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Özet 

6 Ocak 2021 günü Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en şok edici günlerinden birine şahitlik 

edildi. ABD Kongre Binası (Capitol Hill) 1812 yılından sonra ikinci kez, ABD Başkanı Donald 

Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerine itirazları temelinde uzun süredir tırmandırdığı gerilim 

sonrasında, Cumhuriyetçi Trump destekçileri büyük şemsiyesi altında çeşitli aşırı sağ 

gruplardan oluşan bir kitle tarafından 4 saatlik bir işgal girişimine ev sahipliği yaptı. 5 kişinin 

yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaylarda onlarca eylemci ve kamu görevlisi yaralanırken, 

300’ü aşkın eylemcide tutuklandı.  

Bu çalışmamızda, 46. ABD Başkanının koltuğuna oturmasına iki hafta kala meydana gelen bu 

şiddet eylemlerine götüren süreci eylemlerin içinde yer alan aşırı grupların muhtevasıyla 

beraber anlatmaya çalışırken, bu eylemlerin yaşanmasına neden olan etkenlerden korku, şiddet 

ve popülizm kavramlarını alan üzerine çalışmış kuramcıların yaklaşımları çerçevesinde 

değerlendirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Capitol Hill Baskını, Korku, Şiddet, Popülizm 
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1. Giriş 

 

 

       Dünyada giderek artan popülist söylem, demokrasilerin içinden çıkarak onun karşısında 

olan ve ona en büyük zararı veren gelişmelerden biri olarak değerlendirilmektedir. Hatta 

Benjamin Arditi onu demokrasinin bir hayaleti1 olarak tanımlamaktadır. Demokrasinin görünen 

araçlarını kullanıp bu yolla da meşruiyet sağlayarak iktidara gelen ve iktidarı döneminde de bu 

söylemlerini hız kesmeden devam ettiren popülist parti ve liderlerine artık dünyanın tüm 

coğrafyalarında denk gelmek mümkün. Özellikle Benedict Anderson’ın ulus kavramını ’’Ulus 

hayal edilmiş bir siyasal topluluktur. Kendisine aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık 

içkin olacak şekilde hayal edilmiş bir cemaattir.’’2 şeklindeki tanımlamasından hareketle; ulus 

devlet formülasyonlarının yaygın olduğu günümüz dünyasında, homojen bir halk tasviri 

yapmakta olan ve bunu yaparken de karşısındakini  potansiyel bir düşman veya bir korku objesi 

olarak görmekte olan popülizme son derece uygun bir zemininde olduğunu söylemek gerekir. 

 

        Schmitt’in siyasal tanımlaması, dost düşman ayrımı üzerinedir. O, bir çatışma alanı olarak 

değerlendirdiği siyaseti, dost ve düşman şeklinde kavramsallaştırdığı tanımlar üzerinden 

anlatmaya çalışır. ’’Dost ve düşman ayrımı, diğer tüm ahlaki, estetik, ekonomik ya da diğer 

ayrımların kullanılmasına gerek kalmadan pratik ve teorik olarak varlığını sürdürebilir. 

Siyasal düşmanın ahlaki açıdan kötü, estetik açıdan çirkin ya da ekonomik anlamda rakip 

olması gerekmez; hatta siyasal düşmanla iş yapmak avantaj bile gözükebilir. Önemli olan, 

siyasal düşmanın öteki, yabancı olmasıdır.’’3 derken de günümüzde popülist liderlerce sıklıkla 

kullanılan ’’biz ve onlar’’ ayrımının bir temellendirmesini yapmaktadır. 

 

       ’’Biz ve onlar’’ ayrımı üzerine inşa edilen popülist söylemlerin, bu ayrım üzerinden korku 

inşa edebilmesi ise son derece olağandır. ’’Onlar’’ iç veya dış düşmanlarsa ve ’’Bizi’’ düşman 

olarak kodlamışlarsa bu korku geleceğe dair olası şiddet ortamının gerekçelendirmesidir aynı 

zamanda.4 Korku, bu noktadan sonra adeta bir zincirleme reaksiyon gibi şiddeti besleme 

potansiyeline sahip çok güçlü bir duygudur. 6 Ocak 2021 tarihli Capitol Hill Baskınına gidilen 

 
1 Benjamin Arditi, Liberalizmin Kıyılarında Siyaset, (İstanbul; Metis Yayınları, 2010) 62. 

2 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, (İstanbul; Metis, 2019) 20. 

3 Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, (İstanbul; Metis Yayınları, 2014) 57. 

4 Halis Çetin, Korku Siyaseti ve Siyaset Korkusu, (İstanbul; İletişim Yayınları, 2012) 77. 
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süreçte de; popülizm ile altı çizilen biz ve onlar ayrımını, bu ayrımın ortaya çıkardığı karşılıklı 

korku duygusunu ve bu korkunun kaçınılmaz olarak bir şiddet doğurmasını görürüz.  

 

        Arendtci bir yaklaşımla ifade edersek; şiddetin esasında bir güç gösterisinden ziyade kendi 

gücünü kaybedenlerin son bir çırpınışla bu yola tevessül etmesi durumu olduğunu gözlemleriz. 

İktidar ve şiddetin çoğu zaman birlikte ortaya çıktığını söyleyen Arendt, şiddetin de daha çok 

iktidar tehlikeye düştüğünde kendini gösterdiğini ifade eder.5 Bu noktadan, Trump’ın iktidarını 

kaybediyor oluşunun yanısıra, Capitol Hill Baskınının ’’Black Lives Matters’’ gibi bazı 

toplumsal hareketlerin sonuçlarından da etkilendiği noktasına varmak mümkün olacaktır ve bu 

örnekler çok net bir şekilde şiddetin karşılıklı olarak bitmeyen bir döngü içinde şiddet 

üretebilme durumunu gözlemlememizi sağlamaktadır. 

 

 

2. Popülizm ve Donald Trump Örneği 

 

 

       Jan-Werner Müller ’’Bir popülizm teorisine sahip değiliz ve siyasal aktörlerin ne zaman 

popülist olarak adlandırılabileceklerine dair anlamlı bir kriterimiz yok.’’6 derken, seçkin 

düşmanlığının popülist olmak için gerekli ve fakat yeterli olmadığını eklemekte, popülistlerin 

bir diğer önemli kriterinin de çoğulculuk karşıtlığı olduğunu ifade etmektedir. Popülistler, 

sadece kendi hareketlerinin ’’gerçek halkın’’ temsilcisi olabileceğini iddia ederken, aynı 

mantıkla muhaliflerinin de topyekûn gayri ahlaki olduğunu ve onların halkı hiçbir şekilde temsil 

edemeyeceğini iddia etmektedirler.7  

 

       Amerika Birleşik Devletlerinin 45. Başkanı olan Donald Trump, en tartışmalı başkanlardan 

biri olarak tarihe geçmiştir. Trump; 2016’daki beklenmeyen seçim zaferi, 4 yıllık başkanlık 

dönemi içinde verdiği onlarca tartışmalı karar ve 2020 seçimlerinde yine kamuoyu araştırma 

şirketlerinin tahminlerinin çok ötesine geçen seçim sonucuyla hayli şaşırtıcı bir dört yılı geride 

bırakmıştır. Çok zengin biri olması sebebiyle seçkin karşıtlığı tanımlaması haricindeki popülist 

 
5 Abdullah Alperen ve Hüseyin Salur, ’’Hannah Arendt’te Şiddet ve Şiddetin Kaynağı Üzerine Din Sosyolojik Bir 

İnceleme’’ Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2008) 74. 

6 Jan-Werner Müller, Popülizm Nedir, (İstanbul; İletişim Yayınları, 2018) 14. 

7 Müller, A.g.e. 15. 
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tanımlarına çok uygun bir profil olan Trump, bu literatürün en incelemeye değer 

örneklerindendir. 

 

       Müller, demokratik siyaset mantığı içinde sadece bir rekabet yaşanması gereken siyasi 

karşıtlarına ’’halkın düşmanları’’8 mertebesine varacak şekilde bir konumlandırmaya tabi tutan 

popülist iktidarların diğer önemli özelliklerini; devleti tüm birimleriyle ele geçirme, 

yolsuzluğun ülkede artması, kayırmacılığın yaygınlaşması ve sivil toplumun susturulması 

şeklinde tanımlamaktadır.9 Medyanın bir dezenformasyon aracı olarak görülüp baskılanması, 

halk ile iletişim noktasındaki tüm aracı kurumların kaldırılması yine popülist liderlerin en sık 

karşılaşılan ortak noktalarındandır. Donald Trump da bu iki durumu sıklıkla görmek 

mümkündür. Medya ile olan sert iletişiminde, bazı medya kuruluşlarını yalan merkezi olarak 

yaftalamasında ve halk ile kolay iletişim kurabilme bağlamında sosyal medyayı alışılagelmedik 

bir tarzda kullanmasında bu durumu net olarak gözlemleriz. Trump, 4 yıllık başkanlık 

döneminde özellikle sosyal medya platformu Twitter’ı çok etkili kullanmış, geleneksel medya 

ile sürekli bir gerilim içinde olmasından sebeple, neredeyse bütün önemli siyasi mesajlarını 

Twitter üzerinden vermiştir. Çok tartışılan; göçmenlere yönelik mesajları, Ortadoğu’da gerilimi 

artırıcı açıklamaları ve seçim dönemine tekrar girilmesiyle beraber seçimlere yönelik vaatleri 

hep Twitter üzerinden gerçekleşmiştir. 

 

       Popülizmi sağ veya sol dünya okumalarından herhangi birisinin altına hapsetmek ise doğru 

bir yaklaşım olmayacaktır. Nitekim 2016 yılındaki ABD başkanlık seçim kampanyalarında bu 

durumu gözleyebilmek mümkün olmuştur. Gerek Cumhuriyetçi aday Donald Trump gerekse 

daha sol görüşlerin seslendiricisi diyebileceğimiz Bernie Sanders birçok popülist söylemi 

içinde barındıran bir seçim kampanyası yürütmüşlerdir. Özellikle Trump’ın ’’Önemli olan 

halkın birleşmesidir, çünkü geriye kalanların bir önemi yoktur’’ açıklaması popülist söylemin 

sıklıkla dile getirilen argümanlarıyla örtüşen bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.10 Trump, 

burada kendi destekçilerinin sadece halk olarak ifade edebileceğinin bir örneği sunmaktadır 

bize. 

 

 

 
8  Müller, A.g.e. 16 

9  Müller, A.g.e. 14-17 

10 Müller, A.g.e. 38 
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3. Korku ve Korku Siyaseti Üzerine 

 

      İnsanların kaossuz bir düzen içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yönetme eyleminin 

varlığı tartışmasız bir öneme sahiptir. Binlerce yıldır süregelen tartışmalardan damıtılarak 

bugüne kadar gelen siyaset literatüründe yönetme kavramı insanların en çok üzerinde durduğu 

başlıklardan biri olmuştur. Siyasetin bu kadim tartışmasının insanların kusurlu varlıkları 

üzerine inşa edildiğini söylersek çok da yanılmış olmayız. İktidarlar, ontolojik olarak kusurlu 

olan diyebileceğimiz insanları yönetebilmek için çeşitli araçlar kullanagelmiştir. Bu araçların 

en kullanışlı olanlarından biri ise hiç şüphe yok ki korkudur.11 

       Enformasyonun bu denli geliştiği çağımızda fark edilmesi son derece kolay bir durum; 

korkunun siyasetin en çok kullanılan argümanlarından biri olmakla beraber toplumların 

konsolide edilmesi için de kullanılıyor oluşudur. Korku, sağlıklı karar verme mekanizmalarının 

önüne geçip insanı daha itaatkâr bireyler haline dönüştürürken, devletler için de daha kullanışlı 

bireyler üretmeye yardımcı olur.12  

 

        Çetin’in aktardığına göre ’’Modern korku siyaseti kaynağını Machiavelli’den almaktadır. 

Korku siyasetinin temeli Machiavelli’nin devlet yöneticilerine ’daha fazla güvenlik için, sevilen 

olmaktansa korkulan olmak gerektiği’ tavsiyesine dayanmaktadır.’’13 Gerçekten de bu 

durumun birçok siyasal elitçe tatbik edildiğine şahit oluruz. Her ne kadar içinde bulunduğumuz 

zamanda demokrasi dünyanın kahir ekseriyetince kabul görmüş bir yönetim anlayışı olsa da 

gerek günümüzde gerekse geçmişte korku duvarlarının aşılamayacak yükseklikte olduğu birçok 

yönetim var olmuştur. İnsanlığın yönetim geçmişi bir diktatörlük tarihidir dersek çok da 

yanılmış olmayız. Bu durum bile başlı başına korku duygusunun ve onunla beraber güvenlik 

algısının siyasal hayatta ne derece etkili kavramlar olduğunu ortaya koymaktadır.  

          ’’Kılıç zoru olmadıkça ahitler sözlerden ibarettir ve insanı güvence altına almaya 

yetmez.’’14 diyen Hobbes, modern devlet yapıları öncesindeki toplumları tanımlarken yaşanılan 

güvenlik korkusunun egemenlik alanlarını genişletme eğilimini artırdığını ifade etmektedir. 

’’Tek bir karar vericinin sürekli olmasını’’ ideal bulan Hobbes, bu noktadan hareketle de 

 
11 Çetin, A.g.e. 74-75 

12 Çetin, A.g.e. aynı yer. 

13 Çetin, A.g.e. aynı yer. 

14 Thomas Hobbes, Leviathan, (İstanbul; Yapı Kredi Yayınları, 2018) 133. 
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devletlerin varlıklarına varan bir tartışmayı yürütüp, tüm bu süreçlerin temel motivasyonun da 

korku kavramı olduğunu söylemektedir.15 Korkular nedeniyle bir devlete ihtiyaç duyulduğu 

fikrini Hegel’de de görürüz. Ona göre de; devlet bireylerin korkularından kaçabildiği adeta bir 

güvenli limandır.16 Bu sebeple, devlete yönelik saldırılar, insanlarda korkuyu büyütebilecek 

önemli bir potansiyeli bizlere sunar. 6 Ocak 2021 tarihli Capitol Hill Baskınını da bu minvalde 

incelemek gerekmektedir. 

 

 

4. 6 Ocak 2021 Capitol Hill Baskını 

 

      6 Ocak 2021 tarihinde Washington’daki ABD Kongre Binasının (Capitol Hill) basılması 

olayı; birkaç aylık bir süreç içinde peyderpey tansiyonu yükseltilen, bilinçli veya bilinçsiz 

olduğu henüz netleşmese de sonuç itibariyle tahrik edilen bir kitlenin toplamda 4 saat süren, 5 

kişinin ölümü ve 300’ü aşkın kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan bir eylem olmuştur. 

Baskındaki temel motivasyon; 3 Kasım 2020’de yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Donald 

Trump’ın iddia ettiği şekliyle, seçimlerdeki hilelere bir tepki gibi görünse de baskına katılan 

grupların aşırı sağcı muhtevaları ve fikri altyapıları, bu şiddet eylemlerinin esasında iktidar 

kaybının verdiği gerilimin dışa vurumu olarak görülmesi sonucuna bizi götürmektedir. Nazi 

kamplarından övgüyle bahsedebilen, ABD iç savaşında köleliği savunan Güney eyaletlerinin 

kurduğu Konfederasyonun bayrak ve flamalarıyla kendilerini ifade etmeye çalışan bu gruplar, 

Amerika’ya dair asli unsurun kendileri olduğu, beyaz üstünlükçü fikri altyapısıyla sert göçmen 

karşıtı bir pozisyon sergilemektedirler. 

       ABD başkanlık seçimlerinden bir gün sonra Facebook’ta kurulan ve Facebook kapatana 

kadar da 350 bin takipçi sayısına ulaşan ’’Stop The Steal’’ isimli topluluk grubunda ’’İki taraf 

da yenilgiyi kabul etmeyecek. Silahlarınızı temizleyin, sokaklara çıkma vakti geldi.’’17 ifadeleri 

yer alırken, ’’Red-State Secession’’ adlı bir başka Facebook grubunda da ’’Eğer medeniyeti 

 
15 Hobbes, A.g.e, 133-137. 

16 Çetin, A.g.e. 119. 
 
17 ’’Facebook Trump Destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı’’, TRT Haber, 6 Kasım 
2020. Erişim Tarihi: 14.09.2021 https://www.trthaber.com/haber/dunya/facebook-trump-destekcilerinin-
secim-sonuclarini-protesto-ettigi-grubu-yasakladi-528642.html 
 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/facebook-trump-destekcilerinin-secim-sonuclarini-protesto-ettigi-grubu-yasakladi-528642.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/facebook-trump-destekcilerinin-secim-sonuclarini-protesto-ettigi-grubu-yasakladi-528642.html
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korumak için güç kullanmaya hazır değilseniz, o zaman barbarlığı kabul etmeye hazır olun.’’18 

paylaşımları dikkat çekicidir. Bu grupta ’’düşman’’ların ev adreslerin sorgulanmasına varan 

aşırılıkların yaşandığı ayrıca rapor edilmiştir. Eş zamanlı olarak Proud Boys ve QAnon isimli 

marjinal grupların da içinde yer aldığı birçok miting ve yürüyüş gerçekleşmiştir. Bunların en 

büyüğünün ise 6 Ocak 2021 tarihinde olması planlanmış, bu durum da Trump tarafından sık 

aralıklarla Twitter mesajlarıyla duyurulmuştur. Trump’ın bu süreçte 27 Aralık’ta, 30 Aralıkta’ta 

ve 1 Ocak’ta ’’Hırsızlığı Durdur’’ etiketiyle birçok paylaşım yaptığını görürüz. 

      Capitol Hill Baskınında tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran QAnon ve Proud 

Boys gibi gruplar, beyaz üstünlükçü bir anlayışa sahip olmalarıyla bilinmektedirler. Baskının 

en dikkat çekici görsellerinden birini veren Jake Angeli isimli kişide bir QAnon şamanıdır. Tüm 

dünyada kendine takipçi bulmakta zorlanmayan QAnon Hareketi birçok komplo teorisi üzerine 

inşa edilmiş, merkeziyetsiz diyebileceğimiz, anonim bir harekettir. Birçoğu hali hazırda 

gerçekleşmemiş komplo teorisi veya gelecek kehanetleri üzerine bir konsolidasyon kuran 

QAnon, dünyadaki benzerleri ile hareketsel refleksler anlamında da benzeşmektedir.  Özellikle 

sosyal medya üzerinden etkileşim halinde olan grup üyeleri, Capitol Hill Baskını sonrası büyük 

ölçüde sosyal medyadan tecrit edilmiş ve bu nedenlerle alternatif sosyal medya platformlarında 

varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler. Capitol Hill Baskını sonrası en önemli 

gündemleri ise aşı karşıtı propagandalardır.19  

’’Bu çerçevede şiddete karşı şiddet şeklindeki bir çarpışmada her zaman devlet 

üstünlüğü söz konusu olmuştur. Bu üstünlüğün devamı devletin iktidar yapısının 

bozulmasıyla mümkündür. Yani emirlere itaat edildiği sürece veya ordu-polis silah 

kullanmaya hazır olduğu sürece bu üstünlük devam eder. Bu durum geçerliliğini 

yitirdiği andan itibaren her şey hızla değişmeye veya tersine dönmeye başlar. 

Sadece isyanlar bastırılmakla kalmaz silahlar hızla el değiştirmeye başlar’’20 

         George Floyd’un ırkçı bir grup polis tarafından sokak ortasında hunharca öldürülmesine 

verilen sokak tepkilerinin ilk günlerinde polislerin gözle görülür pasifliğine şahit olunmuştur. 

 
18 ’’6 Ocak ’Geliyorum’ dedi! İşte ABD tarihine geçen olayın perde arkası’’, Sözcü, 07.01.2021. Erişim Tarihi: 
14.09.2021 https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/6-ocak-geliyorum-dedi-iste-abd-tarihine-gecen-olayin-
perde-arkasi-6201105/ 
 
19 M. Enes Arslan ve Zeynep Duran ’’Capitol Hill Baskını Öncesi ve Sonrası  QAnon Hareketi’’ Ortadoğu 
Araştırmaları Merkezi, Bakış 162, 2021, 5-9. 
 
20 Alperen ve Salur, A.g.m. 78. 

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/6-ocak-geliyorum-dedi-iste-abd-tarihine-gecen-olayin-perde-arkasi-6201105/
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/6-ocak-geliyorum-dedi-iste-abd-tarihine-gecen-olayin-perde-arkasi-6201105/
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Bu durum, mevcutta polislere yönelik olan öfke birikiminin daha büyük sosyal patlamalara 

sebebiyet vermemesi adına uygulanan bilinçli bir hareket tarzıdır. Capitol Hill Baskınında ise 

hızlı bir şekilde devletin olayları bastırabildiği görürüz. Bu durum yukarıdaki alıntıda ifade 

edilen ’’şiddete karşı şiddet şeklindeki bir çarpışmada her zaman devlet üstünlüğü söz konusu 

olmuştur’’ durumunun açık bir örneğidir. Güvenlik güçlerinin ilk şok dalgası esnasındaki 

tepkisizliği çok hızlı geride bırakılarak olaylar 4 saat gibi bir sürede kolaylıkla bastırılabilmiştir. 

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

 

      Bu olay, siyasetin yerini şiddetin alabilmesinin ne kadar kolay olabileceğinin, 

demokrasilerin kırılganlığın ne derece üst seviyelerde olduğunun önemli bir göstergesi 

olmuştur.  Trump, olaylar sonrasında ’’her ne kadar seçimin sonucundan memnun olmasam da 

20 Ocak’ta görevi sorunsuz bir şekilde devredeceğim, sorunsuz bir geçiş süreci olacak’’21 dese 

de ön ayak olduğu bu olaylar insanların geleceğe dair duygularında önemli tortular bırakacaktır. 

Korku duygusunun geçmişteki yaşantıların geleceğe dair bıraktığı izler olması bilincinden 

hareketle, bu olayların her daim Amerikan siyasal hayatında ve seçmen tercihlerinde ayrı bir 

yeri olacaktır diyebiliriz.  

       2020 seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden’ın 306 delege desteğine karşılık 232 delege 

çıkaran Trump, birçok yerde tıpkı 2016 seçimlerinde olduğu gibi beklenilenin dışında bir 

performans göstermiş, seçim sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde 2024 seçimlerinde kendisi, 

kendisi olmasa bile destekleyeceği birinin Cumhuriyetçiler içinde çok önemli ağırlık merkezi 

oluşturacağı düşüncesini hâkim kılmıştır. Capitol Hill Baskını, bu olası ihtimalleri son derece 

zayıflatmış gibi gözükse de bu aşırı grupların nezdinde çok ayrı bir yere sahip olduğu 

gözlemlenen Trump’ın yeni bir hikâye yazma noktasında adımlar atması şaşırtıcı olmayacaktır. 

Göçmenler ve Afro-Amerikalılar gibi azınlık grupların gelecek siyasal tercihlerinde ise korku 

duygusunun merkezi rolüyle Capitol Hill Baskını önemli bir sabit olacaktır. 

 

 

 
21 ’’ABD Kongresi Joe Biden’ın Başkanlığını Resmen Tescilledi’’, Evrensel.Net, 07.01.2021 Erişim Tarihi: 
14.09.2021 https://www.evrensel.net/haber/423004/abd-kongresi-joe-bidenin-baskanligini-resmen-tescilledi 
 

https://www.evrensel.net/haber/423004/abd-kongresi-joe-bidenin-baskanligini-resmen-tescilledi
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Resim 1: Capitol Hill Baskını (6 Ocak 2021) 

 

 

 

Resim 2: QAnon üyesi Jake Angeli adıyla da bilinen Jacob Anthony Chansley 
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Resim 3: ABD İç Savaşında köleliği savunan Güney eyaletlerini temsil eden Konfederasyonun bayrağını taşıyan bir eylemci 

 

 

 

Resim 4: Olayların ilk dakikalarında Kongre Binasının önü 


