
Girifl
Ötirik Öleñder, Kazak halk edebiyat›nda ilginç, güldürücü olaylara daya-

narak düzenlenen bir tür olarak nitelenmektedir. 

Ötirik Öleñder, Kazak halk edebiyat›nda ayr› yer tutmaktad›r. Ötirik

Öleñder, anlam› gerçe¤e ters olsa da dinlemesi kolay, anlamada yetenek

isteyen, yalan söyleyerek gerçe¤i elefltiren bir türdür. Kazak halk edebiy-
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Özet: Ötirik Öleñder (yalanlamalar), di¤er milletlerin halk ede-

biyat›na göre Kazak halk edebiyat›nda ayr› yer tutmaktad›r. Bu

fliirlerde ötirik (yalan) söylense de, esas olarak fliirde geçen ke-

limelerin anlamlar› alt›nda gerçek gizlidir. Ço¤unlukla halk› et-

kilemek için fliirde yaflam tarz›, insan hareketleri, çevre tasviri

kullan›larak sunulur.

Ötirik Öleñder, flaka, güldürü fleklinde eskili¤in halka uygun

olmayan taraflar›n› gösteren edebî tür olarak nitelenmektedir.

Örne¤in halk, dünürlük, görücü usulü gibi gelenek görenekle-

ri sevmedi¤i için alay ederek güldürü fleklinde söylerdi. Bazen

ötirik öleñder’de zeki ve zeki olmayan insanlar›n karakteri

aç›kça gösterilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ötirik öleñder, yalanlamalar, Kazak halk

gelenekleri, Kazak halk edebiyat›, motif. 

Asem KUANIfiBAYEVA
Gazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kazak Halk Edebiyat›nda
Yalanlamalar (Ötirik Öleñder)



at›ndaki ötirik öleñder örnekleri: “El Ötirigi”, “Seksen Ötirik”, “Q›r›q
Ötirik”, “Ötirik Öleñder”dir (El Kaz›nas›-Eski Söz, 1994).
Ötirik öleñderde mübala¤a, yani “dü¤me kadar olan› deve, deve kadar
olan› dü¤me gibi gösterme” büyük ölçüde yer al›r. (“Habbeyi kubbe yap-
mak”gibi.) 
Âfl›k edebiyat›nda, insanlar›n zihnî faaliyetlerine ve akl›n prensiplerine
ters düflen bu tarz eserlerin en tipik örne¤ini “yalanlamalar” teflkil eder
(Özkan, 1991). Sözlü edebiyat›m›zda yalanlama tarz› fliir kavram›ndan ilk
defa Pertev Naili Boratav bahsetmifl; ancak, türün hususiyetleri üzerinde
durmam›flt›r (Boratav, 1958; Özkan, 1991’den). ‹lhan Baflgöz ise, âfl›klara ait
bu tür fliirlerin monolog fleklinde olanlar›n› “mizâhi destan” olarak nite-
lendirmifltir (Baflgöz, 1948; Özkan, 1991’den). M.Fahrettin K›rz›o¤lu da
“Halk Hikâyelerinde “döfleme” Söyleme Gelene¤i” adl› makalesinde
Dede Korkut Kitab›’n›n girifl k›sm›nda bulunan “kar›lar dört dürlüdür”
diye bafllayan sözlerin, yaz›l› kaynaklardan tespit edilen ilk yalanlama
metni oldu¤unu öne sürmüfltür. Ayr›ca K›rz›o¤lu, Do¤u Anadolu ve
Azerbaycan’da halk hikâyesi anlat›m›nda yer alan döflemelerdeki mensur
yalanlamalardan örnekler vermifltir (K›rz›o¤lu, 1968; Özkan, 1991’den).
Daha sonra Umay Günay, yalanlama biçimindeki fliirlerin do¤u Anadolu
Bölgesi âfl›k fas›llar›ndaki “sistemli deyifller” diye bilinen  “tekellüm”de
yer alan bir bölüm oldu¤unu ortaya koymufltur. Günay’a göre “bu tür
fliirler, âfl›klar›n deyiflmelerinde, olmayacak fleyleri mübalegal› biçimde,
gerçekmifl gibi söyleme esas›na dayan›r” (Günay, 1986; Özkan, 1991’den). 
Yalanlamalar›n mensur ifadesi olan tekerlemeler, yaflanabilir hayat›n
ölçülerine s›¤mayan his, hayal ve hareketleri masal, halk hikâyesi,
bilmece ve halk tiyatrosu gibi anlat›m türleri içinde; seci, vezin ve alit-
erasyondan istifade ederek anlat›rlar. ‹çinde yaflad›klar› cemiyetin sözlü
edebiyat›na ait söz konusu türlerin, gelenek tafl›y›c›s› âfl›klar›n eserlerine
yans›mas› tabiîdir. Nitekim âfl›klar, pragmatik gayelerle söyledikleri
mana ve ahenk bak›m›ndan zay›f manzumelere “tekerleme” ad›n› ver-
mektedirler (Özkan, 1991).

“Ötirik” Kelimesinin Sözlüklerdeki Aç›klamas›
Ötirik kelimesi Kazak Dilinin Tüsindirme Sözlü¤ünde (ötirik):

(fl›nd›qqa ju›spayt›n, jal¤an,
ras emes)- gerçe¤e uzak, yalan, do¤ru olmayan; (ötirik at):
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lâkap; (fl›l¤i ötirik): bafltan aya¤a kadar yalan; 
(ötirikti suday sap›rd›): göze baka baka yalan

söylemek, olarak aç›klanm›flt›r (Kenesbayev, 1959).
W.Radloff ise bu kelimeyi flöyle aç›klam›flt›r (Radloff, 1893):

(Kir., (Dsch.))=
1. Yalan (die Lüge (Alm.)); (ötürük aitma
ç›n›n ait!) Yalan söyleme, do¤ru söyle! (Lüge night, rede die Wahrheit!);

koidu (ötürükkö koidu) yalan sand› (er hielt es für Lüge);
2. Niyetsiz, öylesine söylemek (ohne Zweck (niyetsiz), zwecklos (fay-
das›z)); (ötürük aitt›) öylesine söylemek (er sprach nur
so, zum Scherz, er faselte)
Bu kelimenin aç›klamas›, M.Räsänen’in sözlü¤ünde flöyle yer almaktad›r
(Räsänen, 1969): 
Ötrük  ‘listig’ (hileci, hilekâr), Ça¤. Kzk. ötrük, ötürük ‘Lüge, Unwahrheit’
(yani yalan), < öt ‘hindurchgehen’ (yani atlamak). Öt kelimesi ise: 
Öt Ça¤., Jak., Uig., ‘hindurchgehen, vergehen, vorbeigehen’ (yani atla-
mak, kayb olmak, yok olmak), Kzk. üt ‘hindurchgehen’, Çuv. vit ‘durch’
(bafltan, tamam›yla), Osm. öt-ä ‘auf der anderen Seite’ (öbür taraftan,
mecazi anlam›, “yan gözle”); Uig. öt-kür-ü ‘durch’ (-den geçmek); Krm.
öt-kür ‘scharf’(keskin, ac›t›c›, sert elefltri) (Kazak Türkçesinde de bu
kelime ayn› anlamda geçer “ötkir söz” olarak)
S›r Gerard Clauson’un sözlü¤ünde bu kelime flöyle izah edilmifltir
(Clauson, 1972):
Ötrük originally ‘crafty, wily’ (esas kurnaz, üçkâ¤›tç›, cingöz), later
‘untruthful, a lie’ (sonra do¤ru olmayan, yalan anlam›n› kazand›), K›r.
Kzx. ötrük/ötürük, Ça¤. ötrük (yalan söz).
Genel olarak de¤erlendirdi¤imiz zaman “ötirik” kelimesi birçok lehçel-
erde ötürük fleklinde de¤il,  yalan, jal¤an olarak geçmesine ra¤men yalan
manas›n› korumaktad›r. Bu günlerde de Kazak Türkçesinde bu kelime
ayn› anlamda kullan›lmaktad›r. 

Kazak Halk Edebiyat›nda Ötirik Öleñder
Kazak halk edebiyat›nda ötirik öleñder, e¤lenmek için söylenirdi ve ko-
medi, güldürü olarak nitelenirdi. E¤er güldürünün esas›n›n terslikten, ya-
ni bir fleyi onun genelde sahip olan hususlar›n›n uygun olmayan bir flekil-
de göstermekten do¤du¤unu düflünürsek, ötirik öleñder tamamen bu
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esasa dayanarak ortaya ç›km›flt›r. Burada, kendi bafl›na ötirik öleñderi al-
d›¤›m›z zaman özel, garip, ilginç, güldürücü durumlar›n çok oldu¤unu
görebiliriz.

Sav›sqan al›p uflt› böltirikti, Saksa¤an kurdun yavrusu ile uçtu
Aytpaym›n q›z berseñ de ötirikti. K›z versen de yalan söylemem.
fiirkinniñ tepkisiniñ qatt›s›n-ay, Oh! Ne kadar sert tepiflti,
Bir q›zd› fl›b›n tevip öltiripti. Bir k›z› sinek tepip öldürmüfl. 

(Kazak Edebiyat› Tarihi, 1960)

Halk hofllanmad›¤›, uygun görmedi¤i örf adetlerini dünürlük, görücü
usulü, ticaret vs. …gibi alay ederek söylemifllerdir. Ötirik öleñder, ilk ön-
ce çocuklara söylenirdi. Sonra büyükler, hayalî unsurlar› gelifltirerek söy-
lediler. Ötirik öleñderde hayal gücü, çeflitli yorumlar kullan›larak olma-
yan hadise olmufl gibi gösterilmektedir. Örne¤in: “Dünyada ne yok?” de-
nilen sorunun cevab› olan “gö¤ün dire¤i, tafl›n damar›, kuflun sütü, y›lk›-
n›n ödü yok, bundan baflka her fley var” sözü halk aras›nda sözlü gele-
nekte yaflamaktad›r. Ancak ötirik öleñderde hayal gücü kullan›larak
“Gökyüzünün alt› dire¤i varm›fl.” gibi gösterilmektedir.

Aspan¤a alt› jerden tirev qoyd›m Gökyüzüne alt› yerden direk yapt›m
Toy q›l›p m›ñ masan› sonda soyd›m Dü¤ün yap›p bin sivrisine¤i kestim
Jüregin bireviniñ tört bölip jep, Birisinin yüre¤ini dörde bölerek yiyip 
Nansañ›z ömirimde bir-aq toyd›m! ‹nansan›z hayat›mda ilk defa doydum.

(Kazak Edebiyat› Tarihi, 1960)

Ötirik öleñder eski zamanlarda gençlerin aras›nda flaka, güldürü olarak
söylenmifl oldu¤u gerçektir. Ötirik öleñderin sosyal, sanatsal taraf› farkl›
ve kendine has özellikleri vard›r. Örne¤in, normal fliirler gibi ötirik öleñ-
der de k›talardan oluflmaktad›r.
Ötirik öleñderin di¤er özelli¤i de bafltan sonuna kadar etkileyici bir flekil-
de söylenmesidir. 
Kümisten aq t›flqan¤a ta¤a q›ld›m Gümüflten beyaz fareye nal yapt›m
Quyr›¤›n kör t›flqann›ñ ja¤a q›ld›m Kör farenin kuyru¤undan 

yaka yapt›m.
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Terisin sar› masan›ñ tespey soy›p, Sar› sivrisine¤in derisini iyice alarak
Jiy›n¤a on bes qar›s saba q›ld›m Dü¤üne on befl k›m›z taba¤› yapt›m.
Jab›l›p ot›z jigit kötere almay, Otuz yi¤it onu kald›ramay›nca
Q›lmasqa endi saba taübe q›ld›m. K›m›z taba¤›n› yamamaya tövbe ettim.

(Kazak Edebiyat› Tarihi, 1960)

gibi ötirik öleñdere bakarsak bu alt› m›sran›n  alt›s› da etkileyicidir. 
Ötirik öleñder, ilk olarak W.Radloff’un kitab›nda yay›nlanm›flt›r. Sonra da
1890 y›l›nda  fi.Ahmetov’un “Ötirik Öleñ” adl› kitab›nda genifl olarak ve-
rilmifltir (Ahmetov vd., 1994).
W.Radloff’un derledi¤i ötirik öleñderden bir k›sm›n› örnek olarak verelim
(Ahmetov vd., 1994):
Ötirik öleñ aytt›m da jurtqa jaqt›m Yalanlama söyleyerek halka 

sevimli oldum
Qum›rsqan› qay›r›p qoyday baqt›m Kar›ncay› koyun gibi besledim
El q›d›r¤an keflegi eser kezde Geze geze dünkü iyi günde
Bögelek bas›na tana taqt›m. Bögele¤in1 bafl›na dana takt›m.
Bir qoyand› mindim de 
aspan¤a uflt›m Bir tavflana binerek gö¤e uçtum
Ekpinine fl›damay jerge tüstim Vurgusuna dayanamayarak 

yere düfltüm
Alt› kündey aq boran so¤›p edi, Alt› gün boyunca f›rt›na olmufltu
Jal¤›z quray ›¤›na as q›l›p ifltim Bir kuru a¤ac›n alt›nda afl piflirip içtim.
Bes qarsaqt› küninde basa mindim, Befl qarsa¤a2 her gün bindim
Jürgize almay flirkindi azar mindim. Yürütemedim zavall›ya zor bindim.

(Ahmetov vd., 1994)

Divayev taraf›ndan derlenen “Tazflabalan›ñ Q›r›q Ötirigi” (Kelo¤lan›n K›-
r›k Yalan›) adl› anlat›s› da güldürü hikâyelerin en güzel örne¤idir (Ka-
zakhskaya Narodnaya Poeziya, 1964). Kelo¤lan Kazak Halk edebiyat›nda ya-
lanc› olarak tan›n›r. Yalanc›ya k›z verecek olan Han’›n anlaflmas›n›n abar-
t›lmas› al›fl›lm›fl›n d›fl›nda olan bir durumdur. Kelo¤lan›n yalan› buradan
itibaren bafllam›flt›r. “Ben anam›n karn›nda iken babam›n babas›n›n at›n›
otlatt›m” demifltir. Buradaki yalan›n sebebi masal›n kas›tl› olarak gülünç
hale getirilmesidir. 
Bu masal metni flöyledir:
Ertede bir qan jurt›na jar flaq›r›pt›: “Kimde-kim meniñ ald›ma kelip kidir-
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mesten q›r›q auv›z ötirik äñgime ayt›p ötse, q›z›md› berip, küyev q›lam›n
jäne özime üväzir q›lam›n, eger aytqan äñgimesiniñ iflinde bir auv›z da
bolsa, ras söz qos›lsa bas›n kesemin”,-dep. 
Är jerden hann›ñ q›z›n al›p, üväzir bolud› süygender kelip, hann›ñ ald›n-
da q›r›q au›z ötirik äñgime söyleymin degenderdiñ bäri de uyqast›r›p ay-
ta almay ölip ketipti. Keybirevler aytarm›n-aq dep qufl›rlan›p kelse de, jü-
reksinip, hann›ñ ald›na kire almay s›rttan qayt›pt›.
Aq›r›nda on jasar bir taz bala kelip, hann›ñ ald›na jüginip ot›r›p, q›r›q
auv›z ötirik âñgimeni b›layfla bastap ayta beripti:
“Tumay tur¤an›mda äkemniñ äkesiniñ j›lq›s›n baqqan ekenmin, jazd›ñ or-
ta flildesinde su aray›n dep kölge aydap kelsem, ›st›qt›ñ ötkirliginen köl-
diñ su› kisi boy› qal›ñd›¤› muz bol›p qat›p qal¤an eken. Baltamenen ur-
d›m oy›lmad›, soyl›men de urd›m oy›lmad›, aq›r›nda qol›mmenen bas›m-
d› jul›p al›p, keñirdegimnen ustap tur›p flekemmenen bir t›q etkizgenim-
de muz oy›l›p, m›ñ j›lq› birden jab›l›p su ifletin suat afl›ld›, j›lq›m muzd›ñ
üstinde jay›l›p jatqanda sanamay, tüstemey tügeldegenimde alt› kulafl ala
bie degen bir biem körinbedi. Qur›¤›md› muz¤a flanfla sal›p bas›na p›fla-
¤›md› flanfl›p, on›ñ üstine fl›¤›p qarap em ta¤› körinbedi. Dereu p›fla¤›m-
n›ñ bas›na q›n›md› flanfla sal›p, endi fl›¤›p qara¤an›mda körindi. Ayfl›l›q
teñizdiñ aral›nda bir tasqa fl›¤›p, qul›ndap qal¤an eken.
Dereu qur›¤›md› qay›q q›l›p, p›fla¤›md› eskek q›l›p su¤a tüse qal¤an›mda,
köz afl›p jum¤anfla teñizden öte fl›qt›m.
Biege minip qul›nd› ald›ma öñgerip su¤a tüse qal¤an›mda fl›n batt›m. Jal-
ma-jan qul›n¤a minip, bieni ald›ma al›p öñgerip edim, teñizden közdi
afl›p-jum¤anfla öte fl›qt›m.
Baya¤› muzd›ñ üstinde jay›l›p jatqan j›lq›mn›ñ iflin aralap jürsem, bir jer-
de bitpegen qu tob›l¤›n›ñ tübinde tuma¤an tu qoyan jat›r eken, sada¤›m-
d› ala sal›p, o¤›mn›ñ masaq ja¤›menen at›p edim, ötpedi, masaq ja¤›n ki-
riske qoy›p, kiyiz ja¤›menen at›p edim, ötip ketti. 
Qoyann›ñ may›n küydirip alay›n, etin pisirip jeyin dep at›md› bir uvaq›t-
ta qu qaz›qqa baylay sal›p, etegimmen tezekti tere berdim. Bir uvaq›tta qa-
rasam, at›m bir dalb›ra¤an närseden ürkip jür eken. Jalma-jan etegimdegi
tezekti töge sal›p, at›ma jügireyin desem, mana¤› tezek dep tergenim bö-
dene eken, p›r-p›r etip ufl›p ketti. At›md› qu qaz›q dep bayla¤an›m aqqu-
d›n moy›n› eken. At›m son›ñ qanat qa¤›p dalb›ra¤an›men ürkip jür eken.
Sonan soñ mana¤› qoyand› soy›p etin bir basqa, may›n bir basqa bir bütin
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kazañ¤a ertip edim aqpastan eridi. Bir ögiz qar›n tol› may al›p, endi etin
pisirip jeyin dep qol›ma al›p auv›z›ma apar¤an›mda esime tüsti: bas›m
baya¤› muz qoy¤an jerde um›t qal¤an eken. Qoyann›ñ etiñ öñeflime qo-
l›mmen t›¤›p, iflime tolt›r›p al›p, mana¤› ertip al¤an ögiz qar›n maymenen
etigimdi maylap edim, bireuvine jetpedi. Tünde uy›qtap jatqan›mda bir
nârseniñ sartta-surt bol›p jatqan dauv›s›nan oyan›p qarasam, eki etigim
töbelesip jat›r eken. Bireui aytad›: “Sa¤an may jaqt›, ma¤an jaqpad›.” Bi-
reuvi aytad›: “Öziñniñ baq›ts›zd›¤›nan körmey, jetpese menen nesin köre-
sin” dep. Ekeuvin jud›r›qpenen flekelerine bir-bir qoy›p, ekeuvin eki ja¤›-
ma qoy›p jata berdim.
Tañ atqan soñ qarasam mana¤› may jaqpa¤an etigim tünde qafl›p ketipti.
Qal¤an bir etigime eki aya¤›md› t›¤›p al›p izine tüsip qüv›p kettim. 
Aydan aylar jürdim, j›ldan j›ldar jürdim, aq›r›nda ul› jiy›n as berip jatqan
eldiñ üstinen fl›qt›m. Qarasam, tabaq tar›p jürgen boz balalard›ñ iflinde
baya¤› qaflqan etigim tabaq qaz›, qarta, jal-jaya, appaq mayd› al›p kelip al-
d›ma qoy›p: “keflegi ma¤an ja¤u¤a q›lma¤an may›ñ üflin!” dep tabaqtar›n
tartu¤a ta¤› da jürip ketti. Mana¤›day öñeflime qaz›, qartalar› t›¤u¤a kil
may bol›p qanfla itersem de jürgize almay, qas›mda¤› etigimdi bas›ma
jumsap ald›r›p, bas›md› orn›na qoy›p, toy›p ald›m. Os›n›ñ bärin körge-
nimdi aytsam, budan da köp.”
(Söytip) Suayt Tazfla hann›ñ q›z›n al›p, bay bol›p, barfla murat›na jetken
eken.
Masal›n Türkçe’si: 
“Eski zamanlarda bir han: Kim benim önümde hiç durmadan k›rk yalan
söylerse, ona k›z›m› verip vezir yapaca¤›m, fakat söyledi¤i yalanlar›n ara-
s›nda bir gerçek geçerse kafas›n› keserim.” diye buyurmufltu.
Her taraftan insanlar k›rk yalan söyleyerek han›n k›z›n› almaya ve vezir
olmaya geliyordu. Fakat hiçkimse baflaramad›. Baz›lar› korkudan han›n
karfl›s›na bile geçemediler.
Sonunda on yafl›nda olan kel çocuk gelip, han›n karfl›s›na oturarak k›rk
yalan söylemeye bafllar:
“Ben annemin karn›ndayken babam›n babas›n›n atlar›n› otlatt›m. Yaz›n
çok s›cak bir gününde atlar› göl bafl›na sulamaya götürürken göl buz ol-
mufl. Balta ile vurdum k›r›lmad›, kürek ile denedim olmad›, sonunda eli-
me kafam› al›p aln›mla vurdum, buz k›r›ld›, bin at su içebilecek yer aç›l-
d›. Atlar›m› saymaya bafllad›¤›mda bir ela k›sra¤›m yokmufl. Buzu halat-
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la avlay›p ucuna b›çak sokup, onun üstüne ç›kt›m görünmedi, hemen b›-
ça¤›m›n üstüne k›n›m› koyup onun üstüne ç›kt›¤›mda göründü. Deniz
kenar›nda bir tafl üzerinde duruyormufl, yavrulanm›fl. Hemen halattan
kay›k yap›p, çabuk denizi geçtim. 
K›sra¤a binip yavrusunu elime ald›¤›mda suya batmaya bafllad›m, hemen
elime k›sra¤› alarak kuluna bindi¤im zaman çabuk denizi geçtim.
Tekrar atlara döndü¤üm zaman onlar›n aras›nda tavflan› gördüm, yay›m›
ald›m vurdum de¤medi, oku ters yerlefltirerek denedim oldu.
Tavflan› piflirmek için at›m› ba¤lad›m ve tezek toplamaya gittim. At›ma
bir baksam bir fleyden ürkmüfl. Elimdeki tezekleri at›p at›ma do¤ru kofl-
tu¤umda toplad›¤›m tezekler kufl olup uçtu. At›m› ba¤layan yer ise ku¤u-
nun boynu imifl. Ve at, ku¤u kanatlar›n› açt›¤›ndan ürkmüfl.
Sonra tavflan›n ya¤›n› erittim. Bir öküz karn› kadar ya¤ oldu, flimdi etini
yemek istedim hat›rlad›m ki kafam buzun üstünde kalm›fl. Eti gömle¤i-
min içine koydum, ya¤ ile çizmemi boyad›m, ya¤ birisine yetti, birisine
yetmedi. Gece uyurken bir gürültüden uyand›m. Bakt›m ki iki çizmem
kavga ediyordu. Birisi: “Sana ya¤ yetti, bana yetmedi.” Di¤eri: “fians me-
selesi.” dedi. ‹kisini de dövüp ayr› koydum.
Sabahleyin baksam dün ya¤lanmam›fl çizmem kaçm›fl. Kalan bir çizmeye
iki aya¤›m› sokup pefline düfltüm. 
Aylar geçti, y›llar geçti, sonunda bir milletin büyük afl töresine rastlad›m,
baksam yemekleri da¤›tan çocuklar› aras›nda benim çizmem de var. Son-
ra bana benim çizmem yemek dolu tabak getirdi ve “bu dünkü ya¤mala-
mad›¤›n için” dedi. Aya¤›mdaki çizmeye kafam› getirsin dedim, kafam›
al›p bu taba¤› bitirdim ve doydum.
Gördüklerimin hepsini anlat›rsam zaman yetmez.”
Böylece Kelo¤lan (Tazflabala) han›n k›z›n› al›p, zengin olup murad›na er-
mifl oldu. 

Ötirik Öleñderde Geçen Baz› Motifler
Gök Dire¤i
Türk destanlar› ile düflüncelerinde gö¤ün dire¤i anlay›fl›, çok önemli bir
yer tutar. Bahaeddin Ögel’in Türk Mitolojisi adl› kitab›nda gö¤ün dire¤i
çeflitli flekilde geçmektedir:   
Türklerde gö¤ün dire¤i, “bir çad›r dire¤i” gibi. Yakut Türklerinde gö¤ün
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dire¤i, “dünyadan yükselen bir demir a¤aç” olarak tan›nmaktad›r. Ayn›
zamanda baflka bir düflünce de var: dire¤in ucunda çift bafll› kartal›n bu-
lunmas› gibi (Ögel, 1995). 
Ötirik öleñderde gök dire¤i, “aspan¤a alt› tirev koyd›m” olarak geçer. Bu
direkler, büyük ihtimalle a¤açt›r, çünkü eskiden Kazak Türklerinde çad›-
r›n dire¤i a¤açtan yap›l›rd›. Kazak Türkleri buna “bakan” derler, ayn› za-
manda “Alt›bakan”3 adl› Kazak Türklerinde oyun vard›r. Yani gö¤ün di-
re¤ini “bir çad›r dire¤i” veya “gö¤e yükselen bir (alt›) a¤aç” olarak ta-
n›mlayabiliriz. 
Hayat a¤ac›, dünyan›n merkezinin sembolü olarak da kabul edilir. Bu
a¤aç, gökyüzü ile yer yüzünü birbirine ba¤layan dikey merkezdir. Bu
a¤aç dünya ile yer aras›ndaki kutsal de¤nek olarak da tan›mlan›r. Ayr›ca
bu de¤nek gökyüzünü tutmaktad›r. Bu a¤ac›n en önemli özelli¤i de gök-
yüzündeki ruhlara yol olmas›d›r. Bu yolu flaman trans halinde kullan›r
(H›rsctberg, 1965; Turan, 1992’den).
Ayr›ca M.Gabdullin’in kitab›nda Bol›k ile Elentay aras›nda olan bilmece
at›flmas› hakk›nda bahsedildi¤i zaman gök dire¤i, öyle verilmifl (Gabdul-
lin, 1996):
Bol›k Elentay’dan sorar: “E¤er Allah’›n ilk yaratt›¤› yer ve gök ise, o yer
neyin üzerinde?”
Elentay: Öküz, diye cevap verir. Öküz ise bal›k üzerinde, bal›k ise suyun,
su ise buhar›n üzerinde diye devam eder. 
Eski zamanlarda kazak halk› gökyüzünü ayla alg›lard›. Yani halk
aras›nda öyle bir inanç yafl›yordu.

Kufllar
Türk halk edebiyat›nda kufllar motifine de çok rastlayabiliriz. Örne¤in: 
Serçe kuflu haberleflme kuflu olarak tan›n›r. Karga ile saksa¤an pek hofl ta-
n›mlanmaz. Ku¤u, K›rg›z ve Kazak destanlar›nda gelin ve k›zlar ile ilgili
olarak geçer (Ögel, 1995).  Ötirik öleñderde flöyle geçmekte:
“Serçenin bafl›ndan minare yapt›k”; “K›rk karga otuz at sine¤e dünür
olup”; “Saksa¤an ku¤uyu avlay›p uçtu”; “Saksa¤an kurdun yavrusu ile
uçtu”.

Say›lar
Türk halk edebiyat›nda k›rk, yedi, üç gibi say›lar kutsal olarak say›lmak-
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tad›r.
Ötirik öleñderde k›rk, otuz, bin, üç gibi say›lar geçmektedir. Örne¤in:
“K›rk karga otuz at sine¤e dünür olup”; “Bir tilkinin k›rk araba omur-
gas›n›”; “Kör farenin k›rk kulaç üyegi var”; “K›rk k›srak bafll›k paras›-
na alarak”; “Üç yafl›mda iyi niflanc› idim”; “Biter diye befl bin y›lk›y›
harcad›m”; “Dü¤ün yap›p bin sivrisine¤i kestim”; “Alt› gün boyunca
f›rt›na olmufltu”; “Alt› k›z böce¤i, befl at sine¤i dü¤ün yapm›fl”.

Hayvanlar
Türk destanlar›nda hayvanlar önemli yer tutmaktad›r: at, deve, koyun,
tilki, tavflan vs. ... gibi. Ötirik öleñderde de bunlara rastl›yoruz: “Bir tilki-
nin k›rk araba omurgas›n›”; “Kör farenin k›rk kulaç üyegi var”; “K›rk
k›srak bafll›k paras›na alarak”; “Biter diye befl bin y›lk›y› harcad›m”;
“Keçinin bafl›ndan sigara yapt›m”; “Develere onlar› artm›flt›m”; “Tav-
flana binip düflman›n peflinden kofltu”.
Bunlar›n yan›nda sinek, kar›nca, kurba¤a, çekirge vs. gibilere rastlayabili-
riz. Örne¤in: “Çekirgenin ayg›r›ndan tutup binip”; “Sinek denilen bir-
çok bak›r imifl”, “Kar›ncay› koyun gibi besledim”; “Göl kurba¤as›n›n
büyük kemi¤i var”.
Ayr›ca Kazak halk›n›n yaflam tarz›n› gösteren ifadeler de bulunmaktad›r.
K›m›z5 kültürü:
Dü¤üne on befl k›m›z taba¤› yapt›m.
Otuz yi¤it onu kald›ramay›nca
K›m›z taba¤›n› yapmamaya tövbe ettim.
Evlenme dü¤ünlerinde dünürlere kiyit verme: 
Kiyit giydik onlar›n dünüründen 

Sonuç
Kazak Halk Edebiyat›nda Ötirik Öleñder, yalanlar söyleme vas›tas›yla
gerçe¤i ifade eden bir tür olarak nitelendirilmektedir. Her bir halk edebi-
yat› ürünü gibi ötirik öleñder, bize halk›n yaflam tarz›n›, örf adetlerini,
sosyal iliflkilerini, tarihini anlatmaktad›r. 
Eski Türk dini merasimlerindeki fiamanlar›n dualar›ndan bafllayarak te-
kerleme, flathiyelerin tesiriyle âfl›k fas›llar›nda (Özkan, 1991), masal ve
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halk tiyatrosu gibi mensur, halk hikayeleri gibi ekseriya mensur-manzum
kar›fl›k yap›ya sahip türlerde, yalanlama tarz› fliirlere sinirli atmosferi da-
¤›tmak, dinleyicilerin dikkatini çekmek, onlar› e¤lendirmek maksad›yla
yer verilmektedir (Özkan, 1991).
Yüzy›llar boyunca taklit edilemeyen güzel bir üslupla söylenen ötirik
öleñder, gerek fliir sanat› gerekse dil sanat› bak›m›ndan kendine has bir
özellik tafl›maktad›r. 

Aç›klamalar
1. Bögelek, k›zböce¤i türü.
2. Qarsaq, tilki türü.
3. Alt›bakan, Kazak Türklerinin milli bayramlar›nda alt› a¤açtan yap›lan

sal›ncak, bu sal›ncakta k›z ve yi¤it flark› söyleyerek yar›fl›rlar, Kazak
Türklerinin milli oyunudur.

4. Üyek, farenin ini.
5. K›m›z, at sütü.
6. Kiyit, dü¤ünlerde verilen hediye, ço¤unlukla kumafl verilir.
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Abstract: Untruthful Poems have crucial importance in Kazakh
folklore than those of in other countries. Although these poems
untruthful in nature it has to be admitted that words in them
have hidden truth. Overall the use of everyday life scenes, the
description of spectacular scenery and behavior of people in
these poems tempt people to read them.
Untruthful Poems present a genre in Kazakh folklore. These
poems show people’s criticism about old culture (traditions) in
the form of fun and joke. For example people that didn’t like
the tradition of getting married by the parents agreement
derided it (laughed) in the poems. The characteristics of wise
and stupid men are described in some poems too.

Key Words:  Untruthful poems, traditions of Kazakh people,
Kazakh folklore, motif.
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