Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

TÜRKÝYE'DE TARIM TOPRAKLARININ TARIM DIÞI AMAÇLARLA KULLANIMI

Elinizdeki kitap sanayinin, tar1m1 da kendine dönü_türdüü, kentin k1r1
neredeyse yuttuu, kentte, k1rda, doada ve doal olarak dorudan
insanlar1n kendilerinde birçok sorunu dourduu bu süreçte, insanl11n
maceras1n1n hemen ba_lang1ç dönemlerinde her_eyin temeli say1lan
topra1n, hem de en üretken bölümlerinin ülkemizde nas1l hoyratça
kullan1ld11n1 bilimin titizlii içinde incelemekte, Adapazar1
ovas1ndaki alan ara_t1rmas1n1n sonuçlar1n1 vermektedir.

SUNU^

Toprak, su, hava; _üphesiz doan1n temel elemanlar1 ve ya_am1n
kaynaklar1d1r. Bir tür olarak insan, bir parças1 olduu bu doan1n
rahminde _ekillendi ve bar1nda büyüdü. 0nsan -en az1ndan _imdilik doan1n bilebildiimiz bu en yetkin organizmas1, sadece geli_iminin ilk
dönemlerinde adaklar1yla, törenleriyle, _enlikleriyle varl11n1 güvence
alt1na almaya çal1_mad1; tüm geli_me süreci içinde, ya_am1n1n en zorlu
dönemlerinde, en s1k1nt1l1 anlar1nda topra1n, suyun ve havan1n bar1na
dönmenin özlemini duydu. Dönebildii anda, tekrar ya_ad11n1 hissetti.
Topraa, suya ve havaya, ürettii her türlü dü_üncede, dü_te, ütopyada
yer verdi.

0nsanl1k, bu yüzden geli_mesinin belirli bir a_amas1nda, geçmi_ine ve
çevresine ili_kin dü_üncelerini sistemle_tirmeye ba_lad11nda, varl11n
ana maddesi, ilk maddesi olarak suyu, havay1 ate_i - ve topra1
gördü. Bu yüzden dinler, günlük hayatta topraktan geldik, topraa
gideceiz söylemine s11nd1. Bu yüzden tüm dillerde onlar için
_ark1lar söylendi, _iirler okundu[i]

0nsan hem yetkindi hem eksik. Eksikliini a_mas1n1n tek yolu vard1:
Toplu ya_amak. Eksiklii, yetkinle_mesinin de nedeni oldu. Toplu
ya_amak, i_bölümü - dayan1_ma örgütlenme demekti. 0nsanl1k; topra1n
ve suyun ve havan1n, kendi ya_am1 için en uygun ko_ullar1 olu_turduu
bölgelerde birçok uygarl1klar kurdu. Uygarl1klar ise kendilerini
kentlerinde somutla_t1rd1. Bu arada, geli_me kendi sonuçlar1n1 da
yaratm1_t1. Zenginlik, mülkiyet, egemenlik, iktidar, devlet kavramlar1
çoktan toplumsal hayat içindeki yerlerini alm1_lard1. Böylece, art1k,
kendi yetkinle_mesinin ürünü olan her_ey zenginlik, mülk, iktidar,
entellektüel birikim v.b. kentlerde yap1lacak, üretim k1ra kalacakt1.
Kent - k1r çeli_kisi ba_lam1_t1.

Kentler, uygarl1klar1n simgesiydi ve ayn1 zamanda farkl1 uygarl1klar
aras1ndaki ili_kiler a1n1n hem düüm noktalar1 hem de ili_ki
ortamlar1yd1. Zanaat ve ticaret kentlerde geli_iyor, kentler, ili_kiler
a1nda ne kadar önemli düüm noktalar1nda bulunuyorsa, o kadar
zenginle_iyordu. Kentler; zanaat1n, ticaretin, iktidar1n, zenginliin,
sanat1n, entellektüel birikimin merkeziydi. K1rlar üretimin... Kentler,
dei_imin ve h1z1n temsilcisiydiler, k1rlar dinginliin ve yava_l11n.
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0ktidar kente, kentler ise k1ra muhtaçt1. Adlar1na ister kent devleti
densin, ister imparatorluk; tüm uygarl1klar böylece kenti ile k1r1 ile
kendi ülkelerini yaratt1lar. Her uygarl11n üzerinde ya_ad1klar1
topraklar, tarih sahnesinden silinmedikleri sürece onlar1n ülkesi
olarak an1ld1.

Ticaretin ve zanaat1n geli_mesinin belirli bir a_amas1nda kentler,
deerin ve zenginliin kayna1n1 bulduklar1n1 ilan ettiler: Deerin ve
zenginliin kayna1 -ülkelerinin ötekilerin ülkesine- yapt11 sat1_t1r!

K1r; doa ve topraklar ad1na son kez ba1rd1: Deerin ve servetin
kayna1 doa; bitkilerin ve hayvanlar1n doal olarak büyüdüü ziraat,
hayvanc1l1k ve esas olarak tar1md1r!

Fakat, kentli, sahip olduu özellikleri kullanm1_ ve kendini
yetkinle_tirmi_ti. Doay1 inceleyerek, gözlemleyerek, kendi
ihtiyaçlar1n1, doan1n yava_l11na ve çözümlerine tabi olmaks1z1n,
diledii h1zda, diledii miktarda üretmenin yöntemini bulmu_tu. Sanayi.

Ve iktidar1n1 kuran kapitalizmin ve egemenlerinin dönemi ba_lam1_ oldu.

Sanayinin ve kentin zaferi kesindi: Sanayi, salad11 h1z ve olanaklar1
egemenlerinin emrine sundu; egemenlerine sanayile_ememi_ olanlara göre
büyük üstünlük salad1. Onlar, art1k, sadece siyasi ve askeri güce
deil, herhangi bir andaki zenginlik olarak ekonomik güce deil, her an
daha h1zlanan, her an daha fazla üretme kapasitesi yaratan ve
dierleriyle aras1ndaki fark1 açan bir ejdere sahiptiler. Halihaz1rdaki
dünya nüfusunun çok daha fazlas1 için üretebilirlerdi.

.***

Elinizdeki kitap sanayinin, tar1m1 da kendine dönü_türdüü, kentin k1r1
neredeyse yuttuu, kentte, k1rda, doada ve doal olarak dorudan
insanlar1n kendilerinde birçok sorunu dourduu bu süreçte, insanl11n
maceras1n1n hemen ba_lang1ç dönemlerinde her_eyin temeli say1lan
topra1n, hem de en üretken bölümlerinin ülkemizde nas1l hoyratça
kullan1ld11n1 bilimin titizlii içinde incelemekte, Adapazar1
ovas1ndaki alan ara_t1rmas1n1n sonuçlar1n1 vermektedir.

Birinci bölümde, tar1m topraklar1n1n tar1m d1_1 amaçlarla
kullan1lmas1n1n nedenlerinin teorik çerçevesi çizilmi_tir. Yazar, önce
bu yönde bir politika olu_turman1n gerekçelerini s1ralamaktad1r:

Topra1 etkin ve verimli kullanmadan, dier bir deyi_le bu kullan1m1n planlamas1n1 yapmadan
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*

Ülke gelecei planlanamaz
*

Kentle_me sorunlar1 çözülemez
*

Beslenme politikalar1 olu_turulamaz
*

Ülkenin bugün ya_ayan ve gelecekte ya_ayacak ku_aklar1n1n besin
gereksiniminin kar_1lanmas1 ve gelecekte de kar_1lanmas1n1n tehlikeye
at1lmamas1 için sürdürülebilir tar1m politikalar1 olu_turulamaz
*

Tar1m ürünlerinin stratejik önemi vard1r. Besin gücü art1k bir
açl1k silah1 olarak kullan1lmaktad1r. ABD Besin ve 0nsan Gereksinimleri
Senato Komitesi Ba_kan1n1n aç1klamas1 yeteri kadar aç1kt1r: Biz besin
fazlas1n1 en çok gereksinimi bulunan yerler temelinde deil, d1_
ili_kilerde güç-siyasal etmenler temelinde da1t1r1z. Ba_ka bir
deyi_le, biz besini cephane olarak kullan1r1z.
*

Tar1m topraklar1n1n nüfusa oran1 giderek azalmaktad1r. Yak1n gelecekte olmasa bile bu uzun dönemde açl1k riski
demektir.
*

Tar1m topraklar1n1n azalmas1 çevre aç1s1ndan da önemli bir
sorundur; tar1m topraklar1nda azalma biyolojik çe_itlilik ve ekolojik
denge üzerinde olumsuz etkide bulunacakt1r.

Çal1_ma; tar1m topraklar1n1n amaç d1_1 kullan1m1n1n sonuçlar1n1
çevrebilimsel (Doan1n bütünlüü (bütünlük), Doan1n s1n1rl1l11
(s1n1rl1l1k), Doan1n özdenetimi (özdenetim), Doan1n çe_itlilii
(çe_itlilik), Doada hiçbir _eyin yok olmayaca1 (yok
olmama)(Termodinamiin 1. Yasas1), Bedelsiz yarar olmaz (Termodinamiin
2. Yasas1), Doan1n geri tepmesi (tepki)(Newtonun Etki Tepki
Yasas1), En uygun çözümü doa bulmu_tur, Doa ile birlikte gitme)
ilkeleri temelinde aç1klamaktad1r.
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Not edilmelidir: Gelinen bu noktada, ya_am1 organize etmenin k1s1tlar1
ve kurallar1, insan1n yapabilecekleri; kendisinin, kulland11 araç ve
yöntemlerin yetkinlii deil, doan1n k1s1tlar1 ve kurallar1d1r. Çember
tamamlanm1_ görünüyor!0nsanl1k, doa kar_1s1nda, tümüyle onun
kurallar1na boyun eerek ba_lad11 serüveninde, dilediini yapabilir
duruma geldii durumda dahi, bugünün verili ko_ullar1nda doay1
yoketmeyi göze almad11 sürece yine onun kurallar1na uymak, ama bu kez
bilerek uymak zorunluluunu tart1_1yor.

Yazar belirtiyor: Doal kaynaklar1n kullan1m1 aç1s1ndan dört ideal tipik yakla_1m söz konusudur:

1. sömürgeci bir tav1rla toprak ve doa kullan1m1 yani k1sa erimli
kar1n en çoa ç1kar1lmas1 olarak tan1mlanan kara yönelik kullan1m;
2. insan merkezli bir tav1rla uzun erimli kar1 en çoa ç1karmay1 hedefleyen korumac1l1k;
3. ekosistemin uzun erimli dengesini hedefleyen, insan ve doan1n ortak ç1kar1na dayal1 eko-korumac1l1k
4. hem bugün hem de gelecekte ekolojik ve çevresel deerlere mutlak öncelik tan1yan youn eko-korumac1l1k

Çok aç1k; bugün genel geçer yakla_1m sömürgeci bir tav1rla toprak ve
doa kullan1m1d1r. Yazar bu sömürgeci tavr1n kayna1n1n kapitalizmin
doas1nda aranmas1 gerektiini belirtiyor ve s1ral1yor:

* Kapitalist ekonomi tar1m1 metala_t1rarak onu yaln1zca bir kar arac1 haline getirmi_tir.
* Bat1daki büyümenin nedeni, kapitalist ekonomik ve toplumsal
sistemin yap1s1n1n uzun erimli ussall1k aç1s1ndan doal kaynaklar ve
insan kaynaklar1nda büyük savurganl1kla kullanmas1d1r
* Kapitalizmin kar1 öne ç1karan mant11 ile doal kaynaklar1n
kullan1m1 aras1ndaki çeli_ki nedeniyle, kapitalizme sürdürülebilir
kalk1nman1n gereklerine uygun hale gelmesini salayacak _ekilde yeniden
biçim verilemez
* Bugün geçmi_inde, doal kaynaklar1n ve insan gücünün kullan1m1nda
büyük bir savurganl1k yapm1_ olan bat1 (kuzey ülkeleri), kendi için
korumac1 önlemlere giderken, azgeli_mi_ (güney) ülkelere, hararetle
serbest piyasa ekonomisini dayatmaktad1r; çünkü bunu kapitalizmin
mant11 gerektirmektedir.

Etki tepki yasas1 genel bir yasad1r! Kapitalizmin doas1nda varolan
bu çeli_kiler, ona kar_1t ekolojik sosyalist hareketi yaratm1_t1r.
Kar_1t olan hareket sadece sosyalist nitelikli deildir.Ye_il hareket
sorunu sa ve solun ötesinde bir süper ideoloji olarak isimlendirilen
endüstriyalizmde görerek sosyalizm ve kapitalizmden ayr1l1r. Çünkü,
onlara göre, sosyalizm de kapitalizm de kendi halklar1n1n
gereksinimlerinin ekonomik büyümeyi ençokla_t1rarak (maksimize ederek)
en iyi biçimde kar_1land11na inanmaktad1r.

Kentle_me ve çevre, Nüfus geli_me ve çevre ili_kileri ve varolan duruma
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ili_kin saptamalar1n ard1ndan serbest d1_ ticaret ve küreselle_me ve
çevre ili_kisi ele al1nmaktad1r.

Küreselle_menin savunduu öreti ise Ricardonun ba_1n1 çektii
serbest d1_ ticarete dayal1 klasik (Manchester) öretidir. 1980lerden
itibaren sunulan küreselle_me-uluslararas1 bütünle_me sloganlar1n1n
kökeninde de Manchester öretisi yatmaktad1r. Bu öretinin günümüzdeki
öeleri serbest sermaye hareketleri ve çok uluslu _irketler(ÇU^)dir.
Sermaye hareketlerinin bu denli serbestlii ve kontrol edilemezlii,
planlamay1, yat1r1m planlamas1 yapmay1 olanaks1z hale getirmektedir. Bu
nedenle ulusal planlaman1n yerini art1k projecilik alm1_t1r Ancak
plan yerine piyasay1 koyarak, bireylerin iyiniyetine ve yurtta_l1k
anlay1_1na dayanarak, geli_me ile çevre koruma amac1 aras1nda denge
öngören sürekli ve dengeli geli_me (sustainable development) nas1l
salanacakt1r bunu kimse bilmemektedir. Sovyet blounun da1lmas1ndan
sonra ortaya at1lan Yeni Dünya Düzeni, art1k tek kalm1_ metropol
(ABD) ile dünyan1n geri kalan1 aras1nda sömürgeci ili_kileri kurarak
bunu dünyan1n tamam1na yaymak ve peki_tirmek olarak tan1mlanmaktad1r.
Bu ba1ml1l1k ili_kisi askeri ve siyasi alanda olduu kadar bu amac1
gerçekle_tirecek tek tarafl1 mübadele kurallar1 ve gümrük tarifeleri
ile, ekonomik alanda da kurulmak istenmektedir. Ekonomik alanda
i_letilmek istenen sistemin özeti _udur: ..-Prensipte
sanayile_melerine yard1m etmek için- asl1nda ise i_çi ücretlerinin çok
dü_ük olduu ve altyap1 masraflar1n1n ba1ml1 hükümetler taraf1ndan
ödendii ülkelere postu sermi_ olan, Kuzeyin çok uluslu _irketlerine
karlar1n1 art1rmalar1na imkan vermek için, Latin Amerika ülkelerine
yat1r1mlar, krediler ve hatta ba1_lar yap1l1r. Öte yandan da, bu
ülkelerden gelen hammaddelerin fiyatlar1 dü_ürülür, böylelikle de
mübadeleler gittikçe daha fazla çarp1k hale getirilir. Böylelikle
serbest sermaye hareketleri ve ÇU^ eliyle ba1ml1l1k ve sömürü ili_kisi
kurulmu_ olmaktad1r. Ancak bu durumun bir ba1ml1l1k ve sömürü ili_kisi
olduu gizlenmeye çal1_1larak geli_mekte olan ülkelere ça1n gerei,
geli_menin ve çada_la_man1n biricik yolu ya da kaç1r1lmamas1 gereken
bir tren olarak sunulmaktad1r. Oysa bir yazar1n vurgulad11 üzere;
..Sistem gezegenin öteki ülkelerini ekonomik denetimi alt1na alman1n
ad1n1 kibarl1k olsun diye, küreselle_me koymu_ rahatl1kla denebilir.

Küreselle_me hukuk alan1nda da kendini hissettirmektedir. Çünkü
küreselle_menin hedefi ulus devletin yan1s1ra onun hukukudur ayn1
zamanda. Ulusal hukuku daraltan uluslararas1 tahkim ve MAI (Çok Tarafl1
Yat1r1m Anla_mas1) gibi yeni kurumlar getirilerek sermayenin ç1kar1
ulus devletin ve halk1n1n ç1kar1n1n önüne konulmaktad1r. Böylelikle
ulusal hukuk küreselle_me ile y1k1l1rken küresel emperyalizmin önündeki
tüm engellerin kald1r1lmas1 istenmektedir. Bu balamda ülkemiz gibi
geli_mekte olan ülkelere baz1 etkin uluslararas1 kurumlar1n dorudan ya
da dolayl1 olarak önerdii ba1ms1z idari otoritelerin ülkemizde
tar1m1n da içinde olduu bir çok sektörde giderek yayg1nla_mas1
(Telekomünikasyon Kurumu, ^eker ve Tütün Kurumu gibi) ilgi çekicidir.

Kuramsal çerçevenin çizildii bu bölüm a_a1daki deerlendirme ile bitmektedir.

Öte yandan, planlaman1n ve tar1msal desteklemenin olmad11, çevre
sorunlar1n1n gözard1 edildii, bireysel kar1n toplum yarar1na
yelendii, her _eyi bir görünmez ele b1rakan bir dizgede (serbest
piyasa dizgesinde) tar1m topraklar1n1n korunmas1 giderek
zorla_maktad1r. Çünkü; IMF ve Dünya Bankas1 gibi uluslararas1
kurulu_lara ba1ml1 duruma gelen/getirilen geli_mekte olan ülkelerin
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ulusal politikalar1, bu kurulu_lar1n politika ko_ullu kredileri ve d1_
yard1mlarla biçimlendirilmektedir. Küreselle_meyi savunan bu
politikalar1n temelde, serbest piyasa ekonomisini egemen k1lmaya, d1_
ticaretin ve yabanc1 sermayenin önündeki tüm engelleri kald1rmaya
yönelik olduklar1 görülmektedir. Böyle bir politika, ihracata dayal1
büyüme modelinin benimsenmesi ve sanayi ve yabanc1 sermayenin tar1ma
yelenmesini gerektirmektedir. Örnein, (geleneksel yer seçimi kuram1
dorultusunda) sanayi ve yabanc1 sermayenin 0stanbul, 0zmir gibi
sermayenin yönetsel özei durumundaki kentlerin çevresindeki 0zmit,
Adapazar1 gibi kentleri kurulu_ yeri olarak seçimi, bu kentlerde
tar1m1n ve tar1m topraklar1n1n gözard1 edilmesine yol açmaktad1r. Bu
durumda tar1m topraklar1n1n tar1m d1_1 amaçlarla kullan1m1, özellikle
an1lan kentlerde, serbest d1_ ticarete (ihracata dayal1 büyüme modeli)
dayal1 bir politikan1n kaç1n1lmaz bir sonucu olarak kar_1m1za
ç1kmaktad1r.

Bir sonraki bölümde, önce ülkemizdeki serbest piyasa-serbest ticarete
dayal1 politikalar incelenmekte ve ard1ndan 1950den günümüze tar1m
topraklar1 ile ilgili izlenen politikalar1n (ekonomi ve sanayile_me,
tar1m, kentle_me ve konut, çevre, altyap1, turizm) tar1m topraklar1
üzerindeki etkileri ortaya konmaktad1r. Bölüm; konunun tüzel boyutunun
(Anayasa, Uluslararas1 Antla_malar ve Öteki Belgeler, Yasalar,
Yönetmelikler) ve yönetsel boyutunun (Yönetsel Yap1 ve Yönetsel
Sorunlar, Planlama (Genel, Çevresel Etki Deerlendirmesi, Aktar1labilir
0mar Hakk1, 0mar Hakk1n1n Sat1n Al1nmas1) analizini yapmaktad1r. Yazar
Anla_1ld11 üzere, hangi yöntem ya da teknik kullan1l1rsa kullan1ls1n
belirli bir orandaki toprak d1_1nda tar1m topraklar1n1n tar1m d1_1
amaçlarla kullan1m1na engel olunamamaktad1r. Dolay1s1yla, yukar1daki
yöntem ve teknikler tüzel, kurumsal ve akçal olarak Türkiyeye uygun
duruma getirilmi_ ve uygulanm1_ olsalar da ancak belirli ölçülerde
tar1m topraklar1 korunmas1 olas1d1r, denebilir. Bir ba_ka deyi_le,
verimli tar1m topraklar1n1n tar1m d1_1 amaçlarla kullan1m1n1n
önlenmesinde, yaln1zca bu yöntem ve tekniklerin kullan1lmas1n1n,
ülkemiz için kal1c1 bir çözüm olabileceini ileri sürmek güçtür.
sonucuna ula_maktad1r.

Tar1m topraklar1n1n tar1m d1_1 amaçlarla kullan1m biçimleri ise
sanayinin yer seçimi (organize sanayi bölgeleri toprak sanayii, serbest
bölgeler), yerle_im ve konut, altyap1 ve turizm ba_l1klar1 alt1nda
incelenmektedir.

Çal1_ma Adapazar1ndaki sanayi firmas1 sahiplerini ve köylüleri
kapsayan bir alan ara_t1rmas1 sonlanmaktad1r. Alan ara_t1rmas1 ile
ilgili en çarp1c1 iki sonuçtan birincisi, köylülerin tar1m
topraklar1n1n korunmas1nda sanayicilere göre çok daha duyarl1 olmalar1,
ekonomik aç1dan zorunlu olmad1kça topraklar1n1 satmak istememeleri,
ikincisi ise, sanayicilerin tar1m topraklar1n1n korunmas1 konusunda
duyars1z olmad1klar1 halde (% 90) buna uygun davranmamalar1d1r.

Çal1_man1n sonuç bölümünde ise, çal1_mada var1lan sonuçlar verilmekte
ve Türkiyede tar1m topraklar1n1n tar1m d1_1 amaçlarla kullan1m1n1n
nedenlerini aç1klamaya yönelik bir model sunulmaktad1r. Modelde,
Serbest Piyasa Dizgesi, tar1m topraklar1n1n tar1m d1_1 amaçlarla
kullan1m1n1n temel nedeni olarak gösterilmektedir.
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***

Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 (SAV), Doan1n ve çevrenin bozulmas1n1
önleyerek, ekolojik dengenin korunmas1 için gerekli ara_t1rmalar1 ve
çal1_malar1 yapmay1 amaç maddeleri aras1nda saym1_ ve kurucu
üyelerinden Dr. Necla YIKILMAZ1n, hem küreselle_menin ve dayat1lan
Yeni Dünya Düzeninin hem de Çevre çal1_malar1n1n arakesitinde bulunan
Yeni Dünya Düzeni ve Çevre kitab1n1 Küreselle_me dizisinin ilk kitab1
olarak yay1mlam1_t1.

^imdi, say1n Dr. Murat Kay1kç1n1n Türkiyede Tar1m Topraklar1n1n
Tar1m D1_1 Amaçlarla Kullan1m1 Adapazar1 Örnei- ba_l1kl1 doktora
tezini ayn1 dizinin üçüncü kitab1 olarak yay1ml1yor ve kendisine
te_ekkür ediyoruz.

SAV olarak, insanl11n ve ülkemizin geleceini hesaba katan, ya_ad11
topraklara, içtii suya, soluduu havaya ili_kin dü_üncelerini içeren,
insanlar1n günlük ya_amlar1na müdahale etmelerinde, geleceklerine
yönelik tasar1mlar olu_turmalar1nda yol gösterici, deney aktar1c1 olan
ara_t1rmalar1, çal1_malar1 desteklemeye devam edeceimizi bir kez daha
belirtiyor; bu çal1_man1n kendimizi de aralar1nda gördüümüz; toprakta
kar1nca, suda bal1k, havada ku_ kadar çok, korkak, cesur, cahil,
hakim ve çocuk olanlar1n doa ile bar1_1k ve onun bir parças1 olan
yeni bir dünya için çabalar1na bir katk1 olmas1n1 diliyoruz.

Sayg1lar1m1zla

SAV YK

[i] Naz1m Hikmet, ^aban Olu Selim ile Kitab1ndan

Y0RM0 B0R0NC0 YAPRAK

Topra1n ismiyle ba_lar1z söze.

Sen ki topraks1n

seni sevmeyi bilmeli.
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Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

Sendedir ekinimizin tohumu

ve yap1lar1m1z1n temeli

Demirimiz ve kömürümüz sendedir.

Sendedir rüzgarlar1n gibi geçen ömrümüz,

sendedir..

Sen ki topraks1n

durup dinlenmeden dei_irsin.

Sen su damlalar1nda halkeyledin bizi.

Biz seni dei_tirip

Dei_tirmedeyiz kendi kendimizi
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