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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 1929 Dünya Ekonomik Buh-

ranı sonucunda durgunlaşan dış ticaretinin canlandırılmasını sağla-

mak ve memleketin iktisadî alanda gelişmesini hızlandırmak için sür-

dürülen propaganda faaliyetlerini ortaya koymak olarak tanımlanır. 

Bu kapsamda ülkenin belli başlı ihraç mallarının tanıtılması, yabancı 

memleketlerle olan ihracatın geliştirilmesi, iç ve dış pazarlarda Türk 

mallarının sürümünün artırılması için Türkiye’nin uluslararası alanda 

düzenlenen fuar, sergi ve panayırlara katılımını ve faaliyetlerini irde-

lemek temel amaçtır. 

Araştırmada öncelikle 1929 Dünya Ekonomik Buhranı sonrasında 

Türkiye’nin dış ticareti geliştirmek için ürettiği dış ticaret politikası ve 

aldığı tedbirler üzerinde durulmuştur. Bu amaçla Türkiye’nin dış ti-

cari münasebetlerini sağlamak, bir taraftan dünyada sık sık değişen 

politik ve ekonomik seyri göz önünde tutarak milli iktisadı koruyacak 

bir ticaret politikası tespit etmek, diğer taraftan mevcut engellere rağ-

men ihracatı ilerletmeye çalışmak için geliştirdiği politika irdelenmiş-

tir. Bu bağlamda Türkiye’nin yurt dışında Türk malı ve mahsullerine 

mutlak bir itibar temin etmek için yapmış olduğu güçlü bir propa-

ganda faaliyeti olan uluslararası fuar, sergi ve panayırlara katılımı ve 

bu organizasyonlarda göstermiş olduğu başarı/başarısızlık ortaya ko-

nulmuştur. 
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Çalışmanın temel kaynaklarını Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 

Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi belgeleri ve dönemin süreli yayınları 

oluşturmuştur.  

Anahtar Kelimeler: 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, Türkiye 

Cumhuriyeti, Dış Ticaret, İktisat Vekâleti, Sergi, Panayır, Fuar. 
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TURKEY’S PARTICIPATION TO INTERNATIONAL 

EXHIBITIONS, EXPOSITIONS, AND FAIRS (1929-1939) 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to reveal the propaganda activities 

carried out for ensuring the recovery of the Turkish foreign trade 

slowing down as a result of the 1929 World Economic Depression and 

accelerating the development of the country’s economy. Within this 

scope, the main aim was to examine the participation and activities of 

Turkey in the expositions, exhibitions, and fairs in the international 

area for presenting certain exports of the country, developing export 

to foreign countries, and increasing the marketing of the Turkish go-

ods in domestic and foreign markets. 

In the study, the focus was primarily on the foreign trade policy 

produced and the precautions taken by Turkey for developing the fo-

reign trade after the 1929 World Economic Depression. For this pur-

pose, the study investigated the policy developed by Turkey to supply 

its foreign trade relationships, to identify a trade policy in order to 

protect the national economy by taking the frequently changing poli-

tical and economic situation in the world into consideration on the one 

side, and to try promoting the export despite the existing obstacles on 

the other side. In this scope, the current study revealed Turkey’s par-

ticipation in international exposition, exhibition, and fair that were a 

propaganda activity for bulding up a full reputation for the goods and 

products made in Turkey in abroad and the success/failure that Tur-

key showed in these organisations. 

The main sources of the study were Republican Archive Docu-

ments of the Presidency Public Records Department and periodicals 

of that period. 

Keywords: 1929 World Economic Depression, Republic of Tur-

key, Foreign Trade, Department of Economics, Exhibition, Fair, 

Exposition. 
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GİRİŞ 

Uluslararası sergi ve panayırlar I. Dünya Savaşı’na kadar önemli 

gelişmeler sağlamış
1
, ancak bu tarihten sonra uluslararası alanda ikti-

sadi ilişkiler oldukça sarsılmıştır. Harpten sonra iktisadi alanda önemli 

bir işsizlik sorunu yaşanmaya başlamış, bütün devletler bu sorunu az 

veya çok hissetmiştir. Sarsılan iç ve dış ticaret, malların sürümü üze-

rinde olumsuz tesirler yaratmıştır. Milli üretim ve tüketimin, sürümün 

artırılması ile düzenlenebileceği görülmüştür. Bu amaçla devletler, ik-

tisadi ve kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla panayır ve sergilere 

özel bir önem vermişlerdir. Bu bağlamda sergi ve panayırlar devletle-

rin iktisadi siyasetlerinin önemli bir vasıtası olarak da görülmüştür
2
. 

Öte yandan I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni devletler oluş-

turdukları milli sergilerde veya yabancı ve uluslararası sergiler yoluyla 

kendilerini dünya iktisadi çevrelerine tanıtmak çabasına girmişlerdir. 

1930’lu yıllarda devletler, iktisadi propaganda çerçevesinde “biz bura-

dayız ve biz bunu yapabiliyoruz” anlayışıyla panayır ve sergilere iştirak 

etmek için önemli kaynaklar ayırmışlardır
3
.  

I. Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisinde yaşanan büyük 

buhran nedeniyle uluslararası ticarette birçok zorluk yaşanmıştır. 

Uluslararası ticaretteki buhranın çözüme ulaştırılması için Londra 

Dünya Ekonomi Konferansı toplanarak bu büyük sorunu elbirliği ile 

ortadan kaldıracak kararlar alma yoluna gidilmiştir. Ancak konfe-

ransta her ülkenin kendi ekonomik vaziyetine kuvvetle bağlı olduğu 

ve bu konuda fedakârlık etmek istemediği anlaşılmıştır. Siyasi duru-

mun karışık olması da anlaşma ihtimalini güçleştiren sebepler ara-

sında yer almıştır. Nihayet ekonominin kendi halinde zamanla düzel-

mesine yönelik bir anlayış benimsenmiştir
4
.  

 

1
 Bayram Nazır, “Dersaadet Ticaret Odası ve Uluslar Arası Sergiler”, History Studies, 

Yıl 2009, C 1, S 1, s. 181. 

2
 Muhlis Ethem, Sergi ve Panayır, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Neşriyatından, 

Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1931, s. 7. 

3
 Muhlis Ethem, a.g.e., s. 8. 

4
 Yunus Nadi, “Ekonomik Faaliyette İç Pazar, Dış Pazar”, Cumhuriyet, Onbirinci Yıl, 

S 4430, 12 Eylül 1936, s. 1, 3. 
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Bununla birlikte özellikle dış ticarette diğer devletlerle ticaretin 

mümkün olduğu kadar az zorlukla gerçekleştirilmesinin yolları aran-

maya çalışılmıştır. Büyük sanayi ülkelerinde ekonomik durumun güç-

lüğü hükümetleri çözüm üretmeye sevk etmiştir. Bu amaçla ekonomik 

buhranın getirdiği sorunları aşmak için devletlerin ticareti ulusallaş-

tırmasına mani olmak gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu meyanda harpten 

önceki ticaret metotlarına geri dönme çareleri bulmak için Uluslara-

rası Ticaret Komitesi sürekli olarak mesai sarf etmiştir. Anılan komi-

tenin 1935’teki toplantısı Uluslararası Yün Mensucat Sanayi Federas-

yonu Reisi ve Fransız İhracat Sanayi Birliği İdare Meclisi Azasından 

M. Moris Dübrül’ün başkanlığında Paris’te gerçekleştirilmiştir. Bu 

toplantıda üyeler dışında ekonomik meselelerde yetki sahibi siyasi 

kimliği bulunan kişilerle beraber yabancı basın temsilcileri de bulun-

muştur
5
. 

Toplantının sonunda komitenin başkan vekili M. Alterman teşek-

külün programını ve amaçlarını açıklayan bir konuşma yapmıştır. Ko-

mite başkanına göre korkulan şey bazı devletler arasında hiç derece-

sinde ticari alışverişinin varlığıdır ve bu durum günden güne artmak-

tadır. Öte yandan dünya ticareti eski zamanlardaki gibi iptidai usul-

lere geri dönmüştür. Her devlet kendi içine kapanmış ve bu şekilde 

umumi olan bir dertten kurtulduğunu düşünmüştür. Aslında bu der-

din yegâne çaresi uluslararası ticarette aşılmaz bir engel teşkil eden 

gümrük kayıtlarının ve tarifelerinin yeni baştan incelenmesi ve hafif-

letilmesi olarak ifade edilmiştir. Komite başkanı her devletin kendi 

ekonomik vaziyetini diğer devletlerden bağımsız değerlendirmesinin 

tamamıyla hatalı olduğunu, uluslararası ticaretin gelişmesi için ortak 

kararlar ve tedbirler almanın zorunlu olduğunu dile getirmiştir
6
. 

İfade edilen bu çalışmalar doğrultusunda dış ticareti geliştirmek, 

Avrupa’da sanayi alanında gelişmeleri takip etmek ve sanayi ürünle-

rini sergilemek için çeşitli ülkelerde sanayi sergileri oluşturulmuştur. 

 

5
 Nemiye, “Dünya Ticareti Nasıl Kurtarılabilir”, Cumhuriyet, Onbirinci Sene, 

No:3897, 24 Mart 1935, s. 3. 

6
 Nemiye, a.g.m., s. 3. 
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Mesela 1932 yılında Avrupa’nın 17 ülkesinde 39 muhtelif sanayi ser-

gisi açılması planlanmıştır. Bunlardan bazıları Belçika’da Brüksel, Da-

nimarka’da Kopenhag, Fransa’da Lyon, Paris, Bordo, İngiltere’de 

Manchester, Birmingham, Londra, İtalya’da Milano, Rusya’da Mos-

kova, İspanya’da Barselona, Yugoslavya’da Zagrep, Laibacha, Çekos-

lovakya’da Prag, Reichenbergl, Macaristan’da Budapeşte, Avus-

turya’da Viyana, Romanya’da Bükreş, İsveç’te Malmö, İsviçre’de 

Bal’dır
7
. 

Türkiye bu dönemde ihracatını artırma çabası içerisine girmiş, te-

mel ihraç maddelerini oluşturan tarım ürünlerinin üretimini artırmak 

için tarıma önem vermiştir. Keza tarıma dayalı sanayi de geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Tarım ve sanayinin geliştirilmesi için dış pazarlara ihtiyaç 

duyulmuştur. Üretilen malların piyasalarda sürümünü artırmak için 

ürünleri tanıtacak piyasaların oluşturulması ve bunun için de propa-

ganda yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır
8
. Öte yandan Türkiye, 

1929’dan itibaren dış ticareti geliştirmek için gümrük tarifelerini dü-

zenleyen ve bazı mallara kontenjan getiren kanunlar kabul etmiştir. 

Bununla birlikte Türkiye, çeşitli ülkelerle kliring anlaşmaları yaparak 

ihracatı artırmaya çalışmıştır
9
. Bu noktada iktisadi propagandanın 

güçlendirilmesi için 1934 yılında İktisat Vekâleti’ne bağlı Türkofis 

oluşturulmuştur. Türkofis’in bünyesinde kurulan propaganda ve neş-

riyat şubesi sayesinde dış ticaret ve turizm geliştirilmeye çalışılmıştır
10

.  

İktisadi propagandanın en önemli unsurlarından olan sergi ve pa-

nayırlara katılım bu dönemin önemli faaliyetleri arasında olmuştur. 

Bu şekilde Türkiye’de üretilen mal ve ürünler uluslararası alanda ser-

 

7
 “Avrupa Sanayi Sergileri”, Cumhuriyet, Sekizinci Sene, No:2767, 18 Ocak 1932, s. 

3. 

8
 Yunus Nadi, a.g.m., s. 1, 3. 

9
 İlhan Tekeli-Selim İlkin, Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı 

Türkiyesi, C III, İletişim Yay., İstanbul, 2014, s. 196. 

10
 “İktisat Vekâleti Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun”, Kanun No 2450, Resmi 

Gazete, 29 Mayıs 1934, S 2713, s. 3866-3869; Feyza Kurnaz Şahin, “Cumhuriyet Dö-

nemi Dış Ticaret Politikası ve Bir Örgütlenme Örneği: Türkofis ve Faaliyetleri (1934-

1939)”, History Studies, Yıl: 2018, C 10, S 8, s. 146-147. 
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gilenmiş, Türkiye’nin sanayi, ticaret, sanat ve teknik alanlarda yaşa-

dığı gelişmeler bütün dünyaya duyurulmuştur
11

. Sergi ve panayırlara 

katılım Türkofis’in organizasyonları ve girişimleriyle olmuştur. Tür-

kofis merkezi, iş adamlarını, tüccarlar ve diğer iktisadi çevreleri hare-

kete geçirerek Türk mallarını satmak, yurt dışında tanıtmak, Türk 

firma ve markalarını duyurmak için kolları sıvamıştır. Türkofis katıl-

makta fayda gördüğü sergi ve panayırlara kolektif olarak hazırlanmayı 

uygun görmüştür. Bu cümleden olarak sergi veya panayıra iştirak et-

mek isteyen tüccarlardan numuneler toplamış, söz konusu mal numu-

neleri en uygun şekilde sergi ve panayırlara ulaştırılmıştır
12

.  

Türkiye diğer ülkelerdeki panayıra iştirak ederken İzmir’de de 

uluslararası bir panayır düzenlenmiştir. Türkiye’nin ihracat maddele-

rine yeni yerler bulmak için İzmir Fuarı 1934 yılında uluslararası hale 

getirilmiştir
13

. 

TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI ULUSLARARASI SERGİ, FUAR 

VE PANAYIRLAR 

İktisat Vekili Celal Bayar yurt içinde ekonomik ve sanayi alanında 

yapılan inkılapları başarmaya çalışmakla beraber yurt dışında da Türk 

malı ve mahsullerine mutlak bir itibar temin etmeyi amaç edinmiştir. 

Bu amaçla Türk mallarının tanıtımını, propagandasını yaparak ticaret 

çevrelerinde Türk mallarının sürümünü artırmak için uluslararası 

sergi ve panayırlara iştirake özel bir önem vermiştir
14

. Bu cümleden 

olarak Türkiye iktisadî varlığını genişletmek, iktisadi alanda menfaat 

ve başarı elde etmek için en önemli propaganda faaliyeti olan sergi ve 

panayırlara katılarak Türkiye’nin belli başlı ihraç mallarının ihracının 

 

11
 Muhlis Ethem, a.g.e., s. 8. 

12
 “İktisat İşleri: Türkofisin Güzel Bir Teşebbüsü”, Cumhuriyet, Onbirinci Sene, 

No:3793, 5 Birincikanun 1934, s. 4. 

13
 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 

30.18.01.02/53-24-10, Tarih: 03.04.1935. 

14
 “İktisat Vekilimizin Güzel Bir Hareketi”, Cumhuriyet, Onbirinci Yıl, S 4352, 26 

Haziran 1936, s. 1. 
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teşkilâtlandırılması, yabancı memleketlerle olan ihracatın geliştiril-

mesi, dış pazarlarda Türk mallarının sürümünün artırılması amaçlan-

mıştır.  

Türkiye’nin uluslararası sergi ve panayırlara Cumhuriyetin kuru-

luşundan itibaren davet edildiği anlaşılmaktadır. Ancak Türkiye bu 

dönemde gelen davetlere mesafeli bakmış, sergi ve panayırlara res-

men iştirak etmemiştir. Mesela 1924 senesinde Fransız hükümeti Pa-

ris’te açılacak olan “Tezyinat ve Sanayi-i Cedide Beynelmilel Sergisi”ne 

Türkiye’yi davet etmiştir. Fransa Cumhuriyeti Hükümet temsilcisinin 

Adnan Bey aracılığıyla gönderdiği 21 Ocak 1924 tarihli davet mek-

tubu şu şekildedir: “Ekselanslarınızı, 1924 boyunca Paris'te Uluslararası 

Modern Dekoratif ve Endüstriyel Sanatlar Sergisinin düzenleneceğini bildir-

mekten onur duyuyorum. Bu etkinlik, bir tür Güzel-Sanat sergisidir. Sergi sa-

dece lüks endüstrilerle sınırlı bir sergi olmayacaktır. Seçkinlerin ilgisini çekmesi 

ve dünya endüstrisinin çok sınırlı bir kategorisinin tek faaliyetini teşvik etmek 

için düzenlenmiş bir sergi de olmayacaktır. Serginin tekil olarak daha değerli 

bir kapısı vardır. Bu serginin amacı, sanatçının, sanayicinin ve zanaatkarın, 

tüm dekoratif sanatların (mimari, boia sanatı, taş) iş birliği için bir araya gel-

mesini sağlamaktır..”15
.  

İtalya hükümeti de Hariciye Vekâleti aracılığıyla Milan şehrinde 

12 Haziran 1924’te açılacak olan “Beynelmilel Numune Panayırına” Tür-

kiye’yi davet etmiştir. Davet Hariciye Vekâleti aracığıyla hükümete bil-

dirilmiştir. Ancak hükümet, mevcut şartlarda sergiye resmi olarak ka-

tılmanın mümkün olmadığını ancak 1924 Beynelmilel Numune Pana-

yırı için sanayi ve ticaretle uğraşan kişilerin bilgilendirileceğini bildir-

miştir
16

. Keza Bu dönemde İtalyan hükümeti aracılığıyla yapılan diğer 

bir davet Mussolini’nin himayesinde Floransa’da gerçekleştirilecek 

olan İkinci Kitap Panayırı vesilesiyle olmuştur. İtalya hükümeti, Hari-

ciye Vekâleti aracılığıyla Türkiye’yi 25 Eylül 1924 tarihinde sergiye 

resmi olarak katılması için davet etmiştir. Türk kitapçılığı ile Türk 

 

15
 BOA, HR.İM, 95/50, 01-03, Tarih: 21 Ocak 1924. 

16
 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), HR.İM, 

96/23, s. 001-001, Tarih: 30 Kanunusani 1340/30.01.1924. 
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asâr-ı sahâfının katılımı istenmiştir. Belgelerden anlaşıldığı üzere Ha-

riciye Vekaleti Türkiye’nin bu sergiye katılmasını arzu etmektedir. 

Zira gönderilen yazıda Türkiye’nin daha önce davet edildiği sergiye 

maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamadığı, ancak bu sergiye iştirak 

ederek Türkiye’nin kat ettiği mesafeyi, gelişmeyi sergileme imkânı bu-

lacağı bildirilmiştir. Türkiye bu sergiye resmi olarak iştirak edemese 

de Maarif Vekâleti sergiden haberdar edilerek ilgili makamların bilgi-

lendirilmesi istenmiştir. Keza İstanbul vilayeti aracılığıyla Türk mat-

baacıları ve kitapçıları bu hususta bilgilendirilmiştir
17

. 

Türkiye 17 Nisan 1925 yılında ABD’den de bir davet mektubu al-

mıştır. Bu mektup Amiral Bristol tarafından Nusret Bey’e gönderil-

miştir. Davet mektubunda ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans 

şehrinde 15 Eylül 1925’te Uluslararası Ticaret Fuarı düzenleneceği, 

ABD Başkanı’nın Türk hükümetini sergiye davet ettiği bildirilmiştir. 

Davet mektubunda sergi hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre sergi 

kalıcı bir sergi olarak planlanmıştır. Sergiye katılmak üzere gönderile-

cek eşyalardan 15 Eylül 1925’ten itibaren vergi alınmayacağı ifade 

edilmiştir. Davet mektubuna ek olarak sergi için ABD Başkanının çağ-

rısı ve serginin amacını ve kapsamını açıklayan bir broşür de gönde-

rilmiştir. Ancak Türkiye bu sergiye resmi olarak iştirak edememiştir
18

. 

Türkiye, Cumhuriyetin ilanından itibaren davet edildiği sergilere 

tam teşekküllü katılamasa da bir ticari temsilci göndermeye gayret et-

miştir. Örneğin Ziraat Vekâletinden Başvekâlete gönderilen 27 Nisan 

1925 tarihli yazıda Mayıs ayında Paris’te yapılacak Uluslararası Ziraat 

Konferansına Türkiye’yi temsilen Ziraat Müdürü Umumisi Ali Rıza 

Bey ve İstanbul Ziraat Başmüdürü Hikmet Bey’in katılması kararlaş-

tırılmıştır. Ayrıca 15 Mayıs 1925 tarihinde Prag’da açılacak Beynelmi-

lel Ziraat Meşhurları Sergisine Türkiye’yi temsilen Ziraat Müfettişi 

 

17
 BOA, HR.İM, 122/73, 01.01, Tarih: 28 Teşrinievvel 1340. 

18
 BOA, HR.İM, 248/40, 001.001, Tarih: 17 Nisan 1925. 
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Umumilerinden Zihni Bey ile Teşvikat-ı Ziraiye Müdürü Tevfik Bey-

lerin katılması için diplomatik pasaport verilmiştir
19

. Keza Başvekâlet-

ten Ticaret Vekâletine gönderilen Mart 1926 tarihli bir yazıda Mi-

lano’da açılacak olan Yedinci Beynelmilel Sergiye Trieste Ticaret Mü-

messili Muhtar Bey’in gönderilmesi istenmiştir
20

.  

Türkiye’nin sergi ve panayırlara ayırdığı bütçe diğer Avrupa Dev-

letleri ile kıyaslandığında oldukça sınırlıdır. Hatta zaman zaman eko-

nomik nedenlerden dolayı sergilere iştirak edemediği de olmuştur. Sı-

nırlı imkânlar dâhilinde sergi masraflarını en aza indirmek için art 

arda yapılan veya tarih olarak arka arkaya denk gelen sergi ve pana-

yırlara aynı numuneler kullanılarak katılmak uygun görülmüştür. Bu 

şekilde sergi masrafları en aza indirilmeye çalışılmıştır. Örneğin 13 

Mart 1932 tarihli ve Gazi Mustafa Kemal imzalı bir kararnamede Milli 

İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından iştirak edilen Leipzig sergi-

sinde teşhir edilen numunelerden istifade edilerek Nisan ve Mayıs ay-

larında açılacak Paris ve Milano sergilerine katılmanın faydalı ve az 

masraflı olacağı belirtilmiştir. Yine aynı kararnamede Filistin’de Tel-

Aviv şehrinde Şark Panayırına da iştirak edilmesi kararlaştırıldığından 

her üç panayır ve sergiye katılmak için gerekli olan yirmi beş bin lira-

nın İktisat Vekâleti bütçesinin 667. faslının birinci maddesindeki tah-

sisattan harcanmasına İcra Vekilleri Heyeti’nin 13 Mart 1932 tarihli 

toplantısında izin verilmiştir
21

.  

Türkiye dış ticaretini geliştirmek, ürünlerini dünya piyasalarında 

tanıtmak ve ihraç mallarının sürümünü artırmak amacıyla ilerleyen 

yıllarda gerek Avrupa’da ve gerekse Balkanlar ve Ortadoğu’da açılan 

sergi ve panayırlara katılmak için çaba harcamış ve bunun için kaynak 

ayırmıştır.  

 

19
 BCA, 30.0.18.01.01/13.24.12, s. 1- 2,Tarih: 27 Nisan 1341/27 Nisan 1925. 

20
 BCA, 30.10.0.0/19.112.21, Tarih: 17 Mart 1926. 

21
 BCA, 30.18.01.02/26.16.2, Tarih: 13.3.1932. 
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a) Belçika’da Düzenlenen Sergi ve Panayırlara İştirak 

1930’larda Türkiye’nin davet edildiği panayırlardan birisi Bürük-

sel Panayırıdır. Brüksel panayırı diğer ünlü panayırlar gibi ticaretin 

ve alım satımın yoğun olduğu panayırlardan birisidir. Panayıra Çin 

dahil olmak üzere birçok ülke iştirak etmiştir. 1930 yılında panayırı 

yedi milyon kişinin ziyaret ettiği ifade edilmiştir
22

. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’nin uluslararası sergilere ka-

tılımda tereddüt gösterdiği belgelerden anlaşılmaktadır. Örneğin Bel-

çika hükümetinin sergi daveti buna güzel bir örnek teşkil etmiştir. 

Şöyle ki 19 Temmuz 1929 tarihine Hariciye Vekâleti, Başvekâlete bir 

yazı göndermiştir. Yazıda Belçika Milli İstiklalinin 100. Yılı ve Belçika 

idaresinin Kongo’da kurulmasının 50. yılı sebebiyle Brüksel, Anvers 

ve Liège şehirlerinde 1930 senesinde açılacak olan uluslararası sergiye 

Türkiye’nin de davet edildiği bildirilmiştir. Türkiye ise uluslararası 

sergilere katılmaya lüzum görmediğini değerlendirerek sergiye katı-

lamayacağını Türkiye’nin Belçika Sefaretine bildirmiştir. Ancak Bel-

çika Sefareti cevabi takririnde bütün milletlerin iştirak edecekleri bu 

uluslararası sergiye Türkiye’nin katılmama kararının Belçika Kraliyet 

hükümeti tarafından müteessirle karşılanacağını bildirmiştir. Keza 

Türkiye’nin 1905 yılında Liège’de açılan sergide çeşitli dallarda 33 

ödül kazandığı, bu parlak katılımın hatırasının unutulmadığı bildiri-

lerek 1930 Sergisine katılımın uygun olacağı belirtilmiştir. Bu noktada 

Brüksel Maslahatgüzarı ve Anvers Konsolosluğundan alınan çok sa-

yıda yazıda da bu fikri desteklemiştir. Söz konusu makamlar Yunanis-

tan’ın bu sergiye iştirâk etmek için hazırlandığını, Türkiye’nin de tü-

tün, incir, üzüm gibi başlıca ihraç malları ile sergiye katılımının ol-

dukça faydalı olacağını, Yunanlıları bu sahada rakipsiz bırakılmasının 

Türkiye’nin aleyhine neticeleneceğini vurgulamışlardır. Bu durum 

Ticaret Vekâletine bildirilmiş ancak vekâlet bu hususta uzun süre 

olumlu ya da olumsuz bir cevap yazmamıştır. Bunun üzerine Tür-

 

22
 Necati, “Brüksel Panayırında Bayrağımız”, Cumhuriyet, Yedinci Sene, No: 2516, 

11 Mayıs 1931, s. 6. 



866 FEYZA KURNAZ ŞAHİN  

 

kiye’nin Belçika sefiri propaganda için iyi bir fırsat teşkil eden bu ser-

gilere katılmak için yapılan davet hakkında verilecek kararı yeniden 

sormuştur
23

.  

Uzun süren yazışmaların ardından İcra Vekilleri Heyetinin 18 

Aralık 1929 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Tür-

kiye’nin 1930 Belçika Sergisine katılması kararlaştırılmıştır Sergiye ka-

tılmak hususunda yazışmalar sürerken İktisat Vekâleti, Başvekâlete 

bir yazı göndererek Belçika istiklalinin 100. yılı münasebetiyle Mayıs 

1930’da Liège’de açılacak beynelmilel sergiye katılmanın uygun ola-

cağına dair görüş bildirmiştir. Söz konusu yazıda uluslararası alanda 

vasi bir hinterlanda sahip olan Belçika pazarlarının Türk ihracat mal-

ları açısından önemli bir talep merkezi olduğu vurgulanmıştır. Keza 

sergi için uzun zamandır hazırlık yapıldığı ve propaganda dolayısıyla 

dünya ticaret ve sanayi âleminde büyük bir ilgi uyandığı, bu sergiye 

Türkiye’nin resmen iştirak etmesinin çok faydalı olacağı dile getiril-

miştir. Ticaret Vekâletinin gönderdiği yazıda ülkelerin bu sergiye ka-

tılmak için pavyon inşaatlarına ayırdıkları yerler dahi ayrıntısıyla ya-

zılmıştır. Buna göre Fransa 21.000, İtalya 7.500, Hollanda 4.000, Le-

histan 1.000, Çekoslovakya 1.200, Romanya 1.000 metrekarelik bir 

alan ayırmıştır. Pavyon alanının metresinin kiralanması ve inşaatı için 

500-1.200 frank verilmesinin zorunlu olduğu, bu nedenle sergiye ka-

tılacak devletlerin önemli oranda fedakârlıklar yaptıkları hatırlatılmış-

tır. Vekâlet, pavyon inşaatı için gerekli olan büyük masraflardan ka-

çınmak için 400 metrekarelik bir alanın Türk mallarının teşhiri için 

yeterli olacağını ifade etmiştir. Böyle bir sergiye asgari teşhir şartı ile 

katılmak için otuz bin liranın sarfına ihtiyaç olduğu bildirilmiştir. Pav-

yon inşaatının gerektirdiği büyük masraflardan kaçınmak maksadıyla 

Türkiye’nin yetiştirdiği milli mahsul ve mamullerin 400 metrekarelik 

bir alanda sergilenmesine İcra Vekilleri Heyetinin 18 Aralık 1929 ta-

rihli toplantısında karar verilmiştir. Netice itibarıyla İcra Vekilleri He-

yeti ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Mayıs 1930’da 

 

23
 BCA, 30.10.0.0./239.614.3, Tarih: 19 Temmuz 1929. 
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Liège’de açılacak beynelmilel sergiye Belçika pazarlarının Türk ihra-

cat malları açısından mühim talep merkezleri olması, ticaret ve sanayi 

açısından dünyada büyük ilgi gören bir sergi olması nedeniyle hükü-

metin resmen iştiraki faydalı görülmüştür
24

.  

Türkiye 1931 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Brüksel Pa-

nayırına da iştirak etmiştir. Panayırda küçük fakat oldukça iyi bir Türk 

pavyonu tesis edilmiştir. Türkiye’den gül reçeli, lokum, şam fıstığı, 

helva gibi bazı maddeleri ihraç eden ve bir Belçika şirketine ait olan 

pavyonda İzmir’in çekirdeksiz üzümleri, Tütün İnhisarının yaprak ve 

sigara halinde reklam levhaları ve Müskirat İnhisar İdaresinin her 

boyda ürettiği rakı şişeleri yer almıştır. Pavyonda Türk mahsulleri ve 

mamulleri arasında camekânların uygun yerlerine Türkiye’nin muh-

telif manzaralarını gösteren fotoğraflar yerleştirilmiştir. Fotoğrafların 

altında İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak açıklamalar yer almıştır. 

Rakı şişeleri ve üzüm kutularının üzerine küçük Türk bayrağı takıl-

mıştır. Bunların yanında tanınmış yabancı kişilerin mesela İzmir’deki 

Fransız ve ABD konsoloslarının takdirnameleri konulmuştur. Ayrıca 

Türkiye Turing Kulübünün çeşitli lisanlarda yazdırdığı “Türkiye’yi zi-

yaret ediniz” levhası yer almıştır. Pavyonda Türk sigaraları ve rakıları 

için düzenlenmiş resimli ilanlar yer almıştır. Bu ilanlardan birisi şu 

şekildedir: “Bir hasta soruyor: Eski Türkler neden bu kadar kuvvetli idiler ve 

nasıl dört kadın birden alıyorlardı? Prof. Dr. cevap veriyor: -Gayet basit! Tür-

kiye’de her yemekten evvel bir kadeh rakı, yemekten sonra da halis Türk tütü-

nünden yapılmış bir sigara içerler. Bundan dolayı “Türk gibi kuvvetli” sözü 

darbı mesel olmuştur ve gene bundan dolayıdır ki dünyanın en çok yaşayan 

adamı olan Zaro Ağa Türklerin arasından çıkmıştır”. Bu propaganda afiş-

lerinin yanında Türk rakı ve tütününü tanıtan çok sayıda reklam afiş-

leri de yer almıştır. Türk pavyonunun içerisinde ticaret mümessilliği-

nin resmi bir mektubu bulunmaktadır. Bu mektupta halis İzmir çekir-

deksiz üzümlerinden yapılan Türk rakılarının dünyaca ünlü doktorlar 

tarafından takdir edildiği yazılmaktadır. Sergide temsili bir resimle 

 

24
 BCA, 30.18.1.2./7.61.13, Tarih: 18-19.12.1929; “Liej Sergisi”, Cumhuriyet, Altıncı 

Sene, No:2073, 13 Şubat 1930, s. 4. 



868 FEYZA KURNAZ ŞAHİN  

 

yirmi beş kilo çekirdeksiz üzümden damlaya damlaya bir litre rakı elde 

edildiği gösterilmiştir. Panayırda 72 içki pavyonunun olduğu ve bun-

ların içerisinde Türk pavyonunun dikkat çektiği ifade edilmektedir. 

Panayırda arzu edenlere bir kadeh rakı da ikram edilmiştir. Bu şekilde 

Müskirat İnhisar İdaresi masraf yapmadan ilk defa uluslararası pana-

yırda ürünlerini teşhir etme imkanı bulmuştur. Belçika’ya Türk mal-

ları ithal eden ve Türk pavyonunu yapan Belçikalı şirket on dört gün 

içinde 2.000 librelik bir rakı numune partisi için sipariş almış bu mik-

tar Türk içkileri için iyi bir başlangıç sayılmıştır
25

. 

Uluslararası alanda düzenlenen sergi ve panayırlar sırasında çe-

şitli konu başlıklarında uluslararası kongreler de düzenlenmiştir. Bu-

nun amacı bilimsel bilgiyi ve tecrübeyi yaymak, uluslararası alanda ge-

lişme ve ilerlemeyi ve ülkeler arasında yardımlaşmayı sağlamak olmuş-

tur. Türkiye’nin de bu alanda gelişme ve ilerlemesini sağlamak için 

sergi ve panayırları düzenleyen ülkeler bu kongrelere Türkiye’yi de 

davet etmişlerdir. Örneğin 19 Temmuz 1929 Belçika Milli İstiklalinin 

100. Yılı ve Belçika idaresinin Kongo’da kuruluşunun 50. Senei dev-

riyesi sebebiyle Brüksel, Anvers ve Liège şehirlerinde 1930 senesinde 

açılacak olan uluslararası sergi sırasında düzenlenecek konferanslar 

için Belçika Sefareti 3 Mayıs 1929’da Türkiye’yi davet etmiştir. Hari-

ciye Vekâleti bu konferanslar için görevlendirilecek kişilerin siyasi pa-

saport, harcırah ve yevmiyelerinin verilmesiyle ilgili kararın Eylül so-

nuna kadar vekâlete bildirilmesini istemiştir
26

. Bu kongreler çeşitli ik-

tisadi alanlarda bilgi üretmek ve paylaşmak için yapılmıştır.  

 

25
 Necati, “Brüksel Panayırında Bayrağımız”, Cumhuriyet, Yedinci Sene, No: 2516, 

11 Mayıs 1931, s. 6. 

26
 Türkiye’nin davet edildiği bu konferansların konu başlıkları şu şekildedir: Maadin,  

Sanayii, Hadidiye (demir-çelik) ve Ameli İlmi Tabakatularz Kongresi, Madeni İnşaat 

Kongresi, Mekanik Kongresi, Dökmecilik Kongresi, Beton ve Betonarme Kongresi, 

Yol Kongresi, Kimyayi Safi ve Kimyayi Sınai Kongreleri, Teknik Tedrisat Kongresi, 

Ulumu İdariye Kongresi, Aktinoloji ve Fizikoterapi Kongresi, Sanayide Hıfzussıhha 

Kongresi, Emrazı Nisaiye ve Viladiye Kongresi, Beynelmilel Şehirler Birliği Kongresi, 

Brüksel’e Ait Bir Taabet Günü, Safi ve Tatbikatlı İlmi Hikmet Kongresi, İlmi Musiki 

Kongresi Asri Hazir Musiki Kongresi, Dini Musiki Kongresi, Fenni İdarei Hayvanat 

Kongresi, Kır Vazaifi Nafiası Kongresi, Aile Terbiyesi Kongresi, Himayei Etfal Kong-

resi, Tedrisatı Ziraiye Kongresi, Ağaç, Menazi ve Abidat Kongresi, Kunduracılık 
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b) Budapeşte Panayırı 

Türkiye’nin iştirak ettiği diğer bir uluslararası panayır 1931’de 

düzenlenen Budapeşte panayırıdır. Budapeşte panayırı uluslararası 

panayırlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Panayır her yıl Andra-

sıyh Bulvarının sonunda Macarların harp kahramanları için inşa ettiği 

meçhul asker abidesi eklentisinde bulunan park ve çevresinde kurul-

muştur. Çok sayıda ülkenin iştirak ettiği bu panayırda tarım araçları, 

traktörler, otomobiller, otobüs ve kamyonlar, ağır sanayii makineleri, 

motorlar, dinamolar, tribünler, çeşitli makineler, çeşitli mahsuller ve 

ürünler teşhir edilmiştir
27

. Beynelmilel Budapeşte Panayırı, Paris ve 

Leipzig panayırlarından sonra Avrupa’da mevcut olan eşya numune-

lerini teşhir eden en eski panayırdır. Budapeşte panayırı 1930 yılında 

kuruluşunun 25. yılını kutlamıştır. Panayırın 500 bin kişi tarafından 

ziyaret edildiği, ziyaretçilerin yaklaşık yirmi bininin yabancılardan 

oluştuğu ki bunların içerisinde Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısının 

oldukça fazla olduğu ifade edilmiştir
28

.  

Esasen Türkiye’nin Budapeşte panayırına katılması Macaristan’ın 

Ankara’da yapılan sergiye katılarak bir Macaristan Pavyonu oluştur-

masının ardından gerçekleştirilmiştir. Macaristan’ın Ankara Sergisine 

iştiraki iki ülke arasında mevcut olan iktisadi ilişkileri geliştirmiştir. Bu 

kapsamda Türkiye 9-18 Mayıs 1931’de düzenlenen Beynelmilel Bu-

dapeşte Panayırına katılmaya karar vermiştir. Türkiye, Budapeşte ser-

gisine, Ankara sergisi için Türkiye’de bulunan Macaristan Ticaret Ba-

kanlığı müşaviri Mösyö Bela Besofski aracılığıyla davet edilmiştir. Bela 

Besofski’nin Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, Budapeşte Bey-

nelmilel Panayırına iştirak etmek için panayırda eşya teşhir edeceklere 

ve panayırı ziyaret etmek isteyenlere ulaşımla ilgili bilgiler aktarmıştır. 

 

Kongresi, Elbisecilik Kongresi, Berberler Kongresi, Patron Ressamlar Kongresi, Mu-

aveneti Mütekabile Federasyonu Kongresi, Nakliyat Müteahhitleri Kongresi, Belçika 

Mimarlar Kongresi’dir. Bkz. BCA, 30.10.0.0./239.614.3, Tarih:19 Temmuz 1929. 

27
 Süleyman Namık, “Peşte Sergisinde”, Cumhuriyet, Sekizinci Sene, No: 2530, 25 
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28
 “Budapeşte Panayırına İştirak Ediyoruz”, Cumhuriyet, Yedinci Sene, No: 2407, 27 
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Buna göre Türkiye şimendiferleri ile Türkiye-Macaristan arasında bu-

lunan memleketlere ait şimendiferlerde nakliyat ve seyahat ücretle-

rinde önemli oranda indirim sağlanacağını belirtmiştir. Şark şimendi-

feri İstanbul-Svilengrat hattı üzerinde, Bulgar ve Yugoslavya şimen-

diferleri Budapeşte Panayırına gidecek yolculara yüzde elli indirim 

yapacaktır. Panayıra gönderilecek ticaret eşyası iade edilirken yalnız 

bu belirtilen hatlardan değil, Bulgar şimendiferleri istisna olmak 

üzere Türk şimendiferleri tarafından da ücretsiz olarak nakledilecek-

tir. Bundan ayrı olarak yalnız Macaristan’da satılan eşyanın gümrük 

resmi alınacaktır. Panayırı ziyaret edecek kişiler Macaristan hudu-

dunu vizesiz geçeceklerdir
29

.  

Türkiye, Peşte sergisine özenle hazırlanmış, sergiye iştirak eden 

tüccarların verdikleri mallar ve numuneler 14 Nisan 1931’de balyalara 

ve sandıklara konularak Peşte’ye gönderilmek üzere nakliyat şirketine 

teslim edilmiştir. Bu vesile ile Budapeşte Sergi Komiseri Daniş Bey 

şunları ifade etmiştir: ‘‘Memleketimizin iştirak ettiği beynelmilel sergilerin, 

Peşte sergisi altıncısıdır. Bu sergiye daha zengin bir hamule ile gidiyoruz. Tak-

riben bir milyon liraya yakın mal götürüyoruz. İntihap ettiğimiz eşyalar fevka-

lade nefistir. Bilhassa Malatya kayısıları, İzmir üzümleri cidden nefistir. Bun-

lar sergiyi ziyaret edenlere meccanen verilecektir. Bursa ipeklileri, halılarımız, 

bilhassa Hereke mamulatı döşemeler ve sair gibi eşyalar cidden çok nefis ve 

cazibedar eşyalardandır. Bu eşyalarla mühim muvaffakiyetler kazanacağımız-

dan eminim”. Bu arada sergide Türk pavyonu inşaatına da kısa süre 

içinde başlanmıştır. Türk pavyonunun projesi Mimar Sedat Bey tara-

fından hazırlanmış olup Türk tarzı kübik bir usulde yapılmıştır. Tü-

tünler muntazam ambalajlar içerisinde ziyaretçilere sunulmak için ha-

zırlanmıştır. Bu noktada Milli İktisat Tasarruf Cemiyeti’nin de büyük 

bir fedakârlıkla çalıştığı ifade edilmelidir. Türk tüccarlar da bu sergiye 

büyük bir ilgi göstermiştir. 15-17 Nisan arasında Peşte’de Türk pav-

yonu düzenlenmeye başlamıştır
30

.  

 

29
 “Budapeşte Panayırına İştirak Ediyoruz”, s. 3. 

30
 “Peşte Sergisi”, Cumhuriyet, Yedinci Sene, No:2493, 15 Nisan 1931, s. 1-4. 
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Türkiye, Budapeşte panayırına eksiklikleri olmakla birlikte iyi 

şartlarda katılmıştır. Pavyon özenli bir şekilde hazırlanmıştır. Sergi 

için üzüm, tütün, fındık gibi ihracat ürünlerinin tarladan başlayarak 

nakledilme anına kadar geçirmiş olduğu safhalar koleksiyon halinde 

gösterilmiştir. Sergide ayrıca İstanbul’un ve Türkiye’nin sergilenmeye 

değer bölgelerinden birer albüm oluşturulmuştur. Sergiyi gezecek 

olan ziyaretçiler için Türk ticaret ve sanayisi hakkında Macarca, Al-

manca ve Fransızca olarak hazırlanmış broşürler sunulmuştur. Ser-

gide, Hükümet adına Sergi Komiseri Daniş Bey ve Milli İktisat Cemi-

yeti Muamelat Müdürü Vedat Nedim Beyler bulunmuştur
31

. Türk 

pavyonu serginin büyük kapısının girişinde, sağ tarafında kurulmuş-

tur. Türk pavyonunu ziyaret eden her ülkeden ziyaretçiye lokum, si-

gara ve diğer ürünlerden ikram edilmiştir. Gazete haberlerinden an-

laşıldığı üzere pavyon büyük rağbet görmüş ve kalabalık bir ziyaretçi 

akınına uğramıştır. Cumhuriyet gazetesinden Süleyman Namık 

Bey’in verdiği bilgiye göre pavyonun ortasına Gazi Mustafa Kemal’in 

bir büstü yerleştirilmiştir. Pavyonun kapısına ve kubbesinin iç tarafına 

Macar ve Türk kardeşliğini temsil eden ibareler yazılmıştır. İçeride sol 

cephede Kütahya çinilerinden bir şömine yapılmış, diğer bir köşeye 

ise Tütün İnhisarının sigara standı kurulmuştur. Muhtelif yerlerde Si-

vas seccadeleri ve halıları, ipek kumaşlar ve lokum gibi çok sayıda 

Türk mahsulleri ve ürünleri teşhir edilmiştir. Pavyonun en kuvvetli 

cephesi propaganda kısmı olmuştur. Türkiye hakkında kısa ancak ol-

dukça önemli bilgiler ihtiva eden ve Gazi Mustafa Kemal’in bir resmi 

bulunan Macarca bir kitapçık hazırlanmıştır. Ayrıca üzüm, fındık, in-

cir, pamuk, zeytinyağı ve sair gibi Türkiye’nin önemli mahsullerine 

dair ayrı ayrı Macarca, Almanca, Fransızca ve İngilizce basılmış olan 

risaleler gelenlere dağıtılmıştır. Propaganda hususunda Zaro Ağa’dan 

dahi istifade edilmiştir. Zaro Ağa’yı iki Amerikan kadınıyla yan yana 

gösteren bir kartpostalın arkasına çeşitli lisanlarla “Eğer Zaro Ağa gibi 
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 “Peşte Sergisi Memleket Nasıl Temsil Edilecek?”, Cumhuriyet, Yedinci Sene, No: 

2482, 4 Nisan 1931, s. 2. 



872 FEYZA KURNAZ ŞAHİN  

 

150 sene yaşam istersen Türk inciri yemelisin” ibaresi yazılmıştır. Bu ibare 

Türk üzümü, fındığı, tütünü için de tekrarlanmıştır
32

.  

Sergide sadece Türkiye’nin ihracat malları değil aynı zamanda 

Türkiye’nin yeni yüzü de tanıtılmıştır. Türkiye’nin imparatorluk dö-

nemine ait resimleri ile yeni imajını tasvir eden resimler teşhir edil-

miştir. Bir başka ifadeyle iki Türkiye yan yana konularak İmparator-

luk ve Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki farklar ve değişim yansıtıl-

maya çalışılmıştır. Mesela bir sultanın biat merasimini gösteren resmin 

yanında Gazi’nin traktör üzerindeki fotoğrafları, fesli ve sırmalı ihtiyar 

bir sadrazamın yanında beygiri ile engelleri atlayan İsmet Paşa’nın 

resmi, feraceli ve çarşaflı bir hanım grubuna mukabil Türk kızlarının 

kayık yarışları ve kır koşularındaki spor faaliyetleri iki devir arasındaki 

farkları ortaya koymaya çalışan bir çabanın tezahürleridir. Panayırda 

feraceli bir hanımın yanında 1931 güzellik kraliçesi Naşide Hanım’ın 

resminin konulması da oldukça dikkat çekicidir.
33

. İnkılaplar, Tür-

kiye’nin önceki ve sonraki durumunu gösteren karşılaştırmalı bir al-

büm de sunulmuştur. Böylece Türk pavyonunu gezenler Türk inkıla-

bının ruh ve manasını yakından inceleme imkânına sahip olmuşlar-

dır
34

. 

Süleyman Namık Bey Budapeşte Sergisinde Türkiye’nin zayıf ta-

rafını da ele almıştır. Buna göre Türkiye beynelmilel bir sergiye ilk 

defa iştirak ettiği için bu sahada biraz tecrübesizdir. Türkiye edindiği 

bu tecrübeden istifade ederek eksikliklerini ve hatalarını düzeltmeli-

dir. Türkiye bu sergi için çok masraf etmiş olmasına rağmen pavyon 

yeterli düzeyde değildir. Bunun yanında yerli mamulat ve mahsulat 

pek zayıf kalmış kısmen de hiç teşhir edilmemiştir. Bunun temel se-

bebi henüz yerli müesseselerin bu sergilerin önemini kavrayamamış 

olmasıdır. Panayırda Türkiye’de çalışan yabancı bir kuruluş, gösterişli 

teneke kutular içinde zeytinyağlarının teşhirinde oldukça başarılı ol-

muştur. Özellikle İzmirlilerin kendi bölgelerine ait ürünlerin satışı için 

 

32
 Süleyman Namık, a.g.m., s. 4. 

33
 Süleyman Namık, a.g.m., s. 4. 
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bu büyük fırsattan layıkıyla istifade edememiş oldukları da dile getiril-

miştir. Süleyman Namık, her şeyi devletten bekleme zamanının çok-

tan geçtiğini, bu sergilerden fertler ve fertlerden oluşan cemiyetlerin 

daha büyük faydalar sağlayacağını belirtmiştir. Sergide ufak kese ka-

ğıtlar içinde satılan altıncı, yedinci sınıf bozuk ve kurtlu incirlerin İz-

mir’in incirleri için bir şöhret kazandırmadığı, bunda sergi idaresinin 

önemli bir kabahati olduğu, iyi cins incir bulamamaları durumunda 

kötülerini götürüp satmanın bir anlamı olmadığını dile getirmiştir. 

Süleyman Namık, Türk pavyonunun iç ve dış cephe boyaları da eleş-

tirmiştir. Pavyonun çivit mavisi, tuğla kırmızısı ve siyah renklerle bo-

yandığı bunun da çok garip bir manzara oluşturduğu, yeşillikler ara-

sında bulunan Türk pavyonunun kırmızı, beyaz gibi milli renklerle 

boyanabileceği ve bunların arasına ay yıldız konularak daha cazip hale 

getirilebileceği ve böylece daha orijinal bir ahenk yaratılacağını dile 

getirmiştir
35

. 

Türkiye 1932’de Viyana Sergisinden hemen sonra başlayan Bu-

dapeşte Sergisine de katılmayı planlamıştır. Viyana Sergisine gönde-

rilen Türk mallarının Budapeşte’de 7-16 Mayıs tarihleri arasında ya-

pılacak sergide de teşhir edilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Keza Türkiye’den Budapeşte Sergisini gezmek isteyenler için uygun 

tarifeler içeren seyahatler planlanmıştır. Budapeşte’de İbus, İstan-

bul’da ise Natta Seyahat Acentaları bu seyahatleri organize etmişler-

dir. Sergiye iştirak eden tüccarlara Macaristan hükümeti tarafından 

her türlü kolaylık gösterilmiştir
36

. Keza Peşte’de Mayıs 1933 yılında 

yapılması planlanan panayır ve sergiye Türkiye Turing Kulübü aracı-

lığıyla katılım sağlamıştır. Burada Türkiye Turing Kulübü için bir 

pavyon tahsis edilmiştir. Peşte Sergisinin Türkiye muhabirliği de Tu-

ring Kulübüne verilmiştir
37

. 

 

35
 Süleyman Namık, a.g.m., s. 4. 
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 “Viyana ve Peşte Sergileri”, Cumhuriyet, Sekizinci Sene, No:2831, 24 Mart 1932, s. 
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37
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c) Leipzig Sergisi 

Leipzig sergisi Türkiye’nin faaliyette bulunduğu ve önemli başa-

rılar elde ettiği bir diğer sergidir. Türkiye 1932 Laipzig Sergisine Milli 

İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin düzenlediği faaliyetle katılmıştır. Bu 

sergi Türk ihracat maddelerinin dünyaya tanıtılması açısından başarılı 

olmuştur. Leipzig Sergisinde Türk pavyonu Ring-Messhaus adı veri-

len sergi sarayının en önemli köşelerinden birisine kurulmuştur. Al-

manlar ve Avrupa’nın diğer devletlerine mensup kişiler Türk pavyo-

nunun bir şark pazarı şeklinde olacağını tasavvur ederken pavyon 

Berlin’deki Reimann Güzel Sanatlar Akademisi Muallimlerinden 

Türk vatandaşı Kenan Bey tarafından hazırlanan proje çerçevesinde 

yapılmış ve düzenlenmiştir. Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeki Doğa-

noğlu’nun ifadesine göre Türk pavyonunun modern teşhir tarzı bü-

tün ziyaretçileri hayrete düşürmüştür. Uzun yıllardır Leipzig Sergi-

sine katılan tecrübeli kişiler Türk pavyonunun teşhir tarzını örnek 

göstermişlerdir
38

.  

Öte yandan Türkiye, Türk mallarının propagandasını yapmak 

için sergi açılışından evvel Leipzig’deki Alman ve diğer yabancı mat-

buatın temsilcilerine ve tanınmış kişilere pavyonda bir çay ziyafeti dü-

zenlemiştir. Katılımcılara Türk likörü, Türk sigarası, üzüm, incir gibi 

ürünler ikram edilmiştir. Ziyarette hazır bulunan matbuat erkânı 

Türk pavyonu ve Türk malları hakkında gazetelerine birçok makale 

yazmışlar ve Türk mallarının propagandasını yapmışlardır. Sergi açı-

lışından sonra Türk pavyonu büyük rağbet görmüş, her gün yaklaşık 

on bin ziyaretçi pavyonu ziyaret etmiştir. Türk pavyonunu ziyaret 

edenlere 10 bin sigara, 10 bin paket üzüm, ve 10 bin paket incir dağı-

tılmıştır. Ziyaretçiler bu malların Leipzig’deki hangi mağazalarda te-

darik edilebileceğini sormuşlardır. Ancak öyle anlaşılıyor ki Leipzig’de 

sadece bir mağazada İzmir inciri satıldığı, çoğu mağazada daha ziyade 

Kalamata, İspanyol ve İtalyan incirlerinin yer aldığı anlaşılmıştır
39

.  

 

38
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Leipzig Belediye Başkanı ve Almanya’nın Fiyatlar Komiseri Dr. 

Gördeler tarafından belediye salonlarında tanınmış kişiler adına veri-

len bir ziyafete Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Paşa, Ticaret Mü-

messili Dr. Necdet Bey ve Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti temsilcisi 

Dr. Vedat Nedim Bey katılmışlardır. Belediye Başkanı yaptığı konuş-

mada Türkiye ve Türk pavyonundan özellikle bahsetmiştir. Buna mü-

teakip üç yüzü aşkın gazeteciye bir ziyafet verilmiş ve bu ziyafette Sergi 

Reisi, Belediye Başkanı, Uluslararası Basın Temsilciliğinin ardından 

yabancı olarak sadece Türk temsilcisine söz verilmiştir. Sergide Türk 

pavyonunu yakından takip eden firma temsilcileri ile ticari iletişim 

sağlanmış, Türkiye’deki tüccarlarla bağlantı kurulması için adresler 

verilmiştir. Türk pavyonunda teşhir olunan halılar özel bir ilgi gör-

müştür. Türk pavyonundaki Gazi büstü, eski ve modern Türkiye’yi 

karşılaştırmalı bir tarzda gösteren fotoğraflar ziyaretçiler üzerinde ol-

dukça ilgi uyandırmıştır. Sergiden elde edilen izlenimlerde Avrupalı-

ların yeni Türkiye’yi tanımadıkları, fotoğrafların üzerinde fessiz, ha-

remsiz ve sultansız Türkiye levhalarını okuyanlar Türkiye’nin sosyal 

durumu hakkında kapsamlı bir bilgi almak durumunda kalmışlardır. 

Alman gazeteleri bu konuda ilginç yazılar yazarak Türklerin sergile-

rinde yalnız ihracat mallarını değil aynı zamanda akıllara hayret veren 

sosyal inkılaplarını da en etkili biçimde tanıttıklarını ifade etmişler-

dir
40

.  

Bütün Alman ve yabancı matbuat Türkiye’nin Laipzig sergisine 

iştirakini bir haber olarak yazmıştır. Laipzig’de çıkan gazeteler Tür-

kiye’nin ihraç mallarının teşhir tarzındaki etkileyici sunumu takdir et-

miş ve sütunlarında şu ifadelere yer vermişlerdir: “Türk sergisini gezen 

bir ziyaretçinin artık Türk üzümünü, Türk incirini, Türk zeytinyağını, Türk 

tütününü, Türk fındığını unutmasına imkan yoktur. Türk üzümlerinin üze-

rine asılı bulunan propaganda levhasındaki şu satırları unutmanın imkanı 

var mıdır? Taktir edilmiş güneş-İzmir üzümü-vitamin incisi. Türkler fındık-

larını propaganda için şu ifadeyi kullanmışlardır: Türk fındığı yiyen çok yaşar. 
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Dünyanın en ihtiyar adamı Zaro Ağa böyleydi! Türk halılarını gösteren levha-

nın üzerinde ise “Türk halısı alan tasarruf eder” yazılmıştır”. Haberin deva-

mında eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkları mukayeseli fo-

toğraflarla gösteren gazete köşesinde ise “her Batılının kafasındaki 

köhne akideleri ve bayat kanaatleri kökünden koparıp atmak” gerek-

tiği ifade edilmiştir. Düseldorf’ta çıkan bir gazetede ise Türkiye’nin 

yalnız mal değil aynı zamanda bir fikir de teşhir ettiği vurgulanmıştır. 

Dış ticaretin oldukça güçleştiği bu dönemde Türk-Alman pazarının 

geliştirilmesi için Laipzig Sergisinin bir kazanç olduğu vurgulanmış-

tır
41

. 

Laipzig Sergisinin Türkiye açısından başarılı geçtiği söylenebilir. 

Zira Türkiye bu sergiye ilk defa iştirak etmesine rağmen ihracat mad-

delerini etkili bir şekilde tanıtmıştır. Ancak yalnız ihracat maddeleri 

değil aynı zamanda Batının henüz hiç tanımadığı ve anlamadığı yeni 

Türkiye’yi tanıtmak için önemli bir propaganda fırsatı olmuştur. Bu 

serginin ardından Türkiye burada sergilediği ürünlerden oluşan nu-

munelerle Milano Sergisine katılmıştır
42

. Türkiye ilerleyen yıllarda da 

sergiye iştirak etmiş, sergiyle ilgili gazetelerde tüccarları bilgilendire-

cek ilanlar verilmiştir. Mesela Cumhuriyet’in 1 Şubat 1936 tarihli nüs-

hasında yer alan bir ilanda her yıl ilkbahar ve sonbaharda açılan Le-

ipzig Beynelmilel Numune Panayırının 1-9 Mart tarihleri arasında 

gerçekleştirileceği duyurulmuş, panayır idaresi İstanbul Ticaret Odası 

aracılığıyla sanayicileri bu panayıra iştirak için davet etmiştir
43

. 

d) Milano Sergisi 

Milano Sergisi, Avrupa’nın önemli sergilerinden birisidir. Sergi 

meydanı Milano şehrinin batısında, doksan bin metrelik bir alanda bir 

milyon nüfusu barındırabilecek nitelikte yapılmıştır. Türkiye, İtalya 

ile arasındaki ticari münasebetleri geliştirmek için Milano Sergisine 
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resmi olarak katılmayı uygun görmüştür
44

. Türkiye İhracat Ofisi ile 

İstanbul’daki İtalyan Ticaret Odası arasında yapılan müzakereler ne-

ticesinde Türkiye’nin Milano’da açılacak on üçüncü sergiye resmen 

iştirak etmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin ilk defa iştirak ettiği bu 

sergiye katılan ülke sayısı otuzu bulmaktadır. Bunlar arasında Belçika, 

Çekoslovakya, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, İngil-

tere, Yugoslavya, Felemenk, Lehistan, Kuzey Afrika, İsviçre, Macaris-

tan ve Sovyetler Birliği bulunmaktadır
45

. Ticaret Umum Müdürü 

Naki Bey, Milano sergisine hangi şartlarda iştirak edileceğine ilişkin 

açıklamalarda bulunmuş ve Leipzig Sergisindeki numunelere ilaveler 

yapılarak Milano Sergisine de iştirak edileceğini bildirmiştir. Burada 

sergi için yüz yirmi metrelik hususi bir pavyon tesisi planlanmıştır. 

Sergi için Turing Kulübü turizmle ilgili teşhiri temin etmiştir. Tütün 

İnhisarı İdaresi tarafından da koleksiyonlar teşhir edilmiştir. Sergiyi 

ziyaret edenlere Türkiye’nin ürünlerinden hediyeler verilmesi plan-

lanmıştır
46

. 

12 Nisan 1932’de açılan ve on üçüncüsü düzenlenen Beynelmilel 

Milano Numune Sergisinde bulunan Türk pavyonu Juls Sezar cadde-

sine yakın Margi Eyaleti tarafından inşa olunan müstakil bir bina içe-

risinde yer almıştır
47

.  

Türkiye’nin Milano Sergisinde oluşturduğu pavyonun oldukça 

beğenildiği dönemin gazetelerinde ifade edilmektedir. Örneğin Cum-

huriyet’in 1 Mayıs 1932 tarihli nüshasında Zeki Doğanoğlu tarafından 

kaleme alınan “İtalya Kralının Ziyareti” başlıklı yazıda kralın Milano ser-

gisinde Türk pavyonunu çok beğendiği dile getirilmiştir. Habere 

göre, Türk pavyonunun sergi idaresine takdim edilmesi 18 Nisan 
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1932 saat sabah 10.30’da parlak bir şekilde yapılmıştır. Merasimde Mi-

lano Valisi M.Farorocari, Belediye Başkanı Visconti di Madorni, ordu 

ve fırka kumandanları, sergiyi düzenleyenlerden M.Puricelli ile Mi-

lano’daki üst düzey kişiler ve gazete temsilcileri hazır bulunmuşlardır. 

Türk pavyonu reisi ve Ticaret Umum Müdürü Naki Bey, heyete Türk 

malları hakkında bilgi vermiştir. Öte yandan Beynelmilel Otomobil 

Yollar Kongresi sebebiyle Milano’da bulunan Balkan Turizm Federas-

yonu Reisi Kocaeli Mebusu Reşit Saffet (Atabinen) Bey de Tür-

kiye’deki turizme dair bilgiler vermiştir. Heyet, Türk pavyonunda bu-

lunan büfede Vermout d’Honeurdan, sigaralardan, yemişlerden ve 

selofan kağıtlar içinde sunulan kehribar renkli üzümlerden oldukça 

memnun kalmışlardır. Milano’da yayınlanan hemen hemen bütün ga-

zeteler ki bunlar arasında Popolo d’Italia, Koriyera Della Sera, Amb-

rosia Sera ve Sekolo gazeteleri Türkiye pavyonundan ve modern Tür-

kiye’den sıklıkla bahsetmişlerdir. Gazete muharrirleri hemen her gün 

Türk pavyonunu ziyaret ederek Ticaret Umum Müdürü Naki 

Bey’den Türkiye’nin zirai, sanayi, iktisadi ve sosyal durumu hakkında 

bilgi almışlardır. Gazeteler, Türk pavyonunu düzenleyen heyete, tak-

dim merasimine, Türk pavyonunun modern teşhir tarzına, Türk mal-

larının kıymetine ve güzelliğine övgüler yağdırmışlardır. Türk pav-

yonu ziyaretçiler tarafından da ilgiyle karşılanmış, sergi hafta içi orta-

lama on bin kişi tarafından ziyaret edilirken hafta sonları bu sayı otuz 

beş bini geçmiştir. Türk pavyonunun Pazar günü insan seline maruz 

kaldığı, pavyonu ziyaret edenlerin büyük bir bölümünün Türk siga-

rası, üzüm ve incirini Milano’dan nerelerden tedarik edebileceklerini 

sordukları bildirilmektedir
48

. Türk panayırında üzüm, incir, zeytin-

yağı, tütün, halı başlıca ürünler arasında yer almıştır. Afişler Milano 

Sanayii Nefise Akademisine yaptırılmıştır. Ürünleri tanıtan İtalyanca 

broşürler ziyaretçilere sunulmuştur. Milano sergisinde sığla yağı satı-

 

48
 Zeki Doğanoğlu, “Milano’da Türkiye”, s. 1, 3; Zeki Doğanoğlu, “İtalya Kralının Zi-

yareti”, Cumhuriyet, Sekizinci Sene, No: 2866, 1 Mayıs 1932, s. 1, 6. 
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şında büyük gelişme kaydedilmiştir, bin kilo sığla yağı siparişi veril-

miştir. Keza İtalya’daki önemli deri ve eldiven fabrikaları büyük mik-

tarda ham deri satın almak istediklerini bildirmişlerdir
49

. 

Türk pavyonunu 30 Nisan’da İtalya Kralı III. Vittorio Emanuel 

ve maiyetinde bulunan yaverleri Jeneral Ansiniori di Beinzzo, Jeneral 

Martini, Milano Valisi, Belediye Başkanı ve sergi reisleri ziyaret etmiş-

tir. Bu ziyaret nedeniyle Türk pavyonunun merdivenleri Türk halıla-

rıyla donatılmıştır. Ticaret Umum Müdürü Naki Bey krala teşhir hak-

kında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Kral, Türk pavyonunda bulunan her 

ürünü dikkatle incelemiş, incirlerden bahsederek, incirleri eskiye na-

zaran daha ilerlemiş gördüğünü ifade etmiştir. Türk mallarının kıy-

met ve güzelliğini, işleme tarzını ve ambalajlarını takdir etmiştir. Pav-

yonda bulunan halıları, Hereke Fabrikası işlerini ve sabunları övmüş-

tür. Kral, Türk sabunlarının göz yakmadığını da dile getirmiştir
50

. Mi-

lano sergi reisi ve Milano’nun varlıklı kişilerinden olan Sinyor Uiero 

Puricelli, Türk heyeti şerefine bir yemek vermiştir. Bu ziyafette Tica-

ret Umum Müdürü Naki Bey, Milano Konsolosu Münir Pertev Bey, 

İtalya Nafia Bakanı Sinyor Araldo di Crollalanza ve birçok kişi bulun-

muştur
51

.  

Öyle anlaşılıyor ki, 1932 Beynelmilel Milano Numune Panayırı 

Türk mallarının tanıtımı açısından verimli geçmiştir. Zira panayır sı-

rasında Türk mallarından külliyetli miktarda sipariş alındığı ifade 

edilmektedir. Türk mallarını satın almak için sergide yer alan büroya 

bir hafta içinde yüzü aşkın ihracatçı müracaat etmiştir
52

. Paris ve Mi-

lano sergilerini düzenledikten sonra Türkiye’ye gelen Ticaret Umum 

Müdürü Naki Bey, Cumhuriyet’e verdiği beyanatta şunları belirtmiş-

tir: “Paris ve Milano’da Türk pavyonunu yüz binlerce kişi ziyaret etmiştir. Bu 

ziyaretlerden sonra birkaç yüz talep karşısında kalındı. Müracaatlar üzüm, in-

 

49
 Zeki Doğanoğlu, “Milano’da Türkiye”, s. 1, 3. 

50
 Zeki Doğanoğlu, “İtalya Kralının Ziyareti”, s. 1, 6. 

51
 Zeki Doğanoğlu, “Milano’da Türkiye”, s. 1, 3. 

52
 Zeki Doğanoğlu, “İtalya Kralının Ziyareti”, s. 1, 6. 



880 FEYZA KURNAZ ŞAHİN  

 

cir, fındık, zeytinyağı, orman mahsulatı, deri, meyan kökü, yapağı gibi madde-

lere aittir. Toptan müracaat edenler olduğu gibi perakende olarak da talepler 

binlere baliğ oldu. Şayet perakende bir satış mağazamız olsaydı çok iş yapardık. 

Paris’te tütün satışımız iyi olmuştur. İnhisar idaresinin satış şubesindeki bütün 

mallar kamilen satılmıştır. Avrupa, memleketimizi bir tütün mahsulat memle-

keti olarak tanımış bulunmaktadır. Halılarımıza da talepler çıkmıştır. Bilhassa 

Hereke halıları sair halılara nazaran mühim bir üstünlük göstermiştir. Pek 

kısa bir zamanda bu sergilerin feyizli neticelerini göreceğiz”53
. 

1932 Milano sergisinin verimli geçtiğine dair diğer bir gazete ha-

berinde ise Milano sergisinin çeşitli devletlere mensup 1.930.000 kişi 

tarafından ziyaret edildiği ifade edilmiştir. Bu sayının bir önceki yıl-

dan fazla olduğu, sergide mallarını teşhir eden ticaret erbabının 

4.554’e ulaştığı bildirilmiştir
54

.  

12 Nisan 1932’de Milano’da gerçekleştirilen panayır sırasında 

aynı zamanda bir kongre de düzenlenmiştir. 18 Nisan 1932’de Mi-

lano’da açılan “Otomobil Yolları Kongresine” Balkan Turizm Federas-

yonu Reisi Reşit Saffet Bey iştirak etmiştir. Saffet Bey, kongrede İstan-

bul-Londra yolunun Balkanlara ait kısımlarına ve bunların inşası için 

gerekli olan sermayenin bulunmasına dair beyanatta bulunmuştur. 

Reşit Saffet Bey, uluslararası ihtiyaçlar için yapılacak uluslararası yol-

ların uluslararası vasıtalarla temin edilmesi gerektiğini ileri sürmüş ve 

bu görüş kongre üyeleri tarafından da kabul edilmiştir
55

. 

Türkiye, İtalya ve Fransa ile olan ihracatını geliştirmeyi amaçla-

dığı için Paris ve Milano’da açılacak sergilerle ilgili firmaları ve tüccar-

ları haberdar etmiştir. Mesela 20 Mart 1933 tarihli ilanda 12-17 Nisan 

1933 tarihleri arasında açılacak Milano Beynelmilel Numunelikler 

Sergisi için bilgi verildikten sonra İtalya içinde altı kez seyahat için 

yüzde elli indirim kazanılacağı, bu indirimden faydalanmak için İtalya 

 

53
 “İktisadi Mehafilde: Paris ve Milano’da Türk İhracat Eşyası Talep Ediliyor”, Cum-

huriyet, Dokuzuncu Sene, No:2896, 31 Mayıs 1932, s. 2. 

54
 “Milano Sergisi Kapandı”, Cumhuriyet, Sekizinci Sene, No: 2865, 30 Nisan 1932, 

s. 3; “Milano Sergisini Gezenler”, Cumhuriyet, Sekizinci Sene, No:2871, 6 Mayıs 

1932, s. 5. 
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Konsolosluğuna, İtalyan Ticaret Odalarına, beynelmilel seyahat acen-

telerine müracaat edilebileceği bildirilmiştir
56

. Keza 12-17 Nisan 1933 

yılında yapılacak olan on dördüncü Milano Numuneler Sergisi için 

verilen ilanda sergiye iştirak için başvurulacak yerler ifade edilmiştir
57

. 

Bir diğer ilanda ise Milano sergisine iştirak edecek olan tüccarların 25 

Mart’ta vapurla hareket edecekleri, numunelerin de bugüne kadar 

gönderileceği, Türkiye için 100 metrelik müstakil bir pavyon ayrıldığı, 

Tütün ve Müskirat İnhisarları, İş ve Sanayi Kredi Bankası, Zingal Or-

manları Türk Anonim Şirketi gibi önemli kuruluşların sergiye iştirak 

edeceği duyurulmuştur
58

. Milano’da 1933 yılında başka bir sergi daha 

açılmıştır. Bu sergi 10 Mayıs’tan başlayarak Eylül ayının sonuna kadar 

devam eden Beynelmilel Güzel Sanatlar, Mimari ve Tefrişat Ser-

gisi’dir. İtalya hükümeti söz konusu sergiye iştirak edenlere İtalya da-

hilindeki bütün nakil vasıtalarında yarı yarıya indirim yapacağını du-

yurmuştur
59

.  

Türkiye 1939’da 12-27 Nisan 1939 tarihleri arasında açılacak olan 

Milano Sergisine de iştirak etme kararı almıştır. Buradaki Türk Pav-

yonuna memur olarak İktisat Vekâleti Türkofis Reisliği müşavirliğin-

den Mazlum Ataman görevlendirilmiştir. Türkofis raportörlerinden 

Hakkı Arman ve Hüsnü Sabuncuoğlu da görevliler arasındadır. Mi-

lano Sergisi için görevlendirilen memurlardan Mazlum Ataman ve 

Hakkı Arman’a masraflarına karşılık olarak 900, Hüsnü Sabuncu-

oğlu’na ise 700 lira verilmesi kararlaştırılmıştır. Sabuncuoğlu’nun 700 

lirasının Türkiye-İtalya kliringi B hesabından ödenmesi, kliring işleri-

nin aksaması halinde işlerin gecikmemesi ve acil ihtiyaçların karşılan-

ması için 1939 döviz cetvellerinin kongre, konferans ve sergilere işti-

rak faslı olarak İktisat Vekâleti adına ayrılmış tahsisattan her birine 

ayrıca yüzer liralık serbest döviz verilmesi İcra Vekilleri Heyeti’nin 

 

56
 “Milano Beynelmilel Numunelikler Sergisi”, Cumhuriyet, Dokuzuncu Sene, 

No:3186, 20 Mart 1933, s. 8. 
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 “14 üncü Milano Numunelikler Sergisi”, Cumhuriyet, Dokuzuncu Sene, No:3134, 
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20.03.1939 tarihli toplantısında karara bağlanmıştır. Görevlilere dip-

lomatik pasaport da verilmiştir
60

. 

Türkiye 1940 yılında da Milano Beynelmilel Panayırına katılmış-

tır. Türkiye, Milano ve Budapeşte beynelmilel panayırına resmen işti-

rak kararı alındıktan sonra Milano’da teşkil edilecek pavyon reisliğine 

Ticaret Vekâleti Standardizasyon Müdürü olup Dış Ticaret Dairesi 

Reis Muavinliği görevini üstlenen Faruk Sünter atanmıştır. Pavyon 

komiserliğine Dış Ticaret Dairesi Sergi ve Panayırlar Servisi Müşaviri 

Mazlum Ataman, yardımcılığa Dış Ticaret Dairesi Maddeler Seksi-

yonu Raportörlerinden Hilmi Öztarhan görevlendirilmiştir. Buda-

peşte Beynelmilel Panayırı Pavyon Reisliğine Dış Ticaret Dairesi Reisi 

Muavinlerinden Celâl Yerman, komiserliğine Maddeler Seksiyonu 

Raportörlerinden Sedat Ezdinli, yardımcılığa Sergi ve Panayırlar Ser-

visi Raportörlerinden Hüsnü Sabuncuoğlu ve her iki panayırdaki pav-

yonların dekorasyon işlerine Sergi ve Panayırlar Servisi Raportörle-

rinden Hakkı Arman’ın görevlendirilmeleri İcra Vekilleri Heyetinin 

30 Mart 1940 tarihli toplantılarında kabul edilmiştir. Görevlilere veri-

lecek ödenek 1940 yılı döviz cetvellerinde “Kongre, konferans ve sergilere 

iştirak” faslına konulan tahsisattan verilecektir. Bu kapsamda görevli 

memurların masraflarını karşılamak için toplam 1150 liralık serbest 

döviz verilmesi kararlaştırılmıştır
61

. Görevlilerden Faruk Sünter ile 

Hakkı Arman’a yol masrafı ve yevmiye olarak 250’şer, Mazlum Ata-

man ile Celâl Yerman’a 200’er, Hilmi Öztarhan ile Sedat Ezdinli ve 

Hüsnü Sabuncuoğlu’na 150’şer liralık serbest döviz verilmiştir
62

. Pa-

nayıra katılacak isimler belli olduktan sonra panayırlar sahasında 

Türk pavyonunun inşası, panayır alanında yapılması zorunlu hazırlık-

 

60
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ların zamanında tamamlanması için görevli memurların ivedilikle ha-

reket etmeleri Ticaret Vekâleti tarafından istenmiştir
63

. Türkiye, Mi-

lano 1940 Panayırında da görkemli bir pavyon oluşturmuştur
64

.  

e) Bari Sergisi 

Türkiye’nin iştirak ettiği diğer bir sergi ise İtalya’nın Bari ken-

tinde yapılan sergidir. Bari sergisinin yıllar içerisinde önemi ve başa-

rısı artmıştır. Türkiye 5-21 Eylül 1931 tarihleri arasında bu sergide 

aktif olarak bulunmuştur. 1931 yılı Bari Sergisine Türkiye dışında Ro-

manya, Çekoslovakya, Mısır, Yunanistan, Bulgaristan gibi devletler de 

katılmıştır. Bari Sergisinde yer alan Türk pavyonunda halı dokuyan 

bir Türk kızı ve tezgâh sergilenmiştir. Dönemin basınında Türk halı-

larının büyük beğeni kazandığı dile getirilmiştir
65

. Bari şehrinde dü-

zenlenen şark panayırının açılması münasebetiyle İsmet Paşa ve Pana-

yır Reisi M. Larocco arasında yazışmalar gerçekleşmiştir. Larocco’nun 

İsmet Paşa’ya gönderdiği telgrafta Türk pavyonunda gördüğü düzen-

den dolayı kendisini tebrik etmiştir. Türk pavyonunun kral ve kraliçe 

tarafından da çok beğenildiğini dile getirerek dost milletlerin iktisadi 

gelişmesine dair iyi temennilerini bildirmiştir. Bunun üzerine İsmet 

Paşa gönderdiği cevabi telgrafta, Türk pavyonu hakkında dile getiri-

len nazik düşünce ve duygulardan dolayı samimi teşekkürlerini bildir-

miş, mühim ve görülmeye değer Bari Panayırını düzenleyenleri tebrik 

etmiştir
66

. Türkiye 1932 yılındaki Bari Panayırını da iştirak etmiştir. 

Bu kapsamda Milano ve Paris Sergisine gönderilmiş olan eşya ve tab-

loların Bari Sergisinde de teşhir edilmesi kararlaştırılmıştır
67

. 

1931 yılında düzenlenen Bari Panayırına iştirak sonrasında pana-

yıra gönderilen eşyaların tesliminde sıkıntılar yaşandığı da anlaşılmak-
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tadır. Örneğin Kadınlar Esirgeme Derneğinden Bari Panayırına gön-

derilen eşyaların Sanayi Birliği ile İstanbul Gümrük İdaresi arasında 

çıkan ihtilaf nedeniyle yerine ulaştırılamadığı anlaşılmaktadır. Sanayi 

Birliği, Eylül ayında Bari Panayırına milli mamulat göndermiş ve bu-

rada Türk pavyonu yapılmıştır. Sergi bittikten sonra bu pavyondan 

geri gelen eşyalar yerlerine gönderilirken Kadınlar Esirgeme Derne-

ğine ait eşya uzun süre gümrük idaresi tarafından birliğe verilmemiş-

tir. Gümrük bu eşyayı yabancı mal addederek gümrük resmi ve mua-

mele vergisi istemiştir. Sanayi Birliği bu malların Türk kadınlarına ait 

olduğunu ve pavyonda teşhir edildiğini Türk konsolosluğundan al-

dığı belgelerle ispat etmiş ise de İstanbul gümrüğü durumu kabul et-

memiştir. Bu durum uzun süre çözüme ulaştırılamamıştır. Yetim ço-

cuklara ait bu malların idari bir muamele yüzünden aylarca rutubetli 

yerlerde kalması eşyanın zarar görmesine neden olmuştur. Ayrıca Sa-

nayi Birliği, Kadınlar Esirgeme Derneği’ne mahcup düşmüştür
68

.  

f) Roma Beynelmilel Sergisi 

Türkiye, Roma’da açılan uluslararası sergi ve panayırlara da özel 

bir ilgi göstermiştir. Örneğin 21 Nisan 1942 yılında yapılması planla-

nan Roma Beynelmilel Sergisine Türkiye 1939 yılından itibaren ha-

zırlanmaya başlamıştır
69

. 1942 Roma Sergisi farklı milletlerin ortaya 

koydukları eserleri bir araya getirmek için altı ay süreyle açılması plan-

lanmış bir sergidir. Sergi, “Esposizione Universale di Roma” adında hü-

kümetin emri altında çalışan bir kuruluş tarafından organize edilmiş-

tir. Sergi umumi bir komiserlik aracılığıyla idare edilmiş olup sergi 

komiserliğine Senatör Vittiorio Cini getirilmiştir. Komiserlik sergi için 

çeşitli ülkeler tarafından talep edilebilecek her türlü bilgiyi vermek 

için çalışmıştır
70

.  
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İtalya hükümeti, Türkiye’yi, Hariciye Vekâleti aracılığıyla 29 Ey-

lül 1938’de sergiye resmen katılması için davet etmiştir. Davet mektu-

bunda İtalya hükümetinin, çeşitli milletler tarafından maddi ve fikri 

faaliyet sahasında şimdiye kadar meydana getirdiği eserleri bir arada 

toplamak amacıyla 1942 senesinde Roma’da tahminen altı ay sürecek 

beynelmilel bir sergi açmayı planladığı ifade edilmiştir. Mektupta 

Roma Sergisinin, 22 Teşrinisani 1928’de Paris’te imzalanmış olan bey-

nelmilel sergilere ait mukavelenamenin esaslarına uygun olarak dü-

zenlendiği hatırlatılmıştır. Keza serginin 5 Nisan 1938’de Beynelmilel 

Sergiler Bürosu tarafından birinci sınıf umumi sergi mahiyetini ka-

zandığı da vurgulanmıştır. Ayrıca serginin uluslararası alanda yaşanan 

gelişmeleri görmek ve ülkelerin dünya medeniyetine yaptıkları katkı-

ların ortaya konulmasını sağlamak açısından önemli olduğu bildiril-

miştir. Bu noktada tarihe ve medeniyete büyük hizmetler noktasında 

Türkiye hükümetinin de bu sergiye iştirak etmesi temenni edilmiştir. 

Davet mektubunda İtalya hükümetinin Türkiye ile İtalya arasında 

mevcut dostluk rabıtalarını artırmak istediği de bildirilmiştir
71

. Bu da-

vet üzerine Hariciye Nezareti Başvekâlete bir yazı göndererek İtalya 

hükümetinin davetini iletmiştir. Ancak İktisat Vekâleti hükümetin her 

mali yıl zarfında resmi olarak iştirak edeceği uluslararası dış sergi ve 

panayırlar için ancak o mali yılın bütçesi imkanlarına göre kaynak 

ayırdığını ifade ederek 1942’de açılacak olan sergiye resmen iştirak 

hakkında şimdilik bir karar verilmesine imkan olmadığını bildirmiştir. 

Bunun üzerine Hariciye Vekâleti, İktisat Vekâletinin bildirdiği görü-

şün mantıklı olduğunu belirtmekle beraber Roma Beynelmilel Sergi-

sinin fevkalade önemli olduğu, dünyanın her yerinden önemli eserle-

rin sergileneceği, Türkiye’nin katılım sağlaması halinde bunu bir an 

evvel İtalya’ya bildirmek gerektiği, sergi hazırlıklarının uzun bir müd-

det alacağı ifade edilmiştir
72

.  

Hariciye Vekâleti tarafından Başvekâlete gönderilen diğer bir ya-

zıda ise serginin esasları ve teferruatı hakkında gerekli planlamanın 
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yapılması için 15 Nisan 1939’da sergi komitesinin ilk toplantısını ya-

pacağı, bu itibarla Türkiye’nin sergiye katılmayı kabul etmesi halinde 

15 Nisan’da yapılacak olan sergi komitesi toplantısında temsil edilmesi 

gerektiği bildirilmiş ve toplantıya katılmak için bir temsilcinin görev-

lendirilmesi istenmiştir
73

.  

Nihai olarak Türkiye, İcra Vekilleri Heyeti’nin 08.06.1939 tarihli 

toplantısında 21 Nisan 1942 tarihinde açılacak olan Roma Beynelmilel 

Sergisine Türkiye’nin iştirakinin uygun olduğuna karar vermiştir. 

Türkiye’nin bu sergiye katılması için gerekli çalışmaları Ticaret 

Vekâleti yapacaktır. Bu bağlamda Vekâlet sergi için yapılacak düzen-

lemeler ve alınacak tedbirlerin planlanması amacıyla Dış Ticaret Dai-

resi Reisinin başkanlığı altında ve vekâlet temsilcilerinden oluşan bir 

komisyon teşkil etmiştir. İlgili vekâletler bu komisyonda yer alacak 

temsilcileri seçerek, vekâlete bildirmişlerdir
74

. Mesela Sıhhat ve İçti-

maî Muavenet Vekâletinden komisyon temsilcisi olarak Sağlık Propa-

gandası ve İstatistik Umum Müdürlüğü Mütehassıslarından Dr. 

Remzi Gönenç seçilmiştir
75

. Dahiliye Vekâletini temsilen, Mahalli İda-

reler Umum Müdürlüğü Belediyeler Muamelât Şubesi Müdürü Nec-

mettin Ergin görevlendirilmiştir
76

.  

Ancak öyle anlaşılıyor ki hazırlıklar erken başlamasına rağmen 

Roma Sergisi II. Dünya Savaşının ağır şartları nedeniyle belirlenen 

tarihte faaliyete geçememiştir. Zira Roma Büyükelçiliğinden Hariciye 

Vekâleti aracılığıyla alınan bir yazıda 1942 Roma Beynelmilel Sergisi-

nin belli olmayan bir tarihe ertelendiği hakkında radyoda ve matbu-

atta bazı haberlerin yayıldığı bildirilmiştir. Bunun üzerine hükümet, 

söz konusu haberlerin resmi bir kaynaktan çıkıp çıkmadığının tespit 

edilmesi için Hariciye Vekâletinden bilgi talep etmiştir. Hariciye 

Vekâletinden gönderilen cevabi yazıda 1942 Roma Beynelmilel Sergi-
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sinin ertelenmesi hakkında resmi bir tebliğ alınmadığı ancak gazete-

lerde ve radyolarda yapılan ilanları resmi mahiyette kabul etmek ge-

rektiğini dile getirmiştir. Zira Vekâletin bildirdiğine göre İtalya hükü-

meti, sergi inşaatı için daha önceden tahsis ettiği demiri harp ihtiyaç-

ları için kullanmıştır. Bu nedenle sergi inşaatı durdurulmuştur. Diğer 

hükümetlerin de sergi için yürüttükleri faaliyetleri durdurdukları bil-

gisi paylaşılmıştır. Bunun üzerine 1942 Roma Beynelmilel Sergisi için 

oluşturulan komisyonun faaliyete geçmesine lüzum kalmadığı, sergi-

nin ertelenmesi ile ilgili resmi kanallardan kesin olarak bilgi edinilme-

sinin uygun olacağı ifade edilmiştir
77

. Serginin ertelenip ertelenmeye-

ceği hususunda yazışmalar bir süre daha devam etmiştir. Çünkü İtalya 

hükümeti serginin ertelendiğini resmi olarak duyurmamıştır
78

. Bu-

nun üzerine Başvekâlet Müsteşarı tarafından Hariciye Vekâletine 

gönderilen farklı bir yazıda 1942 Roma Beynelmilel Sergisinin belli 

olmayan bir tarihe ertelendiğinin İtalyan gazetelerinde ve radyosunda 

duyurulduğu bildirilmiştir
79

. Sonraki dönemde Türkiye’nin bu ser-

giye iştirak edip etmediği tespit edilememiştir. 

g) Paris Sergisi  

İlk olarak 1904 yılında açılan Paris Sergisi 1914 yılında Paris Ti-

caret Odası ve Belediye Meclisi tarafından yeniden faaliyete geçiril-

miştir. Sergi, Batı Avrupa’nın en büyük ve en geniş ticaret pazarı olup 

önemli bir alım-satım merkezidir. Paris sergisinin uluslararası ticaret 

üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bu yönüyle panayır dünya-

nın en iyi sergilerinden birisi olarak ifade edilmiştir. Panayırda Fransız 

imalatı mallar daha fazla olmakla beraber diğer ülkelere ait ticari ve 

sanayi ürünleri de sergilenmiştir. Çeşitli ülkelere mensup tüccar ve 

sanayiciler bu panayıra büyük rağbet göstermişlerdir
80

. Paris Sergi-

sinde özellikle ihtiyaç malları, gıda maddeleri, mefruşat ürünleri, alet 

ve edevatın en gelişmiş modelleri sergilenmiştir. Tanınmış markalar 
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piyasaya en yeni modellerini sürmek için Paris Sergisini beklemeyi uy-

gun bulmuşlardır. Paris Sergisi zaman içinde büyümüş, katılan firma 

sayısı yıldan yıla artış göstermiştir. Mesela 1904’te 497, 1917’de 1.750, 

1925’te 5.500, 1929’da 7.392, 1931’de 7.620 firma sergiye iştirak et-

miştir
81

. Türkiye de Paris Sergisine katılan ülkeler arasındadır. Bu 

bağlamda sergiye katılımın en iyi şekilde sağlanması için gazeteler yo-

luyla ilanlar verilerek dış ticaretle uğraşan tüccarlar sergiden haber-

dar edilmiştir. Mesela Cumhuriyet’in 30 Ocak 1930 tarihli nüshasında 

Poznan ve Paris Panayırlarının içerikleri ve katılım şartları hakkında 

tüccarlara verilen ilanda Paris Panayırının 17 Nisan 1930’da açılacağı 

ve on üç gün süreceği, bu panayırda her türlü sanayi eserinin teşhir 

edilebileceği dile getirilmiştir
82

. Bu ilanlar sonraki yıllarda da tekrar-

lanmıştır
83

. 

Türkiye’nin Paris’te düzenlenen kültürel ve sanatsal amaçlı sergi-

lere de iştirak ettiği görülmektedir. Örneğin Fransa, Paris’te Louvre 

sarayında açılacak olan Beynelmilel Bizans Sanayi ve Sanatı Sergisine 

Türkiye’yi de davet etmiştir. Türkiye bu davete olumlu cevap vermiş, 

İcra Vekilleri Heyetinin 20 Mayıs 1931 tarihli toplantısında eserlerin 

teşhir edildikten sonra iade edilmesi şartıyla Türkiye’nin bu sergiye 

katılması uygun görülmüştür. Türkiye Maarif Vekâleti kanalıyla ser-

giye gönderilecek eşyaları tespit etmek için harekete geçmiştir. Bu 

eserlerin nakliye ve sigorta masrafları ile eserleri götürecek memurla-

rın harcırahları sergi komitesi tarafından karşılanmıştır
84

. Kısa zaman 

içinde Paris’te Bizans Sanatı Sergisine gönderilecek eserler listesi ha-

zırlanmıştır. Bu eserler arasında Aya Oydokya’yı tasvir eden ve beyaz 

mermer üzerine renkli taşlar ile yapılmış mozaik bulunmaktadır. Eser 
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1929 senesinde müze tarafından Fenari İsa Camisinde yapılan hafri-

yat esnasında bulunmuştur. Diğer eser Lapseki’de bulunan gümüş 

tepsidir. Taht üzerinde oturmuş bir ilaheyi, muhtelif hayvanları ve iki 

kadın tasvirlerini ihtiva etmektedir. Paris’e gönderilen eserlerden bir 

diğeri ise Hz. İsa ve 12 havarisinin resimlerini içeren gümüş tepsi olup 

bu eser de Halep civarında bulunmuştur. Sergilenecek diğer eser ise 

Adana’da bulunmuş olan ve iki tarafında da kabartma olan Hz. İsa’nın 

hayatına ait resimlerle müzeyyen iki adet madalyondur. Eserler İstan-

bul Asarıatika Müzeleri tarafından hazırlanmıştır. Paris Bizans Sanatı 

Sergisi için seçilen eşyanın müzeler müdür muavini Arif Müfit Bey va-

sıtası ile Paris’e gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Arif Müfit Bey’in se-

yahat ve Paris’te ikamet masrafları için sergi komitesi tarafından 6000 

frank verilmiştir. Sergi bittikten sonra eşyaların İstanbul’a gönderil-

mesi planlanmıştır. Eserler nakliyat, hırsızlık ve her türlü hasara karşı 

3000 İngiliz lirası mukabilinde sigortalanmıştır
85

.  

Türkiye, sergi masraflarını azaltmak için birbirine yakın tarih-

lerde düzenlenen sergilerde aynı numuneleri kullanmayı uygun bul-

muştur. Örneğin 13 Mart 1932 tarihli ve Gazi Mustafa Kemal imzalı 

bir kararnamede Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından iştirak 

edilen Leipzig sergisinde teşhir edilen numunelerden istifade edilerek 

Nisan ve Mayıs aylarında açılacak Paris ve Milano sergi ve panayırına 

katılmanın faydalı ve az masraflı olacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine 

İcra Vekilleri Heyeti’nin 13 Mart 1932 tarihli toplantısında üç farklı 

şehirde düzenlenecek olan panayır ve sergiye katılmak için gerekli 

olan yirmi beş bin liranın İktisat Vekâleti bütçesinin 667. faslının bi-

rinci maddesindeki tahsisattan harcanmasına karar verilmiştir
86

. 

Türkiye 1932 Milano panayırının ardından 24. Beynelmilel Paris 

Sergisine görkemli bir pavyon oluşturarak iştirak etmiştir. Tür-

kiye’nin Paris’teki bu başarılı propagandası basına da yansımıştır. Zeki 

Doğanoğlu tarafından kaleme alınan ve Cumhuriyet gazetesinin 28 
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Mayıs 1932 tarihli nüshasında yayınlanan yazıda Paris’teki sergi faali-

yeti ayrıntısıyla aktarılmıştır. Yazıya göre, Milano Beynelmilel Sergisi 

27 Nisan’da sona erince burada teşhir olunan eşyalar ambalajlanarak 

4 Mayıs’ta açılacak Paris Sergisine yetiştirilmiştir. Paris sergisi için kısa 

zaman içerisinde pavyon hazırlamak kolay olmamıştır. Fakat geceli 

gündüzlü mesai harcanarak İtalya ve Fransa Şimendifer İdarelerinin 

gösterdiği kolaylık sayesinde eşyalar ambalajlanarak nakledilmiştir. 

Sergi için kullanılan tüm emtia, grafikler, afişler Paris sergisinde de 

ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. Serginin açılışı 4 Mayıs sabahı 

Ticaret, Posta ve Telgraf Bakanı M. Louis Rollin tarafından yapılmış-

tır. Davetliler Sall des Acheteuz’da toplanmış ve serginin açılış mera-

simi pavyonların ziyaretiyle başlamıştır. Türk pavyonu sabah saat 11 

gibi bakan ve maiyetleri, Paris Büyükelçisi Münir Bey, Sefaret Müste-

şarı Tahsin Bey ve Konsolos Fuat Beyler tarafından ziyaret edilmiştir. 

Ticaret Bakanı M. Rallin, Türk mahsulü olan üzüm, tütün ve bilhassa 

incir ve halıları takdir etmiştir. Sergi heyetine tebriklerini iletmiştir. 

Serginin açılışının ardından sergi komitesi tarafından öğlen ziyafeti 

verilmiştir. Bu ziyafete Türkiye’yi temsilen Paris Büyükelçisi Münir 

Bey, Sefaret Müsteşarı, Ticaret Umum Müdürü Naki Bey katılmıştır. 

Ziyafette İtalya Korporasyon Bakanı M. Bottai ve Paris Ticaret Teşki-

latı Reisi hazır bulunmuştur. Ziyafete başkanlık yapan Ticaret Bakanı 

sergilerin faydalarından bahseden uzun bir konuşma yapmıştır. Bu 

bağlamda Bakan, sergilerin mevcut iktisadi durumun olumsuzlukları 

sebebiyle ülkelerarası ticari iş birliğini artırmaya yönelik faydalı bir gi-

rişim olduğunu söylemiş ve sergiye katılan devletlere ve müesseselere 

teşekkür etmiştir. Teşekkür konuşmasında Türkiye İktisat Vekâleti 

Ticaret Umum Müdürü Naki Bey’in Paris sergisine gönderilmiş olma-

sına işaret ederek Türkiye’yi selamlamıştır
87

.  

Türk pavyonu sergi alanının girişine yakın Mihanik salonunun bir 

köşesinde yüz yirmi metrelik kare bir alanda oluşturulmuştur. Leipzig 
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ve Milano’da sergilenen Türk malları için Milano’da açık mahon ren-

ginde camlı kutular imal ettirilmiş ve eşya Paris Türk pavyonunda 

bunlarla teşhir edilmiştir. Pavyonun tanzimi Paris Ticaret Mektebi 

Sergi Öğretmeni M. Sarvoi tarafından yapılmıştır. Ziyaretçiler Türk 

pavyonunu diğer stantlarla karşılaştırarak Türk standının diğer stant-

lardan üstün olduğunu dile getirmişlerdir. Türk pavyonunun teşhir 

tarzı üç temel kısımdan oluşmuştur. Birinci kısım teşhir edilecek em-

tiayı içermektedir. İkinci kısımda emtiaya ait grafikler sergilenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise emtia hakkında kapsamlı bilgi veren afişler ser-

gilenmiştir. Ayrıca emtia hakkında bastırılmış renkli broşürler ziyaret-

çilere dağıtılmıştır
88

.  

Paris’te yayımlanan Le Soir ve Le Khmers adlı gazeteler sütunla-

rında Türk pavyonunun resimlerine yer vererek pavyon hakkında be-

ğenilerini ifade etmişlerdir
89

. Keza Fransız gazetelerinden Excelsior, 

Paris Sergisinde Türkiye şubesinin dikkatleri üzerine çektiğini ve çok 

başarılı olduğunu yazmıştır. Söz konusu gazete panayırdaki Türk şu-

besinin fotoğrafını vermiş ve Türkiye’nin ihracat eşyasının sürümünü 

artırmak için sarf ettiği gayretin takdir edilmesi gerektiğini bildirmiş-

tir. Yazının devamında şu ifadeler yer almıştır: “Türkiye’de Cumhuriyet 

rejimi harici ticaretini terakki ettirmek için büyük gayretler ibraz etmektedir. 

Harici ticaret için ayrıca bir ihracat ofisi ihdas olunmuştur. Türkiye beynelmilel 

panayırlara muntazaman iştirak ediyor. Paris panayırına dahi iştirak etmiş ve 

burada başlıca ihracat eşyasını teşhir eylemiştir. Bu eşya arasında tütün, kuru 

üzüm, incir, halı ve sair vardır.” Paris’te çıkan “Journal de Commerce” tica-

ret gazetesi de Paris Panayırı münasebetiyle yazdığı bir makalede 

Türk pavyonundan, Türk mahsulat ve mamulatından övgüyle bahset-

miştir. Makalede genç Türkiye’nin siyaseten olduğu kadar iktisadi açı-

dan da bağımsızlığını elinde bulundurduğu, milli sanayiyi teşkilatlan-

dırarak kuvvetli adımlar attığı dile getirilmiştir
90

.  
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Öte yandan sergi radyosunda düzenli olarak Türk pavyonunun 

propagandası yapılmıştır. Kaynaklardan ifade edildiğine göre Türk 

pavyonunu gezen ziyaretçiler teşhir olunan üzüm, incir ve diğer em-

tiayı Paris’te hangi mağazalarda bulabileceklerini sormuşlardır. Tür-

kiye ile ithalat yapmak isteyen tüccarlar Milano’da olduğu gibi Paris’te 

de yüz elliye yaklaşmıştır. Firma sahipleri veya firma mümessilleri bü-

roya gelerek Ticaret Umum Müdürü Naki Bey’den çeşitli ürünler 

hakkında bilgi almışlar ve ihracat firmalarının adreslerini edinmişler-

dir. Netice olarak Paris Beynelmilel Sergisinde Türkiye’nin toplumsal, 

iktisadi vaziyeti, ihracat malları, ihracat firmaları hakkında etkili bir 

propaganda yapılmıştır. Türkiye’nin Leipzig, Milano, Paris ve diğer 

beynelmilel sergilere katılmasının büyük faydalar sağladığı görülmüş-

tür
91

.  

Türkiye, Fransa’da gerçekleştirilen farklı panayırlara da davet 

edilmiştir. Örneğin 5 Ekim 1932 tarihinde Paris Büyükelçiliği vasıta-

sıyla Hariciye Vekâletine gönderilen davet mektubunda Fransa Baş-

vekili ve Lyon şehri Belediye Reisi Mösyö Herriot, 9 Mart 1933’te 

Lyon şehrinde açılacak olan ve hemen bütün Avrupa devletlerinin ve 

hatta Mısır’ın iştirak edeceği panayıra Türkiye’nin de katılmasını istir-

ham edildiği bildirilmiştir. Hariciye Vekâleti yazının sonunda Fransa 

Başvekilinin mektubunu ve Lyon Panayır Heyeti’nin davet mektu-

bunu eklemiştir
92

. Ancak arşiv kaynaklarında sergiye katılım konu-

sunda alınan karar tespit edilememiştir.  

h) Viyana Beynelmilel Panayırı 

Türkiye iktisadi alanda tanıtım ve propagandasını yapmak ama-

cıyla Viyana’da yapılan uluslararası sergi ve panayırlara davet edilmiş 

ve bu panayırlara resmi olarak da iştirak etmiştir. Ancak bu panayır-

lardan evvel Viyana’da Türk sanatına ilişkin özel olarak düzenlenen 

sergiden bahsetmek gereklidir. 1932’de Viyana’da “Türk Eserleri Ser-

gisi” açılmıştır. Türkiye sergi için Topkapı Müzesinden bazı eserler ile 

 

91
 Zeki Doğanoğlu, “Propaganda Böyle Olur”, s. 1-2; “Dün Paris’te Açılan Panayır”, 

Cumhuriyet, Onbirinci Yıl, S 3954, 20 Mayıs 1935, s. 3. 

92
 BCA, 30.10.0.0./244.650.14, Tarih:5 Ekim 1932. 



 TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI SERGİ, FUAR VE 

PANAYIRLARA İŞTİRAKİ (1929-1939) 

893 

 

 

içinde Kanuni Sultan Süleyman’ın elbiselerinin de yer aldığı eşyaları 

sergilenmek üzere Viyana’ya göndermiştir
93

. Viyana’da Türk Sanai 

Sergisi, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Avusturya Cumhurbaşkanı Wil-

helm Miklas’ın fahri himayesinde açılmıştır. Serginin fahri riyasetini 

Türkiye adına İsmet Paşa, Hariciye ve Maarif Vekilleri, Viyana Sefiri 

Hamdi Bey ve Avusturya adına Başvekil Dr. Bureş, Hariciye ve Maarif 

Bakanları, Viyana Belediye Başkanı ve yardımcısı, Avusturya’nın Tür-

kiye sefiri August Kral yapmıştır. Sergide Türk ince sanatının orijinal 

örneklerini yansıtan üç yüz numune sergilenmiştir. Özellikle İstanbul 

Topkapı Sarayı, Çinili Köşk ve Evkaf Müzelerinden özel olarak gön-

derilmiş tarihi eşya ile Viyana müzelerinden toplanmış Türk sanatına 

ait üç yüzden fazla nadide eser yer almıştır. Serginin açılması fikrini 

ortaya atan ve bu konuda maddi ve manevi fedakârlıklarda bulunan 

kuruluş ise Viyana Sanatkârlar Birliği’dir. Kuruluş bu faaliyet için bir 

yıl evvelden harekete geçerek yapılan çalışmalar neticesinde Türk sa-

natına ait nadide bir koleksiyonu sergilemeyi başarmıştır. Serginin 23 

Kanunusani 1932’de yapılan açılış merasiminde Avusturya Cumhur-

başkanı önemli bir konuşma yapmıştır. Wilhelm Miklas konuşmasında 

yeni Türkiye’nin yükselişinin Avrupa’da takdirle izlendiğini ve Avru-

palıların bunu büyük bir sempati ve samimi bir ilgiyle takip ettiğini 

dile getirmiştir. Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin fevkalade 

dostane olduğu, bu dostluğun yalnız siyasi değil aynı zamanda kültü-

rel olduğunu belirtmiştir. Serginin Viyana’da açılması için himaye ve 

yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi 

Mustafa Kemal’e derin teşekkürlerini bildirmiştir. Miklas, konuşması-

nın sonunda sergiyi düzenleyen komiteye ve Türkiye’nin Viyana Bü-

yükelçisi Hamdi Bey’e teşekkür etmiştir. Sergide Topkapı Sarayı Mü-

zesi’nden getirilen İkinci Sultan Beyazıt ve Kanuni Sultan Süleyman’a 

ait elbiseler, diğer Türk müzelerinden alınan Selçuklu devrine ait el-

biseler, eski halılar, kumaşlar, kitap rahlesi, altın ziynet eşyaları, kita-

belerden resimlerden ve özel şahıslardan toplanmış üç yüzü geçen 

halı, kumaş, yemek takımları ve silahlar teşhir edilmiştir. Bu eşyanın 
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tarihi kıymetine göre tasnifini İslam Tarihi Sanatı uzmanlarından Dr. 

K. Biavensteiner yapmıştır. Serginin açılışına üst düzey devlet görev-

lileri, diplomatlar, Türk tebaası, Viyana’nın münevverleri ve basın 

mensupları katılmıştır 
94

.  

Basından takip edilebildiği kadarıyla 15 Şubat 1932’de açılan Vi-

yana Türk Sergisi Mart ayının sonlarına kadar ziyaretçilere açık tutul-

muştur. Sergiye basın da büyük ilgi göstermiştir. Viyana’da çıkan ga-

zetelerden biri bu serginin Avusturya için büyük bir şeref olduğunu 

dile getirerek, Viyana’daki Türk sefirine teşekkür edilmiştir. Viyana 

matbuatı serginin açılmasından evvel bu konuyla ilgili birçok resim ve 

makale neşretmiştir. Radyoda ve ilmi toplantılarda sanat tarihi uz-

manları tarafından konferanslar verilmiş, projeksiyon gösterilmiştir. 

Avrupa’da ilk defa tesis edilen Türk kültürüne ait bu sergi hakkında 

Macaristan, Çekoslovakya, Almanya, İsviçre basınında da yazılar çık-

mıştır. Basında yer alan yazılarda Türklerin kendilerine has Avrupa 

ve Asya milletleri sanat üslubuna etki edecek derecede yüksek, müsta-

kil ve hakim bir sanat ve medeniyetinin varlığına dikkat çekilmiştir. 

“Neues Wiener Tagblatt” ve “Reischpost” gazetelerinde Türk sanatının 

kendine has bir karaktere sahip olduğu, bunun yanında yeni bir saha 

arz ettiği, sergide yer alan örneklerin tam anlamıyla milli eserlerden 

oluştuğu dile getirilmiştir. Türk’ün göçebelik hayatından çıkıp yüksek 

bir sanat yaratmak kabiliyetine yükseldiği vurgulanmıştır
95

. 

Türkiye özel temalı sergiler dışında Viyana’da düzenlenen ulusla-

rarası sergilere de önem vermiştir. Bunun için Viyana’da düzenlenen 

sergilerle ilgili kamuoyu bilgilendirilmiş, ulusal basında ilanlar veril-

miştir. Örneğin 9-5 Mart 1930 yılında ve 8-15 Mart 1931’de düzenle-

nen Viyana Beynelmilel Panayırına katılımın sağlanması için gazete-

lere verilen ilanlarda, Viyana Beynelmilel İlkbahar Sergisinin ziyaret 
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edilmesi gerektiği, Avrupa’nın en önemli alım merkezi olduğu, Avus-

turya’nın bütün sanayi merkezleri ve Avrupa’nın en önde gelen dev-

letlerinin çok ucuz mallar teşhir edecekleri ifade edilmiştir. İyi ve ucuz 

mal tedariki için Viyana Sergisinin kaçırılmayacak bir fırsat olduğu-

nun altı çizilmiştir. Sergi ile ilgili geniş bilginin İstanbul ve Ankara’da 

bulunan Avusturya sefaretinden alınabileceği, İstanbul-Viyana seya-

hati için bilet fiyatlarında indirime gidildiği belirtilmiştir
96

. Avusturya 

hükümetinin sağladığı kolaylıklar tüccarlar açısından faydalı olmuş-

tur. Bu sayede sergilere iştirak eden tüccarlar dünya piyasalarında 

Türk mallarını satmak ve Türkiye’nin ihracatını artırmak fırsatı bul-

muşlardır
97

. 

ı) New York Sergisi 

Uluslararası sergiler içerisinde adından sıkça söz ettiren diğer bir 

sergi ise New York Sergisi’dir. Sergi geniş bir alana yayılmakta olup 

New York yakınlarındaki bataklığın kurutulması ile oluşturulmuştur. 

New York belediyesi sergi için 125 milyon dolar harcamıştır. Sergi 

ABD’nin kuruluşunun 150. yıldönümüne rastladığından önemli gös-

teriler de planlanmıştır. Sergi heyetinin ilgili ülkelere ve kurumlara 

verdiği bilgiye göre sergi en az 60 milyon insana ulaşacak şekilde plan-

lanmıştır. Yani her ülke asgari 60 milyon kişinin karşısında propa-

ganda yapacaktır. Serginin diğer önemli yanı ise ABD’den serbest dö-

viz çekilmesini sağlayacak olmasıdır. Türkiye 30 Nisan 1939’da açıl-

ması planlanan sergiye davet edilmiştir
98

.  

New York Sergisi Paris Sergisi gibi oldukça büyük çaplıdır. Hatta 

Paris Sergisinin baş mimarı olan M. Greber 1939 yılında açılacak olan 

New York Sergisi heyeti tarafından fen müşaviri olarak ABD’ye davet 

 

96
 “Viyana Beynelmilel Sergisi”, Cumhuriyet, Altıncı Sene, No: 2064, , 4 Şubat 1930, 

s. 7; “Viyana Beynelmilel Sergisi”, Cumhuriyet, Altıncı Sene, No:2067, 7 Şubat 1930, 

s. 7; “Viyana Beynelmilel İlkbahar Sergisi”, Cumhuriyet, Yedinci Sene, No: 7441, 22 

Şubat 1931, s. 7. 

97
 “Viyana ve Peşte Sergileri”, Cumhuriyet, Sekizinci Sene, No: 2831, 24 Mart 1932, 

s. 1-2. 

98
 “New York Sergisine Hazırlık”, Cumhuriyet, Onbeşinci Yıl, S 5057, 12 Haziran 

1938, s. 1, 7. 



896 FEYZA KURNAZ ŞAHİN  

 

edilmiştir. New York Sergisi pavyonların taksim tarzı ve mevkileri açı-

sından 1937 Paris Sergisine benzer şekilde yapılmıştır. Ancak iki sergi 

arasında önemli farklar vardır. New York Sergisi aynı zamanda hem 

bir sanayi panayırı hem de beynelmilel sergi mahiyetinde olması ne-

deniyle eğlencenin de ön plana çıktığı bir sergi özelliği taşımıştır. New 

York Sergisi özel bir grubun teşebbüsü ile yapılmıştır. Bu grup hükü-

metten beş yüz hektarlık bir arazinin imtiyazını almıştır. Paris sergisi-

nin “modern hayatta sanat ve teknik” teması sembol olarak alınmıştır. 

New York Sergisi için de sembol olarak yirmi metre yüksekliğinde bir 

dikili taş tasarlanmıştır. Bu dikili taş serginin merkezini teşkil etmiş, 

diğer şubeler bu merkezin etrafında toplanmıştır. Amerikalılar sergi-

nin oluşturulmasında sadelikten yana olmuşlar ve bir yıl evvelden en 

ince ayrıntısına kadar sergiyi hazırlamışlardır
99

. 

Birçok ülkeye ait ekipler pavyonlarının başında bulunmak üzere 

New York’a gitmişlerdir. ABD hükümeti Türkiye, Yunanistan, Bulga-

ristan, Romanya, Yugoslavya, Mısır, Sovyet Rusya, Çekoslovakya, İs-

veç, Norveç, Fransa, Danimarka, İtalya, İngiltere, Belçika, Kanada, 

Japonya, Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler için sergide beşer yüz metre 

büyüklüğünde pavyonlar yaptırmıştır. Sadece pavyonların iç dekoras-

yonları sahiplerine bırakılmıştır. Bazı ülkeler kendilerine ayrılan bu 

pavyonlar dışında ayrıca özel pavyonlar yaptırmak amacıyla sahalar 

almışlardır. Özel pavyon sahaları en geniş olan ülkeler İngiltere, 

Fransa, İtalya ve Sovyetler Birliği’dir. Milletler Cemiyeti ve İsviçre de 

ayrı ayrı iki özel pavyon oluşturmuştur. Mısır ise ABD turizmini Mı-

sır’a çekmek amacıyla ayrıca bir turizm pavyonu yaptırmak için hare-

kete geçmiştir. Altı ay açık bulunacak sergi sırasında her gün bir mem-

leketin günü kutlanmıştır. Türk günü olarak 24 Temmuz belirlenmiş-

tir. O gün bütün New York sinemalarında Türk filmlerinin gösteril-

mesi ve Türkiye hakkında konferanslar verilmesi ve yarışmalar düzen-

lenmesi planlanmıştır
100

.  
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Türkiye 1939 yılının Nisan ayında ABD’de düzenlenen Beynelmi-

lel New York sergisine iştirak etmiş ve bir Türk pavyonu açmıştır. Bu 

sergiye numune göndermek için bütün kurumlardan ürünler toplan-

mıştır. New York Sergisi için yapılan hazırlıklar basına da yansımıştır. 

Cumhuriyet’in 30 İkincikanun 1939 tarihli nüshasında yer alan “New 

York Sergisine Ait Son Hazırlıklar” başlıklı yazıda sergide teşhir olunacak 

Türk mallarının hazırlanmasına ilişkin bilgiler yer almıştır. Buna göre 

sergi için yapılan hazırlıklar bitme aşamasına gelmiştir. Belli başlı 

Türk ihraç mallarına ait numunelerin bir kısmı ABD’ye gönderilmiş-

tir. Küçük sanat ve el işlerine ait eserler ile diğer maddelerin önemli 

bir parti halinde 15 Şubat’ta New York’a gönderileceği ifade edilmiş-

tir. Aynı haberde küçük sanayicilerin New York sergisine eşya gönde-

receği, bu eşyaların arasında sigara tabakaları, işlemeli terlikler ve iş-

lemeli kadın elbiseleri yer almıştır. Ayrıca hapishanelerde sanatkar 

mahkumlar tarafından yapılan işlemeli ve oymalı eserler de sergi için 

hazırlanmıştır. İstanbul’da bulunan sanat mekteplerinde sergiye gön-

derilmek üzere çeşitli eserler vücuda getirilmiştir. Beyoğlu Akşam Kız 

San’at Mektebi, keten üzerine altın ve sim işlenmiş, her biri yedi yüz 

lira kıymetinde sofra takımları hazırlamıştır. Bu takımların örnekleri 

zengin Türk sanatının müzelerde bulunan numunelerinden istifade 

edilerek yapılmıştır. Sergiye gönderilecek eşyalar, sergi komitesi tara-

fından, sahiplerinden makbuz mukabilinde teslim alınmıştır
101

. 

New York sergisi için yapılan hazırlıklar daha sonraki yıllarda hü-

kümeti meşgul eden bazı olumsuzluklara neden olmuştur. Örneğin 

1939 yılında New York Sergisinde Türk pavyonu, lokanta ve barını 

işletmek görevini üzerine alan Natta Seyahat Acentesi ile bazı sıkıntılar 

yaşanmıştır. Acentenin zimmetinde kalan 21.294,21 liranın tahsili için 

bir dava açılmıştır. Ancak yapılan takibat sonucunda Ekonomi ve Ti-

caret Bakanlığından gönderilen evrak alacağı ispat etmeye yeterli gö-

rülmemiştir. Bilahare mevcut alacağın 1363 lira 73 kuruştan ibaret ol-

duğu anlaşılmıştır. Bu meblağ hazinenin vergisinden mütevellit başka 
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bir alacağına mahsup edildikten sonra kapatılmıştır. Nitekim 12 Nisan 

1952’de Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzasıyla gönderilen kararda 

Müflis Natta Seyahat Acentesi zimmetinde kalan 21.294,21 liranın tah-

sili için açılan davanın takibinden vazgeçildiği bildirilmiştir
102

. 

i) Diğer Sergi ve Panayırlar 

Türkiye 1930’lu yıllarda yukarıda ifade edilen sergiler dışında da 

birçok sergiye katılmıştır. Mesela Polonya’nın Poznan şehrinde 

1930’da açılan beynelmilel ticaret sergisine Türkiye, Turing Kulübü 

aracılığıyla iştirak etmiştir. Sergideki Türk pavyonu büyük bir ilgi gör-

müştür
103

. Türkiye Balkan devletlerinin düzenlemiş olduğu uluslara-

rası sergi ve panayırlara da iştirak etmiştir. Özellikle Yunanistan’ın dü-

zenlediği Selanik panayırı bunlardan birisidir
104

. Bunun yanında 

Belgrad ve Filibe’de düzenlenen panayırlara da katılmayı ihmal etme-

miştir. 

Türkiye, Prag’da düzenlenen uluslararası panayıra da davet edil-

miştir. 10 Mart 1931 tarihinde Hariciye Vekâleti tarafından Baş-

vekâlete gönderilen bir yazıda Prag Beynelmilel Panayırının 1932 Ey-

lül ayında yapılacağı ve bu vesile ile Beynelmilel Halk İaşesi Kongresi 

düzenleneceği bildirilmiştir. Bu konferans sırasında toprak ve mah-

sullerle ilgili bir sergi açılacağı ve bu sergi için Çekoslovakya Sefareti-

nin 14 Şubat 1931’de bir takrirle Türkiye’yi davet ettiği bildirilmiştir. 

Çekoslovakya sefaretinden gelen yazıda Türk mahsulatının ve mamu-

latının dünya piyasasındaki şöhretine binaen Türkiye Cumhuri-

yeti’nin kongrede resmen bir sergi açması veya özel ticarethaneler va-

sıtasıyla iştirak etmesi konusunda davet yer almaktadır. Hariciye Ve-

kili, Türkiye’nin bu sergiye katılıp katılmayacağı konusunda kararın 

ne olacağını sormuştur
105

. Meseleyle ilgili İktisat Vekâletinin görüşü 
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sorulmuştur. İktisat Vekâleti tarafından Başvekâlete gönderilen ya-

zıda Prag Beynelmilel Panayırının açılma tarihi 1932 senesi olduğun-

dan Hükümetin şimdiden iştirak kararı vermek için acele etmemesi 

gerektiği, halk iaşesi ile ilgili konferans ve eşya sergisine temas eden 

sergi hakkında Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 

görüşünün de talep edildiği bildirilmiştir
106

. İlgili Vekâletlerin görüş-

leri doğrultusunda Türkiye 1932’de Prag’da düzenlenecek olan Ulus-

lararası Gıda Fuarına katılma kararı almıştır
107

.  

Her yıl Mayıs başında açılan Breslav Panayırı da Türkiye’nin işti-

rak ettiği panayırlardan birisidir. Panayıra Macaristan, Çekoslovakya 

ve Polonya her yıl katılmaktadır. Türkiye ise bu panayıra ilk defa 1936 

yılında katılmış ve bu yıldan itibaren panayıra düzenli olarak iştirak 

etmiştir. 1938’de açılan ve beş gün süren Breslav Panayırının açılışını 

4 Mayıs 1938’de Almanya Maliye Nazırı Graf Schwerin von Krosigk 

yapmıştır. 1938 Breslav Panayırındaki Türk pavyonu yine Berlin 

Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanmıştır. Pavyon 230 metrekare 

bir alana sahip olup Türkiye’ye ait bütün ihraç malları sergilenmiştir. 

Ayrıca Türkiye’nin iktisadi ve kültürel sahada gelişimini canlı bir şe-

kilde gösteren 200’den fazla büyük resim teşhir edilmiştir. Mutat ol-

duğu üzere Türk mahsulleri ile ilgilenen kişilere 20.000 parça broşür 

dağıtılmıştır. Basından takip edilebildiği kadarıyla panayır Türkiye 

açısından başarılı olmuş birçok Alman müessesesi Türkiye’den iki mil-

yon mark kıymetinde mal almıştır
108

.  

Türkiye, 1936 yılında Berlin Türk Ticaret Odası’nın çalışmaları 

ile 24. Beynelmilel Königsberg Fuarına da katılmıştır. Fuarın açılı-

şında Berlin Büyükelçisi Hamdi Arpag da bulunmuştur. Fuara Tür-

kiye dışında Polonya, Litvanya, Letonya, Finlandiya, Estonya, Maca-

ristan, Hindistan ve Mançuko ve serbest şehir Danzig katılmıştır. Fu-
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arda Türk pavyonunun büyük ilgi ve beğeniyle karşılandığı ifade edil-

miştir. 300 metrekare bir alanda bulunan Türk pavyonunda Tür-

kiye’ye ait hemen bütün ihraç malları sergilenmiştir. Pavyonun her iki 

tarafında beş metre büyüklüğünde iki köşede yeni Türkiye’ye ait 85 

parça büyük fotoğraf sergilenmiştir. Pavyonun önüne Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün çiçeklerle süslü bir büstü konulmuştur. Pavyonda 

Türk-Alman ticaretinin yıllar içinde gelişimini gösteren grafikler de 

yer almıştır. Berlin Türk Ticaret Odası pavyonda Türk mahsulleri ile 

ilgili farklı konuları içeren 20.000’den fazla propaganda broşürü da-

ğıtmıştır. Fuarda Türk pavyonu 191.000 kişi tarafından ziyaret edil-

miştir
109

.  

Türkiye uluslararası sergilerin sayısının sınırlandırılması ile ilgili 

konferanslara da katılmıştır. Örneğin Hariciye Vekâleti tarafından 

Başvekâlete gönderilen bir yazıda uluslararası sergilerin miktarının sı-

nırlandırılması ve bir düzene konulması amacıyla 12 Teşrinisani 1928 

tarihinde Paris’te toplanacak konferansa Türkiye’nin de davet edildiği 

bildirilmiştir. Bunun üzerine Vekiller Heyetinin 24 Teşrinievvel 1928 

tarihli toplantısında Türkiye’nin konferansa iştiraki kabul edilmiş ve 

kararnamede Türkiye’yi temsil etmek için gönderilecek heyete İktisat 

Vekâleti Müsteşarı Şakir ve Enver Beyler ile Ticaret Mümessili Faik 

Beyler uygun görülmüştür. Bilahare yayınlanan bir kararname ile de 

Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Esad Cemal Bey de heyet için görevlen-

dirilmiştir
110

. 

Türkiye uluslararası panayırların geliştirilmesi ile ilgili yapılan 

kongrelere de iştirak etmiştir. Örneğin Hariciye Vekâleti tarafından 

Başvekâlete gönderilen 1 Teşrinievvel 1932 tarihli bir yazıda Beynel-

milel Panayırlar İttihadı Riyasetinden alınan bir mektuba dikkat çekil-

miştir. Bu mektupta her iki yılda bir toplanan Beynelmilel Panayırlar 

İttihadı Kongresinin 1932 senesi Teşrinievvelinde de İtalya’da toplan-

masının kararlaştırıldığı bildirilmektedir. Bu kongrede Türkiye’nin 
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de bir veya birkaç murahhas ile ister üye isterse müşahit sıfatıyla temsil 

edileceği belirtilmiştir. Hariciye Vekâleti, kongreye Türkiye’nin iştirak 

edip etmeyeceği ile ilgili kararı sormuştur. Türkiye’nin panayıra işti-

rak etmesi halinde murahhas olarak Milano Konsolosu Münir Pertev 

Bey’in müşahit sıfatıyla katılmasını teklif etmiştir. Bunun üzerine du-

rum İcra Vekilleri Heyeti’nin 9.10.1932 tarihli toplantısında görüşü-

lerek 1932 senesi Teşrinievvelinde İtalya’da toplanacak olan Beynel-

milel Panayırlar İttihadı Kongresine Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen 

Milano Konsolosu Münir Pertev Bey’in müşahit sıfatıyla katılmasına 

karar verilmiştir
111

.  

SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 1929 Dünya Ekonomik Buh-

ranı sonucunda durgunlaşan dış ticaretini canlandırmak, memleketin 

iktisadî alanda gelişmesini hızlandırmak için katılmış olduğu uluslara-

rası sergi, fuar ve panayırları ortaya koymak olarak tanımlanmış idi.  

Arşiv kaynaklarından ve süreli yayınlardan elde edilen veriler, 

Türkiye’nin 1923-1930 döneminde Lozan Antlaşması’ndan arta kalan 

meseleleri çözmesi sonucunda büyük devletlerle olan ilişkilerin nor-

malleşmesi ile uluslararası sergilere katılımının doğrusal bir ilişkiye sa-

hip olduğunu göstermektedir. Keza 1929 Dünya Ekonomik Buh-

ranı’nın ardından uluslararası fuarlara katılma sıklığının da arttığı 

gözlemlenmiştir. Bu meyanda Türkiye uluslararası sergi, fuar ve pa-

nayırları ekonomik kalkınmasının önemli bir faktörü olarak görmüş-

tür. Özellikle 1930’dan sonra sergi, fuar ve panayırlara iştirak ederek 

ihraç ürünlerinin propagandasını yapma eğilimine girmiştir. Dünya 

fuarlarına katılan Türkiye, bütün dünya ülkelerine gelişmiş ziraat ve 

sanayi ürünlerini göstermeye çalışmış, bu şekilde Türk mallarının sü-

rümünün artırılması ve dünya piyasalarında tanıtılması sağlanmıştır. 

Bununla birlikte sergi, fuar ve panayırlara iştirak yeni siyasal ilişkilerin 

kurulmasında ve geliştirilmesinde hassas bir rol oynamıştır. Tür-

kiye’nin sergi, fuar ve panayırlara davet edilmesinin ardından sergiye 
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iştirak hususunda devlet kurumları arasında sürdürülen yazışmalar-

dan bunu açıkça anlamak mümkündür. Zira bazı durumlarda sergi-

lere iştirak siyasal ilişkiler denklemine bağlı olarak şekillenmiştir.  

Dış ticarette Türkiye’nin elini rahatlatan önemli gelişme Lozan 

Antlaşması sırasında imzalanan beş yıllık ticaret sözleşmesinin gümrük 

tarifesinin belirlenmesi esasının 1929 yılında bitmiş olmasıdır. Bu ta-

rihten sonra Türkiye gümrük tarifesini kendisi belirlemiş, böylece 

Türkiye’nin dış ticarette politika üretmesi kolaylaşmıştır. Nitekim 

Türkiye’nin bu tarihten sonra Gümrük Tarifesi Kanunu çıkararak it-

halatını dengeleme çabası içerisine girdiği anlaşılmıştır. Ekonomik 

Buhranı sonucunda dış ticaretin durgunlaşması nedeniyle bu alanda 

gelişme sağlayabilmek için İktisat Vekâleti’nin teşkilat yapısı düzen-

lenmiş ve dış ticaret işleriyle ilgilenmek üzere Türkofis kurulmuştur. 

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Türkofis ve diğer kuruluşlar Tür-

kiye’nin iktisadi açıdan ilerlemesi için propaganda faaliyetleri yürüt-

müşlerdir. Böylece Türkiye’nin belli başlı ihraç mallarının ihracının 

teşkilâtlandırılması, yabancı memleketlerle olan ihracatın geliştiril-

mesi, iç ve dış pazarlarda Türk mallarının sürümünün artırılması ve 

itibar kazandırılması için uluslararası alanda sergi, fuar ve panayırlara 

hız verilmiştir.  

Türkiye 1930’dan sonra uluslararası alanda düzenlenen sergi, 

fuar ve panayırlara katılmaya başlamış, bu şekilde ürettiği eşya ve mal 

imalini bütün dünya ülkelerine gösterme şansı bulmuştur. Keza tek-

nik alanlarda ve sanat alanında yaşanan gelişmelerin takip edilmesi 

amacı da güdülmüştür. İktisat Vekâleti bu sergilere katılmak için büt-

çeden gerekli tahsisatı ayırmış, bu kapsamda Roma, Paris, Milano, 

Belgrad, Viyana, Prag, Budapeşte, Leipzig, Selanik, New York ve di-

ğer şehirlerde düzenlenen uluslararası sergilere iştirak edilerek Tür-

kiye’ye ait ihraç mallarının propagandası yapılmıştır. Türkiye’nin yo-

ğun olarak 1930’lu yıllardan itibaren iştirak etmeye başladığı ulusla-

rarası sergi, fuar ve panayırlar Türkiye’nin ihracatını artırmak bağla-

mında önemli bir çabayı temsil etmektedir. Ancak 1929 Dünya Eko-
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nomik Buhranının getirmiş olduğu olumsuz ekonomik şartlar orta-

mında uluslararası organizasyonlara iştirak daha ziyade devlet eliyle 

olmuştur. Özel teşebbüsler ve üretici kesimin uluslararası sergilerdeki 

temsili sınırlı kalmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri ihracatın 

büyük oranda tarımsal ürünlere dayalı olması, sanayileşmenin tam an-

lamıyla gerçekleşememesi nedeniyle uluslararası fuarlara teşkilatlı bi-

çimde katılabilecek büyük firmaların henüz oluşmamasıdır.  

Arşiv kaynaklarından ve süreli yayınlardan elde edilen verilere 

göre Türkiye’nin Paris, Milano, Budapeşte ve Leipzig panayırlarında 

başarılı bir propaganda yaptığını söylemek mümkündür. Bu panayır-

larda oluşturulan Türk pavyonu kamuoyunun dikkatini çekmiş, ihraç 

malları için yeni bağlantılar kurulmuştur. Türkiye düzenlediği pav-

yonlarda modern teşhir usullerine dikkat etmiş, Türk panayırının 

Şark imajına sahip bir panayır çizgisinden uzak olmasına özen göster-

miştir. Nitekim bu teşhir tarzı işe yaramış Türkiye’nin ihraç mallarını 

tanıtan ve bunun için çaba gösteren modern bir ülke olduğuna dair 

yabancı basında yazılar kaleme alınmıştır.  

Uluslararası serginin yapıldığı ülke basını Türk pavyonu hak-

kında olumlu düşüncelerini kamuoyuna aktarmıştır. Bu bağlamda ya-

bancı basının Türk pavyonu hakkında yaptığı haber ve yorumlarda 

Türkiye’nin ihraç mallarının tanıtımına önemli oranda destek verdi-

ğini ifade etmek abartılı olmayacaktır. Dikkatle incelendiğinde yabancı 

basında yer alan yazılar yeni Türkiye’nin ihracatını geliştirmek için 

gösterdiği çabaları gözler önüne sererken aynı zamanda kendi kamu-

oyunu Türk pavyonuna yönlendirmeye yönelik olmuştur.  

Çalışmada belirgin olarak ortaya çıkan husus Türkiye’nin sergi, 

fuar ve panayırlara katılımında bazı zayıf taraflarının varlığıdır. Bu-

nun temel sebeplerinden birisi Türkiye’nin bu konuda yeterli tecrü-

beye sahip olmamasıdır. Sergi ve panayırlarda Türkiye’yi temsil etmek 

için düzenlenen pavyon, masraf edilmesine rağmen zaman zaman za-

yıf kalabilmiştir. Sergi ve panayırlarda ürün zenginliğinin az olması 

yerli müesseselerin henüz sergilerin önemini kavrayamamış olmasın-
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dan kaynaklanmıştır. Panayırda Türkiye’de çalışan yabancı kuruluşla-

rın teşhirlerinin daha başarılı sonuçlar verdiği ortadadır. Türkiye’nin 

ihraç edeceği malların tanıtımı için ürün yetiştirilen bölgenin önde ge-

len kuruluş ve cemiyetlerinin de tanıtıma ve teşhire önem vermesi ge-

rektiği ortaya çıkmıştır.  

Burada şunu ifade etmek gereklidir ki panayırlarda tanıtım gücü 

ülkenin ekonomik gücüyle yakından ilgilidir. Bu bağlamda Tür-

kiye’nin uluslararası panayırlarda elini zayıflatan en önemli husus 

maddi imkânsızlıklar olmuştur. Arşiv kaynaklarından elde edilen ve-

riler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye’nin dünya piyasala-

rında var olduğunu göstermek ve ürettiği ürünleri tanıtmak ve pazar-

lamak için gösterdiği çaba oldukça kısıtlı imkânlarla yapılmıştır. Ge-

nellikle bir sergi için hazırlanan numuneler yakın tarihte düzenlene-

cek olan başka sergiler için de kullanılarak teşhir masrafları azaltıl-

maya çalışılmış ancak bu durum zaman zaman ürünlerin bozulmasına 

neden olmuştur.  

Sonuçta Türkiye açısından uluslararası sergi, fuar ve panayırlar 

kendisinden beklenen rasyonel etkiyi sağlamasa da Türkiye’nin ulus-

lararası ölçekte büyük organizasyonlara katılma tecrübesini artırmış-

tır. Türkiye davet edildiği uluslararası sergilere iştirak ederek hem ih-

raç mallarını dünya piyasalarına sunmuş hem de uluslararası ticareti 

canlandırmak için inisiyatif alan, çözüm sunmayı hedefleyen bir ülke 

olduğunu somut olarak göstermiştir. Şüphesiz bu adımlar Türkiye 

için önemli kazanımlar olmuştur. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Buh-

ranı ve ardından II. Dünya Savaşı’nın ekonomik etkileri propaganda 

çalışmalarında elde edilecek sonuçları sınırlandırmıştır. 
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