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Kel ÿýnsanlar ve Ermiÿýler

Aktan ÿýahan, Saturday 20 December 2008 - 00:24:08

Kel ÿýnsanlar ve Ermiÿýler
Keloÿýlan, Tÿýrk dÿýnyasÿýnda yer alan ÿýnemli bir masal kahramanÿýdÿýr. . Tÿýrk halk
kÿýltÿýrÿýnde adÿý geÿýen akÿýllÿý ve bilge bir kahramandÿýr. En olumsuz durumlarda
bile aklÿý sayesinde kurtulmayÿý baÿýarÿýr. Kurnaz ve iyi kalplidir. ÿýansÿý hep yaver
gitmektedir ve sonuÿýta her zaman gÿýler. Televizyonlarda Rÿýÿýtÿý Asyalÿý ile
tanÿýdÿýÿýÿýmÿýz Keloÿýlan haksÿýzlÿýklara karÿýÿý hiÿý bir zaman tahammÿýl edemez.
Ben bir garip keloÿýlanÿým
Eÿýeÿýimin yok palanÿý
Varÿým yoÿýum doÿýruluktur
Hiÿý de sevmem ben yalanÿý.
Bir koca karÿý anam var,
Birkaÿý tavuk tavuk,bir de inek
Her gÿýn konar kel kafama
Evsiz kalmÿýÿý birkaÿý sinek

Dizelerinde de gÿýrÿýldÿýÿýÿý ÿýzere , doÿýruluk ve dÿýrÿýstlÿýÿýÿý , zalimin karÿýÿýsÿýnd
mazlumun yanÿýnda olmasÿý ÿýzelliklerindendir.
Keloÿýlan aynÿý zamanda halkÿýn dilidir. Sevgi denizidir. Gÿýzellikler dÿýÿýkÿýnÿý ve saf
yaratÿýlÿýÿýlÿý bir erdemdir.
Sen Bir Aysÿýn ...
sen bir aysÿýn ben kara gece
gel derim gel derim gel derim
bu can senin sersebil ettim
al derim al derim al derim
sorsan baÿýÿýn yaresini de
gÿýl derim gÿýl derim gÿýl derim
ÿýerbet diye zehirde versen bal derim
ben bozkÿýrÿým sen yaÿýmursun
gel hadi gel hadi gel hadi
kuru dalÿým bana da ÿýiÿýek
ol hadi ol hadi ol hadi
ben aÿýlayÿým yeter ki sen gÿýl
gÿýl hadi gÿýl hadi gÿýl hadi
gitme sakÿýn kal orda biraz kal derim
kilim gibi ser beni yola
ser beni ser beni ser beni
garip ÿýiÿýdem gibi de daÿýdan
der beni de beni der beni
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bir kerem'den bir kÿýroÿýlu'ndan
sor beni sor beni sor beni
anlatsÿýnlar ÿýu kel oÿýlanÿý bil derim
Her kutlu ozanda olduÿýu gibi tÿýrkÿý ve saz yeteneÿýine sahiptir.

Eski inanmalarÿýmÿýzda ise diÿýer dÿýnya ile iliÿýki kurabilen , dÿýnyalar arasÿýnda gidip
gelebilen , yÿýldÿýzlar arasÿýnda dolaÿýabilen , bilgeliÿýi ile Atalar tarafÿýndan kabul
gÿýren ve deÿýer verilen bir insandÿýr. Kelliÿýin kadÿýn tiplemeleri vardÿýr. Uzun saÿýlÿý
kadÿýn temasÿýnÿýn tam tersi olan kellik bir kadÿýnda gÿýrÿýlÿýyor ise bu ÿýok ÿýnemli bir
iÿýarettir. Kel Kamlar ÿýlÿýleri bile diriltme gÿýcÿýne sahip gÿýrÿýlmektedir.

Gÿýkyÿýzÿýnde dolaÿýabiliyor olmasÿýnÿýn yanÿý sÿýra gÿýk olaylarÿýna da hÿýkmedebili
olmasÿý , anlÿýk olarak hava ÿýartlarÿýnÿý deÿýiÿýtirmesi ile bilinir.
Manas destanÿýnda kahin bir kelden bahsedilirken , Tÿýrk boyu Moÿýollar da ÿýive
deÿýiÿýikliÿýi ile Kel , Gal olarak telafuz edilmekte , aynÿý zamanda Gal adÿýnda , Ateÿýe
hÿýkmede bilen bir Atalar Ruhundan bahsedilmektedir.
Kellik Tÿýrkler arasÿýnda ÿýnemini koruyan bir ÿýn lakaptÿýr.
Sarÿýlar , Miseri , Hasanoÿýlu , Kÿýzboÿýan baÿýta ÿýepni Kÿýylerinde Dedelik vazifesini
yapan Yusuf Dede Kargÿýn Dedelerinde ÿýnemli bir yer tutan KEL MEHDÿý DEDE
bunun en ÿýnemli ÿýrneklerindendir.
Sayÿýsÿýz hÿýner ve kerameti olan Yusuf Dede Kargÿýn Dedesi Kel Mehdi , Vefatÿýnÿýn
sonrasÿýnda , bÿýlgede aradan uzun zaman geÿýmiÿý olsada unutulmayan ÿýok ÿýnemli
bir insandÿýr.

