤lar. Bu ihtiyaç, do¤um oran› çok yüksek
düzeylerde seyreden, kalabal›k ve genifl ai-
leler kurma yoluyla karfl›lanm›flt›r. Aile
kavram› kutsala yak›n bir de¤er tafl›r. Kan
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ba¤› veya soy ba¤› anlay›fl›yla aç›klanabile-
cek bu de¤er, aile kurumunun korunmas›
ve yak›n akraba evlilikleriyle güçlendirilir.
Bu ço¤alma yöntemi, elbette mal birli¤i ve-
ya ana geçim kayna¤› olan arazinin bölün-
mesi endiflesiyle de yak›ndan ilgilidir. Kimi
zaman, töre ile çözümlenen hukukî sorun-
lar yaflansa da, s›k› bir sosyal iliflki gözle-
nir. Ölüm merasimlerinden, e¤lenceye ka-
dar, kad›n ve erkek örgütlenmeleriyle sür-
dürülen bu iliflkide, inanç sisteminin de
önemli pay› vard›r. “Devlet o¤ul, mal tah›l,
mülk de¤irmen” felsefesiyle yaflayan gele-
neksel tar›m toplumunun ana özellikleri,
son derece a¤›r bir devinimle sürer. De¤i-
flim ve geliflim, ancak, yüzy›llar› kapsayan
bir “üst bak›fl” ile fark edilebilir.

Geleneksel tar›m›n, modern yöntem-
ler ve makine gücüyle desteklenmesi, top-
ra¤›n verimini art›r›r. Tar›m bölgelerinde
kurulan fabrikalar, ürünün daha az kay›p-
la, k›sa sürede ifllenmesini ve pazarlanma-
s›n› sa¤lar. Fabrikalar›n ihtiyaç duydu¤u ifl
gücü, öncelikle göç ile karfl›lanm›flt›r. Top-
lumsal yap›da görülen bu k›r›lma, sanayi
toplumunun oluflumunu ve kentleflme sü-
recinin bafllamas›na yol açm›flt›r.

Sanayi toplumunda vatan “do¤ulan
yer de¤il, doyulan yerdir”. Sanayileflme ve
kentleflme, yeni geleneklerin oluflmas›na
ve sosyal normlar›n k›smen de¤iflmesine
neden olmufltur. Teknolojiyle desteklenen
fabrika üretimi, vardiyal› sistemlerle sür-
dürülmüfl; çal›flanlar iflten arta kalan bofl
zamanlar›n›, dinlenmek ve e¤lenmek için
kullanm›fllard›r. Üretim aflamas›nda iflbir-
li¤i ve yard›mlaflma, yerini, ücreti karfl›l›-
¤›nda hizmet vermeye b›rakm›flt›r. Tar›m
toplumunda görülen s›k› sosyal iliflki gev-
flemifl, önce “gecekondu” sonra “orta direk
mahalleleri”nde ve lojmanlarda “memle-
ketlilik/köylülük/komfluluk” çevresinde,
asgarî ortak paydalarda sürdürülmüfltür.
Hukukî sorunlar genellikle yasal yollarla
çözülür. Köy, art›k “havas›na, suyuna ek-
me¤ine özlem duyulan; maddî koflullar uy-
gun ise “izin süresinde” ziyaret edilen ata

topra¤›d›r. Küçülen ailenin ihtiyaçlar›,
köyden gelen pay ve ifl gücü karfl›l›¤›nda
kazan›lan para ile giderilir. Kültürel kim-
lik bilinci, genellikle dernekler arac›l›¤›yla
canl› tutulur. Sanayi toplumunda, de¤iflim
ve geliflim h›z› yükselmifltir.

Bu tablo da, kentleflme/kentlileflme
sürecinin ileri aflamalar›nda de¤iflime u¤-
rar.

Frans›z toplumbilimci A. Tourain, La
Société Post-Industrielle (1969), “Sanayi
Ötesi Toplum” adl› çal›flmas›nda “sanayi
ötesi toplumun, anlaml› özelliklerinden bi-
rinin serbest zaman, kat›lma, yenileflme ol-
gular›nda görüldü¤ünü” (Özkök 1985: 141)
belirtir ve iflin mekanikleflmesinin serbest
zaman›n da mekanikleflmesine yol açt›¤›n›
ifade eder. O’na göre, sanayi ötesi toplum-
da, kültürle toplumsal yap› aras›nda belir-
li bir kopma yaflan›r ve köy flölenleri örne-
¤inde oldu¤u gibi yaflanm›fl deneyimle ilgi-
li kültürel etkinlikler, sanayi uygarl›kla-
r›nda kaybolmaktad›r.

Kalk›nmakta olan bir toplum, eski ve
yeni düzen aras›nda bocalad›¤› “geçifl” dö-
neminde kimlik, dirlik, birlik, sab›r, cesa-
ret ve umuda ihtiyaç duyar. Devlet ve halk
ekonomisinin destekleyicileri olarak pana-
y›r, fuar ve festivaller; ekonomik, siyasal,
sosyal-psikolojik ve kültürel ifllevleriyle,
toplumsal yap› de¤iflikli¤i sürecinde, toplu-
ma kimli¤ini hat›rlatan, dirlik getiren, bir-
lik ve beraberlik duygusunu pekifltirip “ya-
banc›laflmay›” engelleyen, zorlu yaflam ko-
flullar›na sab›rla direnme cesaretini art›-
ran ve gelece¤e yönelik umutlar› tazeleyen
etkinliklerdir. Tourain’in sözlerinden yola
ç›k›larak, bu faaliyetlerin kültür ve top-
lumsal yap› aras›ndaki kopmalar›n etkisi-
ni hafifletti¤i veya tamir etti¤i de ifade edi-
lebilir.

NOTLAR
1 Bu konuda genifl bilgi için (And 1962); (And

1982); (Burke 1996)ya bak›labilir.
2 Bu konuda genifl bilgi için (And 1982)ye bak›-

labilir.
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3 1924 T. ‹fl Bankas›, 1925 Türkiye S›nai ve
Maadin Bankas›, 1930 T.C. Merkez Bankas›, 1933
Sümerbank ve Halk Bankas›, 1935 Etibank, 1937
Denizbank.

4 ‹stanbul-Beykoz deri-kundura, Bak›rköy pa-
muklu dokuma, Feshane yünlü dokuma, Hereke
ipekli yünlü dokuma fabrikalar›.

5 Kayseri, Malatya, Ere¤li, Nazilli pamuklu
dokuma, Bursa-Merinos yünlü dokuma, Kayseri
bez, Taflköprü kendir, Karabük demir ve sülfirik
asit, Sivas çimento, Filyos atefl tu¤la, Gemlik suni
ipek, ‹zmit klor, Zonguldak sömikok, ‹stanbul-Pafla-
bahçe flifle ve cam, Eskiflehir, Turhal, Uflak, Alpullu
fleker, Isparta gül ya¤›, Kütahya kiremit, ‹zmir ‹plik
Dokuma ve Basma Kombinas›, Denizli ve Erzincan
iplik, Ere¤li dikifl ipli¤i, Bursa Merinos iplik, Gem-
lik suni yün ve fleffat kâ¤›t,1.,2., 3. kâ¤›t ve selüloz
fabrikalar›, Rize Çay Araflt›rma Enstitüsü.

6 T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Milli Folk-
lor Araflt›rma Dairesi’nin yay›mlad›¤› 1973 tarihli
“Türkiye Belirli Günler Takvimi”, 1993 tarihli “Top-
lumsal Dayan›flma ve Kaynaflma Aç›s›ndan Anlaml›
Günler Almana¤›”, 200l tarihli “Özel Günler Albü-
mü” ve konuyla ilgili küçük çapl› broflürler, elbette
büyük bir özveriyle haz›rlanm›fl de¤erli çal›flmalar-
d›r; ancak, önemli bilgi yetersizlikleri de bulunmak-
tad›r.

7 1980 sonras› “tar›m yat›r›mlar›” için (fiahin
2000:258-264)e bak›labilir.

8 Kitle iletiflim araçlar›n›n yayg›nlaflmas› so-
nucu, endüstri haline gelen popüler kültürün, “ben-
zer, çok az farkl›” ürünlerin ortaya ç›kmas›na neden
oldu¤u konusunda (Modleski 1998)e bak›labilir.
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