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Geleceğin topraksız 
çiftçileri

PASİF DİRENİŞ
◊ Kampın 4. günü, 

altın madeni arama 
şirketine yönelik nasıl bir 
eylem yapılacağı tartışıldı. 
Şirketinin Roşia Montana 
köy meydanındaki çalışma 
ofisinden belge ele geçir-
mek, en büyük hedefti.
Sabah, samba ve ritm 
ekibi, ilgiyi köy meydanına 
çekecek ve 3-4 kişilik 
diğer ekip ise ofisten içeri 
sızmaya çalışacaktı. Ne 
yazık ki, olmadı. Ama 
eylemciler yine de şirket 
girişini pasif direnişle 
kapatınca, jandarma da 
müdahale edemedi. 
Tüm gün boyunca şirket 
girişinde kazanlardan 
yemekler paylaşıldı, köylü-
lerle sohbet edildi, kampa 
katılan küçük çocuklar için 
oyuncak atölyesi kuruldu. 

Romanya’nın tam ortasında 
uzanan Transilvanya dağların-
da, altın madeninin siyanürle 

aranmasından etkilenen Roşia Montana 
Köyü’ne 1 kilometre uzalıkta kurulan bir 
kamp… Avrupa’nın hemen her bölge-

sinden gelen 
değişik yaşam 
tarzlarına sahip 
gençler ve 
kolektifler bir 
arada… Hepsi 
de yanlarında 
getirdikleri 
tohum, film, 
sunum, fotoğ-
raf ve diğer 
basılı yayınları 
paylaşıyor, 

düzenledikleri atölyelerde deneyimlerini 
paylaşıyorlar. 

Burası, “Tarlaları geri kazanalım” 
sloganıyla Avrupa’da oluşmuş Reclaim 
The Field (RTF) kampının geçen eylülde 
gerçekleşen 3. kampı. 

Gençlerin ve kolektif projelerin, topra-
ğa geri dönmek ve gıda üretimini kontrol 
amacıyla bir araya gelen bir topluluk olan 
RTF’a bu kez Türkiye’den de katılım oldu. 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
1. sınıf öğrencisi Mithat Marul, bu yıl 
arkadaşı Simel ile birlikte RFT Kampı’na 
katıldı. Mithat, bize gözlemlerini aktardı. 

Küçük ölçekli üretim
RTF, var olan sisteme alternatif koope-

ratif, kolektif, otonom ya da gerçek ihti-
yaçlar odaklı küçük boyutlarda üretim ve 
teorik çalışma yapmayı amaçlıyor. Top-
luluk üyeleri kendini, “Bir grup çiftçiyiz, 
topraksızız ve geleceğin köylüleriyiz” diye 
tanımlıyor. Çiftçiyi ise “kendi toplulukla-
rına yeter seviyede küçük ölçekli üretim 
yapanlar” olarak özetliyorlar.

İnsanların toprağa bağlı kalmasını ve 
kırsal hayata geri dönmesini hedefleyen 
RFT, kendi topluluklarına yeter seviyede 
küçük ölçekli üretim yapanları destekli-
yor. Ayrıca bu girişime; gençler, alternatif 

akımlar ve şehir insanlarının da katılımı-
na destek veriyor. 

Bu amaçların dile getirildiği yeni fikir-
lerin tartışıldığı bir platform olarak bu yıl 
yapılan kampta, gıda otonomisi üzerinde 
atölyeler düzenleniyor. Kampa aktivist 
gruplar ve kooperatiflerden oluşan yerel 
hareketler katılıyor.

Yardımlaşma bahçeleri
Mithat’ın belirttiğine göre, RTF’nin bu 

yılki 3’üncü kampında; serbest tohum 
paylaşımı, geleneksel tohumların üretimi 
ve korunması, genetiğiyle oynanmış 
ürünlere alternatif yaratmayı amaçlayan 
oluşmuş ve oluşmakta olan ekolojik çift-
likler; müzik ve dans alanındaki alternatif 
oluşumlar ve paylaşımlar; işgal evleri, 
şehir içlerinde sosyal adaletsizliğe karşı 
oluşturulmuş yardımlaşma bahçeleri, 
sokak sanatları kolektifleri, yerli kültürle-
rin korunması ve yaşanabilirliği, bilgi ve 
deneyimlerin paylaşımı için kullanılabi-
lecek araçlar, doğaya yapılan saldırılara 
karşı etkin savunmalar, aktivizm ve doğ-
rudan eylem gibi başlıkların konu edildiği 
onlarca çalışma sayesinde milliyetler 
üstü bir paylaşım gerçekleşti.

Neden Romanya?
RTF, eylem ve toplanma alanlarında 

bazı öncelikler gözetiyor. Mithat, “RFT için 
yaşamı, kültürü ve doğası tahrip edilen 
alanlar için destek sağlamak, hayati de-
ğere sahip” diyor. Daha önceki kampların 
yer seçiminde de böyle öğeler gözetildiği-
ni söyleyen Mithat, anlatıyor:

“Romanya’da Alba İulia’ya 70 km 
uzaklıktaki bu dağ köyünde eskiden üre-
ten insanlar ve buna bağlı olarak oldukça 
canlı bir sosyal yaşam varmış. Ambalajlı 
ürünler nedeniyle üretimin azalması, 
şehre göç gibi sorunların üstüne bir de si-
yanürle altın arama kâbusu eklenince az 
sayıda kalan Roşia Montana yerlileri, bir 
mücadeleye girişmiş. RTF’teki birey ve ko-
lektifler için yerlilik, yerelde küçük ölçekli 
üretim ve tabii ki de tüm doğal unsurların 
korunması vazgeçilemez olgular. ”


