
ИСА беним ьоз варлъъмън гьорюнтюсюдюр ве онун 
араджълъъйла сана сенден яна олдууму, сана каршъ олмадъъмъ
канътлъйорум.

Сана сучларънъ саймаяджаъмъ анлатъйорум.

Сен ве Бен баръшабилелим дийе ИСА МЕСИХ ьолдю.

Онун ьолюмю сана дуйдуум севгинин ен йюксек дорук 
ноктасъдър.

Сенин севгини казанабилмек ичин, беним ичин ен деерли 
шейлерден вазгечип сенден есиргемедим. 

Олумун сана сундуу армаънънъ кабул едерсен, бени кабул 
етмиш сайълърсън ве хичбир шей бизи бирбиримизден 
айърамаз.

Сен садедже еве гери дьон; ве сенин ичин дженнетте еши 
гьорюлмемиш бир шьолен чекеджеим.  

Бен хеп Баба идим ве хеп Баба каладжаъм.

Шимди сана соруйорум:

БЕНИМ ЧОДжУУМ ОЛМАК ИСТИЙОР МУСУН?

Бен куджаъмъ ачтъм ве сени беклийорум.

Севгилеримле:  

БАБАН - Йюдже Танръ 

     
Бу кону иле илгили Йоутубе видеосуну сейретмек ичин, 
“Babanın Sevgi Mektubu (Türkçe)” сьозлерини ара.

Бютюн бу сьозлер Кутсал Китап'тан алънмъштър. Даха 
фазла билги единмек я да Кутсал Киатп'ъ окумак истерсен, 
ашаъдаки телефон нумарасънъ ач:

_________________________________

Бабанън 
Севги Мектубу



Шимди окуяджаън сьозлер герчектир. Бу сьозлер яшамънъ 
деиштиреджек.. табии, сен изин верирсен. Чюнкю онла 
Танръ'нън йюреинден гелийор. О сени севийор. О, тюм 
яшамън бойунджа арамакта олдуун Бабандър. Бу, Онун сана 
язмъш олдуу севги мектубудур. 

     
Евладъм, 

сен бени танъмазкен, бен сени танъйордум. 

Бен сенин не заман отуруп калктъънъ билийорум. 

Сенин бютюн йолларънъ биийорум. Башъндаки сачларънъ биле 
тек тек сайдъм. Чюнкю сени кенди суретимде яраттъм.

Беним ичимде яшъйорсун, харекет едийорсун, ве бендесин. Сен
беним сойумдансън.

Ана рахмине дюшмеден ьондже сени билдим. Ярадълъштан 
еввел сени сечтим ве херкестен ьондже сени БЕН истедим.

Сен бир хата, бир тесадюф деилсин.

Билмелисин ки, бютюн гюнлерин Китабъм’да язълъдър.

Доум саатини ве яшаяджаън йерлери бен саптадъм.

Сени мютхиш ве харика яраттъм.

Сени ана рахминдейкен бен шекиллендирдим. Ве додуун гюн 
сени ана рахминден бен чъкардъм. 

Бени танъмаянларджа янлъш темсил едилдим: бен сенден 
узакларда ьофке долу деилим. Бен севгинин тек йолуйум.

Ве беним арзум, сени бу севгийле месхетмектир. 

Чюнкю сен беним чоджуумсун, ве бен сенин бабанъм.

Сана армаанларъм, дюнядаки бабанън сана 
веребиледжеклеринден кесинликле чок даха фазладър. 

Чюнкю бен хер ан камил олан бир бабайъм.

Алдъън хер нимет, беним елимден сана гелмекте, чюнкю бен 

сана сахип чъканъм ве тюм каршълаштъън зорлукларда сана 
дору йьонелирим. Ихтиячларънъ билийорум. 

Сенин геледжеин хаккъндаки планларъм юмит долу. Чюнкю 
сени ебеди бир севгийле севийорум.  

Дениздеки кум танелеринин сайъсъндан фазладър сени 
дюшюнюшюм.

Езгилер сьойлейерек сенинле джошаръм. 

Хичбир заман сана ийилик етмектен вазгечмейеджеим.

Сен беним деерли гьоздемсин, хазинемсин

Сени гючлендирмек беним йюреим ве рухумдаки ен бюйюк арзу.

Сана билмедиин бюйюк ве еришилмез шейлери гьостермек 
истийорум.

Бютюн йюреинле ве бютюн джанънла арадъънда буладжаксън.

Бенден зевк алдъънда сана йюреиндеки тюм истеклери 
вереджеим. Бу истеклери сенин йюреине коян да беним.

Диледиклеринден, дюшюндюклеринден даха фазласънъ 
япаджак кудреттейим.

Сени сонсуз бир шекилде йюреклендирен ве джесаретлендирен 
беним.

Хер тюрлю съкънтъда да сени теселли еден бир Баба’йъм.

Калбин кърълдъънда сана ен якън олан беним.

Чобан кузуйу куджаънда насъл ташърса, иште бен де сени 
ьойлесине баръмда ташъйорум.

Бир гюн тюм гьозяшларънъ силеджеим ве бу дюняда сени юзен 
тюм аджъларъ ортадан калдъраджаъм, йок едеджеим.

Бен сенин Бабанъм ве сени олум ИСА гиби севийорум

Чюнкю сенин ичин дуйдуум севгийи ИСА араджълъъйла сана 
ачъкладъм.


