
Lord, you made the night too long 

 

You made the rivers flow, the flowers 

grow 

You made the weak and the strong 

But, Lord, you made the night too long 

 

 

 

You made the robin sing a song of spring 

And me you gave a lonely song 

Oh, Lord, that's why this night's so long 

 

 

 

 

I've got a heart and I've got a cabin 

The door is open wide 

What good's a heart and what good's a 

cabin 

If nobody lives inside 

 

You made the mountain high, the earth, 

the sky 

So who am I to say you're wrong? 

But Lord, you made the night too long 

 

You gave me arms, but they're empty 

You gave me hope. It's empty too 

I'm singin' hallelujah, hallelujah to you 

Believin' in you, believin' in you 

 

It's not my fault my heart keeps cryin' 

Lord, you made the night too long  

 

Sam Lewis  

Seigneur vous avez fait la nuit trop 

longue 

 

Vous avez fait couler les rivières, éclore 

les fleurs  

Vous avez fait le fort et le faible  

Mais, Seigneur, vous avez fait la nuit trop 

longue 

 

Vous avez fait chanter aux rouges-gorges 

des airs de printemps 

Et à moi, vous avez fait chanter un chant 

solitaire 

Voilà pourquoi vous avez fait la nuit trop 

longue  

 

J’ai un cœur et j’ai une maison  

La porte en est ouverte toute grande  

Mais à quoi bon un cœur et à quoi bon 

une maison 

Si tout cela est vide ? 

 

Vous avez fait toutes les hautes 

montagnes, la terre, le ciel 

Qui suis-je donc pour vous faire de 

reproches 

Mais, Seigneur, vous avez fait la nuit trop 

longue. 

 

… 

 

 

André de Richaud 

 

 

 

Türkçe 1 [Rabbim Geceleri Çok Uzun]  

 

 

Irmakları akıttın, çiçekleri açtırdın 

Güçlüleri, güçsüzleri yarattın 

Amma, Rabbim geceleri çok uzun  

 

 

 

Bahar türküleri söylettin saka kuşlarına 

Banaysa yalnızlık türküsü söyletiyorsun 

Bunun için geceleri çok uzun  

 

 

 

 

Bir kalbim var, bir de evim 

Kapısı ardına kadar açık 

Kalbi ne yapayım, evi n’eyle’yim  

İkisi de bomboş olduktan sonra 

 

 

Sen yüce dağların hepsini, yeri göğü 

yaratansın 

Ben kimim ki sana sitem edeyim? 

Fakat Rabbim, geceleri çok uzun 

 

 

…. 

 

Va-Nu, Refik Halid, Şevket Rado  

 

 

 

 

 

Türkçe 2 [Rabbim Geceleri Çok Uzun] 

 

 

Irmakları sen akıttın, çiçekleri sen açtırdın 

Sen yarattın güçlüleri, güçsüzleri  

Fakat Rabbim, geceleri çok uzun 

 

 

 

Bahar türküleri söylettin Saka kuşlarına 

Banaysa yalnızlık türküsü söyletiyorsun 

İşte Rabbim bunun için geceleri çok uzun  

 

 

 

 

Bir kalbim var, bir de evim 

Kapısı ardına kadar açık 

Yürek neye yarar, ev neye iyi  

İkisi de bomboş olduktan sonra 

 

 

Sen yüce dağların hepsini, yeri göğü 

yaratansın 

Ben kimim ki sana sitem edeyim 

Fakat, Rabbim, geceleri çok uzun 

 

Necip Fazıl  

 

Not: İtalik dizili mısraların çevirisini Celal 

Sılay, italik ve altı çizili mısranın çevirisini 

ise N. Fazıl da beğenmemiş.  

Koyu dizili sözcükler N. Fazıl’ın 

müdahaleleri. Koyu ve italik dizili mısrayı 

N. Fazıl değiştirmiş, ama Celal Sılay bunu 

da beğenmemiş.  


