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1963 Ýstanbul doðumlu olan Metin Yeðin Ý. Ü
hukuk daha sonrada Cambridge Üniversite-
sinde sinema eðitimi alýr. Bir muhalif ve gez-
gin olarak baþta Latin Amerika olmak üzere
Avrupa ve Asya da ki toplumsal hareketleri
kameraya almýþ ve kalemiyle anlatmýþtýr. Bu
konuyla ilgili çalýþmalarýný Patronsuzlar ve
Topraksýzlar adli çalýþmalarda ve çeþitli bel-
gesellerde toplamýþ bu belgeselleri de çeþitli
festivallerde, televizyonlarda gösterilmiþ ve
20 ye yakýn ödül almýþtýr. Yeðin ‘in belgesel-
leri Türkiye ‘de de çiftçi sendikalarýnda, fabri-
kalarda, üniversitelerde gösterilmiþ ve büyük
ilgiyle karþýlanmýþtýr . Ayrýca, Morales , Mar-
cos Chavez gibi Latin Amerika ‘da ki sol aký-
mýn liderleriyle de röportajlar yapmýþtýr. 

Bu baðlamda Topraksýzlar adlý kitabýnda ve
belgeselinde topraksýz Brezilya çiftçi mücade-
lesinin on kolektif lideriyle yaptýðý söyleþileri
ve kamp izlenimlerini yazmýþ ve belgeselde
de 1-17 Mayýs tarihlerinde Goiania þehrinden
baþkent Brazil’e yapýlan, toprak reformuna
hemen baþlanmasý, genleri deðiþtirilmiþ bitki-
lerin üretimine son verilmesi, Amazonun ulus-
lar arasý tröstler tarafýndan yaðmalanmasýna
son verilmesini isteyen 12. 807 lik 267 km yü-
rüyüþü ise filme almýþtýr. Yürüyüþ ise tam bir

þenliði andýrmaktadýr. Genel çoðunluðun melezler olduðu siyahlar ve beyazlarýn da bulundu-
ðu ayrýca kadýnlarýn da yarý çoðunluðu oluþturduðu yürüyüþte gündüzleri ellerde Che Gueve-
ra ve MST flamalarýyla yürüyüþ akþam ise kamplarda Brezilya kültürünün temel öðelerinden
müzik ve dans hakim olmuþtur yazarda bu yüzden kitabýn önadýný bir þenlikteki uzun yürüyüþ
koymayý uygun görmüþ. 

Yýllarca diktatörlüklerin WTO(Dünya ticaret örgütü)’ nun ve IMF’ nin pazarlara üretim yapan
büyük kapitalist tarým tekelleþmesi uygulamalarýyla gittikçe fakirleþen Brezilya halký 70’ li yýl-
lardan itibaren toprak iþgalleriyle bu politikalara direnmeye baþladý ve 1984 yýlýnda MST ku-
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ruldu. MST olarak bilinen topraksýz çiftçi hareketinin kökü örgüt liderlerinden Stedile’ nin de de-
diði gibi kökünü 18. ve 19 yy da ki sömürge Brezilya’ sýn da ki toprak iþgallerine dayanýyor. A-
na hedefi de büyük toprak sahiplerinin topraklarýný iþgal edip burada alternatif bir yasam o-
luþturmak. 

MST iþgal ettiði topraklarda çocuklardan baþlayarak açlýðý yok etmeyi hedefler. Daha sonra
ise iþgal edilen topraklarda kolektif bir yaþam ve üretim biçimi örgütler ve her üye karar hak-
kýna sahiptir. (Yeðin) Ayrýca bütçesinin yüzde ellisini eðitime ayýran MST’ nin þu an uyguladýðý
alternatif eðitim yöntemleri ve sistemi Brezilya’ da kabul görmektedir. Brezilya da 2milyon top-

raksýz çiftçiye ulaþan MST ye katýlmak i-
çin ise mutlaka bir iþgale katýlmak ve bu-
nun sorumluluðunu almak gerekir. (iþga-
lin bütün planlamasý MST ye ilk katýlan-
lar tarafýndan yapýlýr. Bu sayede yeni
katýlanlar da karar alma ve eylem bilinci
kazanýr. Topraksýzlar s. 168)Tabi bu iþ-
galler o kadar kolay olmamakta ve þu a-
na kadar 1500 e yakýn kiþi bu iþgaller sý-
rasýnda hayatini kaybetmiþtir. Ýþgaller
polisten kaçýnmak için gece yapýlýr ve sa-
bah olana kadar yerleþime geçilir. Daha
sonra da anayasada bulunan iþlenilme-
yen topraðýn kamulaþtýrýlmasýný talep e-
dilir. Bu þekilde þimdiye kadar Belçika’
dan daha fazla toprak iþgal edilmiþtir. 

MST nin bir diðer yaný da Latin Ameri-
ka’ geliþen büyük bir dinsel akým olan
özgürlük teolojisini de kapsamasýdýr. Bu
teoloji Amerikan Hýristiyan mezheplerin
üzerinde büyük bir etki yaptý ve ana fel-
sefesi de Tanrý’ nýn öbür dünyada cenne-
ti vaat etmesiyle yetinmeyip esas biz bu

Dünya’ yý cennete çevirmeliyiz olup yoksullarýn mücadelesine destek vermektedir. (Topraksýz-
lar s. 61)

Genel olarak Topraksýzlar kitabý ve belgeseli Brezilya ‘da ki bu büyük hareketi yerinde ve böl-
gedeki insanlarýn arasýna karýþarak incelemesi ve o insanlarýn, mücadelesini iyi bir þekilde yan-
sýtmasý, Dünya ‘da ki diðer alternatif sosyal hareketlere ve insanlýða verdiði mesajlarý fark et-
mek için iyi bir kaynak. 




