
Ýnkýlapçý gazetesinin çýkýþ
dönemi, Kýbrýs'ýn girmiþ
olduðu yeni bir tarihsel
döneme tekabül ediyordu.
1955 Nisan'ýnda EOKA'nýn
faaliyete geçmesi, öte yandan
Ýngiliz sömürge yönetiminin
Kýbrýs Türk cemaatýný, Elen
milliyetçiliðine karþý kullan-
masý ve dolayýsýyla da tama-
men suni bir þekilde Türk mil-
liyetçiliðinin Elen milliyetçil-
iðinin karþýtý üzerinden var
et(tiril)mesi, adada yaþayan
Elen ve Türk nüfusun,
aralarýnýn açýlmasýna ve çok
kýsa bir süre sonra da bir-
birlerini boðazlamasýna
kadar götürmüþtü. Fakat
1955 yýlýnýn Eylül'ünde ilk
sayýsý çýkan ve tarihe
karþý ancak 14 sayý
boyunca direnebilen
Ýnkýlapçý gazetesi döne-
min sömürge yönetimi
politikalarýný ve uygula-

malarýný
eleþtirirken, diðer
yandan da Türk ve
Elen emekçilerin

kendilerini ifade etmesine
olanak saðlýyordu. Sadece
bununla da kalmayarak her iki
kesimin de ortak örgütlen-
melere gitmesi gerektiðinin
altýný çiziyordu. Ýnkýlapçý
gazetesi sadece 14 sayý
dayanabildi. Çýkan 14 sayý
Ýngiliz sömürge yönetimine ve
faþistlere karþý sýkýlmýþ 14
kurþundu aslýnda. Ýnkýlapçý 12
Aralýk 1955 tarihli son sayýsýn-
da "Tehdit" baþlýklý bir yazý
yayýnlamýþtý. Yazýda
"Ýnkýlapçý'yý durdurun,
öldürüleceksiniz", "kafanýz

ezilecek" gibi gazeteye ve
bireylere yönelik yapýlan
tehdit ve þantajlardan
bahsediliyordu. Gazete yayýn-
landýktan iki gün sonra Ýngiliz
yönetimi bir çok yayýn ile bir-
likte Ýnkýlapçý gazetesini kap-
atacaktý. Nitekim üç yýl sonra,
1958 Mayýs'ýnda Ýnkýlapçý
gazetesi yazý iþleri müdürü
Fazýl Önder de faþistler
tarafýndan katledilecekti.
Aþaðýda Ýnkýlapçý gazetesinin
çýkýþ yazýsýný yayýnlýyoruz.
Kuþkusuz dönemin solcularý
içinde ne yazýk ki azýmsana-
mayacak bir etkisi olan
Kemalizmin ayný þekilde
Ýnkýlapçý gazetesinde de
olduðu yadsýnamaz bir

gerçektir. Fakat
Ýnkýlapçý'nýn varlýðý
dönemin koþullarýna
karþý radikal bir
baþkaldýrýþýn simgesi
olduðundan aþaðýda-
ki metnin yayýnlan-
masýnýn faydalý ola-
caðýna inanýyoruz.��
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Aðustos 1995: Kýbrýs’ta Baðýmsýz
Gençlik Platformu kuruldu.
Aðustos 1998: Avrupa gazetesinin eki
"Seselim" yayýnlandý. Dergi gazete için-
deki devrimci gençliðin sesiydi.
1 Aðustos 1945: "Kýbrýs Türk Ýþçi
Birlikleri Kurumu" kurdurulur. Kurum son-
radan solcularýn eline geçecektir.
1 Aðustos 1571: Osmanlý, Kýbrýs’ý aldý.
6 Aðustos 1979: "Kýbrýs'ýn Baðýmsýzlýk
Yolu"nun yayýnlanmaya baþlamasý.
13 Aðustos 1966: Mao Zedong Çin'de
Kültür Devrimi'ni ilan etti.
14 Aðustos 1972: Ýsmail Beþikçi Kürt
konusundan 13 yýl hapse mahkum oldu.
15 Aðustos 1951: Nazým Hikmet TC
vatandaþlýðýndan çýkarýldý.
16 Aðustos 1960: Kýbrýs Cumhuriyeti
kuruldu. Ýngiliz klasik sömürgeciliði ve
ABD yeni sömürgeciliði uzlaþtý.
16 Aðustos 1960: A. Hikmet ve A.M.
Gürkan, CUMHURÝYET'i yayýnladý.
19 Aðustos 1936: Faþistler þair
Federico Garcia Lorca'yý kurþuna dizdi.
20 Aðustos 1940: Sovyet devriminin
önderlerinden Leon Troçki, sürgünde
yaþadýðý Meksika'da Stalin'in bir ajaný
tarafýndan haince öldürüldü.
20 Aðustos 1968: Sovyet Birlikleri
Çekoslovakya'yý iþgal etti.
Eylül 1985: Aylýk "Özgürlük Dergisi"
yayýnlanmaya baþlar.
Eylül 1993: Lefke Türk Spor Kulübü'nün
organize ettiði Grup Yorum konseri.
Yorum üyeleri apar topar sýnýr dýþý edilir. 
1 Eylül 1939: 2. Dünya savaþý baþladý.
"Dünya Barýþ Günü"
3 Eylül 1938: IV. Enternasyonal kuruldu.
6-7 Eylül 1955: Ýstanbul'da yaþayan
gayri müslümlere yönelik saldýrýlar.
8 Eylül 1941: Ho Þi Minh Vietnam
Baðýmsýzlýk Örgütü'nü kurdu.
11 Eylül 1973: Þili Cumhurbaþkaný
Salvador Allande cuntacýlarca öldürüldü.
12 Eylül 1980: Türkiye'de faþist darbe 
13 Eylül 1955: Fazýl Önder'in yazý iþleri
müdürü olduðu INKÝLAPÇI yayýnlandý
14 Eylül 1867: Kapital'in ilk cildi basýldý
16 Eylül 1949: Yunan Ýç Savaþý bitti.
20 Eylül 1951: TC'nin ve Yunanistan'ýn
NATO'ya alýnmasýna karar verildi.
22 Eylül 1919: Türkiye Ýþçi ve Çiftçi
Sosyalist Fýrkasý kuruldu.
25 Eylül 1970: “Batý Cephesinde Yeni
Birþey Yok”un yazarý Remarque öldü. 
Ekim 1947: Kýbrýs Türk Ýþçi Birlikleri
Kurumu'nun aylýk dergisi ÝÞÇÝNÝN YOLU
ÞAÞMAZ yayýnlanýr. 
Ekim 1988: Kýbrýs Devrimci Yüksek
Öðrenim Gençliði yayýn organý "Somut"
yayýnlanmaya baþlýyor. 
Ekim 1994: DAÜ ÖTK seçimleri "Özerk-
Demokratik-Parasýz-Bilimsel Üniversite”
talebiyle boykot edilir. Seçimlere katýlým
%20 civarýnda gerçekleþir. 
Ekim 1998: "Seselim" dergisinin 6. ve
son sayýsý yayýnlanýr. 7. sayý hazýr
olduðu halde AVRUPA gazetesini ele
geçiren oportunist anlayýþ tarafýndan
yayýmdan kaldýrýlýnca, devrimci gençlik
gazeteden ayrýlýr. 
1 Ekim 1949: Çin Halk Cumhuriyeti
9 Ekim 1971: Deniz’lere idam kararý.
10 Ekim 1969: Fikir Kulüpleri
Federasyonu, DEV-GENÇ adýný aldý.
15 Ekim 1990: Kýbrýs Türk Halk Hareketi
adlý örgüt CTP ve Özgürlük'e bombalý
saldýrýda bulunur. 
20 Ekim 1935: Çin'de 1 yýl süren 6 bin
millik Uzun Yürüyüþ sona erdi.
22 Ekim 1964: Jean Paul Sartre, Nobel
Ödülü'nü reddetti.
27 Ekim 1957: Denktaþ Ýngiliz Sömürge
Savcýlýðý'ndan  Kýbrýs Türk Kurumlarý
Federasyonu Baþkanlýðý'na getirilir. 50
yýllýk hanedanlýk baþlar.
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"...Sayýn okuyucu.
Elinde tuttuðun
"Ýnkýlapçý" gazetesi, bir
buçuk yýl uðraþýldýktan
sonra, büyük emek net-
icesi ve senin paranla;
halkýn parasýyla yayýn
hayatýna atýlmýþtýr...
Gazeteyi çýkartmak için,
fedakar halk çocuklarý
köy köy, kasaba kasaba
dolaþýrken, köy ve
þehirli halk tarafýndan
büyük ilgi ile karþýlan-
makta idiler. Buna rað-
men "zýrýltýcýlar" diye
isimlendireceðimiz bazý
kiþiler "Ýnkýlapçý" etrafýn-
da dedikodu yaratmaktan(þahsi menfaat
icabý olarak) geri kalmadýlar. Biz gene yolu-
muza devam ettik ve þerefle, en fazla
güvendiðimiz halkýn huzuruna çýktýk. Daha
önce broþurlarda bildirdik. Siyasetimiz açýk-
týr, siyasetimizi, temasa geldiðimiz halkýn
fikirlerini de kullanarak çizdik: Nereden
gelirse gelsin, halkýmýzýn zararýna olan her
þeyle savaþacaðýz. Ýþçilerimizin, çiftçilerim-
izin, dar gelirli zanaatkar dükkan sahiplerim-
izin, memurlarýmýzýn haklarýný savunacaðýz.
Askýda kalan cemaat davalarýmýzý yýlmadan

ele alacaðýz.
Sömürge hüküme-
tinin, halkýmýzýn
aleyhine tatbik etm-
eye yelteneceði
anti-demokratik ve
anti-liberal kanun-
lara karþý kalemimi-
zle mücadele ede-
ceðiz, bütün dünya
halký tarafýndan
harp kundakçýlýðý-
na, harp propagan-
dasýna karþý
durarak, barýþý
savunacaðýz. Adada
yaþayan iki vatan-
daþ cemaatýn

arasýný açmak ve gurur kýrýcý propagandalarý
nereden ve hangi taraftan gelirse gelsin tak-
bih ve telin edeceðiz. Baþkalarýnýn hayat
haklarýna, düþüncelerine hürmet ederek,
halkýmýza eþit hayat hakký tanýnmasý ve var-
lýðýmýzýn adadan silinmemesi için bütün
kuvvetimizle faaliyet göstereceðiz. Bu çetin
yoldan baþarý saðlayabilecek miyiz?
Uðraþacaðýz. Halkýn yararýna çalýþacaðýmýz
için halka güveniyoruz. 

Ýnkýlapçý

7 Ekim 1945 Çiftçiler Birliði binasýnýn
inþaatýnda Fazýl Önder ve arkadaþlarý


