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Özet
18. ve 19. yüzyıllar ile 20. yüzyıl başlarında panayırlar kalabalık halk topluluklarını bir

araya getiren ve genellikle bir hafta süreyle açık olan pazarlardır. Osmanlı Devletinde Anadolu’da
ve Rumeli’de panayır geleneği sürdürülmüştür. Saray’da kurulan Balçık Panayırı bunlardan biridir.
Balçık Panayırı’nda canlı hayvan ticareti ile çeşitli emtia ve eşya satılmakta idi. Panayırın geliri
müzayede yoluyla mültezime veriliyor, mültezimlerden zaman zaman usulsüzlük yapanlar oluyor,
merkezî yönetim bunların üzerine giderek halkın ve devletin zarar etmesini önlüyordu. Bu çalışma
Osmanlı Devleti’nde 18. ve 20. yüzyıllar arasında kurulan Balçık Panayırının işleyişi ve
karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Saray, Balçık Panayırı, Mültezim, Panayır, Osmanlı Devleti

Abstract
In the 18th and 19th centuries as well as in the beginnig of the 20th century fairs were

markets, where a lot of people gathered together. Fairs were open for at least one week time. To
organize fair trade was a tradition in Anatolia and in the Balkans during the Ottoman time. Balçık
fair was one of them, in which merchants sold various goods. Revenue of fairs were sold to
contractors by auction. From time to time these contractors did not pay the taxes regularly to the
state. Therefore the government forced them to obey the law so that they could not harm the
interest of state any more. This article’s aim is to show how Balçık fair functioned between 18th
and 20th centuries and to inform about this fair in general.

Key Words: Saray, Balçık Fair, Contractors, Fair, Ottoman Empire.

Panayırların kuruluşuna ilişkin Yunanca bir kelime olan ‘panêgyris’ bazı ipuçları
sağlamaktadır. İlk çağda pek çok durumda panayırlar, panêgyris’i dini temeli olan ve
periyodik olarak yapılan toplantılar için kullanılırlardı.1 İlk çağdan beri kuruldukları
tahmin edilen panayırlar, bir mevsim başlangıcı ya da harman sonu yapılan şenliklerdi. Bu
şenlikler birkaç köy insanının bir araya gelerek eğlenmeleri ile olurdu. Burada satış
fırsatları da olduğundan zamanla panayırlar dinsel özelliklerini kaybetmişler ve tamamen
ticaret alanlarına dönüşmüşlerdir. Panayırların daha geniş alanlardan insan çekmek için
yılbaşlarında ya da olimpiyat oyunlarında dört yılda bir büyük pazarlarda düzenlendikleri
anlaşılmaktadır.2

Panayırlar büyük ölçekli pazarlardır. Türk devletlerinden Hunlar ve Göktürkler
zamanında, Çin sınırında çeşitli panayırların kurulduğu bilinmektedir. Bu panayırlar,
genellikle birbirine komşu devletlerin sınırları civarında yaşayan nüfus arasında alış-verişi
temin etmiştir.

Osmanlı Devleti’nde Anadolu’da ve Rumeli’de panayır geleneği sürdürülmüştür.
Osmanlı panayırları, bir bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, önceden belirlenen
tarihler arasında yılda bir veya birkaç defa, üç günden bir buçuk aya kadar sürelerle
açılırlardı. Bahar ve yaz aylarında ya da genellikle hasat dönemlerinde düzenlenen ticarî
amaçlı büyük alış-veriş mahalli olan bu panayırlarda, yalnız bir bölgenin ticaret emtia ve
eşyasının sergilendiği, satıldığı ve canlı hayvan ticareti yapıldığı gibi; yakın çevre, hatta

*Araştırmacı-Tarihçi.
1 Şengül Dilek, Antik Devirlerde Lydia’da Panayırlar, Fuarlar ve Pazar Yerleri, Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1998, ss.45-49.
2 Atamgüç, Ziya, “Sergi ve Panayırlar Ekonomik Önemleri”, İktisat ve Ticaret Mecmuası, İstanbul 1935
s.30.
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yabancı ülkelerden getirilen muhtelif ticaret emtia ve eşyası da piyasaya sunulurdu. Bazı
panayırlar, bu özellikleri ile yerli ve yabancı tüccarın katıldığı devletlerarası iktisadî
faaliyeti canlandırırlardı. Kısaca bazı panayırlar, pazarlarda olduğu gibi, birkaç köyün veya
kasabanın katılımıyla sınırlı kalmazdı. Aksine, daha fazla nüfus çeker ve pazarlardan daha
uzun süre devam ederdi. Pazarları genellikle mahallî idare düzenlerken; panayırlar,
merkezi idarenin denetiminde açılırlardı. Mahalli idarenin panayır zamanlarında yapması
gereken işler, merkezi idare tarafından, bir program dahilinde önceden belirlenirdi.
Panayırların belirlenen şartlar altında açılması ve faaliyet gösterebilmesi için, Osmanlı
yöneticilerinin, bu geniş çaplı ticarî etkinliklere zaman zaman müdahale ettikleri de
görülürdü.

Osmanlı topraklarında açılan panayırlardan bazıları Petriç, Silivri, Çatalca, Hasköy,
Usturumca, Priştine, Yenişehir, Balıkesir, Gönen, Çan, Kayseri, Şarköy, Nevrekop, Şunmu,
Filibe, Yakova, Musul, Tokat panayırlarıdır3. Anadolu’da da panayırlar kurulmuştur.4
Bununla beraber, önemli panayırlar daha ziyade Rumeli topraklarında açılmış olup;
bunlardan biri,  yüzlerce yıl boyunca Saray’da faaliyet göstermiş olan Balçık Panayırı
olmuştur.

Osmanlı Ticaret Tarihinde Panayırların Ekonomik ve Sosyal Açıdan Yeri ve Önemi
Panayırlar ve pazarlar Türk İslam medeniyetlerinde ve diğer gayrimüslim

devletlerde olan bir çeşit ticaret merkezidir5. Pazar; esnafların bir sokak boyunca sağlı
sollu olarak tezgâh açtıkları yerdir. Osmanlı Devleti’nde ise esas itibariyle pazarlar, bir
şehir, bir kasaba, köy vb. yerlerde bulunan ahalinin birtakım gereksinimlerini (giyim, gıda
gibi) karşılamak amacıyla kurulan ticari merkezlerdir. Bu yerlerde tezgâh açanlar genel
olarak yetiştirdikleri ürünü satmaktadırlar. Ayrıca pazarda sattığı ürüne göre satıcıların ayrı
isimleri olmuştur. Bunlara örnek olarak saatçiler, yağlıkçılar, tornacılar, abacılar, arpacılar,
sırmacılar, zahireciler, devatçılar, köseleciler, zerzevatçılar, eskiciler verilebilir. Bu kişiler
pazar esnaflarıydılar ve bunların temel geçim kaynağı pazarcılıktı. Bu kişiler devlet
tarafından belirlenen yerlere giderler ve tezgâh açarlardı. Açtıkları bu tezgâhlar için de
Osmanlı Devleti’ne vergi öderlerdi. Bu vergiler pazarların yapısına ve büyüklüğüne göre
değişirdi; genellikle küçük halk kitlesine hitap eden pazar yerlerinde devlet 20 akça ile 50
akça arasında vergi almaktaydı.

Osmanlı Devleti’nde de günümüzde olduğu gibi pazarlar yol boyunda kurulur ve
genellikle kuruldukları günün ya da kuruldukları bölgenin isimlerini alırlardı. Örneğin Salı
günü kurulan pazar için günümüzde de olduğu gibi salı pazarı denilmiş; Cuma günü
kurulan pazar içinde cuma pazarı adı verilmişti. Bunun haricinde kurulduğu kasaba ve
semtte, pazarın ismini almasında etkili olmuştur. Bunlardan ilk akla geleni, günümüzde de
dilden dile dolaşan Bor pazarıdır.6

Osmanlı Devleti daha kurulmadan önce Anadolu’nun geniş coğrafyasında hüküm
süren Büyük Selçuklu Devleti’nde de fuar, panayır ve pazar kurulmaktaydı. Bunlardan en
önemlisi Yabunlu pazarıdır. Bu pazara Yabunlu pazarı denilmesinin nedeni kurulan pazara
yabancıların da katılmasından dolayıdır. Selçuklu pazarı (fuarı) olan Yabunlu pazarı
milletlerarası bir pazardı. Bu pazar bahar aylarında kurulurdu. Yaklaşık kırk gün kadar
kurulu kalırdı. Burada Doğulu tüccarların getirdikleri malları Batılı tüccarlar,

3 Şen, Ömer, 18.ve 19. yy.da Osmanlı Panayırları, İstanbul 1996, s.11.
4 Küpeli, Özer, “Osmanlı Devleti’nde Panayır Organizasyonları”, Osmanlı Ansiklopedisi 3. Cilt (İktisat),
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 492-495.
5 Özcan, Tahsin, “Pazar”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.34: s.208.
6 Çakır, Çoşkun, ”Tarihimizde Pazarlar Kutsaldır”, www.genbilim.com, 11.12.2010.
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Batılılarınkini ise Doğulu tüccarlar satın alırlardı. Kuzeyden gelenlerinkini Güneyliler;
Güneylilerinkini Kuzeyli tüccarlar değerlendirirlerdi. Bu pazarda genelde değiş tokuş
olurdu ve pazarda Türk ve Rum köleleri buğday, arpa, at, katır, atlas, yün, ipek kumaşlar,
elbiseler, kunduz ve deniz köpeği kürkleri ile diğer cinsteki hayvan kürkleri alınıp satılırdı.
Yani bugün aklımıza ne geliyorsa o günde aynı şekilde bu pazarlarda her şey bulunurdu.
Bu pazarın en önemli özelliği alınan malın asla geri verilmemesiydi. Bu pazara özellikle
Kıpçaklar tarafından köleler de getirilmekteydi.7 Pazarın kurulduğu yer ise bugün
Kayseri’nin 100 kilometre doğusunda bulunan ve Ören olarak bilinen bölgeye denk
gelmektedir. Bu pazarın geçmişi XIII. yüzyılın sonlarına kadar dayanmaktadır. Kurulduğu
yer itibariyle ticaret kervanlarının geçiş güzergâhında olduğundan dolayı tarihsel açıdan bir
pazar olarak önem taşımaktadır.

Bunun dışında Mardin’in güneyinde Kızıltepe, Kırşehir-Kayseri yolu üzerinde
Ziyaret, Amasya-Tokat yolu üzerinde Azine pazarları da hatırı sayılır pazarlardandır. Bir de
güneydoğuda Türkmenlerin yoğun olduğu yerlerde kurulan Türkmen pazarları vardı ki,
bunlar arasında Halep, Musul ve Kırşehir’i saymak mümkündür.8

Batıda olduğu gibi Türk-İslam tarihinde de pazarın kutsallığı söz konusudur. Öyle
ki pazarlar genellikle halkın bir ibadet olarak Cuma namazını kılmak için toplandığı
günlere denk düşürülürdü. Bu cami-pazar ilişkisinin bugün bile etkisini aynen sürdürdüğü
görülmektedir.

Panayırlar pazarlardan ölçek itibarıyla ayrılırlar. Panayırlar büyük ölçekli
pazarlardır. Milletlerarası olabilir. Yerli ve yabancı tüccarlar katılır. Pazarlarda olduğu gibi
bir kasaba veya birkaç köyün katılımıyla sınırlı kalınmaz. Daha çok nüfus çeker. Ve tabii
en önemlisi daha uzun sürelidir. Bu anlamda panayırların Osmanlı Devleti’ndeki varlığı ve
devletin bunları düzenlemesi 16. yüzyıldan itibaren başlar.

Araştırmaya esas olan 18. ve 19.yüzyıllarda panayırların vergi gelirleri, Osmanlı
merkezî hazinesi adına önemli bir yekûn oluşturmakta idi. Öteden beri, panayırlardan
gümrük rüsûmatı adı altında dâhilî gümrük vergileri tahsil edilmekte ve bu vergi, çoğu
zaman büyük miktarlara ulaşmakta idi. Panayırlarda gerçekleşen ticaretin hacmi ne kadar
büyük ise, devletin gümrük geliri de aynı nispette büyümekte idi. Osmanlı klasik iktisadî
sisteminde, bir bölgede üretilen ya da istihsal edilen emtia veya eşya, o bölgede tüketilirdi.
Kısacası, bir bölgede üretilen ve istihsal edilen mal ya da mahsul, öncelikle bulunduğu
bölgenin mahalli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır; ancak ihtiyaç fazlası olursa
dışarıya satılırdı. Böylece, bölge halkına emtia sıkıntısı çektirilmez, panayırlara gelenler de
ihtiyaçlarını kolayca temin ederlerdi. Bahis konusu ticaretten dolayı, devlet, hatırı sayılır
bir gümrük geliri elde ettiği gibi, halk da ihtiyaçlarını karşılanmaktan dolayı memnuniyet
duyardı.

Panayırların Kuruluşu: Osmanlı Panayırlarında Roma ve Bizans’ın Etkisi
Osmanlı Devleti, yeni bir panayır kurulması talep edildiğinde karar vermeden önce

bir dizi araştırma yapardı. Bu gibi araştırmalarda en çok dikkat edilen husus tesis edilecek
yeni panayırın çevrede bulunan diğer panayırları etkileyip-etkilemeyeceği idi. Çevre
panayırlara zarar vermeyecek ise, talep olumlu karşılanıyordu. Eğer açılacak yeni panayır,
o bölgede bulunan diğer panayırların düzenini bozacak ise, teklife olumsuz cevap
veriliyordu. Bu nevi panayır taleplerinin geri çevrilmesindeki en önemli gerekçe, kurulacak

7 Bu köleler Eyyubi ordusundaki hassa askerlerin bir bölümünü oluşturmaktaydı.
8 Çakır, ”Tarihimizde Pazarlar Kutsaldır” www.genbilim.com, 11.12.2010.
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panayırın açılış tarihinin mevcut panayırın açılış tarihine rastlaması idi.9 Zira aynı tarihte
açılan panayırlar arasında, şüphesiz yoğun bir rekabet ortaya çıkıyor; devlet de bundan
zarar görüyordu. Aynı zamanda, bu panayırlara katılacak olan gerek tüccar, gerek ahali, iki
panayırdan birini tercih etmek zorunda kalıyor; bu durumda panayırlardan birinin, diğerine
göre daha sönük geçtiği görülüyordu.10

Panayırların, Roma ve Bizans dönemlerinde olduğu gibi daha ziyade Rumeli
topraklarında açılması bir rastlantı değildi. Öyle ki, Rumeli belirtilen dönemlerde de bu
nevi pazarların yoğun olarak kurulduğu bölgeler arasında ilk sırada yer almakta idi. Başka
bir ifadeyle, Osmanlı Devleti, fethettiği topraklardaki eski panayır uygulamalarını ortadan
kaldırmamış; aksine, daha da geliştirmişti. Meselâ, Trabzon’un fethinden önce burada
kurulan panayır,  Osmanlılar devrinde de aynı şekilde devam ettirilmişti.11

18. ve 19. Yüzyıllarda Saray’da İktisadî ve Ticarî Hayatı
Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında yer alan Saray, fetih yıllarından

başlayarak, önemli bir ziraat ve ticaret alanı olarak gelişmiş; bunda, İstanbul’dan
Avrupa’ya yönelen askerî ve ticarî yolların güzergâhında bulunması da etkili olmuştur.
Saray’da 16. yüzyılda Ayas Paşa bir camii12 ve külliye yaptırarak Kasaba’nın bu külliye
etrafında yeni yapılar vasıtasıyla gelişmesini sağlamıştı.13

18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde, Saray kasabası civarında büyük çiftlikler
bulunmakta idi. Belirtilen dönemde faaliyet gösteren büyük çiftliklerden bazıları
Salyangoz ve Midye Çiftlikleri14, Domaniçe Çiftliği, Elvan Bey Çiftliği, Balçık Çiftliği ve
Ayancı Çiftliği’dir15. Adı geçen çiftliklerde, bölge halkının ihtiyaç duyduğu mahsuller
yetiştirilir; çiftlik sahipleri de, elde ettikleri gelirden devlete vergi öderlerdi. Ayrıca Saray
halkının önemli bir kısmı, geçimlerini, bu çiftliklerde çalışmak suretiyle temin ederlerdi.

Istranca Ormanları da Saray halkı için iktisadî bakımdan ayrı bir değer
taşımaktaydı. Odunculuk ve kömürcülükle meşgul olan Saraylılar,  böylece, bir geçim
kaynağı daha elde etmiş olurlardı. Istranca dağları, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin ince
donanma tâbir ettiği donanmaya ait gemilerin kereste ihtiyacını karşılamakta; bu maksatla,
bölge halkına istihdam alanı oluşturmakta idi.

Saray kasabasında bulunan linyit madeni kömür ocaklarında Saray halkı çalışma
imkânı buluyor ve böylece gelir elde ediyordu. Istranca ormanları mevkiinden elde edilen
linyit madeni İstanbul’a naklediliyordu. Saraylılar hem ocaklarda işçi olarak çalışma hem
de kömür naklinde görev alarak ayrı bir gelir elde etme imkanı buluyorlardı.16

İstanbul’dan Rumeli’ye ve Avrupa’ya geçiş yolu üzerinde bulunan Saray, bir
menzil noktasıdır. Bu durum, bölgenin iktisadî değerini arttırmıştır. Belirtilen güzergâhta
konaklayan kervanlar Saray’a önemli bir miktar gelir bırakmakta idi.17 Menzillerde

9 BOA, DH.MKT, nr. 1458-50.
10 Şen, a.g.e., ss.17-18.
11 Aynı eser,  s. 12.
12 Eyice, Semavi, “Ayas Paşa Camii”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.4: s.203.
13 Kütükoğlu, Bekir, “Ayas Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.4: s.202.
14Saray kasabasında bulunan derelerin etrafında Midye ve Salyangoz yetiştiriliyordu. Kuzey-Güney
istikametinde kurulan çiftlikler Saray kasabasındaki gayri Müslimler tarafından işletilmiş olmalıdır. Bu
çiftlikler vasıtasıyla Saray’da ekonomik yaşam daha canlı oluyordu.
15 Şen, a.g.e., s. 9.
16 BOA, Hrt nr.1872.
17 Saray’ın İstanbul’a yakın mesafede bulunması ve ormanlık alanının geniş olması, av meraklılarının
İstanbul’dan buraya gelip avlanmasına imkan tanıyordu. Bölge, bu yönüyle de Osmanlı Devleti’nde av

www.genbilim.com
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yetiştirilmesi zorunlu olan beygirlerin bakımında görev alan halk başka bir gelir kapısına
kavuşmuş oluyordu.18 Rumeli’ye gidişte ilk büyük menzil Vize idi. Gerekli görüldüğünde
Saray kasabası da beygir vermekle yükümlüydü. Menzillerde her köyün en güvenilir
insanları bekçi-başı unvanını taşırlardı ve muhafızlarla yol güvenliğinden sorumluydular.
18. yüzyılda Saray’da yol bekçileri bulunuyordu.19

18. ve 19. yüzyıllarda Saray’da hayvancılık bir hayli gelişmişti. Canlı hayvan alım-
satımı, halkın önemli bir gelir kaynağı olmuştu. Bu dönemde, İstanbul’un ihtiyaç duyduğu
hayvansal ürünlerin büyük bir bölümü buralardan karşılanıyor, satın alınan canlı hayvanlar
Midye limanından Karadeniz aracılığıyla İstanbul’a götürülüyordu20.

Ormanlardan elde edilen odun ve kömür de dışarıdan gelen tüccarlara
pazarlanıyordu. Hayvan ticaretinde olduğu gibi, ulaşımın kolaylıkla sağlandığı bölgede,
orman ürünleri ve diğer emtia genellikle İstanbul’a naklediliyordu.

El sanatları Saray halkı için bir diğer önemli gelir kaynağı haline gelmişti. Saray’a
gelen tacirler halkın ürettiği emtiayı alır,  başka bölgelerde satarlardı. Böylece Saray,
iktisadî canlılığını daima korumakta idi. Çiftliklerde üretilen meyve ve sebze de önemli bir
ticarî faaliyet alanını oluşturmakta idi. Meyve-sebze üretim kapasitesi özellikle ova
köylerinde yüksek olup,  halkın gelir düzeyinin artmasına katkı sağlıyordu.

Saray’da, panayır dışında, haftalık veya muayyen aralıklarla kurulan küçük ölçekli
pazarlar bulunmaktaydı. Kasabada günlük ve haftalık alış veriş yapılır, esnaf, ticarî emtia
ve eşyasını muayyen çarşı-pazarda satışa sunardı. Kısa süreli ve küçük ölçekli bu
pazarlardan başka, Saray’da, daha geniş bir alanda kurulan ve daha kalabalık bir halk ile
çok sayıda tüccarın katıldığı, Balçık Panayırı adı altında açılan büyük bir panayır
bulunuyordu. Rumeli’deki toprakların kaybedilmesi Müslüman halkın göç etmesine neden
olmuştu21.

Göçler sonunda kalabalıklaşan Saray halkının ihtiyaçları küçük pazarlarca
karşılanamaz hale gelmişti. Bu sebeple daha kapsamlı olan Balçık Panayırı’nın açılması
uygun görülmüştü. Devlet bu panayırın açılışı ve faaliyet süresi ile yakından ilgilenmişti.22

Saray halkı ve Rumeli’nin bazı kasaba ve şehirlerinde yaşayan halk, Balçık Panayırı’nın
açılışını büyük bir ilgi ve dikkatle beklerdi.

Balçık Panayırı
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Balçık Panayırı Alanı ve Sınırları

Saray’da Kırım Girayları ile Ayas Paşa23 Vakfı mütevellileri, Çaylu ve Çukur yurd
karyeleri halkı arasında arazi anlaşmazlıkları yaşanıyordu. Balçık Panayırı alanı civarında

sporunun gelişmesine katkıda bulunuyor; aynı zamanda halk, av için gelenlere ormanlarda rehberlik yaparak
ilâve bir gelir elde ediyordu.
18 Altunan, Sema, ”18.yüzyılda Silistre Eyaletinde Haberleşme Ağı-Rumeli Sağ Kol Menzilleri” OTAM
Dergisi, Sayı 18: s.5.
19 Orhonlu, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğu Derbend Teşkilatı, İstanbul 1990, s.137.
20 BOA, DH.MKT,  nr. 758-5.
21 İpek, Nedim, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri 1877-1878, TTK Yayınları, Ankara 1999, ss.59-68.
22 BOA, DH.MKT, nr. 1458-50.
23 Ayas Mehmet Paşa; II. Bayezid devri vezirlerinden olup Şehzadeler olayında Cem’in karşısında olmuş ve
II. Bayezid tarafından ödüllendirilmiştir. Kanuni devrinde daha da yükselmiş ve Vezir-i Azam olmuştur.
Saray ve çevresinde de kendisine vakıf arazileri tahsis edilmiştir. Geniş bilgi için bk. Tayyib M, Gökbilgin,
(1952): Edirne ve Paşa Livası, İstanbul: s.75. Ayas Mehmet Paşa, Avlonya yakınında Himera'da doğdu.
Pençesinde ve mezar kitabesinde baba adı Mehmed olarak geçer. Enderun'da yetiştikten sonra ağalıkla
saraydan çıktı. Yeniçeri ağası olarak Yavuz Sultan Selim’in seferlerine katıldı ve büyük yararlıklar gösterdi.
1519’dan itibaren önce Sancak beyi, sonra Beylerbeyi olarak hizmet gördü. Canbirdi Gazâlî’nin isyanının
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Giraylar’ın arazisinin bulunması, panayır yerinin mülkiyeti konusunda tartışmalara neden
oluyordu. Panayır mahallinin önemli bir ticaret merkezi olması, taraflar arasında dava
konusu edilmişti. Merkezi idare araya girmiş, tartışmalara son vermek için mahallinde
incelemeler yaptırarak, panayır alanının sınırlarını tespit etmiş ve sorunu çözmüştü. Bazı
araştırmalar sonucu,  panayır alanı sınırlarının bir tarafı yol, bir tarafı Eşref Bey’in tarlaları
ve diğer bir tarafı da Edir karyesi Giraylar’ın vakıf değirmeni olarak belirlenmişti24.

19. yüzyılın sonlarında, Balçık Panayırı’nda, devlet tarafından inşa edilmiş çeşitli
mekânlar bulunmakta idi. Bunlar, dükkân olarak faaliyet gösteriyorlardı. Ancak, dönemin
Saray nahiyesi müdürü mevcut dükkânlarla yetinmemiş ve dükkânların etrafına, para
karşılığında bazı barakaların açılmasına izin vermişti. Aldığı meblağ bir hayli fazla idi.
Öyle ki, nahiye müdürü bu yolla Balçık Panayırı’ndan devletin elde ettiği gelirin nerede ise
dört misli fazla para kazanmıştı.

Baraka sahası panayırın hemen yanında olup, tapusu başkalarına ait olan
arazilerden ibaretti. Panayır dükkânlarında satış yapan tacirler, barakalardan şikâyetçi
olmuş ve Vize Kaymakamlığı’na başvurarak, yapılan haksızlıkların düzeltilmesini
istemişlerdi. Kaymakamlığın müdahalesi sonucu, 1894’te, elde edilen paranın küçük bir
bölümü Devlet Hazinesi’ne aktarılabilmişti. 1895 yılında yeni önlemler alınarak, bu gelirin
belediye sandığına kaydedilmesi kararı alınmış, panayır etrafında hiç kimsenin baraka ve
dükkân inşa etmesine izin verilmeyeceği duyurulmuştur.25

Balçık Panayırı’na katılan halkın ihtiyaçlarının giderilmesi, devletin görevleri
arasında yer alıyordu. Bu bağlamda, panayır alanındaki dükkânların dışında da bazı
mekânlar inşa edilmişti. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 1901 yılına ait bir
belgede,  Balçık Panayırı’nda 106 dükkân, 2 fırın, bir değirmen ve bir kahvehane
bulunduğu belirtilmektedir. Osmanlı Devleti, Balçık Panayırı’na katılan yöre halkının
ihtiyaç duyduğu ekmeğin burada açılan fırınlar vasıtasıyla karşılanmasını sağlamıştır.
Panayır alanında inşa edilen diğer bir mekân, kahvehanedir. Kahvehaneler o yıllarda da
halkın bir araya toplandığı önemli mekânlar arasındadır. Kahvehaneler sayesinde halk,
ülkede olup bitenden haberdar olurdu.

Balçık panayırı su kenarında ikame edilmişti. Panayır alanında bulunan değirmen
Osmanlı arşiv kaynaklarında belirtildiği üzere, Edirköy’de ikamet eden Giraylara ait idi.
Burası buğday, arpa ve mısır öğütülen bir su değirmenidir. Değirmenin su ihtiyacı, Güneş

bastırılmasında Anadolu Beylerbeyi olarak bulundu, onun katli üzerine 1521’de Şam beylerbeyliğine
getirildi. 1522’de Rumeli Beylerbeyi olarak Rodos Seferi’ne katıldıktan sonra İkinci vezir sıfatıyla
Mısır’daki Hain Ahmed Paşa İsyanı’nın bastırılmasında görevlendirildi. Ancak yolda Ahmed Paşa’nın ölüm
haberini alarak İstanbul’a geri döndü. Veziriazam Makbul İbrahim Paşa Mısır idaresini düzenlemek için
İstanbul’dan ayrılınca Ayaş Paşa da sadâret kaymakamlığına getirildi. Kubbe veziri olarak Kanûnî’nin
yanında 1526’da Mohaç, 1529’da Viyana, 1532’de Alman, 1534-153’'te Irakeyn seferlerine katıldı. İbrahim
Paşa’nın idamı üzerine 15 Mart 1536’da vezîriâzamlığa getirildi. 3 yıl 4 ay kadar süren veziriazamlığı
sırasında padişahla birlikte katıldığı Korfu (1537) ve Kara Boğdan (1538) seferlerinden başka, Hadım
Süleyman Paşa’nın Hint Seferi (1538) ile Preveze Zaferi vuku buldu. Bunlardan Korfu Seferi sırasında
kendisinin teşvikiyle Avlonya yöresindeki Arnavutlar itaat altına alındı ve bu bölgede Delvine sancağı
kuruldu. Boğdan Seferi ise bu ülkedeki Osmanlı hâkimiyetinin kuvvetle yerleşmesine sebep oldu.
Barbaros’un ve Süleyman Paşa’nın deniz harekâtı da Akdeniz ve Hint sularındaki Osmanlı nüfuzunu arttırdı.
Devlet adamı olarak pek fazla bir varlık gösterememekle birlikte dürüst, âdil ve mütevazi bir şahsiyete sahip
olan Ayas Paşa, 26 Safer 946'da (13 Temmuz 1539) vebadan öldü. Türbesi Eyüp’tedir. Geride çok sayıda
çocuğu kalmışsa da bunların önemli mevkilerde bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Vize yakınındaki Saray’da
bir külliye yaptırmış, buradaki camisi 1531’de tamamlanmıştır. Emlâkinin bulunduğu İstanbul Fındıklı
üzerindeki semt kendi adını taşımaktadır. Geniş bilgi için bk. TDV İslam Ansiklopedisi C.4.
24 BOA, DH.MKT,  nr. 396-27.
25Yarcı, Güler, “Arşiv Belgeleri Işığında Vize (XVIII.-XX. yy.)”, Vize II. Tarih ve Kültür Sempozyumu,
Kırklareli 2005, s. 216.
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kaya ile Balçık panayır alanı arasında yapılan ark vasıtasıyla karşılanmıştır. Günümüzde
kalıntılarını görebildiğimiz bu su yolu, yerel halk ve devletin işbirliği ile oluşturulmuştu.

Rekabet ve Tartışmalar
Panayırla ilgili en önemli tartışma, arazisinin kimin tasarrufunda olduğu meselesi

idi. Yukarıda belirtildiği gibi, devlet bu durum için çözüm arayışına girmiş, araştırma
yapılarak, merkezi idareye bilgi verilmesi istenmişti.26 Bu durum, Balçık Panayırı’nın
bölge ekonomisi bakımından ne kadar değerli bir pazar olduğunu göstermektedir. Balçık
mahallinde ve Defter-i Hâkâni’de yapılan araştırma sonunda, panayır mahallinin Bağdat
Valisi Mahmut Nedim Paşa ve çocuklarına 18.yüzyılın sonlarında miras olarak verildiği
ortaya çıkmıştı.27 Mahmut Nedim Paşa’nın varislerinin ülkenin nerelerinde yaşadığı tek tek
belirlenmiş ve bir daha benzer bir sorunun yaşanmaması için önlem alınmıştır.28

Başka bir tartışma ve rekabet, mültezimler29 arasındadır. Balçık Panayırı’nın
müzayedesini kazanan mültezim, panayır alanını hisselere ayırarak kiralama yoluna
gidiyordu. Tüccar bu hisseleri belirli bir bedel karşılığında başkalarına satabiliyordu.30 Bu
suretle hisse devri yapanlar da, panayırdan herhangi bir ticarî faaliyet yapmadan para
kazanabilmekte idi.

Panayırın Açılış Tarihi ve Süresi
Balçık Panayır’ının ilk defa hangi tarihte açıldığı şimdilik belirlenememiştir.

Osmanlı belgelerinde Balçık Panayırı ile ilgili en eski belge 1874 yılına ait panayırın
rüsumu ile ilgilidir.31 1895 yılına ait bir başka belgede panayır mahallinin yüz sene evvel
Mahmud Nedim Paşa’ya verildiğinden bahsedilmektedir.32 Ancak bu tarihlerde, bu
mahalde bir panayır açılıp açılmadığını tam olarak tespit etmek mümkün değildir. Bilindiği
kadarıyla, Balçık Panayırı, 19. yüzyıl sonlarında genellikle Ağustos ayının üçüncü veya
dördüncü haftasında açılıyor33 ve bir hafta süre ile açık kalıyordu. Bu dönem, genellikle 13
Ağustos’ta başlar, 20 Ağustos’ta biterdi. Balçık Panayırı’nı, 25 Ağustos’ta açılan
Türbedere-Çerkezköy Panayırı takip ederdi.

Panayır Güvenliğinin Sağlanması
Panayır alanlarında güvenli bir alış-veriş ortamının sağlanması önemli bir husustur.

Devlet, panayır mahalline giden tüccarın can ve mal emniyetini sağlamak mecburiyetinde
idi. Güvenlik tedbirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, tüccar ve halk, eşkıya hareketi dahil

26 BOA, DH.MKT, nr. 1010-41.
27 BOA, DH.MKT,  nr. 396-27.
28 BOA, Y.E.E, nr.53-3,4,5,6.: “Bağdad Valisi Merhum Necip Paşa uhdesinde olan Balçık panayır mahallinin
veresesine intikal muamelesinin icrası için paşa-yı merhumun veresesinin Mahdumu sadr-ı esbak merhum
Mahmud Nedim Paşa’nın halileleri izzetlü Fatıma Pervin El yevm ber-hayat olup mahallemizde sakin
olduklarını mübeyyen işbu ilmuhaber İ’ta kılındı.”.
29 Mültezim, çeşitli iktisadî faaliyetlerden devlet adına belirli bir oran veya miktar olarak ve genellikle aynî
şekilde tahsilini tesbit ettiği vergileri mükelleflerden toplayıp, piyasada nakit haline getiren ve merkezî
Hazine’ye intikal ettiren kimselerdir Güler Kıvrak (Yarcı), (1989): XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Edirne
Gümrüğü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih
Bölümü, İstanbul: s. 30.
30 BOA, Y.E.E, nr.53-6.
31 BOA,  İ.DH, nr. 695-48611.
32 BOA, DH.MKT, nr.396-27.
33 BOA, DH.MKT,  nr. 1458-50/2.
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çeşitli tehlikelere maruz kalır, bu da panayırın sağlıklı bir şekilde devamına engel olurdu.
18. yüzyıl sonlarında çıkan eşkıya olayları güvenliği tehdit ediyordu. Özellikle dağlık
Istranca civarındaki şakiler devleti önlem almaya mecbur ediyordu.34

Panayırın açılmasından önce, bölgede görev yapan mutasarrıf veya diğer mülkî
âmirler güvenliği sağlamak üzere bölgeye gönderiliyorlardı. Asayişin sağlanmasında
bostancıbaşılara önemli görevler düşüyordu. Onlar, tüccar gruplarını panayırlara güvenle
ulaştırmanın yanı sıra, panayır bitiminde, geldikleri bölgeye salimen götürülmeleri ile de
yükümlü idiler. Tüccarın panayırlara geliş gidişlerinde korunması için valilikler tarafından
da görevliler tayin ediliyordu. Eşkıya hareketinin büyük tehlike oluşturduğu yıllarda geniş
bir güvenlik ağı oluşturulmakta idi. Tüccar, eşkıya tehdidini hissettiği zaman, bunu
önceden bölge kaymakamlıklarına bildiriyor, kaymakamların gerekli güvenlik talimatını
vermelerinden sonra yola çıkabiliyordu.35

Panayırların açılış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte eşkıya grupları harekete
geçiyor, devlet, panayır gelirlerinde kayba neden olan bu tür olaylara endişe ile bakıyor, bu
sebeple eşkıya baskınlarının önüne geçmek istiyordu.

Balçık Panayırı’nda da güvenlik sorunları yaşanmış, bunlar asayişsizlik, eşkıya
baskınları ve hırsızlık şeklinde kendini göstermiştir. Osmanlı arşiv belgeleri arasında,
Balçık Panayırı’na ait belgelerin büyük çoğunluğu güvenlikle ilgili meselelere dair
belgelerdir. 1887 yılında Saray kazasında hayvan hırsızlığı yaşanmıştır. Saray kazasından
Tekirdağ Mutasarrıflığı’na telgraf çekilen bir telgrafnamede, uygunsuzluğun önünün
alındığı ve Balçık Panayırı’nda güvenliğin sağlandığı belirtilmektedir.

Devlet, 18 Ağustos’ta açılacak olan Balçık Panayırı’nın Çorlu çevresindeki
eşkıyalardan olumsuz etkileneceğini, tüccarın panayıra gelemeyeceğini belirterek,
durumun derhal çözüme kavuşturulmasını istemiştir. Herkesin serbestçe tarlasına ve işine
gidebilmesi için beş kişiden oluşan bir inzibat birliğinin görevlendirilmesi uygun
görülmüştür.36

1888 ve 1889 yıllarında Saray ve Çorlu çevresinde, yeniden eşkiya baskınları
ortaya çıkmıştır. Rumeli’de haydutların halka ve tüccara yapmadığı kötülük kalmamış,
panayırları basıp tacirleri zarara uğratmışlardır. Bu dönemde, 20 Ağustos’ta açılacak olan
Balçık Panayırı’nda da böyle bir durumun olmaması için mültezim tarafından resmi
makamlara bir yazı yazılmış ve bir kıta asker istenmiştir. Saray çevresinde eşkıya
olaylarının ardı arkası kesilmemiştir. Mültezim, devlete ödemiş olduğu parayı çıkarma
telaşına düşmüş, zarar etmemek için bir an önce önlem alınmasını istemiştir.37

1901 ve 1903 yılları arasında Saray’da Bulgar eşkıyalarının gasp ve hırsızlık
olayları yaptıklarını görüyoruz. Bu tarihlerde,  Midye ve Vasilikoz civarından Anadolu
Kavağı’na nakledilen vatandaşlar arasında bulunan İğneadalı Hacı Salim, Salih ve Atıf
isimlerindeki 3 kişi, Beykoz Belediyesi’nden, geride bırakılan hayvanlarının Bulgarlar
tarafından çalındığını, Balçık Panayırı’nda satılacağını ve bu durumun önlemesi için
gerekli yazışmaların yapılmasını isteyerek Saray çevresindeki haydut hareketlerine dikkat
çekmektedirler.38 Bunun üzerine araştırma yapılmış ve dört gün sonra Hariciye Nezareti’ne

34 Orhonlu, a.g.e., s.139.
35 Güvenli bir ulaşım için, ülke genelinde güçlü bir menzil teşkilatı ve derbentler kurulmuştu. Her yerde, yol
boyunca kilit noktalara 4’er 5’er kişiden oluşan süvariler yerleştiriliyordu. Böylece tüccar emniyete alınıyor
ve panayıra katılması sağlanıyordu. Panayıra giden tüccarın canına veya malına bir zarar gelirse, bu zarar
hangi kazadan geçerken cereyan etmişse, o kaza tarafından tazmini isteniyordu. Şen, a.g.e., s.100.
36 BOA, DH.MKT,  nr. 1649-64.
37 BOA, DH.MKT,  1319-2.
38 BOA,  DH.MKT,  758-5.
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yazılan bir yazıya göre, Balçık Panayırı’nda hayvan satmak isteyen Bulgarlar’a, bu
hayvanların kendi malları olduğunu ispat etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Aynı konuda Edirne vilayetinin dikkati çekilmiş ve Bulgar satıcılara vesika
verilmesi yoluna gidilmiştir.39 31 Ağustos 1903 tarihli bir belgede, bu gibi olaylara karışan
Bulgar eşkiyasının Burgaz’da tutuklu oldukları ve Adliye’ye teslim edilecekleri
bildirilmiştir. Durum, Eylül 1904 tarihinde Bulgar yetkililerine aksettirilmiş ve Bulgar
eşkıyalarının verdiği zararlar önlenmeye çalışılmıştır40.

Yukarıda, Balçık Panayırı örneğinde görüldüğü gibi, devlet, panayıra katılacak olan
tüccarların güvenliğine yönelik ortaya çıkabilecek tehlikelerle mücadele etmiş ve
panayırların huzur ve güven içinde geçmesini sağlamıştır. Panayıra katılan tacirlerin
güvenliği ile yakından ilgilenen devlet, tüccarların sağlığını da dikkate almıştır. Salgın
hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde, ülke içinden ya da dışından panayırlara katılan
tacirleri sağlık kontrolünden geçirmiş ve durumlarını takip etmiştir.41

1910 yılında kolera salgını sebebiyle Balçık Panayırı’na gelen tüccarların sağlık
durumlarının ne halde olduğuna yönelik dönemin Kaymakamı Ahmet Bey’den bilgi talep
eden devlet, Saray yöresinde ahalinin kolera salgınına karşı dikkatli olması ve gerekli
önlemlerin alınmasını da istemiştir.

Balçık Panayırı’nda Tüccar Taifesi
Balçık Panayırı’na katılan tacirler Müslüman ve gayrimüslim yerli tüccardır.42

Aşağıdaki tabloda, 1895 ve 1910 yıllarında bu panayıra emtia ve eşya getiren tüccar
hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 1: 1895 ve 1910 Yılları Arasında Balçık Panayırı’na Katılan Tüccar Profili

1895 1910
Müslüman Gayrimüslim Müslüman Gayrimüslim Unvanı Uyruğu
Büyük Hanım
Efendi
İsmet Bey Efendi
İffet Hanım
Fatıma Hanım
Zeynep Hanım
İbrahim Bey
Efendi
Mevhibe Hanım
Efendi

-
-
-
-
-
-
-

İbrahim
Mustafa
Mehmed
Ali
-
-
-
-

Salamon
Simula
Mişon…….?
İstefan
Sim……?
Avram Salti
Petro
İstavri

Esnaf
bşk

Musevi
(……….)
Musevi
Rum
(……… )
(Ermeni)
(Rus)
Rum

Toplam 7 - 4 8
Oran % 100 % 0 % 33 %67

Kaynak: BOA, DH.MKT, nr. 1010-41; DH.MKT, nr.  1649-94

Panayıra katılan tüccar taifesi on beş yıl içinde değişmişti. 1895 yılında Balçık
Panayırı’na katılan tüccarın hepsi Müslüman idi. 1910 yılında gayrimüslim tüccar da
gelmişti. Bunda, Meşrutiyet’in ikinci defa ilân edilmesinden sonra gayrimüslimlerin sahip

39 Aynı yerde.
40 Aynı yerde.
41 BOA, DH.İD, nr.  50-2, 34.
42 BOA, DH.MKT, nr. 1010-41; DH.MKT, nr.  1649-94.
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oldukları ayrıcalıkların artması etkili olmalıdır. Bu dönemde gayrimüslimler, esnaf
başkanlığı da yaparak Saray’da ticari hayatı düzenlemekte idiler.43

1895 yılında Saray’da kadınlar ticari hayata önemli katkıda bulunuyorlardı. Bu
tarihte Balçık Panayırı’na katılan Müslüman tüccarların büyük çoğunluğunu kadınlar
oluşturmakta idi. Kadın tacirlerin taşıdığı meselâ Büyük Hanım Efendi gibi unvanlar,
onların, Saray’ın önde gelen ailelerine mensup olduklarını da göstermektedir.

Aynı yıl, panayıra emtia ve eşya getiren kadın ve erkek tüccarın birbirine oranı ise
şöyledir:
Tablo 2: 1895 Yılında Balçık Panayırı’na Katılan Müslüman Tüccarların Cinsiyetleri

1895 Yılında Balçık Panayırı’na katılan Müslüman Tüccarlar
Erkek Kadın
%29 %71

Kaynak: BOA, DH.İD,  nr.  50-34.

Balçık Panayırı’nda Ticareti Yapılan Emtia ve Eşya
Balçık Panayırı, öncelikle canlı hayvan ticaretinin yapıldığı önemli bir pazar idi.44

Saray ve civarında yetiştirilen hayvanların yanı sıra, panayıra, kaza dışından da canlı
hayvan getiriliyordu. 18. ve 19. yüzyıllarda panayırda yapağı ve tiftik gibi hayvancılık
yapmak suretiyle elde edilen ürünlerin ticareti de yapılmakta idi. Panayırda,  metal eşya ve
tekstil ürünleri halk tarafından rağbet görmekte idi. Bakır kap-kacak ile abacılara ait
dükkânların sayısı da bir hayli fazladır45.

Balçık Panayırı ve Mültezimler
Osmanlı gümrükleri emanet veya iltizam şeklinde idare ediliyordu46. Osmanlı

memleketlerinde iltizam usulü, Tanzimat’la birlikte, devlet tarafından kaldırılmıştır. Bu
dönemde, İstanbul ve civarındaki gümrükler, İstanbul Emtia Gümrüğü adı altında bir araya
getirilmiş, daha önce de İstanbul Gümrüğü’ne bağlı bulunan Edirne Gümrüğü, Edirne
Emtia Gümrüğü adı altında İstanbul’a tâbi olmaya devam etmiştir. 1842 yılında, iltizam
usulü yeniden uygulamaya konulmuştur47. Balçık Panayırı, Edirne vilayetindedir ve Edirne
Gümrüğü’nün tâbi olduğu İstanbul’a bağlı olmalıdır.

Panayırların ilk kuruluş zamanlarında emaneten idare sistemi uygulanıyordu. O yıl
elde edilen hâsılat, gelecek yılın ihale bedelinin belirlenmesine yardımcı oluyordu48.
Osmanlı Devleti’nde panayır gelirleri müzayede yoluyla mültezimlere veriliyordu. Balçık
Panayırı da iltizam suretiyle yönetiliyordu49. Panayırların idaresi için yapılan müzayedeler
gümrük alanında gerçekleştiriliyordu. Müzayedeye halk, muhtesib ve gümrükçüler de
katılabiliyordu.50. Açık artırmada en çok ücreti veren mültezim panayırın vergi gelirlerini
toplama hakkını üç yıllığına elde ediyordu51.

43 BOA, DH.İD,  nr.  50-34.
44 BOA, DH.MKT, nr.  758-5.
45 BOA, DH.İD, nr.  50-34.
46 Kıvrak (Yarcı), a.g.t., s. 31.
47 Kıvrak (Yarcı), a.g.t., s. 31 vd.
48 Şen,  a.g.e., s. 22.
49 BOA, Y.E.E,  nr. 53-517/2.
50 Şen,  a.g.e., s. 23.
51 BOA, Y.E.E, nr.  53-51.
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Osmanlı arşiv belgelerine göre, Balçık Panayır’na talip olan mültezimler panayır
alanını hisselere ayırıp, kiraya vermekteydiler. Balçık Panayırı 1895 yılında 336 hisseye
ayrılarak tüccarlara kiralanmıştı52. Devlet, iltizam yoluyla nakit ihtiyacını giderse de,
mültezimler, çeşitli yolsuzluklar yaparak devleti zarara uğratabiliyorlardı53.

Balçık Panayırı’nda, 1898 ve 1910 yıllarında canlı hayvan satışlarında yapılan
usulsüzlükler devlete bildirilmiş ve önlenmişti54. Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde
iltizam sistemini kaldırmış ise de,  Saray’da kurulan Balçık Panayırı uzun yıllar bu
sistemin uygulanması sebebiyle çeşitli tartışmalara sebep olmuştu. Tüccar ve esnaf
tarafından, panayıra tezkeresiz olarak getirilen maldan gümrük vergisi almak üzere panayır
gümrükleri kurulmuştu.

1900 yılında Balçık Panayırı gümrük vergilerinin tahsilinde usulsüzlük yapıldığı
tespit edilmişti.  Panayır mahalli, o yıl, üç gün için 43.000 kuruşa iltizama verilip, bir
kuruşta bir para vergi alınması gerekirken, mültezim 20 kuruşa kadar vergi almıştı. Aynı
yıl, panayırda, Saray nahiyesi nâmına hayvan vergisi olarak 2 kuruşluk koçan alındığı ve
karşılığında 60 para teslim edildiği, bu paranın kayıt ve işaretinin yapılmadığı, koçanlarda
kuruşta bir olarak yer aldığı belirtilmiştir.

Baytar Osman, Azmi ve Mahmud Efendiler bu durumdan şikâyetle,  usulsüzlüğün
çok ileri olduğunu, yöreden bazı kişilerin de mültezimle işbirliği yaptıklarını ve hayvan
vergilerinde de eksiklikler bulunduğunun Dahiliye Nezareti’ne bildirilmesini istemişlerdi.55

Balçık Panayırı Vergi Hâsılatı:
Balçık Panayırı’nda faaliyet gösteren dükkân ve sergi alanları hisselere ayrılmış56

ve panayırın vergi hâsılatı her yıl artış gösteriyordu. Bazı yıllarda belirlenen düşüşler,
panayırı olumsuz etkileyen salgın hastalık ve savaş gibi etkilerin yanında, yapılan
usulsüzlüklerden ileri geliyordu.

Balçık Panayır mahallinin kullanım hakkını elinde bulunduran Mahmut Nedim
Paşa, 1893 yılına ait emlâk vergisine ait tezkereyle 525 kuruş emlâk vergisi ödemişti.
Bunun 500 kuruşu vergi, 25 kuruşu ise eğitim yardımı idi.57

1892 ve 1895 yıllarında Balçık Panayırı’nda tahsil edilen vergi miktarları şöyle
idi:58

Tablo 3: 1892 Yılı Balçık Panayırı Vergi Hasılatı

1892 Yılı Vergi Hasılatı
6425 Altın

42 Mecidi
6467 ?
525 ?
108 ?

Toplam 7100
Kaynak: BOA, Y.E.E, nr.  53-32.

52 BOA, Y.E.E, nr.  53-39.
53 BOA, Y.E.E, nr.  53-51.
54 BOA, Y.E.E,  nr. 53-51/1, 2,
55 BOA. Y.E.E, nr. 53-51.
56 BOA, Y.E.E, nr.  53-31.
57 BOA, Y.E.E, nr.  53-5/ 9.
58 BOA, Y.E.E, nr.  53-32.
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Tablo 4: 1895 Yılı Balçık Panayırı Vergi Hasılatı

1895 Yılı Vergi Hasılatı
Tacirin Adı Dinî

Menşei
Hissesi Ödediği Vergi Miktarı

Altın Mecidi Kuruş

1 İsmet Bey
Efendi

Müslüman 66 3149 34

2 Ali Haydar Bey
Efendi

Müslüman 78 3722 22

3 Hüseyin Bey Müslüman 74 3531 26
4 Fâtıma Hanım Müslüman 25 1193 05
5 Zeynep Hanım Müslüman 21 1002 09
6 İbrahim Bey

Efendi
Müslüman 12 572 28

7 Mehmet Ali Bey
Efendi

Müslüman 24 1145 16

8 Mevhibe Hanım
Efendi

Müslüman 12 572 28

9 Büyük Hanım
Efendi

Müslüman 24 1145 16

10 ------------
11 ------------ 336 16035 24
12 ----------- 0 36
Toplam: 16036 20

Kaynak: BOA, Y.E.E, nr.  53-32.

Balçık Panayırı’nın Saray Halkı ve Çevresine Etkileri
Saray halkı ve civarında yaşayanlar, her yıl, Balçık Panayırı’nın açılmasını büyük

hazırlıklar yaparak bekliyor, yıllık ihtiyaçlarının bir kısmını bu panayırdan karşılıyorlardı.
Saray’a yakın yerlerde kurulan Türbedere ve Vize panayırları ile Balçık Panayırı, hem
Saray, hem de çevre kaza halkının toplanma mahalleri idi. Çevre kazalar ve köylerden
Balçık alanına gelen halk, Saray çevresine hareketlilik kazandırıyordu. Saray esnafı,
panayıra gelenleri ağırlıyor ve kazanç sağlıyordu. Panayırın güvenliği için alınan tedbirler
bir bakıma Saray kazasında da asayişin sağlanması anlamına geliyordu. Merkezi idare
halkı huzursuz edecek her türlü eşkıya hareketini önlüyor ve varlığını hissettiriyordu.59

1910 yılında Saray ve çevresinde görülen kolera salgınına60 karşı alınan tedbirler,
panayır dönemlerinde, halk sağlığı hizmetlerinin daha yüksek seviyeye çıktığını
gösteriyordu. Panayıra sadece Saray kazası ve civarından gelenler olmuyor, Rumeli’nin
değişik yerlerinden tüccar katılıyordu. 1910 yılında, kolera salgını sebebiyle bilgi veren
dönemin kaymakamı Ahmed Bey, Balçık Panayırı’na Selanik ve diğer vilayetlerden tüccar
geldiğini bildiriyordu.61 Merkezi yönetim, o yıl,  kolera tehlikesinin daha geniş bir bölgeye
yayılmaması için Balçık Panayırı’nın açılmamasına karar vermişti.62 Bu karar,
panayırların, sağlık ve sosyal hayat üzerinde de ne kadar etkili olduğunu gösteriyordu.

59 BOA, C..ZB, nr.  436.
60 BOA, DH.İD, nr.  50/2-34.
61 Aynı yerde.
62 Aynı yerde.
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Saray’ın Nüfus Kaybına Uğraması ve Panayırın Önemini Kaybetmesi
Balçık Panayırı, 1910 yılında kolera salgını sebebiyle açılamamıştı.  1912’de,

Balkan Savaşları’nın çıkması, Trakya topraklarının tamamında olduğu gibi Saray’da da
olağan üstü güvenlik tedbirlerinin alınmasına neden olmuştu. Saray kazasında panayır bir
daha açılmadı. Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra imzalanan Londra Antlaşması ile
Osmanlı Devleti Midye-Enez Hattı’nın batısındaki toprakları kaybetti. Hattın başlangıç
sınırı Saray’dan geçiyordu. Bu anlaşmadan sonra Saray toprakları Bulgar işgaline uğradı.
Saray’ın Müslüman halkı kazayı terk etmek zorunda kaldı. Saray’dan İstanbul ve
Anadolu’ya göçler başladı.

İkinci Balkan Savaşı sırasında Saray topraklarında işgalcilere karşı başlatılan
mücadele bütün Trakya’ya yayıldı ve Edirne’ye kadar olan topraklar geri alındı. Saray
kazası düşman işgalinden kurtarılmıştı. Ancak, kazada yaşayan nüfus azalmıştı. Saray
kazasındaki gayrimüslimler işgalcilerle işbirliği yapıyor, Müslüman halkın Saray’ı terk
etmesi için büyük çaba gösteriyorlardı.

Balkan Savaşları’ndan sonra Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması, Saray ve Balçık
Panayırı için yeni bir tehdit unsuru olmuştu. Savaş sonunda toplanan Paris Konferansı’nda
Midye’den Ereğli’ye kadar oluşturulacak bir hattın Yunanlılara verilmesi kararlaştırıldı.
Saray kazası bu sefer de Yunan işgaline karşı direnmek zorunda idi. Saray kazası ve
köylerinde işgalcilere karşı başlatılan savaş 1920-1922 yılları arasında iki yıl boyunca
devam etti. Panayır yine açılamadı.

Sonuç
18. ve 19 yüzyıllar ile 20. yüzyıl başlarında panayırlar kalabalık halk topluluklarını

bir araya getiren ve genellikle bir hafta süreyle açık olan pazarlardır. Panayırların açılması
merkezi yönetimin izniyle gerçekleşiyor, bir mahalde panayır açılabilmesi için mahallinde
araştırma yapılıyor ve uygun görülürse açılmasına müsaade ediliyordu. Panayır
mahallerinin güvenli olması gerekiyordu. Güvenliğin yeterli olmadığı zamanlarda ve salgın
hastalıklar, savaş gibi tehlikelerin mevcudiyeti halinde, merkezî idare, o yıl, o panayırın
açılmasına izin vermiyordu.

Tehlikelerin önlenmesi panayıra katılan tüccar sayısını artırmakta idi. Panayıra
katılan tüccarın ihtiyaçları yerel yönetim tarafından karşılanıyordu. Dükkân, kahvehane,
fırın, değirmen ve han gibi mekânlar önceden inşa ediliyor, panayıra gelen tüccar ile halkın
temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri elverişli imkânlar hazırlanıyordu.

Saray’da kurulan Balçık Panayırı’na katılan tüccar Rumeli’nin muhtelif yerlerinden
geliyordu. Tüccar taifesi önceleri genellikle Müslümanlardan iken, 1908’den sonra
gayrimüslim tüccar sayısı da bir hayli artmıştı. Bu devirde Osmanlı pazarları yabancıların
eline geçmiş, Saray’da esnaf başkanlığı gayrimüslim bir tüccar tarafından idare edilmeye
başlamıştı. Balçık Panayırı’nda canlı hayvan ticareti ile çeşitli emtia ve eşya satılmakta idi.
Abacılar, bakırcılar ve saraçlara ait çok sayıda dükkân açılıyordu. Panayırın geliri
müzayede yoluyla mültezime veriliyor, mültezimlerden zaman zaman usulsüzlük yapanlar
oluyor, merkezî yönetim bunların üzerine giderek halkın ve devletin zarar etmesini
önlüyordu.

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda Saray kazası ve civarının işgale
uğraması panayırın açılmasını engellemiş, işgal yıllarında açılamayan panayır, zamanla
tamamen kapanmıştır.
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