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HER YERDE YANGIN VAR

B U  S AY I DA

 

 Her yerde yangın var yangın var oğlum, bu ateş bize de sıçrayabilir, önce gön-
lümüzün çatısı yanar, sonra aklımızın ucu tutuşur, avcumuzu açsak gökler sağılmaz, 
sesimizi salsak asuman yutar, gözümüze inen kara bulutlar, bizden bize şimşek çakar 
durmadan, ötelere boynu bükük bakarız, gördüğümüz görüntüden ürkeriz, ama yüreği-
miz tir tir titremez, çektiğimiz efkar kâr kalır bize.

 Her yerde zulüm var ölüm var oğlum, kağıt basar insan alır yahudi, türkistan’da, 
afrika’da, açe’de, insanın insana ettiklerini, anlatamam sana kelimelerle, küfür tek mil-
lettir not al kenara, ne karunlar gördü yalancı dünya, elbet zulmedenler zillete uğrar, sa-
bırla beslenen mazlumun ahı, gün gelir göklerde bir ordu olur, ya Allah bismillah Ahlahu 
ekber, nidasıyla başlar zafer şöleni.

 Her yerde aç göz var tok göz var oğlum, bul karayı al parayı diyen var, devletin 
malına pusuya yatan, müslüman kılıklı haramiler var, merhametin avlusundan geçmez-
ler, kapatırlar deniz sahillerini, onlar avlar gül yanaklı kızları, onlar yaşar çok yıldızlı 
yerlerde, fakir fukaradan haberi olmaz, kendine değmeyen yılandan korkmaz, beş vakit 
avcunu göğe açarlar, konmaz yüreğine rahmet kuşları. 

 Her yerde insan var adam yok oğlum,  başımıza buzlar yağdı temmuzda, altımız-
da toprak güm güm patlıyor, ha kaynadı kaynayacak denizler, bir nesli tarumar etti al-
çaklar, bizden kalan külde bir medeniyet, meydana getirmek size düşecek, ikibin onyedi 
bir ağustosta, gönlümden dilime bunlar döküldü, sen benim yaşıma ulaştığında, birbi-
rinden ayrılacak kemiğim, sancağı göndere sen çekeceksin.
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