FERGUSON OLAYLARI ÇERÇEVESİNDE SİYAHÎ KRİZİ
Büşra AVCI
9 Ağustos 2014 tarihinde, Ferguson Emniyet Müdürlüğünde görevli beyaz polis
memuru Darren Wilson, silahsız ve siyahî genç olan 18 yaşındaki Michael Brow'u başından
birçok kez silahla vurarak öldürmüştür. Michael Brow'un öldürürülmesinden bir gün sonra 10
Ağustos 2014 tarihinde Ferguson, Missouri'de çoğunluğu siyahîlerden oluşan halk
ayaklanması başladı. 10 Ağustos'ta protestoların ilk gününden itibaren polis ile göstericiler
arasında şiddetli çatışmalar oldu ve bu çatışmalar artarak devam etti. Olayların büyümesi
üzerine Ferguson Emniyet Müdürlüğü tarafından protestoculara yönelik orantısız mücadele
başlamıştır. Ferguson kasabasında protestolarda Ferguson Emniyet Müdürlüğü yetersiz kalmış
Missouri milli muhafızlarına müdahale için yetki verilmiştir. Protestolar daha da yoğunlaşıp
artınca kasabaya daha çok polis atanmış fakat tansiyon düşmemiştir. Protestolar günden güne
artarak devam etmiş ve 18 Haziran 2014 tarihinde kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan
edilmiştir. Bu yasağa uymayan insanlara polis ve asker müdahale etmiştir. Protestolar
sırasında, polis halka orantısız güç kullanıp, hastanelik etmiştir. Polis orantısız gücünü
habercilere de uygulamıştır. Amerikan polisi, askerinin basına saldırması Amerika'da' Basında
özgürlük ilkesinin çiğnendiğinin göstergesidir. Olaylar zamanla Ferguson dışında ülke
geneline yayıldı. New York'ta yüzlerce kişi farklı noktalarda protesto gösterilerinde bulundu.
Ferguson Kasabasında olan protestoları ünlü isimlerde destekledi. Twitter'ın kurucusu Jack
Dorsey, müzisyen Nelly protestolara #MIKEBROWN yazılı tişört ile katıldı. Ferguson
olayları şiddetli olarak devam ederken, bu olaylara Başka Ülkelerden de tepkiler geldi.
Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarriç, protestocuların barışçıl toplanma ve ifade
özgürlüğü haklarının korunmasını sağlamak için yetkililere çağrıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Amerikalı ortaklarımızı başka
ülkelerde yaşananlar konusunda kendi şüpheli fikirlerini empoze etmekten önce ülkelerindeki
sükûneti yeniden sağlamaya çağırıyoruz" denildi. Çin yerel haber ajansı Xinhua, "ABD'nin
yapması gereken başkalarının işine burnunu sokmaktansa kendi problemlerini çözmesidir"
yorumunda bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç aracılığıyla yapılan
açıklamada, "Anadolu Ajansı muhabiri Bilgin Şaşmaz'ın ABD'nin Ferguson semtinde polis
tarafından darp edilmesi ve gözaltına alınması hakkında ABD makamları daha duyarlı
olmalıdır" denildi. Türkiye Başbakanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Daily Sabah'taki köşe
yazısında batı medyasının Ferguson protestolarını görmezden geldiğini söylemiştir. Ak Parti
milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından Barack Obama'yı "diktatör"lükle suçlamıştır.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz olaylar için "Gezi olayları sırasında
Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan ABD evvela o aklı kendine saklasın" dedi.
Uluslararası Af örgütü aktivistlerinden Jasmine Heiss, Ferguson’da polis ile halk
arasında yaşananların 2013 yılında İstanbul’daki protestoları hatırlattığını vurgulayarak “İki
olay birbirine benziyor, bölgeye yaşananların incelenmesi için bir heyet gönderdik” dedi.20
Ağustos 2014’te Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Amerikan polisinin Ferguson'daki
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olaylarda gazetecilere yönelik muamelesinin "utanç verici" olduğunu belirtti. St. Louis'de 12
üyelik jüri, kanıtları incelemeye başladı. Jüri 9 beyaz, 3 siyahî üyeden oluşuyordu.
25 Kasım 2014’te ABD'nin Ferguson kentinde mahkeme, 18 yaşındaki silahsız siyahî
genç Michael Brown'u öldüren polis memuru Darren Wilson'a ceza verilmemesine karar
verdi. Bu karardan sonra Ferguson kasabasında olaylar daha da şiddetlenerek devam etti ve
insanlar bu kararı protesto ettiler. Bunun üzerine ABD Başkanı Barack Obama şu konuşmayı
yaptı: ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin kanunlar ülkesi olduğunu belirterek,
"Ferguson'daki jürinin kararını kabul etmek zorundayız" dedi. Obama protestolarda sükûnet
çağrısı yaptı. Sonuç olarak, Ferguson'daki olaylar Amerikalıların ideal olarak sandıkları ve
başka dünyaya dayatmaya çalıştıkları sosyal-siyasi modelin sayısız kusurlarını ortaya
çıkarıyor. Ferguson'daki olaylar, son yirmi yıl içinde neredeyse tüm kıtaları kapsayan tipik
''renkli devrim'' senaryosuna göre gelişiyor.
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