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Özet 

1955 yılında Kıbrıs Sorunu uluslararası bir boyut kazanmı�tır. Bu durum Türk halkının duygusal 
hassasiyetine neden olmu�tur. Böyle bir ortamda 6 Eylül 1955 tarihli Ekspres gazetesinde Atatürk’ün 
Selanik’teki evinin bombalandı�ına dair bir haber yayınlanmı�tır. Bu haber duygusal hassasiyetin �iddete 
dönü�mesine yol açmı�tır. 

Bunun üzerine 6 Eylül ak�amı ba�layan gösteriler 7 Eylül sabahına kadar devam etmi�tir. Ancak 
yapılan gösteriler kısa sürede Rumlara yönelik �iddet ve ya�ma hareketine dönü�mü�tür. Nitekim bu eylemlerde 
birçok ev, dükkân, okul, kilise vs. tahrip edilmi�tir. Tahrip sonucunda 200-300 milyon lira de�erinde bir zarar 
meydana gelmi�tir. Bu durum ülke ekonomisini de zora sokmu�tur. 

Dolayısıyla bir anlık galeyan sonucu ülkede millî bir felaket meydana gelmi�tir. Buna ra�men Türkiye, 
zararları telafi ve tazmin hususunda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmi�tir. Ulusal dayanı�manın 
örneklerini vererek üzücü olayın yaralarını sarmaya çalı�mı�tır. 

Anahtar Kelimeler: 6-7 Eylül Olayları, Rum, Kıbrıs. 

 

Abstract 

The Cyprus Question became ınternational in 1955. This event caused an emotional sensibility of 
Turkish public.  In this atmosphere  the news concerning Atatürk’s house in Salonika was bombed published in 
the Ekspres Newspaper On 6 September 1955. As a result of this information violence actions were started in 
Turkey. 

Thereupon the demonstration of public feelings which has started on 6 September night went on by the 
morning of 7 th (seventh). But the demonstrations turned to sacking activities directed towards Greks in a short 
time.  As a matter of fact many houses, shops, schools, churchs etc. were destroyed in these demonstrations. 
After the destruction there were happened many harms that measured 200 or 300 in millions Turkish Lira. This 
situation also was deteriorated the Turkish economy.     

So there happened a national terrific as a result of the public’s emotions to be highly aroused in a 
momentary. In spite of this terrific, Turkish public behaved with each other like an association to indemnify and 
compensate fort he harms. And she attempted to bind up wounds the tragic events to show the examples of 
national solidarity.  

Key Words: The Events of 6-7 September, Turkish Grek, Cyprus.  

 

Giri�  

1955 yılı Demokrat Parti hükümeti için zorlu bir yıl olmu�tur. Bir yandan demokrasi için girilen 
yolda kampla�malar kesinle�irken di�er yanda ekonomi kötüye gidi�in sinyallerini vermekteydi. ��te bu 
sıralarda uluslar arası bir mesele haline gelen Kıbrıs Sorunu’nda Türkiye, taraf olmak durumunda 
kalmı�tır. 1955 A�ustos ayında Londra’da toplanan üçlü konferans sonucu Türk kamuoyu da Kıbrıs 
Sorunu’nun uluslar arası bir hale geldi�ini görmü�tür. Bu durum millî duyguların güçlenmesine de 
katkıda bulunmu�tur. Böyle gergin bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinin 
bombalandı�ına dair basında yer alan bir haber, gerginli�in fiziksel �iddete dönü�mesine yetmi�tir. 
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Ba�layan gösteriler kısa sürede özellikle gayrı Müslimlere yönelik bir �iddet-ya�ma hareketine 
dönü�mü�tür. Ertesi sabaha kadar süren bu eylemlerde �stanbul ve �zmir’de pek çok dükkân ve ev 
ya�malanmı�, okul, kilise, ibadethane gibi kamu binaları tahrip edilmi�, mezarlıklar saldırıya u�ramı�tır 
(Türker, 1998:141). 

6-7 Eylül 1955 Olayları, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ya�anan ve belgelerin ya�anılan dönemde 
veya sonrasında yok edildi�i �üpheleri bulunan olaylardan birisidir. Üzerinden yakla�ık 55 yıl geçmesine 
ra�men olayların çıkı�ı ve sebebi hakkında net ar�iv bilgileri bulunamamı�tır.  

Bununla birlikte olaylarla ilgili olarak anı türü birkaç eser yazılmı�, 6-7 Eylül Olayları davası zabıt 
tutanakları yayınlanmı�tır. Ayrıca ara�tırma-inceleme ürünü olan makaleler ve tez çalı�maları ortaya 
konulmu�tur. Bu çalı�malarda genel olarak olayların arka planını aydınlatmak hususu ön planda yer 
almı�tır. Ancak olaylar sırasında meydana gelen zarar bilançosu ve bu bilanço kar�ısında özellikle Türk 
halkının yardımları ayrıntılı bir �ekilde irdelenmemi�tir. Bu konuya, Dilek Güven’in “6-7 Eylül Olayları” 
konulu tez çalı�masının kitapla�tırılmı� halinde bir alt ba�lık olarak de�inilmi�tir. Orhan Türker, Rum 
Basınının konuya bakı�ını de�erlendirirken kısa bir bilanço bilgisi vermi�tir. Yine Arzu Kılıçdere’nin 
�zmir’deki olaylarla ilgili ayrıntılı zarar bilgisini Yunan Bilgi Servisi’ne yansıyan �ekliyle verdi�ini 
görüyoruz. Nihayet konu ile ilgili en kapsamlı yazıyı Uygur Kocaba�o�lu hazırlamı�tır. Kocaba�o�lu, 
“Hasar Tespit Çalı�maları Üzerine Birkaç Ayrıntı” ba�lıklı incelemesinde 6-7 Eylül olaylarından sonra 
ba�latılan yardım kampanyası ve yapılan yardımlarla ilgili bazı ayrıntılara yer vermi�tir. Bu ayrıntılar ise 
dönemin yardımlarının toplandı�ı �� Bankası �stanbul Yeni Cami �ubesi’nde saklanan dosyalardan 
derlenen bilgilerin verilmesi �eklinde olmu�tur.  

Dolayısıyla olayların sebebi konusunda ar�iv bilgilerinin olmadı�ı zannıyla bütün bilgi ve 
belgelerin yok edildi�i dü�ünülmü�tür. Bunun sonucunda da zarar ve yardımlar konusunda ar�ivlere 
de�inilmeden veriler aktarılmı�tır. ��te bu yazıda Ba�bakanlık Cumhuriyet Ar�ivi’nden temin etti�imiz 
dosyaya dayanarak Türk halkının olaylar sonrasındaki yardımseverli�i ve ba�ı� konusundaki tutumu 
de�erlendirilecektir.    

1. Olaylardaki Zarar Bilançosu 

Ba�bakan Adnan Menderes’in millî bir felaket olarak tanımladı�ı (BCA, Dosya: A45, Fon Kodu: 
030.01.0.0 Yer No: 37.226.1) 6-7 Eylül olaylarında �stanbul’un çe�itli semtlerinde 51 yangın meydana 
gelmi�tir. Bu yangınların 21’i kilise, di�erleri ev ve dükkânlarda cereyan etmi�, neticede 7 kilise tamamen 
yanmı�tır (Hürriyet, 8 Eylül 1955: 5). Yanan yerlerle ilgili olarak zabıtaların tespiti �u �ekildedir (Ak�am, 
7 Eylül 1955: 1):  

Semt Cadde Adı 

Taksim  Ata Triada kilisesi 

Samatya  3 Rum Kilisesi 

Kasımpa�a Bahriye 1 ev ve 1 eczane 

Kumkapı Çiftegelinler Soka�ı 1 bina 

Be�ikta� Köyiçi 5 dükkân ve 1 ev 

Tarabya  Kilise �dare binaları 

  Hekimo�lu Ali Pa�a kilisesi 

Silivrikapı  2 bina 

Fatih Keçeciler 1 ev 

Mecidiyeköy  1 ev 

Sultanhamam  Rıza Pa�a Hanı 

Beyazıt Yeniçeriler 1 bina 

Bakırköy �stanbul 1 ev 

 

Bununla birlikte �stanbul’daki olaylarda zarara u�rayan ki�iler, meslekleri ve zarar miktarlarını da 
�öyle belirtebiliriz (Tan, 9 Eylül 1955: 1):  
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Semt No Adı-Soyadı Mesle�i Zararı 
(x1000) 

Sultan Hamam  33 Telemok Patünas Hırdavatçı 45-60 

Sultan Hamam  35 Kormik Bo�azyan Tuhafiyeci 75 

Sultan Hamam  20 Abdullah �brahimo�lu Manifaturacı 125-150 

Sultan Hamam  6  Karabet Hergazyan Kuma�çı 60 

Sultan Hamam  13  Mehmet �lksava� Yünlü-�pekli 75-100 

Sultan Hamam  3  Kirkor Misakyan Kuma�çı 300 

Sultan Hamam  37/2  Lale ma�azası Kuma�çı 100-150 

Sultan Hamam 9  Kamelyan Kuma�çı 50 

Sultan Hamam  12 Süleyman Koyuncu Oyuncakçı 25 

Sultan Hamam 22  Gözlükçü 30 

Sultan Hamam 16  Cevat ve Esat (Birge) Mefru�atçı 125 

Sultan Hamam 6  Mahmur Özkaplan Kunduracı  30 

  Dikran Kolonciyan  Manifaturacı  80 

Marpuççular 337 Salamon Sefeto Kravatçı 10 

Marpuççular 27 Marko ve Salamon Tuhafiyeci 30 

Marpuççular 65  Marko Kantinyatı Çömlekçi 15 

Marpuççular 81  Dimitri Zampiyadis Mefru�atçı 15 

Mahmutpa�a 54  �brahim Filibeli Kunduracı  15-16 

Mahmutpa�a 118 Suram Karagüro�lu Tülcü 25 

Rastıkçı sokak 20 Dimitri Kuyumcuo�lu  Kuma�çı 25-30 

Vasıfçınar soka�ı 27 Albert Gargır Tuhafiye 15-20 

 

Ayrıca ayakkabıcı Kevork Manokyan’ın ma�azasında 200-300 çift kullanılmı� ayakkabı 
bulunmu�tur. Ya�macılık yapanlar yenisini giyerek eski ayakkabılarını dükkânda bırakmı�lardır. Bir 
kısım ayakkabılar da bıçakla kesilerek tahrip edilmi�tir. Yine Ermeni vatanda�lardan Avartis Berberiyan 
ve ortaklarının kasası sivri bir aletle oyularak içindeki paralar alınmı� ve bonolar yırtılmı�tır (Tan, 9 Eylül 
1955: 7). Hemen hemen bütün Rum okulları hasara u�ramı�tır. Zapion Rum Kız Lisesi ile Be�ikta� Rum 
�lkokulu tamir edilemeyecek kadar harap bir hale gelmi�tir (Vatan, 10 Eylül 1955: 1).  

Netice olarak olaylardaki zararlara bakıldı�ında saldırılar sonucunda, 73 kilise, 8 ayazma, 3 
manastır, 5538 ev ve ma�aza tahrip edilmi�tir (Kılıçdere, 2000: 38). Amerika Birle�ik Devletleri’nin 
Ankara Büyükelçili�i 228 numaralı raporuna göre, 6-7 Eylül Olaylarında 73 kilise, 8 mezarlık, 26 okul, 
1004 ev, 4.212 dükkân ve ma�aza, 21 fabrika, 12 otel, 97 restoran ve 23 depo harabeye çevrilmi�tir 
(Hakkı, 2006: 27). Yunan Enformasyon Servisi’ne göre ise, özel mülkün ve dini kurumların u�radı�ı 
zararın toplamı 165 milyon TL (60 milyon dolar) olup, 1004 ev, 4348 dükkân, 27 eczane ve laboratuar, 
21 imalathane, 110 restoran, cafe ve otel, �i�li ve Kınalı’daki büyük Yunan mezarlıkları zarar görmü�tür 
(Kılıçdere, 2000: 38). Ba�ka bir kayna�a göre de 4.214 ev, 1.004 i�yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 
26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar vb. yerlerin bulundu�u 5.317 tesis saldırıya u�ramı�tır. Özet olarak 
�stanbul’daki 36.000 i�yerinden 3.900 ü yıkılmı� ya da ya�malanmı�tır (Güven, 2009: 48-49). Görüldü�ü 
gibi zarara u�rayan yerlerin miktarı bilgi kaynaklarına göre de�i�iklikler gösterebilmektedir. Ne kadar 
farklı olsa da zararın büyüklü�ü ortadadır. 

Maddi de�er anlamında ise dönemin basını farklı bilgiler vermektedir. Nitekim Vatan gazetesi 
�stanbul’da zararın iki milyar oldu�unu (Vatan, 9 Eylül 1955: 1), Tercüman gazetesi zararın �stanbul’da 
300 milyonu a�madı�ını,  �zmir’de de 2 milyon civarında oldu�unu (Tercüman, 10 Eylül 1955:1), Ak�am 
gazetesi olaylar sırasında zararın iki milyona yakla�tı�ını (Ak�am, 10 Eylül 1955:2) belirtmi�tir. Ancak 
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ileride ifade edece�imiz üzere zararların kar�ılanması adına kurulan Yardım Komitesi’nin tespitleri ve bu 
komiteye yapılan zarar tazmini ba�vurularına göre 2 milyar rakamı oldukça ütopik bir rakamdır. Veriler 
sonucunda zararın 200 milyonu a�madı�ı rahatlıkla söylenebilir.  

Burada önemli olan konu zararın azlı�ı veya çoklu�undan ziyade ülke ekonomisine vurdu�u 
darbedir. Provokatif eylemlerde insanlar, bir güruh �eklinde sonrasında pi�manlık do�urabilecek olmadık 
faaliyetlere giri�ebilmektedirler. �leriyi dü�ünmeden bilinçsizce hareket edebilmektedirler. Atalarımız 
bo�una “öfke ile kalkan zararla oturur” dememi�lerdir. Zira 6-7 Eylül olaylarının zararını yine halkın 
kendisi kar�ılamı�tır. Dolayısıyla olaylarda hedef kitle olarak seçilen Rum azınlı�ın malları de�il, milli 
servetin ya�malandı�ı söylenebilir.  

Özenle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 28 Mayıs 
1919’da Havza'dan valilere, ba�ımsız mutasarrıflıklara, Erzurum'daki 15. Kolordu, Ankara'daki 20. 
Kolordu, Diyarbakır'daki 13. Kolordu Komutanlıkları’na ve Konya'daki Ordu Müfetti�li�i’ne bir genelge 
göndermi�tir (Kili, 1982: 23)1. Bu genelgede dikkatimizi çeken husus Mustafa Kemal Atatürk’ün, yurt 
bütünlü�ünün korunması için büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak millî gösterilerde bulunulmasını, 
düzenlenen millî gösterilerde de terbiye ve a�ırba�lılı�ın titizlikle korunmasını, Hıristiyan halka kar�ı 
saldırı, gösteri ve dü�manlık gibi tavır ve davranı�lardan sakınılmasını emretmesidir (Atatürk, 2000: 16). 
Öyleyse geçmi�te ya�anılan böyle olaylardan ders çıkarmak varken yanlı� birtakım davranı�lara 
kapılmamalı, bekleyerek a�ırba�lılıkla hareket edilmelidir.   

2. Zarar Görenlere Yardım Konusunda Hükümetin Çalı�maları 

Olaylardan hemen sonra Ba�bakan Adnan Menderes, bu felaketin aynı zamanda zarar gören 
vatanda�lar için bir darbe te�kil etti�ini ifade etmi�tir. Özellikle milletçe gösterilecek kurtulu� ve gayret 
eseri sayesinde u�ranılan felaket ve kayıpların manevi ve maddi bütün izlerinin en kısa zamanda telafi 
edilebilece�ini söylemi�, �stanbul’un imarının ve yeniden inki�af ettirilmesinin sa�lanması imkânlarının 
elde edilece�ine de yürekten inandı�ını belirtmi�tir. Bu minvalde olaylardan hemen sonra zararların telafi 
ve tazmini için gerekli çalı�malara ba�lanmı�tır. Bu hususta hükümet, vatanda�ların maruz kaldıkları 
zararlar telafi ve tazmin edilecek (Ak�am, 7 Eylül 1955: 1),  zarar gören vatanda�lara yardım yapılacak 
(Vatan, 10 Eylül 1955: 1) vatanda�larımızın maruz kaldıkları zararları süratle telafi ve tazmin hiç �üphe 
yok ki, devletlik vasfının icaplarındandır ve bu icap yerine getirilecektir (Milliyet, 7 Eylül 1955: 1), maddi 
zararların telafisi için elden gelen fedakârlık yapılacak(Vakit, 10 Eylül 1955: 1, Milliyet, 10 Eylül 1955: 
1) �eklinde sürekli açıklamalarda bulunmu�tur. Bu açıklamalardan hükümetin ülke içerisinde güven telkin 
etmeye çalı�tı�ı söylenebilir.  

Nitekim bu güvenin bir neticesi olarak Rum basınında Rumların �stanbul’da kalmalarını telkin 
eden yazılar yazılmaya ba�lanmı�tır. Bu düzlemde Embros gazetesi 15 Eylül 1955 tarihli nüshasında �u 
yazıya yer vermi�tir: “Burada, yerimizde kalaca�ız. Kiliselerimizi yeniden yapmak, ölülerimizi gömmek, 
okullarımızı, i�yerlerimizi, evlerimizi toparlamak için Rumlar dü�tü�ümüz yerden do�rulacaklar ve 
yerimizde kalaca�ız. Açılan yara daha çok taze. Bunu görüyoruz ve biliyoruz. Ancak �ifa bulmaz bir yara 
da de�il… Kaybetti�imiz güven duygusunu devlet bize tekrar kazandırmalıdır. �üphesiz bu güven 
duygusu, sırtımızı sıvazlayıp bu da geçer demeleri ile geri gelmeyecektir…” (Türker, 1998:142-143). 

Yine Apoyevmatini gazetesi de 21 Eylül tarihli nüshasında “Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri 
derhal olayları kınadılar ve bir daha tekrarlanmayaca�ı sözünü vermenin ötesinde, meydana gelen 
zararların da tazmin edilece�ini açıkladılar. Ya�anan üzücü olayların ilk �oku geçtikten ve insanların 
acıları biraz hafifledikten sonra resmî a�ızlardan gelen teselli ve teminatlar bizleri oldukça ferahlattı…” 
(Türker, 1998:144). 

Bununla birlikte hükümet, �uur ve idrak sahibi, memleketin yüksek menfaatlerine hürmetle ba�lı 
bütün vatanda�ların hükümet faaliyetlerine yardımcı olmalarının günün en önemli vatan vazifesi 
oldu�unu ifade etmi�tir (Ulus, 7 Eylül 1955: 1). Yine ma�dur olan vatanda�ların yeni bir gayret ve hamle 
ile derhal i�lerine ba�lamalarını tavsiye ve te�vik etmi�, zararların telafisi yanında ayrıca i�lerinde yeniden 
ba�arılı olmaları için de kendilerine her �ekilde yardıma hazır bulundu�unu belirtmi�tir (Milliyet, 10 Eylül 
1955: 3, Vakit, 10 Eylül 1955: 2, Ak�am, 10 Eylül 1955: 1). Bu açıklamalar ile halk, birlik ve beraberlik 

                                                 
1 Mustafa Kemal’in 28 Mayıs 1919 Tarihli genelge ile tüm askerî ve sivil makamları i�gal olayına kar�ı uyarması Osmanlı 
ordularındaki üst yöneticilerin daha organize ve ulusal mücadelenin yönlendirilmesi ve belirleyici unsurların oda�ını olu�turmaları 
açılarından önemlidir. Bayram Bayraktar (1998), Osmanlı’dan Cumhuriyete Ayvalık Tarihi, Ankara: Atatürk Ara�tırma Merkezi 
Yayınları, 138-139. 
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�emsiyesi altına çekilmeye çalı�ılmı�tır. Olaylarla su yüzüne çıkan karma�a ve huzursuzluk ortamının 
yeniden sükûna döndürülmesi amaçlanmı�tır.  

Bu açıklamaların yanında tamir ve imar çalı�malarına hemen ba�landı�ını görmekteyiz. Öyle ki 
olaylardan dört gün sonrasında tamirine ba�lanan dükkân sayısı Beyo�lu’nda 120, Eminönü’nde 50 ve 
di�er kazalarda 100 kadar olmak üzere toplam 300 kadardır (Hürriyet, 11 Eylül 1955: 1). Milli E�itim 
Müdürlü�ü hasara u�rayan okulların durumunu tespit etmek üzere altı müfetti�i vazifelendirmi�tir (Vatan, 
10 Eylül 1955: 1). Polislerden müte�ekkil bir ekip de hasara u�rayan dükkân miktarını ve sahiplerini 
tespite ba�lamı�tır (Vatan, 9 Eylül 1955: 7). �stanbul Emniyet Müdürlü�ü’nde de kuyumcuların 
katılmasıyla kurulan bir tespit heyeti, 6 Eylül olaylarında ele geçirilip Emniyet depolarında saklanan e�ya 
ve mücevherleri tespit etmek üzere çalı�maya ba�lamı�lardır. Nitekim çalı�malar sonunda sahipleri belli 
olacak e�yanın verilebilmesinin bir hâkimin kararına dayanması gerekti�i dü�ünülmü�tür. Bu itibarla da 
Örfi �dare veya sivil mahkemelerden bir hâkimin bu hususta görevlendirilmesi Adliye Bakanlı�ı’ndan 
istenmi�tir.  (BCA, Dosya: A45, Fon Kodu: 030.01.0.0 Yer No: 37.226.1).  

Yine Vilayet Tevzi (Da�ıtım) Komisyonu elinde bulunan malzemenin zarar gören dükkân, ev, 
okul ve kiliselerin tamirine tahsis edilmesi için ilgililere gerekli direktifleri vermi�tir (Vakit, 11 Eylül 
1955: 1). Bütün bu iyile�tirme çalı�maları üzerine �stanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay, �ehirdeki 
intizamın memnuniyet verici oldu�unu söylemi� ve �ehirde 6 Eylül gecesi tahribata u�rayan dükkânların 
süratle tamir edilmekte oldu�unu, bir kısmının ise faaliyete geçmi� bulundu�unu sözlerine ilave etmi�tir 
(Tan, 13 Eylül 1955: 7).  

Ayrıca hükümet, olaylar sırasında dükkân, ma�aza ve i� yerleri çe�itli �ekilde hasara u�rayan 
vatanda�ların banka borçlarından vadesi gelenlerin ödenememesi halinde bankalar tarafından protesto 
edilmeyece�ini duyurmu�tur. Bu çe�it borçların tecdide tabi tutulması hakkında Maliye Bakanlı�ı, gerekli 
tedbirleri almı�tır. Bankalara bu hususta lazım gelen tebligatta bulunmu� ve ayrıca bu vatanda�lara kredi 
kolaylıklarının gösterilmesi de bildirilmi�tir (Ak�am, 9 Eylül 1955: 1). Bakanlı�ın bu uygulaması 
sonucunu vermi�tir. Zira 9 Eylül’de süresi dolmu� olan bonoları hiçbir banka protesto etmemi�tir. 
Bununla birlikte bonolar üstündeki cirantalarda bir iki imza bulunanlar, noterlerce dükkânı harap 
olmu�tur kaydı ile bankaya iade edilmi�tir. Bu uygulama yanında Maliye Bakanlı�ı, Eylül ayındaki gelir 
vergisinin ikinci taksitinin tecil edilerek vergi borçlarının bir müddet geri bırakılması üzerinde 
çalı�malara ba�lamı�tır (Vatan, 10 Eylül 1955: 2, Tercüman, 10 Eylül 1955: 1). Fakat tecil hususu bir 
kanun konusu oldu�undan bunun Eylül’ün 12’sinde toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantısında karara ba�lanması beklenmi�tir (Ak�am, 10 Eylül 1955: 1). Yine Zirai Gelirlerden vergi 
alınması ve gelir vergisine zam yapılması tasarlanmı�tır (Hürriyet, 10 Eylül 1955: 1). Aynı maksatla 
üzerinde çalı�malara ba�lanan hususlardan biri de gelir vergisi oranlarının belirli seviyeden yukarı 
kazançlar için biraz daha yükseltilmesidir. �lk incelemeler tamamlandıktan sonra hazırlanacak layihanın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kı� devresi çalı�malarına yeti�tirilmesi planlanmı�tır (Hürriyet, 10 
Eylül 1955: 5). Meclis’in telafi çabalarını yasala�tıraca�ı beklentisi, kar�ılıksız kalmı�tır. Nitekim 
tazminat, daha çok bir ba�ı� kampanyası niteli�ine bürünmü�tür (Güven, 2009: 56).   

Bütün bu uygulamaların semeresi alınmaya ba�lanmı�tır. Çünkü olaylar nedeniyle duraklamı� olan 
piyasa 9 Eylül’de yeniden canlanmaya ba�lamı�tır. Birçok ma�aza sahipleri dükkânlarını kısmen tamir 
ederek ticari faaliyetlerine ba�lamı�tır (Vatan, 10 Eylül 1955: 2). Her ne kadar olumlu i�ler yapılsa da 
olayların etkisi devam etmektedir. Bu açıdan meydana gelen olumsuz tesiri en aza indirmek isteyen 
hükümet bir yardım komitesi olu�turma sürecine girmi�tir.  

3. Yardım Komitesi ve Türk Halkının Yardımseverli�i 

Hükümet, zarar görenlere yardım edilmesi amacıyla Ba�vekil Adnan Menderes’in fahri 
ba�kanlı�ında bir yardım komitesi kurulmasına karar vermi�tir (Tercüman, 9 Eylül 1955: 1). Bu komite 
bütün zararların tazmin edilmesi için memleket çapında yardımla�mayı temin etmeyi amaçlamı�tır (Vakit, 
11 Eylül 1955: 2). Bu do�rultuda Cumhurba�kanı Celal Bayar’ın himaye ve Ba�bakan Adnan 
Menderes’in fahri ba�kanlı�ında 6 Eylül tarihinde �stanbul ve �zmir’de meydana gelen olaylarda zarar 
görenlere yardım etmek maksadıyla 10 Eylül 1955’te bir komite te�ekkül etmi�tir. Bu komite Kızılay 
Genel Merkezi Ba�kan Vekili ve Afyon milletvekili Rıza Çerçel, Türkiye Odalar Birli�i ve Türkiye �� 
Bankası Genel Müdürü Üzeyir Avunduk, Yapı Kredi Bankası �dare Meclisi Ba�kanı Kazım Ta�kend, 
�stanbul Ticaret Odası Ba�kanı Said �brahim Esi’den olu�mu�tur (Ak�am, 11 Eylül 1955: 1). Ba�kanlı�a 
oy birli�iyle �� Bankası Genel Müdürü Üzeyir Avunduk seçilmi�tir (Tercüman, 11 Eylül 1955: 1).  
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Bu arada �zmir’de de benzer çalı�malar yürütülmü�tür. 6 Eylül Hadiselerinde Zarar Görenlere 
Yardım Komitesi �zmir Bürosu Selahattin Sanver’in ba�kanlı�ında �u ki�ilerden olu�turulmu�tur. Enver 
Kösemen, Mehmet Karao�lu, Bedri Bıkmaz, M. Werheck, Leon Amado, �evket Filibeli, Osman Ki(b)ar, 
Haydar Dündar, Burhan Maner, Rıfat Yemi�çi, Cemil Atalay, Adnan Uysal, Mücahit Bükta�, Alp 
Türksoy, M. Ali Tuzcuo�lu, Nevzat Ortaba�, William Giraud, Re�at Leblebicio�lu ve Ri�ar Gomel 
(Kocaba�o�lu, 2000: 48-49). 

Devamla Komite, olaylarda zarar görmü� olanlara yardım için giri�ti�i ilk te�ebbüs ile Türkiye �� 
Bankası’ndan 200.000, Yapı ve Kredi Bankası’ndan 100.000, �stanbul Ticaret Odası’ndan 200.000, 
�stanbul Sanayi Odası’ndan 100.000 lira ki toplam 600.000 lira ba�ı� sa�lamı�tır. Ayrıca Kızılay Genel 
Merkezi de olaylar nedeniyle dı�arıda kalmı� fakirlere acil ve günlük ihtiyaçlarını kar�ılamak üzere ilk 
yardım olarak 100.000 lira tahsis etmi�tir (Ak�am, 11 Eylül 1955: 1).  

Di�er taraftan Kızılay Genel Ba�kan Vekili ba�kanlı�ında Kızılay �ube ba�kanlarının katılımıyla 
yardımın yapılı� �eklini tespit etmek maksadıyla bir toplantı yapılmı�tır. Hazırlıklarını tamamlayacak olan 
�ubeler, ekipler te�kil ederek olaylardan zarar gören semtlerde dola�arak günlük i�çilere, müstahdemlere 
ve kimsesiz olanlara yardım yapmaya ba�lama kararı almı�lardır. Kızılay �stiklal �ubesi de bu 
yardımlardan ayrı olarak muhitinde zarar gören 1000 aileye pirinç, makarna, fasulye, bulgur, sabun, ya� 
ve kömür da�ıtmak üzere hazırlıklara geçmi�tir (Vakit, 11 Eylül 1955: 2). Ayrıca Eminönü �ubesi, iki 
günden beri yaptı�ı yardımlara ilaveten Liman hanındaki �ube merkezinde genel merkezin tahsis etti�i 
parayı 12 Eylül’den itibaren da�ıtmaya ba�lamı�tır (Hürriyet, 11 Eylül 1955: 3).  

Ayrıca 6 Eylül Olaylarında Zarar Görenlere Yardım Komitesi, �u tebli�i yayınlamı�tır. 
�stanbul’daki zararların tespiti ve yapılacak yardımların temini için mahalli bir komisyon kurulmu�tur. Bu 
komisyonda vazifeli ki�ilerin isimleri �unlardır:  Vehbi Koç, �zzet Akosman, Refik Bezmen, Hilmi 
Gürkan, �brahim Dilbe, Afif Tekta�, Hasan Derman, Arsen Gezar, Papadopulos Arsenidez, Kazım 
Yurdakul, Sadık Bigat, Remzi Teker, Yekta Teksel, Osman Germen, Yorgi Erman, Askarar Boncuk. Adı 
geçen komisyon ilk i� olarak küçük esnaf ve tacirlerin acil ihtiyaçlarını temine ba�lamı�tır.  

Bu arada komite, ülke çapında dayanı�mayı sa�lamak ve ba�ı� kampanyasını fiiliyata geçirmek 
dü�üncesiyle yapılacak her türlü yardımların özellikle merkezi �stanbul’da bulunan “6 Eylül Olaylarından 
Zarar Görenlere Yardım Komitesi” adına gönderilmesini vatanda�lardan rica etmi�tir (Tan, 14 Eylül 
1955: 7).  

15 Eylül’den ba�layarak ba�ı�lar Komite emrine gönderilmeye ba�lanmı�tır. Bu suretle ba�ı� 
yapanlar ve ba�ı� miktarları a�a�ıdaki tabloda gösterilmi�tir (Tan, 13 Eylül 1955: 1). 

Ba�ı�ı Yapan Ba�ı� Miktarı (Lira) 
Ziraat Bankası 500.000 
Sümer Bank 500.000 
Eti Bank 200.000 
Emlak Kredi Bankası 200.000 
Merkez Bankası 500.000 
�stanbul Genel Meclisi 500.000 
�stanbul Ticaret Borsası 100.000 
Yedikule �plik Fabrikaları ve Nazım Bezmen 150.000 
Dilber Karde�ler Tuhafiye T.A.�. 150.000 
Mihael Çikva�vili ve Ortakları 150.000 
Vehbi Koç Te�ekkülleri 150.000 
Squip �laç Fabrikası 100.000 
Osmanlı Bankası 100.000 
Milli Reasürans Türk Sigorta �irketi 100.000 
Anadolu Anonim Türk Sigorta �irketi 80.000 
Türk Philips Limited �irketi 75.000 
Burla Biraderler ve Ortakları 60.000 
Antalya Genel Nakliyat Türk A.� 50.000 
Denizcilik Bankası 50.000 
�ller Bankası 50.000 
Naki Erenyol 50.000 
�pekçi Karde�ler 50.000 
Vakıflar Bankası 35.000 
Sanayi Kalkınma Bankası 30.000 
Nejat Eczacıba�ı Firması 25.000 (Kocaba�o�lu, 2000: 46) 
Ba�bakanlık 30.000 
Ba�bakan Adnan Menderes 5000 (Vakit, 12 Eylül 1955: 1) 
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Demokrat Parti �stanbul �l �dare Heyeti 15.000 
 

Ba�ı�lar yapılmaya devam etmi�tir. Nitekim Abca’dan Ahmet Altınta� 60, Ankara Kız Lisesi’ni 
bitirenler Derne�i 50, Ordu’dan Raif ve Bayram karde�ler 100, Tunçbilek ��çi Sendikaları 250, Bafra’da 
�oförler Cemiyeti 500, �zmir’de CHP Kar�ıyaka Gençlik Kolu Muhasibi Bedrettin Kazar 100, 
Samsun’dan Mehmet Kara 500 Lira yardım göndermi�lerdir (BCA, Dosya: A45, Fon Kodu: 030.01.0.0 
Yer No: 37.226.1).  

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi adına ba�kan Mustafa Soykan 2.000, �dare Heyeti 
adına da heyet ba�kanı Mehmet Akpınar 2.000, Trabzon Tütün ��çileri Sendikası adına Hilmi Cengiz 500, 
Nazilli’den Osman Ergi 100, �skenderun Liman Sendika’sı adına Sendika Sekreteri Cemal Çevik, 100 
Lira ba�ı�ta bulunmu�tur. Devlet Demir Yoları Ankara Deposu i�çileri 275, Aydın Demirciler Derne�i 
�dare Heyeti Ba�kanı Osman Balkan 500, Demokrat Parti �zmir Dolaplı Kuyu Oca�ı �dare Kurulu namına 
Süleyman Özen 100, Türkiye Sa�lık Memurları Cemiyeti Genel Ba�kanı Ha�im Bingöl, 500 Lira 
göndermi�tir (BCA, Dosya: A45, Fon Kodu: 030.01.0.0 Yer No: 37.226.1).  

�mroz Kaymakamı Dr. Kemal Koray, 21 Ekim 1955’te Adnan Menderes’e gönderdi�i telgrafta 
�mrozluların, aralarında 1823 Lira toplayarak gönderdiklerini söylemi�tir. Ayrıca halkın, zarar görenlere 
kar�ı hükümetin yıldırım süratiyle uzattı�ı yardım elinden son derece duygulandıklarını ifade etmi�tir. 
Türbe/�stanbul’da Darü��afaka Cemiyeti, 10.000 Lira yardımda bulunmu�tur. Kars’ta Kars Yardım 
Komitesi 10.000 Lira göndermi�tir. Yapılan yardımlar Yardım Komitesi’nin Türkiye �� Bankası �stanbul 
Yenicami �ubesi nezdindeki 17840 numaralı hesabında toplanmaktadır. A�ın Yardım Komitesi ba�kanı 
Kaymakam Nejat Dora, A�ın halkı adına 450, Kıbrıs’tan tanınmı� i� adamlarından Salim Aziz 1.000, 
Adana Ticaret ve Sanayi Odası �dare Heyeti Ba�kanı Ömer Ba�e�mez, 50.000 Liralık yardımda 
bulunmu�tur. Türkiye Demir ve Çelik Sanayi Esnaf Federasyonu adına ba�kan Rasim Tacer, 500, 
Tekirda� Ticaret Borsası �dare Heyeti adına heyet ba�kanı Nedim Karahalil, 1.000 Lira göndermi�tir 
(BCA, Dosya: A45, Fon Kodu: 030.01.0.0 Yer No: 37.226.1). Aslında Yardım Komitesi amacına ula�mı� 
ve ba�ı� kampanyası tüm yurt geneline yayılmı�tır. Vatanın en ücra kö�esinden dahi yardım 
gönderilmi�tir. Türk insanı en sıkıntılı dönemlerinde –Kurtulu� Sava�ı- gösterdi�i dayanı�mayı 6-7 Eylül 
olaylarında zarara u�rayanlar için bir kez daha ortaya koymu�tur.  

Bu konuda ayrıca örnek bir iki davranı�ı nakletmek istiyorum. �öyle ki Bir camcıdan bahsettiler: 
son hadiselerden sonra uzak yerdeki evinin camlarını yenilemek için kendisine müracaat eden mü�teriye 
demi� ki: sizin de camlarınızı hemen yenilemek isterim. Fakat evvela kendi muhitimdeki camları kırılmı� 
olan müesseselere yardım etmek benim için birinci derecede vazifedir. Sizin muhitinizde tanıdı�ım bir 
camcı vardır. Ona müracaat ederseniz herhalde o da evvela sizin yardımınıza ko�acaktır. Ba�ka bir 
camcıya müracaat etmi�ler. Mü�terinin istedi�i camları hemen vermi�. Fiyatını da eski fiyattan daha ucuz 
tutmu�. Hâlbuki �imdi cam fiyatlarının ate� pahasına yükselece�i zannediliyormu�. Nitekim iki camcı 
vatanda�ın takındıkları tavır güzeldir ve milli dayanı�ma bakımından övülmeye de�er bir davranı�tır 
(Ak�am, 11 Eylül 1955: 3).  

Yine Elazı� Akıl ve Sinir Hastanesi mubassırlarından (hastaların durumu ile ilgilenen ve düzeni 
sa�lamakla görevli kimse) Nazir Ayden, 116 Lira olan aylık maa�ının bir kısmını ba�ı� olarak 
gönderdi�ini söylemi�tir. 27 Eylül 1955’te Leon Saran, Beyo�lu �stiklâl Caddesi 338 numaralı 
dükkânında üzüntü verici olaylarda ma�azasının ve atölyesinin, içinde bulunan bütün kıymetli e�ya ve 
aletler ile birlikte tamamen harap oldu�unu belirtmi�tir. Ardından “Bu memleketin evladı olup her fırsatta 
bir hizmet etmeyi kendime borç bildi�im için sanatımla bu ziyanı kar�ılayabilece�im ümidi ile muhterem 
yardım komitesinden hiçbir zarar ve ziyan talebinde bulunmayaca�ımı beyan ile…” sözleriyle bir fert 
olarak kendi üzerine dü�eni yaptı�ını ifade etmi�tir. Ba�bakan Adnan Menderes, 1 Ekim 1955 tarihli 
cevabi yazısında, memlekete derin ve samimi ba�lılık duygusunu ifade eden bu davranı�a kar�ı Leon 
Saran’a te�ekkür etmi� ve bu tavrından büyük bir memnuniyet duydu�unu belirtmi�tir (BCA, Dosya: A45, 
Fon Kodu: 030.01.0.0 Yer No: 37.226.1). 

Türk halkı maddi yardımların yanı sıra sözleriyle de birlik ve beraberli�ini göstermi�tir. Zira Cizre 
Belediye Ba�kanı Ferman, Ba�bakan’a gönderdi�i 24 Eylül 1955 tarihli telgrafında, 6-7 Eylül Olayları 
nedeniyle Cizre halkının üzüntülerini belirtmi�tir. Halkın aynı zamanda bütün maddi ve manevi varlı�ıyla 
her türlü emre hazır olduklarını ifade etmi�tir. Yine Prof. Tahsin Ayni, Hacı Ömer Bossa, Hasan Derman, 
Ahmet Sapmaz ve gazeteciler cemiyeti hükümete yardıma hazır olduklarını, Yardım komitesinin de 
emrinde bulunduklarını bildirmi�lerdir (Vatan, 11 Eylül 1955: 1).  
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Bu yardım ve sözler kar�ısında bizzat Adnan Menderes’in ilgililere te�ekkür mektubu gönderdi�i 
görülmü�tür. 13 Ekim 1955 tarihli yazıda Adnan Menderes, Adana Ticaret ve Sanayi Odası �dare Heyeti 
Ba�kanı Ömer Ba�e�mez’e, gösterdi�i yakın ilgi ve yüce hislere te�ekkür etti�ini ifade etmi�tir. Bu 
minvalde Ba�bakan Adnan Menderes, Trabzon Tütün ��çileri Sendikası adına Hilmi Cengiz’e, �skenderun 
Liman Sendika’sı adına sekreter Cemal Çevik’e, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi adına 
Mustafa Soykan’a, �dare Heyeti adına Mehmet Akpınar’a, Tekirda� Ticaret Borsası adına Nedim 
Karahalil’e, Ankara Demir ve Çelik Sanayi Esnaf Federasyonu adına Rasim Tacer’e yakın ilgilerinden 
dolayı te�ekkür etmi�tir (BCA, Dosya: A45, Fon Kodu: 030.01.0.0 Yer No: 37.226.1). Yine 30 Eylül 1955 
tarihli yazıda Cizre Belediye Ba�kanı Bay Ferman’a samimi duygu ve yakın ilgisinden dolayı te�ekkür 
etmi�tir (BCA, Dosya: A45, Fon Kodu: 030.01.0.0 Yer No: 37.226.1).  

6 Eylül Hadiselerinde Zarar Görenlere Yardım Komitesi’nin faaliyetleri 10 Temmuz 1956 tarih ve 
4 / 7474 sayılı �cra Vekilleri Heyeti Kararnamesi ile sona erdirilmi�, bu tarihten sonra yapılacak 
ba�vuruların �stanbul Galata’da ki Maliye Ba� Müfetti�li�i’ne yapılması gerekti�i kararla�tırılmı�tır 
(Kocaba�o�lu, 2000: 48). 

�stanbul’daki Alman Ba�konsoloslu�u raporlarına göre, bu kaynakların sa�lanmasında gönüllülük 
esasından ziyade, komitenin baskısı etkili olmu�tur (Güven, 2009: 58). Dilek Güven, eserinde, yaptı�ı 
mülakatlar sonucunda zarara u�rayan ki�ilerin bu tazminatın, daha çok Türkiye’nin Batılı müttefiklerini 
sakinle�tirmek için tasarlandı�ını (Güven, 2009: 61), aldı�ı tazminattan memnun olan kimseye 
rastlamadıklarını ifade ettiklerini, bu ödemelerin gerçek gayesinin uluslar arası yankı oldu�unu 
belirttiklerini bildirmi�tir. Bu sözlerin arkasından yine de memnun olmak gerekir; zira devlet samimi 
olmasa da teessüflerini dile getirmi�tir. Halk böyle bir �eyi bekler, insan kendini daha iyi hisseder 
cümlelerini söylediklerini eklemi�tir (Güven, 2009: 67). Ancak olaylar öncesine bakıldı�ında �öyle bir 
de�erlendirme yapılabilir ki 14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti’nin ilk günlerinde ülke 
genelinde ya�anan özgürlük, güven ve kalkınma hamlesinden �stanbullu Rumlar da yararlanmı�lardır. 
Rumlar, Demokrat Parti’nin 10 yıllık iktidarı sırasında, �stanbul’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 3 
milletvekili göndermi�lerdir. Bununla birlikte 1955’te hiç beklemedikleri bir sırada yakalandıkları 6-7 
Eylül felaketinden sonra hükümetin ve yöneticilerin özür dilemesi ve de Rumların tüm maddi zararlarını 
tazmin etmesi üzerine, �stanbul’daki Rum toplumu ve Yunan vatanda�ları adeta kendilerine son bir �ans 
tanıyarak yerlerinde kalmayı tercih etmi�lerdir. Hatta yakla�an ilk seçimlerde Demokrat Parti’ye 
desteklerini sürdürmü�lerdir (Türker, 1998:142).     

 

SONUÇ 

6-7 Eylül 1955 tarihinde meydana gelen olaylar Türkiye Cumhuriyeti için menfi bir propaganda 
unsuru olmu�tur. Olaylarla ilgili belgelerin yok edilmesi veya bulunamaması mevcut olumsuz 
propagandanın do�rulu�u yönünde fikirleri kuvvetlendirmi�tir.  

Bununla birlikte Türk halkı ve hükümet, olaylar sonrasındaki durumu sahiplenmi�tir. Ulusal 
dayanı�masını bir kez daha göstererek zararları telafi, olumsuz fikir ve dü�ünceleri de bertaraf etmeye 
çalı�mı�tır. Nitekim bir ülke kamuoyunun tutumu, bir olayın milletçe benimsenmesi, o olayın uluslar arası 
platformda kuvvet derecesini artırır. ��te Türkiye’de ya�ayan halk, zararları sahiplenerek meydana gelen 
felaketin acısını dindirmeye çalı�mı�tır. 

�leriyi çok iyi gören bir liderimiz –Mustafa Kemal Atatürk-varken onu ve görü�lerini unutmak, 
tarihi bilgi ve analizleri gerekti�i gibi önemsememek 6-7 Eylül Olaylarını do�urmu�tur. O halde 
yapılacak bütün davranı� ve hareketlerde a�ırba�lılı�ı, terbiye ve sükûneti kaybetmemek gerekir. 

Günümüzde ya�anan toplumsal olay ve gösteriler kar�ısında da bu anlayı�la hareket edilmelidir. 
Bununla birlikte ki�inin kendi özgürlü�ü için yaptı�ı faaliyetlerin, ba�kasının özgürlü�ünü ve güvenli�ini 
tehlikeye sokmaması icap etmektedir. Kaldırımı, dükkânı ve benzeri unsurları tahrip etmenin her �eyden 
önce ülke ekonomisine, ki�i refahına zarar verdi�i de unutulmamalıdır.  
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