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ESKİ TÜRKLERDE SİYASAL VE TEOLOJİK SİSTEMLER

PAŞAYEV, Nazım
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Eski Türklerin teolojik görüşlerine dair birçok araştırmalar gerçekleştirilmiş 
olsa da, bu görüşlerin eski Türk toplumunun sosyal ve siyasi hayatı ile bağlılıkları 
konusunda önemli bir araştırma olmamıştır.

Takdim olunan çalışma eski Türk kavimlerinin teolojik ve siyasal sistemleri, 
eski insanların dünyaya bakışları ve inançları konusunda araştırmalar içermektedir. 
Araştırma kaynak olarak eski Türklerin siyasal, sosyal ve teolojik sistemleri 
hakkında bilgi alınabilecek en güvenli kaynaklardan olan Oğuz Han destanları 
seçilmiştir. Anaerkil aileden ataerkil aileye geçiş döneminde eski Türklerin inanç 
sistemindeki reformlar, bu reformların sonuçları, politeizmden monoteizme geçiş 
ve onun toplumun sosyal hayatındaki etkinlikleri araştırma konusu olarak ele 
alınmıştır. Oğuz Han’ın siyasal ve teolojik reformları, bu reformların amaçları ve 
mekânizması farklı bir şekilde öğrenilmiş ve bu hususta yeni sonuçlara varılmıştır. 
Konuyla ilgili bir sıra etimolojik araştırmalar da gerçekleştirilmiş, destanlardaki 
etnonimler eski Türklerin inançları ile bağlı şekilde öğrenilmiştir.

Araştırmalarda varılmış sonuçlar birçok bilim adamlarının düşünceleriyle 
kıyaslan dırılmış, bu alanda şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en köklü araştırmalar 
dikkate alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eski Türkler, Oğuz Han, teolojik görüş, siyasal hayat. 

ABSTRACT

Theological and Political Systems at Ancient Turks

Despite of numerous researches in the field of theological outlooks of ancient 
Turks, there is not a significant work on interrelations of religion of ancient Turks 
with their sociological and political life. 

This study involved with theological and political systems of ancient Turkish 
tribes included their outlook to world and their beliefs. The epic of Oguz Khan, 
which is the most reliable source for Turkish history, was chosen in order to study 
political, sociological and theological life of ancient Turks. During the transition 
from matriarchal society to patriarchal society, reforms on the believing systems 
of ancient Turks, which is converting from polytheism to monotheism, and the 
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sociological influences of this reform are considered as main research topics. 
Sociological and theological reforms of Oguz Khan, the purposes of this reform 
and its mechanism were thought with different perspective and new conclusions 
were reached. Etymological researches have been carried out in parallel to others 
and ethnonims in the epic was analyzed associated with former beliefs of ancient 
Turks. 

All previous researches were taken into consideration and the results were 
compared with the opinions of several authorized scientists.

Key Words: Ancient Turkish, Oguz Khan, theological outlooks, political life.

---

Eski Türklerin teolojik görüşlerine dair birçok araştırmalar gerçekleştirilmiş 
olsa da, bu görüşlerin eski Türk toplumunun sosyal ve siyasal hayatı ile bağlılıkları 
konusunda önemli bir araştırma olmamıştır. Gerçekleştirilmiş araştırmalar eski 
Türk kavimlerinin ister manevi dünyasını, ister sosyal ve siyasi hayatını tek taraflı 
şekilde öğrenmekle onlar arasındaki karşılıklı bağlantıyı dikkate almamışlar.

Biz araştırmalarımızda teolojik ve siyasi sistemleri araştırma konusu olarak 
paralel şekilde ele aldık. Bizim düşüncemize göre tarihim tüm devirlerinde din 
ve siyaset hep iç içe olmuştur. Bazen insanlar dinî görüşlerinden dolayı toplumun 
siyasi hayatına müdahale etmeğe çalışmış, bazen siyasiler kendi düşünce ve 
hareketlerini topluma kabul ettirmek için dinden yararlanmışlar. İfade etmekte 
yarar vardır ki, ilkel toplumlarda aşiretin siyasi reisi, hem de dinî reis idi. Çünkü 
siyasi riyasetin zorunluluğunu başka türlü değil, yalnız teolojik görüşlerle 
kanıtlamak mümkündü ve siyasi reis, siyasi riyasetinin garantisi olarak dinî 
riyaseti de elinde bulundururdu. 

Sözsüz ki, ilkel toplumlarda teolojik görüşler insanın içinde yaşadığı ve 
geçinmesini sağladığı doğanın etkisiyle formlaşırdı ve ilk olarak dinin mi siyaseti, 
yoksa siyasetin mi dini kullanmak isteğinin meydana çıktığını söylemek zordur. 
Belki de bu aynı zamanda meydana çıkmıştır. Çünkü ilkel bir toplumda siyasi 
riyaseti esaslandırmak için dinî riyaset gerek mekteydi ve dinî riyaseti sağlamak 
için ise siyasi riyaset gerekirdi. Böylece ilkel toplumlarda din ve siyaset bir vahdet 
oluşturmakla biri diğeri olmadan mevcut olamazdı. 

Bize göre eski Türk kavimlerinin manevi dünyasının en önemli olayı, 
birçoklarının yanlış olarak “Şamanizm” değerek tanımladığı Tanrıcılık dininin 
meydana çıkmasından ibarettir. İfade etmekte yarar vardır ki, Tanrıcılık sadece bir 
inanış değil, sözün asıl manasında teolojik bir sistem idi (bunu ileride göstermeğe 
çalışacağız) ve belki insanlık tarihinde ilk tek tanrılı bir teolojik sistem idi. Bu 
dinin getiricisi olarak belki tarihi, belki efsanevi, belki de yarı tarihi, yarı efsanevi 
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şahsiyet olan Oğuz Han tanınmaktadır. Buna göre de biz eski oğuzların teolojik 
ve siyasi sistemlerini öğrenirken şartı olarak Oğuz Han’a kader ve Oğuz Han’dan 
sonraki devirleri ayırt ettik. 

1. Oğuz Han’a Kadar Türk Kavimlerinin Siyasal Yapısı ve Teolojik 
Görüşleri

Oğuzlar, Oğuz Hana kadar müşterek, bitkin bir teolojik sisteme sahip değildiler 
ve onların inançları çok ilkel bir seviyede idi. Oğuzların, Oğuz Han’a kadar mevcut 
olan mitolojik görüşleri, siyasal ve sosyal sistemleri hakkında bilgi alabileceğimiz 
güvenli kaynaklardan biri, belki de en güvenilir olanı Oğuz Han destanlarıdır. Bu 
destanlardan biri “Oğuzname” ismi ile biliniyor ve XIV. yy tarihçisi Fezlullah 
Reşideddin tarafından yazıya alınmıştır (Raşid yad-din, 1987). Diğeri ise Uygur 
Türkçesinde yazılmış olup “Oğuz Kağan Destanı” ismi ile bilinmekte ve daha 
eski olduğu düşünülmektedir (Şerbak, 1959 ve Veliyev, Uğurlu, 1993). Destanlar: 
Dits, F.; Radlov, V. V.; Bartold, V. V.; Rıza Nur, Pellio, P.; Bang W.; Orkun, H. N.; 
Eraslan, K.; Şerbak, A. M.; Kononov, A. N.; Seyidov, M. gibi ünlü bilim adamları 
tarafından araştırılmış ve öğrenilmiştir. 

Biz araştırmalarımızda destanın her iki varyantını kullandık. Fakat F. Reşi-
deddin tarafından yazıya alınmış olan Oğuzname nin İslam dini ve görüşlerinin 
güçlü etkisine maruz kalması ve bu nedenle de destanın bu varyantının eski miti 
dünya görüşleri açısından daha az bilgi verebileceğini göz önünde bulundurduk. 
Eserde belli bilgiler de yok değildir. Her iki destan, aynı destanın değişik varyant-
ları olmakla farklı devirlerde yazıya alınmıştır ve bu zamana kadar da hiç şüphe 
yok ki, çeşitli etkilere maruz kalarak değişime uğramıştır. 

Oğuz Kağan Destanları uzun bir tarihî süreci, Oğuz topluluğunun oluşması 
ve tarih sahnesine çıkışını yansıtıyor. Bu açıdan Oğuz Kağan destanları belli bir 
tarihi devre sığmıyor. Zamanında A. N. Bernştam “Oğuzname”nin, Doğu’daki 
tarihi sürecin birkaç devrini kapsadığını göstermiştir: ataerkil ilişkilerin oluşma 
devri, sınıfi ilişkilerin oluşma devri, Hun devri, Mete devri, IV-VIII. yüzyıllar 
Türk devri, IX-XII. yüzyıllar Kıpçak-Peçenek devri (Bernştam, 1935: 42-43).

Araştırmamızın konusu ile bağlı olarak bizi daha fazla ataerkil ve sınıfı iliş-
kilerin oluşma devirleri ilgilendiriyor. Bu devirlere ait destanlarda verilen ilk bil-
giler Oğuz Kağan’ın menşei ile bağlıdır. Destan’ın Reşideddin tarafından yazıya 
alınmış varyantında gösteriliyor ki, Olcay Han’ın oğlu Dib Yavgu Han’ın dört 
oğlu vardır: Gara//Kara Han, Gur//Kur Han, Guz//Kuz Han ve Or Han. Oğuz Han 
Gara Han’ın oğludur. Hive’li Abul-Gazi Han’ın Şecereyi-Terakime eserinde ise 
Elince Han’ın iki oğlunun olduğu belirtiliyor – Moğol Han ve Tatar Han (Ko-
nonov, 1958: 72). (Buradaki “Moğolˮ ismini şimdiki Moğol milletinin ismi gibi 
kabul etmemek gerekiyor. Müellifin yazdığına göre o zaman şimdiki Özbeklere 
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Moğol diyorlarmış). Elince Han ölürken topraklarını oğulları arasında bölüyor. 
Moğol Han’ın dört oğlu varmış: Gara Han, Ur Han, Gur Han ve Gır Han. Moğol 
Han ölürken yurdunu büyük oğlu olan Gara Han’a veriyor. Oğuz Han da bu Gara 
Han’ın oğludur. 

Oğuz Han’ın kendi ismi gibi babası ve amcalarının da isimleri etimolojik 
açıdan merak uyandırıyor ve fikrimizce bu isimler, Oğuzların mitik tasavvurları 
ile bağlıdır. Zamanında bu isimlerin anlamlarının öğrenilmesi yönünde bir çaba 
gösterilmiş, fakat kesin sonuca varılamamıştı (Seyidov, 1989: 407). 

Adı geçen kişilerin adlarını tahlil etmeden önce destanın Uygur varyantının 
finalini hatırlayalım. Oğuz Kağan muzaffer savaşlarını sona erdirerek vatana 
dönüyor ve kurultay topluyor. Sağ tarafta kırk kulaç yüksekliğinde bir ağaç 
diktiriyor, ağacın başına altın tavuk konduruyor, altına ise beyaz koyun bağlattırıyor. 
Sol tarafta kırk kulaç yüksekliğinde bir ağaç diktiriyor, başına gümüş tavuk 
konduruyor, altına ise siyah koyun bağlattırıyor. Kabileyi Bozoklar ve Üçoklar 
olarak iki kola ayırıyor, Bozokları sağ, Üçokları ise sol tarafa yerleştiriyor. 

Destan’daki kişilerin isimlerinin genellikle tek ve bazen de iki heceli kelime-
lerden oluşması çok eski devirlerden haber veriyor. Tabii ki, böyle kelimelerin 
anlamının açılmasına çok özenle yanaşmak gerekiyor. Bu acıdan Oğuz Han Des-
tanlarındaki isimler iyi korunmuşlar – binlerce yıl boyunca âdeta değişime maruz 
kalmamışlar. Fikrimizce bu, bir taraftan Türk dilinin muhafazakârlığı ile bağlı ise, 
diğer taraftan destandaki isimlerin çok önemli bilgiler taşıması ile bağlıdır. Belki 
de bir zaman bu bilgiler destanlarda daha ayrıntılı şekilde mevcut olmuştur. Örne-
ğin, destanın Uygur varyantının finalinden getirdiğimiz ayrıntı gibi. Burada Oğuz 
Han’ın hareketlerinin anlamı bugünkü zamana göre tam anlaşılır değil. Her hâlde 
bu gelenekler (ağaç dikme vs. bu gibi) halk arasında uzun zaman yaşadığı için 
onların destanda izahına ihtiyaç olmamıştır. Fakat yine de burada belli bir bilgi 
veriliyor. İsimler konusunda ise onların kendilerinden başka hiçbir bilgi yoktur. 
Zaman bu bilgileri silse de, isimleri silememiştir. Destan’ı eski çağlardan bugüne 
taşıyanlar bu isimlerin özel öneme sahip olduklarını biliyorlarmış gibi onların de-
ğişime maruz kalmasına veya unutulmasına imkân vermemişler. 

Destan’ın tüm varyantlarında Oğuz’un ait olduğu kabile onun babası Gara//
Kara Han tarafından yönetiliyor. Gara Han’ın üç kardeşi daha vardır: Gur Han 
(bazen Kur veya Kür Han), Küz Han (bazen Guz Han) ve Or Han. Gara Han’ın 
yönetimi altında olan bu küçük kabile, aslen birbirine bağlı dört boydan oluşuyordu 
(Raşid yad-din, 1987; 28). Her kardeş bir boyun hem siyasal, hem de dini önderi 
olmakla bu boyun ongununa sahipti. Maalesef bu boyların ongunları konusunda 
destanlarda açık bilgi yoktur. Fakat kardeşlerin isimlerini tahlil ederek belli bir 
sonuca varmak mümkündür. Bu, aynı zamanda Oğuzların mitik tasavvurları 
konusunda da fikir yürütmeğe imkân sağlayabilir. 
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Gur (Kur//Kür) Han’ın ismi ur kelimesinden alınmakla g+ur kısımlarından 
oluşuyor. Buradaki ur kelimesi yüce, yüksek anlamındadır (örneğin Ural isminin 
kökünde bu kelime bulunuyor), g//k ise aidiyet belirten toplayıcı çoğul ekidir 
(Geybullayev, 1991: 14). O halde gur-yücelik, yükseklikle bağlı olan, yüceliğe, 
yüksekliğe ait olan anlamına gelmelidir. Oğuz Han’ın kurultay zamanı sağ ve sol 
taraflarda kırk kulaç yüksekliğinde diktirdiği ağaçların zirvesine altın ve gümüş 
tavuklar kondurması da (Şerbak, 1959 ve Veliyev, Uğurlu, 1993) fikrimizce Gur 
ismine bir işarettir. Öyleyse, ağaçların başına konulmuş kuşun kabilenin ongunu 
olması gerekir. Bu, kuşun da yükseklikle bağlı olması ile ilgilidir. Her hâlde Gur 
Han’ın ulusu kuşları kutsal biliyormuş ve belki de zamanında kuşa tapıyormuş. 
Şunu da söyleyelim ki, Türk dillerinden birçok kelime almış Rus dilinde kura 
(kur+a) – tavuk anlamı veriyor. Türk dillerinde bazı kuş isimlerinde gur kelimesi 
değişik fonetik varyantlarda şimdiyedek kalmaktadır, örneğin koruz//horoz (kor//
gor//gur+oz), kartal (kar//gar//gor//gur+tal). Gur Han kabilesinin tapındığı şeyin 
kuş olması, bu kabilenin insanlarının meşguliyeti ile bağlı olabilir. Her hâlde bu 
insanların esas meşguliyetinin avcılık olduğu düşünülebilir (avcılıkta ise alıcı 
kuşların önemli rolü vardı). Sonraları da Oğuz kabilelerinde mevcut olmuş kuş-
ongunlar, bu geleneklerle bağlı olabilir. 

Burada eski Türklerden olan Ogur kabilelerini hatırlayabiliriz. Fikrimizce 
Ogur adı og//ok//+gur//kur gibi türetilmiştir ve og//ok kelimesinin kabile, boy 
anlamına geldiğini göz önüne alırsak, Ogur kabileleri-gur kabileleridir (utigur, 
kutigur, onogur, başkur, uygur vs.). Bu kabilelerin esas meşguliyetlerinden biri de 
avcılık olmuştur. 

Bize göre Küz Han’ın ismi k+üz parçalarından oluşmuştur. Burada üz –yüzey 
anlamı vermekle yeryüzünü belirtiyor, k//g ekinin aidiyet, bağlı olmak mânası 
taşıdığını ise yukarıda söylemiştik. Hive’li Abul-Gazi Han Küz Han’ın ismini Gır 
Han gibi veriyor (Kononov, 1958; 72). Gır//kır kelimesi ise birçok Türk şivelerinde 
(örneğin, Başkur, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Anadolu Türkçesi vs.) çöl, sahra 
anlamında halen kullanılıyor (Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, 1991: 
476). Bu kelimedeki ır parçası yer kelimesinden kalmış olabilir. Türk lehçe ve 
şivelerinde r-z ses geçişlerinin olması (Geybullayev, 1991: 14) ise küz//guz ve 
gır kelimelerinin aynı anlam taşıması fikrine getiriyor. Toparlarsak, küz//guz-gır, 
yani çöl, sahra, yeryüzü ile bağlı olan anlamına geliyor. Oğuz Han’ın kurultay 
zamanı sağ ve sol taraflarda diktirdiği ağaçların altına koyun bağlattırmasından 
böyle anlaşılıyor ki, Küz Han kabilesinin ongunu çöl ile, yeryüzü (sathı) ile bağlı 
olan koyun imiş. O zaman mantıkî olarak Küz Han ulusunun esas meşguliyeti 
hayvancılık, koyun yetiştiriciliği olmuştur. 

Koyunun birçok Türk kabilelerinde kutsal sayıldığı hakkında oldukça çok bilgi 
vardır. Koyun yetiştirimi ile meşgul olan Türk kabilelerinde koyuna-koça tapma o 
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kadar güçlü olmuştur ki, devrimize kadar yaşamıştır. Türk kabilelerinin yaşadığı 
tüm topraklar koyun, koç heykelleri ile doludur. Hakaslar bugünlere kadar mahsul 
bayramını guze-mengir denilen koyun heykelinin yanında geçirirlerdi. Onlar bu 
sırada kurban kesiyor ve guze-mengire de kurbanlık payı veriyorlardı (Seyidov, 
1989: 141-143). Gösterilen kaynakta guze-mengir ifadesi ebedî kuzu gibi izah 
edilmiş olsa da, fikrimizce bu ifadenin anlamının kuzu-tanrı olması daha doğrudur. 

Koyuna-koça tapma diğer Türk soylarında da çağımıza kadar kalmaktadır. 
Azerbaycan Türkleri şimdiye kadar Bahar bayramında sofraya bolluk-bereket 
timsali olarak “kuzu figürü” şeklinde pişirilmiş tatlı koyarlar ve bu kuzunun da 
ağzında başka bir bereket timsali olan filizlenmiş buğday vardır.

Nihayet Küz/Guz adı ile kuzu kelimesinin köklerinin aynı olması, vardığımız 
sonucu bir daha tasdik ediyor. 

Gur kabilelerinin ismi hakkında bir az önce yaptığımız tahlile paralel olarak 
guz kabilelerinin de ismini tahlil edebiliriz. Yani Oğuz kelimesini oğ//ok+guz 
(veya ok+uz) gibi gösterebiliriz ki, bu da guz (veya uz) kabileleri, boyları anlamına 
geliyor. Oğuzlardan başka Kırgızlar, Kazaklar, Hazarlar ve Hakasların da öz 
başlangıçlarını guzlardan aldığı düşünülebilir. Bu halkların esas meşguliyetinin 
hayvancılık ve özellikle de koyun yetiştiriciliği olması da belli bir gerçektir. 

Fikrimizce Or Han’ın ismi or kelimesindendir ki, ağaç, bitki, nebatat anlamına 
geliyor (orman kelimesi ağaçlık anlamında şimdiye kadar Türk dillerinde 
kullanılmaktadır). Oğuz Han’ın sağ ve sol taraflarda kırk kulaç yüksekliğinde 
ağaçlar diktirmesi de fikrimizce Or Han kabilesinin ağaca tapınması ile ilgilidir. 

Büyük âlim, Türk mitolojisinin derin bilicisi Bahaeddin Ögel eski Çin 
kaynaklarına dayanarak Çin’in kuzeyinde yaşayan Orman Hunlarının ormana 
ağaç dikme geleneğinden bahis etmiştir. Bu geleneğe göre sonbaharda Orman 
Türkleri, kurban vermek için ata binip ormanın etrafında dönüyorlarmış. Kurban 
verilmesi düşünülen yerde orman yoksa toprağa birkaç söğüt dalı dikerek atla 
onların etrafında üç kez dönerlermiş. Bundan sonra nüfus ve hayvan sayımı 
yapılar, düğün, kurultay vs. gerçekleştirilirmiş (Ögel, 1992: 149).

Ağacın Türkler için özel anlamı vardı. Onun kutsallığı Dede Korkut Destan-
larıʼndan bu tarafa çoğu Türk masal ve destanlarına yansımıştır (Seyidov, 1989: 
226-230). Ağaca mitik inanış, bizce çok eski devirlerde bazı Türk kabilelerinin 
yiyecek bulma yollarından biri gibi bitki toplayıcılığından kaynaklanmış olabilir. 

Böyle bir fikir bize mümkün gibi görünüyor. Ormanlarla örtülü topraklarda 
yaşayan Ugor kavimleri, başlangıçlarını Or Han kabilesinden almışlardır. Ugor 
kelimesine dikkat edersek (ug//og//ok+or), görürüz ki, bu kelime or, yani bitki, 
ağaç, orman kabileleri, boyları anlamına geliyor. Ugor kabilelerinin MÖ IV-III. 
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binlerde Ob ve İrtış nehirleri havzalarında yaşaması ve bu kabilelerin Türklerle 
akraba olması onların aynı asıldan olduklarını gösterir. Belki de bu kabileler, 
Bahaeddin Ögel’in belirttiği Orman Hunlarının nesilleridir. 

Gara Han’ın ismindeki gara//kara kelimesinin çok değişik anlamları (renk, 
güç, kuvvet, büyük vs.) vardır. B. Ögel’in fikrince Müslüman Türkler, Oğuz 
Han’ın babasına şunun için “Gara Han” diyorlar ki, o, Müslüman değildi ve 
yani bununla onlar, Oğuz Han’ın Müslüman olmayan babasını küçük düşürmek 
istiyorlarmış. “Ak ve kara, soylular ile halkı birbirinden ayıran sembolik renkler 
idi” (Potanın, 1881: 57). Bu varsayım, bizce hiçbir eleştiriye dayanamaz. “Gara 
Han” kendisi soylu, yani aristokrat nesildendi ve “ak kemikliler”e ait idi. O, sade 
halktan çıkmış “kara kemikli” olsaydı, o zaman bu fikri belki kabul etmek olurdu. 

M. Seyidov’a göre burada Gara Han’ın ismi karanlığı ifade ediyor (Seyidov, 
1989: 407). Bizce, bu daha doğru bir izahtır. Doğrudur, “Oğuzname”de bu konuda 
kesin bir şey yoktur, fakat diğer üç kardeşin yönettiği kabilelerin ongunlarını 
destanlardaki gibi sıralarsak, bir sonuca varabiliriz. Or Han kabilesinin ongunu 
Dünya ağacı//Hayat ağacı, Gur Han kabilesinin ongunu bu ağacın başında yaşayan 
varlık, yani kuş, Küz Han kabilesinin ongunu bu ağacın altında, yer üzerinde 
yaşayan varlık, yani koyundur. O zaman “Gara Han” kabilesinin tapındığı şey ya 
kuşlardan yukarıda, yani gökte ya da yer sathinden aşağıda, yani yeraltı dünyasında 
olmalıdır. Gara Han’ın ismi, bu şeyin yeraltı dünyasında olduğu fikrine ulaştırıyor. 
Türk mitolojisinde karanlık, yeraltı âleminin sıfatıdır. 

İnceleme sırasında üç kardeşin isimlerinin onların kabilelerinin ongunları ile 
bağlı olduğu fikrine geldik. Bu kurala uygunluğun her hâlde dördüncü kardeş için de 
geçerli olması gerekmektedir. Reşideddin’in yazıya almış olduğu Oğuzname’den 
Gara Han kabilesinin ongununa ait fikir edinmek mümkün değil. Fakat destanın 
Uygur varyantında Oğuz’un babasının Boğa veya Öküz olduğu söyleniyor 
(Seyidov, 1989: 119). Eski Türk kabilelerinin reisleri kabilenin ongununu manevi 
baba hesap ettikleri için (Gökalp, 1976: 120) Gara Han kabilesinin de ongununun 
yeraltı dünyasını ifade eden Boğa veya Öküz olduğu düşünülebilir. Öküzün 
yeraltı dünyasının timsali olduğu ise çok eski bir efsanede böyle ifade edilmiştir: 
“Okyanusun (veya büyük gölün) yukarısında duman var, dumanın üstünde canitaş 
var. O taşın üstünde dört bacağı üste lacivert öküz duruyor, boynuzları üste yeri 
tutuyor ve onun üzerinde biz hayvanlarımızla beraber yaşıyoruz...” (Potanın, 
1881: 153). Diğer taraftan öküzün (Tibet öküzü) Oğuzlarda ve hatta Hunlarda 
da ongun olması bellidir (Kononov, 1958: 85 ve Bernştam, 1940: 99). Her hâlde 
bu, bazı Türk halklarının tarımcılık gelenekleri ile bağlı olarak meydana çıkmış 
olabilir. 
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Yukarıda Gur Han, Guz Han ve Or Han kabilelerinin akraba kavimler olan 
Ogur, Ugor ve Oğuz kavimlerine başlangıç verdikleri sonucuna vardık. Her hâlde 
Gara Han kabilesinden türeyen kabileler de yok değil ve Türk kabilelerinin tarımla 
çok eskiden meşgul olmaları hakkında ilim âlemi için belli olan bilgiler de vardır 
(Ögel, 1992).

Gur, Guz, Or ve Gara Han kabilelerinin Ogur, Ugor ve Oğuz kavimlerinin 
esasını oluşturmaları hakkında söylediğimiz varsayıma dayanarak Oğuz Han 
destanının bu bölümünün MÖ VI-II. binlerde yaratıldığı düşünülebilir. Bu 
devirde Ugorların da dâhil olduğu Ural-Altay dil grubuna ait olan halklar aynı 
dili konuşuyorlardı (Antonov, 1976). Hatta aynı dili konuşmasalar bile, destanın 
yaratıcıları ve ağızdan ağıza taşıyıcıları, her hâlde bu halkların akraba olduğunu 
kabul ettikleri için onları aynı atanın evlatları gibi tanımışlar. 

Oğuz Han’ın babası ve amcalarının isimlerinin etimolojik açıdan izahı, bizim 
yukarıda ileri sürmüş olduğumuz varsayımı, yani Oğuz’un babası ve amcalarının 
isimlerinin eski Türklerin mitik tasavvurları ile bağlı olması fikrini tasdik ediyor. 
Kabile reisinin isminin kabilenin tapındığı şeye uygun olduğu belli oluyor. Bu 
kuralın, dört kardeşin hepsi için geçerli olması nedeniyle Oğuz Han’ın da isminin 
aynı prensiple türetildiği, yani Oğuz hâkimiyete geldikten sonra ona Oğuz 
isminin, Oğuz kabilelerinin tapındığı şeye bağlı olarak verildiği düşünülebilir. Bu 
varsayımla ilgili olarak yukarıda başladığımız tahlilleri devam ettirelim. 

Oğuz Han’ın babasının ve amcalarının isimlerini tahlil ederken onların 
ait oldukları kabilelerin ongunları ile tanıştık. Gara Han kabilesinin ongunu 
olan Öküzün yeraltı dünyasında, Küz Han kabilesinin ongunu olan Koyunun 
yeryüzünde –Dünya ağacının altında, Gur Han kabilesinin ongunu olan Kuşun 
Dünya ağacının üstünde, Dünya ağacının ise– Or Han kabilesinin ongunu olmakla 
yeryüzü ile kuşların arasında yerleştiği sonucuna vardık. Ongunların böyle 
yerleştirilmesi tesadüfî değildir. Bu sıralanış bizce eski Türklerin âlem hakkındaki 
tasavvurları ile bağlıdır. Bu tasavvurlara göre âlem iki tabakadan –yeraltı ve 
yerüstü dünyalardan– oluşuyor. Yeraltı dünyasının tanrısı Öküz veya Boğanın 
timsalinde meydana çıkıyor. Yerüstü dünyanın kendisi de birkaç tabakadan 
oluşuyor: yeryüzünün timsali Koyun, ondan yukarıdaki tabakanın timsalı –Dünya 
ağacı, daha yukarıdaki tabakanın ise timsali Kuştur. Fakat kuşlardan yukarıda 
dünyanın bir katı daha vardır– gök, sema. Dünyanın en yüksek tabakası olan gök, 
kendi ifadesini Ay Kağan’da buluyor. Ay Kağan ise Oğuz’un anne sidir (Şerbak, 
1959 ve Veliyev, Uğurlu, 1993).

M. Seyidova göre “...Oğuz’un annesi Ay Kağan Türk dilli halkların, kabile 
birleşmelerinin çoğunda, belki de hepsinde yaratıcı, insan yaratan tanrıdır...” 
(Seyidov, 1989: 122). Burada dünyanın en yüksek tabakasının ifade edeni olarak 
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Ay’ın Güneş’e göre üstün durumda olması ilginç görünüyor. Hiç şüphesiz bu, eski 
Türklerin mitik tasavvurları ile bağlı olmalıdır. En eski mitik tasavvurlar ise tabiat 
olayları ile bağlı olarak oluşuyordu. Tabiatta Güneş’i Karanlık yutuyor, yani gece 
Güneş batıyor. Fakat Karanlığın Ay’a “gücü yetmiyor”, tam tersine gece Ay daha 
parlak oluyor. Her hâlde bu tasavvurların sonucu olarak Ay, karanlık dünyanın 
hüküm darı Boğa’nın eşidir (destanın Uygur varyantına göre). Diğer taraftan Ay- 
kadınlık, annelik timsalidir. Onun Kağan adlandırılması ise anaerkil aile gelenek-
leri ile bağlı olabilir. Anaerkil aile devrinde her hâlde Ay Kağan Boğa’ya göre 
üstün durumda olmuş olmalıdır. Zaman geçtikçe, anaerkil aile yerini ataerkil 
aileye verdikçe bu üstünlük de yerini değiştirmek zorunda kaldı. 

Böyle anlaşılıyor ki, kabile birliğine dâhil olmadan önce Gur Han kabilesi 
Kuşu, Guz Han kabilesi Koyunu, Or Han kabilesi Dünya ağacını, Gara Han 
kabilesi ise Boğayı ve Ay Kağan’ı tanrı hesap etmişler ve bu kabilelerin her birinin 
kendisine ait mitik dünya görüşleri sistemi varmış. Kabile birliğinde birleştikten 
sonra siyasal birlik hem de dini birlik talep ettiği için bir süre bu tanrıların hepsini 
aynı zamanda tanrı gibi kabul etmişlerdir. Yani tayfaların basit monoteizminin 
yerini politeizm tutmuştur. 

Görünen, genel olarak politeizmin meydana çıkmasının nedenini çeşitli mono-
teist kabilelerin birleşmesinde aramak gerekir. 

Zaman geçtikçe Kuşun, Koyunun ve Ağacın toprakla bağlılığını, yani Yere 
bağımlılığını anlamışlar, fakat aynı zamanda onların ışığa, yani göğe de bağımlı 
oldukları meydana çıkmıştır. Böylece inançlar sisteminde reform başlamıştır: dört 
tanrıcılık yerini iki tanrıcılığa bırakmıştır. Sonuç olarak Kuş, Ağaç ve Koyun, 
tanrı seviyesinden indirilmişler. Buna rağmen onlar da kutsal sayılmakta devam 
etmişlerdir. 

Reformdan sonraki dini tasavvurlar böyle düşünülebilir: evren iki dünyadan 
oluşuyor. Bunlardan biri aşağı dünya, karanlık dünyadır ki, Boğa (veya Öküz) 
tarafından yönetilmektedir. Diğeri ise yukarı dünya, ışıklı dünyadır ki, Ay 
Kağan’ın hükmü altındadır. Onların evliliğinden insan, Oğuz Han yaranmıştır. Bu 
dünyalar arasında bir orta tabaka da vardır ki, ona yeryüzü deniyor ve hayvanlar, 
kuşlar ve ağaçlar aşağıdan yukarıya tabakalar üzere bu dünyanın sakinleridirler. 
İnsan da yeryüzünün sakinidir. Yukarı ve aşağı dünyalardan farklı olarak yeryüzü 
ayrıca bir dünya olmadığı, yerin üstünde ve göğün altında olduğu için onun 
mutlak bir hâkimi yoktur. Bu nedenle de yeryüzünün sakinleri hem göğe, hem 
de yere bağlı olmalıdırlar. Toprakla bağlı oldukları için onlar yeraltı dünyanın 
tanrısı Boğa’ya (veya Öküze) ve ışıksız yaşayamadıkları için göğün tanrısı Ay 
Kağan’a aynı derecede bağımlıdırlar. Hayat için gerekli olan suyu ise onlar her iki 
tanrıdan - hem Öküzden yersuları gibi (yersularına, yani yer asıllı sulara öküz//
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üküz denmesi bu nedenle olabilir), hem de Ay Kağan’dan, gökten gelen yağmur 
gibi alıyorlar. Türk kavimleri için bu suların her ikisi aynı derecede önemli idi.

Bu, iki tanrıcılığın çok orijinal bir şeklidir. Burada birçok eski dünya 
görüşlerinden farklı olarak tanrılar arasında örneğin Hürmüz ve Ehrimen arasında 
olduğu gibi barışmaz nitelikli ihtilaflar yoktur. Bu tanrılar birbiri ile çarpışmıyor, 
onların her ikisi hayat veriyor ve erkekle kadın gibi birbirlerini tamamlıyorlar. 
Onlardan biri ışık, diğeri karanlıktır, fakat biri diğerini ezmeğe çalışmıyor 
(gündüzle gece veya Güneşle Karanlık arasındaki mücadele burada yoktur. Belki 
de bu nedenle yukarı dünyanın tanrısı gibi eski Türk insanı Güneşi değil, Ayı 
tanımak istemiştir). Bu tanrıların biri altın, diğeri gümüştür, biri Gök, diğeri 
Yerdir. Onlar birbiri ile barış hâlindeler, eşitler, birinin hâkimiyeti diğerininkinden 
fazla değildir ve biri diğerinin saltanatına karışmaz. 

Eski Türk mitolojisinde diğer halkaların mitolojilerinde olduğu gibi genellikle 
“şer”e yer yoktur. Sonraları kavgacı, korkunç, öfkeli tanrı ve tanrıçaların ortaya 
çıkmasına diğer dinler, özellikle de Zerdüştlük, Hıristiyanlık ve Manilik neden 
olmuşlar. L. N. Gumilyov da Türk mitolojisinde Gök ile Yerin aynı başlangıcın 
değişik tarafları olduğunu, onların birbiri ile mücadele etmeyerek, tam tersine, 
birbirine yardım ettiklerini belirtiyor (Gumilyov, 1967).

Bu tanrılar arasında hatta özel bir ilişki de vardır. Bu ilişki Dünya ağacı 
aracılığı ile gerçekleşiyor, o kökü ile yerin altında, başı ile göktedir. Yani Koyun 
ve Kuştan farklı olarak Dünya ağacı özel bir yere sahiptir - tanrılar arasındaki ilişki 
onun aracılığı ile gerçekleşir. Belki de bu nedenledir ki, birçok eski Türk masal 
ve destanlarında ilahi asıllı insanlar ağacın altında veya koğuşunda doğu yorlar. 
Destan’da Oğuz’la babası ve amcaları arasındaki mücadele zamanı Gara Han, 
Küz Han ve Gur Han’ın öldürülmesine rağmen Or Han’ın mahv olup-olmaması 
konusunda hiçbir şeyden bahsedilmemesi de bu nedenle olabilir. Böyle anlaşılıyor 
ki, Or Han ölmemiştir (Or Han’ın sağ kalması meselesi birçok araştırmacının 
dikkatini çekmiştir. Yalnız bunun nedeni hakkında bir yorum yoktur.)

Dünya ağacı aracılığı ile dünyaların ilişkisi, Moğolların, Tibetlerin ve Güney 
Çinlilerin dini olan “Bon”da da vardır Gumilyov, Drevnie tyurki, Moskva, 1970. 
Fakat Bon bir dereceye kadar daha yeni bir dünya görüşü olduğu için bunun 
Türklükten geldiği düşünülebilir. 

Fikrimizce bu tip, yani her iki tanrının eşit olduğu iki tanrıcılık, anaerkil 
aileden ataerkil aileye geçiş döneminde meydana çıkabilirdi. Yani anaerkil aile 
yerini daha tamamen ataerkil aileye vermemiştir ve bu nedenle de bu devirde her 
iki tanrı eşit olmalı idi. 
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Şüphe yoktur ki, eski halkların hepsinde olduğu gibi Türklerde de siyasal 
sistemler oluşturulurken teolojik görüşler, siyasal görüşlerle uygunluk göstermeli 
idi. Bu uygunluğun varlığı Oğuz Han Destanlarında açıkça görülmektedir. 

Biz, kabile birliğine girmeden önce eski Türk kabilelerinin inançlarını 
araştırmağa çalıştık ve bazı sonuçlara vardık. Kabile birliğine girdikten sonra 
bu kabilelere ait olan dört değişik teolojik sistem bir araya sığamazdı ve bundan 
dolayı dinde reform meselesi gündeme gelmeli idi. Reformun sonucu olarak dört 
değişik teolojik sistem birleştirildi ve monoteist kabileler politeizmi kabul ettiler. 
Fakat toplumda olduğu gibi tanrılar âleminde de bir eşitsizlik söz konusuydu. 
Siyasal açıdan üstün durumda olan kabilenin, yani Gara Han kabilesinin tanrıları 
da üstün durumda idi. 

Böylece anaerkil aileden ataerkil aileye geçiş döneminde dinî reformun sonucu 
olarak iki tanrıcılık meydana çıktı ve bir süre yaşadı. Ataerkil aileye geçiş bittikten 
sonra eski Oğuzların mitik dünya görüşleri ile sosyal-siyasal görüşleri arasında 
yeniden uyuşmazlık meydana çıkmış oldu. Bu uyuşmazlığı gidermek için yeni 
reforma ihtiyaç vardı. Bu reformu Oğuz Kağan gerçekleştirdi. Oğuz Kağan’ın 
verdiği mücadele, bu mücadeleden övgü ile bahseden Destanlar ve onların 
yüzyıllar boyunca halkın hafızasında yaşaması da bu reformun son derece köklü 
olması ile ve bir de son reform olmasıyla bağlantılıydı. 

2. Oğuz Kağan’ın Dinî ve Siyasal Reformları

Teolojik ve sosyal sistemler arasındaki bu uyuşmazlıklar kendisini şeyden 
önce hâkimiyet usulünde gösteriyordu; doğada çift hâkimiyetlilik hüküm 
sürürken toplumda tek hâkimiyetlilik vardı. Tabiat Boğa (veya Öküz) ve Ay 
Kağan tarafından yönetilirken toplum sadece hanın hâkimiyeti altında idi. Zaman 
geçtikçe insanlar bu aykırılığı fark etmeye başladılar. İlk olarak genç Oğuz bu 
meseleni fark etti ve tek bir Tanrı olduğu sonucuna vardı. Her iki dünya –aydınlık 
ve karanlık dünyalar– bu Tanrı tarafından yaratılmış ve yönetilmiş olmalı idi. 
Oğuz tek Tanrı’ya tapındı. Böylece yeniden monoteist dünya görüşü fikri ortaya 
çıkmış oldu. 

Oğuz’un tek Tanrı’ya tapınması meselesine Reşideddin’in yazıya aldığı 
Oğuzname’de özellikle dikkat çekilmiştir (Raşid yad-din, 1987: 26-26). Birçok 
bilim adamı Oğuz’un tek Tanrı’ya tapınması fikrini, Reşideddin’in Müslüman 
dinine ve görüşlerine bağlıyorlar ki, fikrimizce bu doğru değil. Oğuz gerçekten 
de Tanrı’nın tek olduğunu kabul ediyormuş ve destanın Uygur varyantında da bu 
mesele vurgulanmıştır” (Şerbak, 1959: 6 ve Veliyev, Uğurlu, 1993: 13). Türklerin 
sonralar da tek Tanrı’ya tapınmaları bir gerçektir. VI. yüzyıl yazarı Menander, 
Türklerden bahis ederken “her ne kadar toprağa, suya ve ateşe saygı gösterseler 
de, yine de evrenin yaratıcısı tek Tanrıya inandılar.” (Rasonyi, 1971: 30) diye 
yazıyordu. 
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Destanlarda gösterildiği gibi, Oğuz’un âlemin yaratılışı ve yönetilmesi 
konusundaki ilerici dünya görüşleri babası ve amcalarının öfkesine neden oluyor. 
Mücadele başlıyor ve Oğuz galip geliyor. Bu zafer sonucu iktidara gelen Oğuz 
Han dini ve siyasal reformlara başlıyor ve bu sistemleri birbirine uygun hale 
getirmek için çaba gösteriyor. 

Reformlar çift tanrıcılığın yerine tek tanrıcılığı getirmeği amaçlıyor ve sade bir 
mantığa dayanıyor. Toplumun bir hükümdarı olduğu gibi doğanın da bir hâkimi 
vardır. Bu hâkim, tek Tanrı’dır. Bu tasavvur, yani Yerin de Gök gibi ancak bir 
hükümdarı olması fikri, Moğol hükümdarı Menku Kağan’ın Fransa Kralı IX. 
Lui’se yazdığı mektuptan da açık şekilde görülüyor. Rubrigis’e göre bu mektup 
şöyle başlıyormuş: “Ebedî Tanrı’nın buyruğudur bu: gökte sadece bir ebedî 
Tanrı vardır. Yeryüzünde de bir sahibin olması gerekir. O da Cengiz Han’dır...” 
(Rasonyi, 1971: 31). 

Reform zamanı Oğuz Han hükümdarı olduğu kabilelerin eski dinî görüşlerine 
saygı ile yaklaşıyor ve onları her adımda göz önüne alıyordu. Tabii ki bu, insanların 
eski dünya görüşlerinden birden bire ayrılamaması ile bağlantılıydı. Fakat esas 
sorun çözülmüştü: eski tasavvurlar tamamen reddedilmeyerek onlarda belli 
değişiklik yapılmakla iki tanrıcılığın yerine tek tanrıcılık getirilmişti. Âlem yine 
de iki dünya dan oluşmuş sayılıyordu, fakat artık aydınlık ve karanlık veya yeraltı 
ve yerüstü dünyalar gibi değil, sadece Gök ve Yer olarak biliniyordu. Göğün esas 
unsurları Güneş, Ay ve Yıldızlar, yerin unsurları ise Toprak, Su ve Ağaçlardır. 
Gök, Yere göre üstün durumda olsa da bu dünyaların her ikisi tek Tanrı tarafından 
yönetiliyor. Her hâlde Tanrının Gökte olması nedeniyle ona “Gök (Göy) Tanrıˮ da 
denilir ve Gök, Yere göre üstün sanılır. 

Oğuz Kağan doğada bulunan bu düzeni topluma da uygulamaktadır: O, 
saltanatını, her birinde üç boy olmakla iki kola – sağ ve sol kollara– Bozoklara 
ve Üçoklara ayırıyor. Bozoklara isimleri Gökle bağlı olan oğullarını –Gün Han, 
Ay Han ve Yıldız Han– reis tayin ediyor (Destan’ın Uygur varyantına göre Oğuz 
Han’ın bu evlatları, gökten ışıkla gelmiş olan kızdan doğmuşlar). Üçok boylarını 
ise Yer kızından doğmuş olan (yine Destan’ın Uygur varyantında Oğuz Han’ın bu 
oğulları, onun suyun içinde olan ağacın koğuşundan bulduğu ve evlendiği kızdan 
doğmuşlar) ve isimleri Yerle bağlı olan oğulları; Gök Han, Dağ Han ve Deniz 
Han’ın yönetimine veriyor (Şerbak, 1959 ve Veliyev, Uğurlu, 1993). 

Şunu belirtmek gerekiyor ki, Gün, ay ve Yıldız isimlerinin Gök’le bağlılığı 
bilim adamlarında hiçbir şüphe yaratmıyor. Fakat Gök, Dağ ve Deniz isimlerinin 
Yer’le bağlılığı konusunda şunu söyleyemeyiz. Bilim adamlarının hepsi istisnasız 
olarak Gök Han’ın ismini Gökle, yani Sema ile bağlıyorlar. Bizce bu yanlış 
fikirdir. “Gökˮ ismini kelimenin harfî anlamında kabul etmemek gerekiyor. Gün, 
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Ay, Yıldız isimlerinden farklı olarak Gök, Dağ, Deniz isimleri sembolik anlam 
taşıyor. Burada Deniz, Yersularının; Dağ, toprağın; Gök ise  ağacın, yeşilliğin 
sembolüdür. Tesadüfî değil ki, birçok Türk şivelerinde gök – hem de yeşil demektir. 
Böylece Gök, Dağ ve Deniz: Ağaç, Toprak ve Su anlamına geliyor ki, bunlar da 
Yerin unsurlarıdır. 

Toparlarsak, Oğuz Kağan’ın Gök’ten inen hanımından doğan evlatlarının 
isimleri Gök’le, Yer evladı olan hanımından doğan oğullarının isimleri ise Yerle 
bağlıdır. Bunu Oğuzların dual karaktere sahip eski mitik tasavvurlarının şekli 
kalıntıları gibi algılamak mümkün olsa da, burada yeni bir mâna vardır: Yer, Göğe 
tâbi ettirilmiştir. Bu tâbilik Üçokların Bozoklara tâbi ettirilmesinde meydana 
çıkıyor. 

Oğuz Kağan’ın hayata geçirdiği dini reformun genel manzarasını şöyle tasav-
vur edebiliriz. İki tanrıcılığın yerini tek tanrıcılık tutmuştur. Tanrı tektir. O, Göğü, 
Yeri, Gökteki ve Yerdeki varlıkları yaratmıştır. Evren iki dünya dan oluşuyor. Ön-
celeri bu dünyalar yer altı ve yerüstü dünyalar gibi biliniyorduysa, şimdi onları 
Gök ve Yer gibi tanıyorlar. Eski tanrılar – yeraltı ve yerüstü dünyanın hükümdarla-
rı olan Boğa (Öküz) ve Ay Kağan yerlerini, Gök ve Yerin timsalleri olan iki kutsal 
kişiler grubuna – Gün, Ay, Yıldız’a ve Gök, Dağ, Deniz’e vermişlerdir. Burada: 
Gök, Dağ ve Deniz sembolik anlam taşımakla Gök-Dünya ağacını, Dağ-Toprağı, 
Deniz ise Yersularını ifade ediyor. (Birçok bilginin bu kutsal kişilerin hepsine 
“Yersularˮ demesi, bizce doğru değildir.) Çok tanrıcılık devrinde tanrı gibi bilinen 
Kuş ve Koyun da kutsal sayılmaktadır. Bozokları ve Üçokları oluşturan her bir 
kabileye bir av kuşu ongun verilmiştir, Koyun ise bolluk ve bereket timsali olmak-
tan başka her boya koyunun belli bir parçası armağan edilmiştir (Gökalp, 1976). 
Oğuz Kağan halkın eski dünya görüşlerine saygı duyuyor: kurultaylar ve düğünler 
zamanı yurdun sağ ve sol taraflarında ağaç (Dünya Ağacı, eski Or Han kabilesinin 
tanrısı idi) diktiriyor, onların başına altın ve gümüş kuşlar (Kuş, eski Gur Han 
kabilesinin tanrısı idi) konduruyor, altına ise siyah ve beyaz koyunlar (Koyun, 
Guz Han kabilesinin tanrısı idi.) bağlattırıyor. Öküz’e destanlarda bu açıdan özel 
dikkat verilmiyor, fakat Öküz’ün Oğuz kabilelerinin totemi olduğu bellidir. 

Böylece, Ziya Gökalp’ın de kaydetmiş olduğu gibi Oğuz Han yeni din ve yeni 
yasa getirmiş oldu (Gökalp, 1976). Oğuz Han’ın getirmiş olduğu yeni teolojik 
sistem çok daha evrensel karakter taşımakla toplumda ve doğadaki düzeni iyi 
anlatıyordu. Bu sebepten dolayı bu sistem uzun zaman yaşadı. Tesadüfi değil 
ki, bu dine tapınan Türk insanı Hristiyanlığı ve Müslümanlığı çok kolay kabul 
etmişlerdi. Çünkü onlar bu yeni dinlerde kendi dinlerine zıt olabilecek bir şey 
görmemişlerdi. İnsanlar tek bir yaratanın var olduğunu biliyor, ona “Allahˮ da 
diyor, Tanrı da diyor. Eskiden mukaddes saydıkları kuşlara, ağaçlara, yersulara, 
dağlara, güneşe, aya, yıldıza yine de mukaddesler gibi bakmaya bu yeni dinler 
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de yasak getirmiyordu. Aksine Tanrı’nın yaratmış olduğu varlıklar olarak insanın 
onlara da saygı ile yanaşmasını takdir ediyordu.
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