
 

 

 

 

HASRETİM SANA / NİZAR KABBANİ 

 

1. Katlandı hasretim… Ve arttı susamışlığım / Uyumakta insanlar… Bense bir başınayım 

2. Her gelen mihrabına… Aydınlandı nurunla / Onlar kaldı… Bense nurundan uzak kaldım  

3. Yanına yaklaşmama bile mani olurken nefsim / Hüzünlendi hasretiyle gönlüm… Tavaf ettiler 

4. Geldiler, methiyeler düzdüler sana…  Kapandı / kapılar… Methetmem için seni, yetersiz harfler 

5. Diz çöküp yanında, sayayım günahlarımı, döneyim / unutarak… Ayaklarım taşımaz bedenimi 

6. Nasıl çıkarım düştüğüm bu çukurdan yükseklere / Makamların en yücesi… Asla aşılamaz olanı… 

7. Günahlarım engelliyor… Hüznüm boğuyor beni / Söz tükeniyor, yok oluyor dilimin ucunda… … 

8. Ey Allah’ın sevgilisi! Niyetlendim gelmeye sana / Şevk içinde… Öyle ki, uykularım kaçıyor… 

9. Visalini diliyorum… Heyhat günahlarım dağ gibi / Ağaçları… Hatalar… Hüzünler olan… 

10. Ey doğuşuyla, dünyamızı aydınlatan / Nefhasıyla nurunun… Söndürdüğü zulmeti 

11. Başkaları tadarken… Döneyim mi susamış / Nebinin Havzından kovulurmu sevdalı! 

12. Yolu nedir, girmenin dünyasına Nebi’nin / Nefis mütereddit…Günahlar dağlar kadar.. 

13. Her ne zaman yaklaşmaya çalışsam ona / Gelir bir bela! Zora girer kurbiyyetim… 

14. Ne söylesem (bilemiyorum)…Binlerce harika şiir / benden evvel… Yazdı kalemler… 

15. Övdüler seni… Ne ki, muhabbetlerine rağmen / Aciz kaldılar… Muvaffak oldu buna pek azı. 

16. Yaklaştım dehşet içinde… Anayım günahımın esaretinden / Korkusunun dehşetinden… Susar şiirim 

17. Dağlandı gönlüm, korkmuş bir çocuk gibi / Annesini kaybetmiş…kaybolmuş kalabalıklar arasında.. 

18. Kabrinin başına vardığımda ağlayarak… / Boşaldı gözyaşlarım… Canlandı hatıralarım… 

19. Coştu aydınlık sahneler bir hayal gibi / Bir ferahlık ve sekînet kapladı gönlümü. 

20. Ey gönlümün sevgilisi! Kanıma kadar işledi sevgin / Şulesi aydınlatıyor ve yönetiyor beni. 

21. Sen sevgilisin. Muhebbet şerbetini içirensin… / Öyle ki, Kalplerimizi aydınlatan İslam’ı… 

22. Hedef alındın… Boyun eğmedin… Korkmadın / Rahman’ın koruduğu kimseye, kim zulmedebilirdi! 

23. Nurla doldurdun bu âlemi… Gizlendi …/ Küfrün zulmeti… Paramparça oldu putlar… 

24. Hüzün kaplıyor -Ey sevgili- bütün bedenimi / Görmez oldu Müslümanlar hak yolunu 

25. Zillet yaygınlaştı… Kalpler hüzünlü şimdi… / Çömezler, dil uzatır oldu ulemaya! 

26. Hüzün… Ekmeğimiz oldu… Akşamlarımız… /  Üzüntü… Sabahımızın tadı hastalıklı… 

27. Ümitsizliğin gölgesi kapladı nefislerimizi / Sanki, ayın ve güneşin yüzü… Karardı 

28. Ne yana yönelsen… Gözler perdeli / Kalpler, paslı zulmetten 



 

 

 

 

 

29. Hüzün, bizi uykusuz koydu… Uzadı gecemiz / Döşeği dikenden olanın gözüne nasıl girer uyku! 

30. Ey Medine’nin Gülü! Değersizleşti Müslüman! / Kimsesiz kaldılar... Kayboldu emelleri… 

31. Görmezler… İşgal etse bir ecnebi ülkesini/ Yakınlarına, haram ederler toprağın kokusunu bile. 

32. Hayret içinde esaretteler… Bölük pörçükler / Sanki, kalabalıklar arasında koyun gibiler 

33. Uyudular… Gaflet kapladı göz kapaklarını… / Ne yazık ki… Ciddiyet de, cesaret de kayboldu 

34. Ey İns’ü cinnin Peygamberi! Yokmu bir davet! / Nida edilen… Uyandıracak (gafletten) uyuyanları…. 

 

 


