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DÝNLE BENÝ EY KÝBÝR !
Dinle beni ey kibir ! Sen ki, iblisi bile;
Nasýl baþtan çýkardýn, Allah'a isyân ile.
Lânetlendi nihayet, o cüretkâr sözünden,
Ve Cennetten kovuldu, þeytan senin yüzünden..
Ýþte o günden beri, iblisle ortaklaþa;
Dünyayý kuþattýnýz, zulümle baþtan baþa.
Nifak tohumlarýný, beyinlere ektiniz,
Ahlâkýn iplerini, beraberce çektiniz..
Gör ki; senin yüzünden, ne hâle geldi insan;
Ne haysiyet, ne þeref, ne merhamet, ne vicdan.
Duymaz oldu.. Hukukun, adâletin sesini;
Sana secde ederken, kaybetti kýblesini..

Dinle beni ey kibir ! Bütün büyük savaþlar;
Senden gelen küçücük, bir kývýlcýmla baþlar.
Sen olmasaydýn eðer, ne Stalin, ne Hitler,
Ne Firavun olurdu.. Ne bunca parazitler..
Ne bir fitne kalýrdý, bu dünyada ne haset ;
Ne bu toplu mezarlar, ne yakýlmýþ bir ceset.
Sönmezdi yeryüzünde, milyarlarca ocaklar,
Milyarlarca anada, boþ kalmazdý kucaklar..

Ey kibir ! Bilirsin ki; aþaðýlýk duygusu,

Gururla karýþýnca, olur en büyük pusu.
Bu kompleks; insanlarý, sürüklerken zillete,
Tarihler mezar oldu, gör ki nice millete..

Sen ki; ne Ebreheler.. Ne Kârunlar doðurdun,
Çaðdaþ emsallerini, ayný kapta yoðurdun.
Senden sebep nesiller, temelleri sökmede;
Bencillik bombasýyla, evlilikler çökmede..

Dinle beni ey kibir ! Bu savaþým sanadýr,
Gâlibiyet her zaman, düþünenden yanadýr.
Bil ki; tuzaklarýna, tuzaklar kuracaðým;
Seni her an, her yerde, Kur'ân'la vuracaðým..
Dökeceðim ortaya, sinsi hesaplarýný;
Ve emrinde çalýþan, insan kasaplarýný.
Bütün dünya görecek, senin kirli yüzünü;
Kan ve kinle beslenen, doyurulmaz özünü..
Biliyorum.. Ýþim zor; gaflettedir insanlar,
Bu nedenle pek çoðu, seni mezarda anlar.
Kimi þöhret delisi, kimi zil zurna sarhoþ;
Biliyorum.. Onlara, ne söylense hepsi boþ..
Ama sen zannetme ki; bu savaþ burda biter,
Bir kiþi de uyansa, bu kazanç bana yeter.
Dilerim ki; insanlar, gerçekleri görürler;
Senin girdaplarýna, kapýlmadan yürürler.

Dinle beni ey kibir ! Þaka deðil sözlerim,
Bu savaþ ancak biter, kapanýnca gözlerim.
Attýðýn her düðümü, îmanla çözeceðim;
Ve seni, her secdede, ezdikçe ezeceðim !.
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KURÂN DÝYOR KÝ
 Âyetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip ( kibirlenip ) onlardan yüz çevirenler
var ya, iþte onlar ateþ ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardýr.
ARAF / 36
 Rabbiniz þöyle buyurdu:  Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti
býrakýp, büyüklük taslayanlar ( kibirlenenler ) aþaðýlanarak cehenneme
gireceklerdir.
MÜMÝN / 60
 Ýnkâr edenlere de cehennem ateþi vardýr..........
FÂTIR / 36
 Çünkü onlar, yeryüzünde büyüklük taslýyor ( kibirleniyor ) ve kötü tuzaklar
kuruyorlardý. Halbuki kiþi kazdýðý kuyuya kendi düþer
...
FÂTIR / 43
 Hani biz meleklere : Ademe secde edin demiþtik. Ýblis hariç hepsi secde
ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladý ( kibirlendi ), böylece kâfirlerden
oldu.
BAKARA / 34

BÝR GÝZLÝ KÝBÝR
Zengin olsan, hayýrlarda yarýþsan,
Âlim olsan, ilimlerle barýþsan,
Yiðit olsan, gazalara karýþsan,
Secde yoksa eðer, bil ki bedende,
Bir gizli kibir var, ille de sende....
Camiler yaptýrsan, köprüler kursan,
Taþýný, altýnla tartýya vursan,
Vakýf kapýsýnda, bir ömür dursan;
Secde yoksa eðer, bil ki bedende;
Bir gizli kibir var, ille de sende...
Kur'ân'ý okuyup, yazsan ezbere,
Þöhretin tez varsa, gittiðin yere,
'Kalbim temiz' desen, günde bin kere,
Secde yoksa eðer, bil ki bedende;
Bir gizli kibir var, ille de sende...
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