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Öz: Doğası gereği toplumsal bir varlık olarak yaşayan insan, çevresiyle ilişkilerinde saygılı olmak zorundadır. Saygı 
kişiler arası ile�şimin en temel öğelerinden birisidir. Sadece insanlara gösterilmesi gereken bir tutum olmamakla 
birlikte doğadaki bütün varlıklar için çok değerlidir. Buradan hareketle bu çalışmanın konusu saygı olarak belirlenmiş 
ve saygı kavramının, kültürümüzün öğelerinin sıkça yer bulduğu, Türk kültürünün önemli üç eseri olan Kutadgu Bilig, 
Dedem Korkut Kitabı ve Orhon Kitabelerinde işlenişi incelenmiş�r. Dolayısıyla bu çalışma ilgili eserlerle sınırlıdır. 
Edebi eserler bir toplumun aynasıdır. Bu önemli işlevi gördüğü için toplumun özelliklerini yaşam tarzını ve 
benimsemiş olduğu değerleri, edebi eserleri inceleyerek ortaya çıkarmak mümkündür. 
Çalışmada, ilgili edebi eserlerin incelenmesinde, Çakan (2020) tara�ndan çevrilen Kutadgu Bilig, Ergin (2015) 
tara�ndan çevrilen Dede Korkut Kitabı ve Tekin (1998) tara�ndan çevrilen Orhon Yazıtları kullanılmış�r. Be�msel 
inceleme yöntemiyle ele alınan eserlerde Eski Türkler’de saygının günlük haya�a önemli bir yere sahip olduğu ve 
gerek aile ilişkilerinde gerekse toplumsal ilişkilerde saygı tutumu içeren davranışlara yer verildiği anlaşılmaktadır. 
Saygıyı gösterme biçimlerinde farklılıklar olsa bile saygı kültürümüzün önemli bir öğesi konumundadır. Günümüzde 
saygı değeri ile ilgili sorunlara yönelik alterna�f çözüm yollarından birinin de kültürümüzün önemli parçaları olan 
klasik eserlerin incelenmesi olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Değer,  Saygı, Kutadgu Bilig, Dedem Korkut, Orhon Yazıtları

The Concept of Respect in Early Turkish 
Inscrip�ons and Texts

Abstract: Naturally living as a social being, man must be respec�ul in his rela�ons with his environment. Respect is 
one of the most basic elements of interpersonal communica�on. Although it is not an a�tude that should only be 
shown to humans, it is very valuable for all beings in nature. Based on this, the subject of this study has been 
determined as respect and The usage of the concept of respect in the three important works of Turkish culture, 
Kutadgu Bilig, the Book of Dedem Korkut and the Orhon Inscrip�ons, where the elements of our culture frequently 
take place, has been examined. Therefore, this study is limited to related works. Literary works are a mirror of a 
society. Since it has this important func�on, it is possible to reveal the characteris�cs of the society, the lifestyle and 
the values it has adopted, by examining the literary works. In the study, Kutadgu Bilig translated by Çakan (2020), 
Dede Korkut Book translated by Ergin (2015) and Orhon Inscrip�ons translated by Tekin (1998) were used to 
examine the relevant literary works. In the works examined with the Descrip�ve Analysis method, it is understood 
that respect in the Old Turks has an important place in daily life and behaviors that include respect in both family 
and social rela�ons. Even though there are differences in the way we show respect, respect is an important 
element of our culture. Today, it is thought that one of the alterna�ve solu�ons to the problems related to respect 
value is the examina�on of classical works, which are important parts of our culture.
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Giriş
 
 Haya�a var olmayı, benliğini korumayı ve yarına ulaşmayı hedefleyen insan, 
çevresindeki diğer bireylerle etkileşime girmek zorundadır. Toplumsal bir varlık olan insanın 
haya�a anlamlı ilişkiler kurmasının, insanın psikolojik boyutunu dikkate aldığımızda inkâr 
edilemez bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda insanın anlamlı ilişkiler 
kurması çevresindeki bireylerle ölçülü ve dengeli ilişkiler kurması gerek�ği bilinciyle saygı 
kavramına evrensel olarak bak�ğımızda onun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu 
görmekteyiz. insan, aşkınlaşma ih�mali ve imkanını kullanamamaktadır.

 Çocuklarımızı ye�ş�rirken, tu�uğunu koparmayı, hedeflerine ulaşmayı, isteklerini 
ifade etmeyi öğre�rken karşımızdaki ve diğer insanlarının haklarına saygı duymayı öğretmek 
bazen öğretmenler ve ebeveynler tara�ndan unutulabilmektedir. Ha�a okullarımızda öğren-
cilerin hakkını savunması ve hakkını araması için özgüvenlerini ar�rmaya yönelik çalışmalar 
ön plana çıkarılırken, öğretmenler, öğrencilerinin “Acaba ben bir başkasının hakkına ne 
kadar saygı gösteriyorum, başka insanların haklarına giriyor muyum?” şeklinde kendilerini 
sorgulamaları için ne kadar çaba sarf edebilmektedir? Bireyin kendi hakkını araması doğası 
gereği de gerçekleş�rebileceği bir şey iken başkasının hakkına saygı duyması ancak sonradan 
öğrenebileceği davranış/tutum olsa gerek. Aynı zamanda saygı tutum/davranışı kazandırma 
da değerler eği�minin bir konusu olmaktan çok daha geniş bir konu olsa gerek. Okullarımız-
da akademik eği�m ahlaki eği�min önüne geçebilmektedir. Bazen öğrenci velileri için okul 
başarısı her şeyden önce gelebilmekte, insanlar saygının sevginin karın doyurmadığından 
bahsedip kendileri için belirledikleri hedeflere ulaşmak için her şeyi mubah görebilmektedir. 
Bazen de eği�m kurumlarında değerler eği�mi çalışmaları kapsamında belirlenmiş değerler 
-ki bunlardan bir tanesi de saygıdır- sadece bir pano hazırlayarak öğrencilere aşılanmaya 
çalışılmaktadır.

 Saygı günümüzde öyle bir hal almış�r ki ar�k gösterilen bir tutum olmaktan çok 
çevreden beklenen bir tutum olmaya doğru gitmektedir. Bu duruma bir de saygının yanlış 
anlamda kullanımı eklenince üzerinde konuşulması ve tar�şılması zor bir hale gelmektedir. 
Mesela anne babanın çocuğundan bir şey isterken çocuğun haklı gerekçelerle uygun şekilde 
i�raz etmesi saygısızlık mıdır? İş yerinde amirimizin şahsi işlerini bize yap�rması sonucu 
bizim i�raz etmemiz ve i�raz etmemizin saygısızlık olarak yorumlanması doğru mudur? 
Yoksa insanların bizden saygı olarak bekledikleri şey aslında itaat mi? Öğrenciyken her sabah 
söylediğimiz andımızda yer alan  “Büyüklerimizi saymak, küçüklerimizi sevmek” derken  
küçüklerimize neden saygı göstermiyoruz? Saygı sadece küçüğün büyüğüne göstermek 
durumunda olduğu bir tutum veya davranış mıdır? Bu sorular ve bu sorulara verilecek 
cevapların karmaşık olması bizim saygı kavramını diğer kavramlarla ayırt etmekte 
zorlandığımızı ve bazen diğer kavramlar yerine saygı kavramını kullandığımızı göstermektedir.

 Türk Dil Kurumu, “saygı” kavramını; “değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı 
dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi 
duygusu, hürmet, ih�ram” olarak tanımlamaktadır. Bu tanım incelendiğinde; saygının ilişkili   
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olduğu davranış ölçütlerinin “hürmet gösterme, ölçülü olma, dikkatli ve özenli davranma” 
olduğu ve yakından ilişkili olan duygunun da sevgi olduğu görülmektedir.  Bu tanımda ayrıca 
“hürmet” kavramı da karşımıza çıkmaktadır. Saygının esasında hürmet etmenin bulun-
duğunu ve içinde sevgiyi barındırdığını söyleyebiliriz. Buradan hareketle saygı ve hürme�n, 
birbirinin tamamlayıcısı olduğu belir�lebilir. 

 Saygı; çok boyutlu bir kavramdır ve tek bir bakış açısıyla saygıya yaklaşmak güçtür. 
Saygı sadece insanlar arası ilişkilerde kullanılan bir kavram değildir. Saygı, hayvanlara, 
kurumlara, gruplara karşı kullanılabildiği gibi, ülkeler arası ilişkiler için de kullanılabilmekte-
dir. Bazen kibar davranmanın, görgülü olmanın yerine de kullanılabilmektedir (Saygı, 2020). 
Kültürümüzde anne babaya, eşe, toplum büyüklerine, devlet büyüklerine saygı göstermenin 
önemli olduğu, kültürümüzün nerdeyse her üyesi tara�ndan kabul edilir. Bununla birlikte 
doğayı temiz tutmak, hayvanlara ve diğer canlılara zarar vermemek de önemli, saygı ile 
yakından ilgili davranışlardan kabul edilir. 

 Rogers (1959); insanların saygıya ih�yacı olduğunu ve saygı ih�yaçları nedeniyle, 
kendileri için önemli olan insanların sevgisini almak istediklerini ifade etmektedir (akt: 
Murdock, 2012). Sevgi duygusunun olduğu bir durumda bireyin saygılı bir tutuma sahip 
olması daha kolay gibi gözükse de bunun tersi mümkün müdür? Sevdiğimiz insanlara saygı 
gösterirken, saygı gösterdiğimiz insanları da sever miyiz?  Bu sorunun cevabı doğan her 
canlıyı ve var olan her varlığı sevmek zorunda olmasak bile saygı göstermek zorunda 
olmamızı içermelidir. Her ne kadar Tenekeci (2016) saygının, sevgiden önce geldiğini ifade 
etmekte ise de,  bu iki kavramın da birbirini ne ölçüde zorunlu kıldığı tar�şılmalıdır. Bir başka 
deyişle içinde sevgi olmaksızın gösterilen saygı aslında saygı değil de itaat midir? İçinde 
görece az veya çok, sevgi nedeni şu veya bu, bir şekilde sevgi barındırmayan bir davranış 
saygı olabilir mi? Saygı kavramının sınırları kesin ve net olmadığı için “itaat” gibi bazı kavram-
lar yerine saygı sözcüğü kullanılmaktadır. Bu çalışmada da incelenen eserlerde bazen itaa�n 
göstergesi olabilecek davranışların saygı olarak ele alındığı, bazen de saygı kavramının itaat 
olmaksızın da mümkün olabileceğine dair örnekler sunulduğu görülmektedir. Bu açıdan 
saygı ve itaat kavramlarının birbirleri yerine kullanımının çok eskilerden günümüze taşınan 
bir durum olduğunu söylemek mümkündür.

 Çevremizdeki ilişkilere bak�ğımızda genellikle saygı adına bireyden itaat istendiği 
veya bireyin saygı adına başkalarına itaat e�ği, başka deyişle, boyun eğici davranışlarda 
bulunduğu gözlenmektedir. Kişiler arası ilişkilerde her iki kavrama da gerek olduğu söylene-
bilir. Ancak sağlıklı insan ilişkilerinde boyun eğici davranışların değil saygının egemen olması 
beklenir. Çünkü saygının egemen olduğu kişiler arası ilişkilerde birey özgürdür, bağımsız, 
yara�cı ve üre�cidir. Buna karşılık olarak boyun eğici ilişkilerde ise sorgulama ve özgürlük 
yoktur. Kişi sadece kendisinden istenenleri yapar (Yıldırım, 2010).

 Akkoyun (2006), saygıyı karşıdaki kişiyi belirli bir duruma göre anlamaya çalışıp ona 
göre tepkide bulunma olarak tanımlarken Türk (2009) ise karşıdaki kişiyi olduğu gibi kabul 
etmek olarak tanımlamış�r. Ancak bu tanım saygının bir önceki basamağı olan “koşulsuz 
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kabul” kavramını akla ge�rmektedir. Ancak olduğu kişi olarak kabul gören birey kendisi gibi 
davranabilir, kendinin ve potansiyellerinin farkına varabilir. Saygı kavramını Tarhan (2006), 
insanın kendi kişiliği ile karşısındakinin kişiliği arasındaki ayrımın farkında olup karşısındaki-
nin sınırını bilmesi onu aşmaması kendi aleyhine dahi olsa da başkalarının hakkına hukukuna 
riayet etmesi olarak belirtmiş�r. Kıral (2018) ise; hak ve hukukun saygının iki önemli boyutu 
olduğunu ifade etmiş�r. Bu açıdan bakıldığında da saygının kişilerarası ilişkiler, bireysel 
özgürlük, kişinin kendini gerçekleş�rmesi için olduğu kadar ve hak ve adalet için de zorunlu 
olan kavramlardan biri olduğu karşımıza çıkmaktadır. 

 İnsanlar içine doğdukları toplum ile etkileşime girerler ve bulunduğu toplumun 
yaşayış tarzından milli ve manevi değerlerinden yani kültüründen etkilenirler. Bununla birlik-
te saygı ölçütleri de kültürden kültüre değişiklik gösterebilmektedir. Türk kültüründe ise 
saygının ayrı bir yeri vardır. Saygı değeri kökleri bin yıllar öncesine dayanan Türk kültürü için 
vazgeçilmez değerlerden biridir. Bu duruma en önemli kanıt Türklerin kadim eserlerinde bu 
değerin izlerine rastlanmasıdır. Saygı unsuru kültürümüzden yoğun bir şekilde etkilenen 
efsaneleri masalları destanları ve edebi eserleri de tesiri al�na almış�r. Türk kültürü açısın-
dan eşsiz bir yere sahip olan bu değer Kutadgu Bilig, Dedem Korkut ve Orhon Kitabeleri gibi 
Türk Edebiya�’nın köşe taşı sayılabilecek üç önemli kadim eserde yer edinmiş�r. Dedem Korkut 
hikâyeleri halk arasında oluşan anonim hikâyeler olup Kutadgu Bilig ise haya�nın en verimli 
dönemlerin yaşı olarak kabul edilen elli yaşında olan, çağın üstünde bir bilge tara�ndan 
yaklaşık dokuz yılda yazılmış önemli eserlerdir.

 Yazıldığı dönem i�bariyle, bizzat kaleme alınmış eserler arasında ve kendi alanında 
şaheser olan (Orakçı, 2020) Kutadgu Bilig, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 
yazılmış ilk eserlerden biridir. Yusuf Has Hacip tara�ndan 1069 yılında yazılmaya başlanan ve 
1070’de tamamlanan bu eser 6500 beyi�en oluşan uzun ve öğre�ci bir mesnevidir (Taş, 
2020). Uygur alfabesi ve Uygur Türkçesiyle mesnevi tarzında yazılan eser, edebi değerinin 
yanı sıra dönemin yaşayışını, değerlerini ve İslam öncesi Orta Asya Türk kültürünün 
ayrın�larını yansı�ğı için de önemlidir (Çakan, 2020). Ayrıca Kaya (2017), Kutadgu Bilig’in, 
yeni bir dini kabul eden; sahip olduğu değerler ile bu dinin değerlerini harmanlayarak yeni 
bir medeniyet oluşturmaya çalışan bir millet açısından önemine de dikkat çekmektedir.

 Kutadgu Bilig’in bugüne ulaşmış üç nüshası vardır. Bunlar Herat, Mısır ve Fergana 
nüshalarıdır. Bu nüshaların en kıymetlisi Fergana nüshasıdır (Orakçı, 2020). Türk Edebiya�nın 
en önemli eserleri arasında yer alan bu kıymetli kitabın içeriğinde verilen mesajları çözümle-
mek ve içselleş�rmek kaynağın hitap e�ği kitle için çok önemlidir.  Buradan hareketle Kutad-
gu Bilig’in saygı değeri perspek�finde incelenmesi bu çalışmanın önemli konusu olmuştur.

 Dede Korkut, Oğuz Türklerinin sesi olarak doğruyu, iyiliği ve Tanrı’nın birliğini dile 
ge�ren bir ulu kişi olarak hikâyelerde yer edinir. İyilik imgelerini, Oğuz boyunun kendini 
gerçekleş�rmesi yönünde ortaya koyan Dede Korkut, öykülerde Boğaç Han, Uruz, Bamsı 
Beyrek, Kan Tunalı ve Yigenek’in iyi, güzel ve doğru gibi çeşitli değerlerden yana olması 
konusunda rehber olur. Türk Mille� açısından özel bir yere sahip olan bu eserde yer alan 
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öğre�lerin gelecek nesillere aktarılması mili ve manevi bilincin devamı açısından önem arz 
etmektedir. Buradan hareketle Dede Korkut hikâyelerinde yer alan saygı değerinin ortaya 
konulması bu araş�rmanın temel gerekçelerinden biridir.

 Türk Tarihinin ve Türklüğün taşa kazınmış ha�zası olarak nitelendirilen Orhon 
Yazıtları (Türkmen, 2012), aslında Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtları olan ama bulunduğu 
bölgenin Orhon ırmağının eski havzasında bulunduğu için “Orhon Yazıtları” olarak bilinmek-
tedir. Bu yazıtlar İkinci Göktürk Devle� zamanında sekizinci yüzyılda yazılmış�r (Tekin, 1998). 
Bu eserler, Türk Kültür ve uygarlığına ışık tutan önemli eserlerdir (Kumru, 2017). İçerisinde 
yazıldığı zamanının kültürel yapısından izler barındırdığı için yazıtlar araş�rmanın amaçları 
doğrultusunda kullanılmış olup saygı değerleri tespit edilmiş�r.
 
İnsan ilişkilerinde bu denli önemli olan “saygı” kavramına yönelik yeterli sayıda çalışma 
yapılmadığını söylemek, saygının bilinmeyenlerini ve konuşulmayanlarını düşündüğümüzde 
mümkündür. Yukarıda belir�len tanım ve açıklamalarda görüldüğü gibi saygı kavramı kişiler 
arası ilişkileri değerli kıldığı için dolayısıyla toplumu güçlü kıldığı için önem arz etmektedir. Bu 
çalışmayla neredeyse bütün dünya milletlerinin kendi kültürlerinde bulunduğunu öne 
sürdükleri saygı değerinin; bizde yani Türk Kültüründe, Türklüğün var olmasından bu yana 
kültürümüzün önemli öğeleri arasında olduğunu göstermek ve kadim eserlerde saygı değeri-
nin nasıl işlendiğini tespit etmek amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın temel problem 
cümlesi “Türk Edebiya� eserlerinden Kutadgu Bilig, Dedem Korkut Hikâyeleri ve Orhon 
Yazıtlarında yer alan saygı değerleri nelerdir?” dir.
 
 Türk Edebiya�nın üç önemli eseri Kutadgu Bilig, Dede Korkut Hikâyeleri ve Orhon 
Yazıtlarında saygı değerini ele alan bu çalışmada be�msel inceleme yönteminden yarar-
lanılmış�r. “Kutadgu Bilig” kitabı Yusuf Has Hacip tara�ndan yazılmış çevirisi ise Ayşegül 
Çakan tara�ndan yapılmış Türk İş Bankası Yayınları tara�ndan yayımlanmış�r. Araş�rmada 
ikinci kaynak eser olarak “Dede Korkut Hikâyeleri” kullanılmış�r. Anonim olan bu eserler 
hakkında Muharrem Ergin tara�ndan yapılmış olup bu eser 2012’de yayımlanmış�r. Araş�r-
manın üçüncü kaynak eseri ise 1998 yılında Talat Tekin ikinci baskısı yayımlanan “Orhon 
Yazıtları” isimli eserdir.

“Kutadgu Bilig”de Saygı Değerinin İşlenişi

 Kutadgu Bilig’in asıl metni 85 bölüm ve 6520 beyi�en oluşmaktadır. Kutadgu Bilig, 
Buğra Han’a sunulduğu için ve eserde yer alan karakterler ile hükümdar arasında ast üst 
ilişkileri olduğu için hiyerarşik ilişkiler göze çarpmaktadır. Kutadgu Bilig ağırlıklı olarak bilginin 
değerini ele almış�r. Kutadgu Bilig’de bilgi bulunması gerekendir ve hürmet gerek�rir. Aynı 
zamanda kitapta âlim olanlara nasıl davranılması gerek�ği de açıklanmış�r (Şimşek ve İnce, 
2020).

 Asıl bölüm ilk önce Tanrı’nın övgüsüyle başlamış�r. Eserde ilk önce Allah’a yer 
verilmesi ve onun sıfatlarından, gücünden bahsedilmesi başlı başına bir saygı göstergesi 
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olarak kabul edilebilir.  Bununla birlikte Allah’a yapılan övgüler saygı tutumuyla ilişkili olarak 
kabul edilebilir.

Bir olan Tanrının adıyla başladım
    Yaratan, yetiştiren, Göçüren Tanrım

(B.1)

Binlerce övgüyle senalar ona
Son yok ulu, bir Tanrıma

(B.2)

İkinci bölümde ise Peygamber Efendimiz’e yer verilmiş�r. Bu bölümde de Peygamber 
Efendimiz’e övgü beyitleri yer almaktadır. Bu durumda gerçek anlamda söylenmiş övgü 
sözleri ve yazarın peygamberimizin sözlerine ve isteklerine uymaya çalışması saygı tutumu 
olarak kabul edilebilir. Eserin üçüncü ve dördüncü bölümünde Dört Halife’den ve Buğra 
Han’dan bahsedilmiş ve onların da çeşitli özelliklerinde dair övgülerde bulunulmuştur.

Tanrı rahmetiydi o halk üzerine
Dürüsttü, güvenilirdi kendisine

(B.42)

Alçakgönüllüydü, hoş tavırlıydı
Edepliydi, içtendi ve eli açıktı

(B.43)

Şimdi onun yoluna gönül bağladım
Sevip sözünü tuttum, kavline uydum

(B.46)

Kıyamette göster dolunay yüzünü
İlahi tutsun benim elimi

(B.47)

Eserin al�ncı bölümünde bilgiye verilen önemden bahsedilmiş�r. Bu bölümde Yusuf Has 
Hacip Tanrı’nın insana bilgi, erdem ve akıl nasip e�ğini ve bunlara sahip olan insanların 
yüceldiğini ve ululaş�ğını belirtmiş�r. Bu bölümde bilgiye olan saygıdan söz edilmektedir.

Bilgiyi büyük bil, anlayışı ulu
Bu ikisi yüceltir seçkin kulu

(B.152)

Anlayış nerede olsa ululuk bulur
Bilgi kimde olsa büyük o olur

(B.154)

Anlayış insana yarar getirir
Bilgiden ötürü insan yücelir

(B.160)
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Eserin dokuzuncu bölümünde ise bilgili insanlara verilen değer ve onlara karşı saygı duyul-
ması gerek�ği şu şekilde anla�lmış�r:

Yeri ister başta olsun ister eşikte
Bütün saygı hep bilgiliye

(B.264)

Eserin on üçüncü bölümünde Ay Toldı Hakan’a hizmet etmek için yaşadığı yerden ayrılmış�r. 
Hakan’ın beldesine gi�ğinde insanlarla tanışma sürecinde insanlara karşı güler yüzlü 
davrandığından ve ikili ilişkilerine önem verdiğinden bahsedilmiş�r. İnsanların kişilerarası 
ilişkilerde kullandığı cümlelerin saygının bir göstergesi olduğu düşünülmektedir.

Kendine eş dost buldu, yakınlaştı
Büyüğe küçüğe güler yüzlü davrandı

(B.500)

Eserin on dördüncü bölümünde Ay Toldı, Hakan’ın huzuruna çıkmaktadır. Ay Toldı’nın 
Hakan’a ve devle�ne hizmet etmek için onun bulunduğu beldeye gelmesi ve onun huzuruna 
çık�ğında diz çökmesi saygı ifadesi olarak belir�lmektedir. Hakan’ın yanına giden her kişinin 
itaa�nin bir göstergesi olarak diz çökme davranışı olsa bile Ay Toldı’nın Hakan’a ve devlete 
olan sevgisi eserin bütününden çıkarılacağı için bu davranış saygı davranışı olarak yorumla-
nabilir.

Ay Toldı girdi ve diz çöküp göründü
Yüzünü görünce Hakan’ın açıldı gönlü

(B.581)

Saygıyla eğildi, Hakan’a sözünü açtı
Güzel sözleriyle kendini sevdirdi

(B.582)

On dokuzuncu bölümde Hakan, Ay Toldı’yı çağırmış�r.  Ay Toldı Hakan’ın yanına geldiğinde, 
Hakan’ın kendisine ‘otur’ demesini beklemiş ve Hakan kendisine otur dediğinde saygıyla 
oturmuştur. Türk kültüründe devlet büyüklerine ve toplum büyüklerinin bulunduğu ortama 
giren toplumun bireyleri saygı gereği bu şekilde davranmaktadır.

Hakan bir gün Ay Toldı’ yı çağırdı
Yer verdi, otur diye işaret etti

(B.955)

Ay Toldı saygıyla oturdu
Gözünü yere dikti ve saygıyla oturdu

(B.956)
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Eserin kırk al�ncı bölümünde Ögdülmüş, Ogdurmuş’u Hakan’ın isteği doğrultusunda 
ziyarete giderken onu rahatsız etmemek için a�ndan evden uzaktan inmesi ve yürüyerek 
gidip kapısını yavaşça çalması ona karşı saygı göstergesi olarak kabul edilir.

Varıp gitti kardeşinin yanına
Onun hatrı için atından indi uzakta

(B.1956)

Yürüyerek gitti, kapıyı yavaşça çaldı
Kardeşi ibadeti bırakıp ayağa kalktı

(B.1957)

Kültürümüzde büyüklere saygı sıkça vurgulanmaktadır. Kültürümüzde çok önemli olduğu için 
eserin kırk sekizinci bölümünde büyüklere saygılı olmaya değinilmiş�r.

Kendinden büyüklerin sözüne karşı gelme
Cevap vereceğin zaman iri söyleme

(B.4303)

Uluları ağırla, gözet hürmeti
Ululuk gelir sana da, kutun anahtarı

(B.4304)

Saygı ifadesinin bir örneğine de eserin elli birinci bölümünde rastlamaktayız. Bu bölüm de 
bilge ve bilginlerle ilgili düşünceler, Ödgülmüş tara�ndan Odgurmış’a anla�lmış�r. Bu bölüm
de bilgelik ve bilge ile ilgili yoğun bir saygı tutumuna yer verilmiş�r.

Onları sev ve sözünle ağırla
Bilgilerini öğren çok ya da azsa

(B.4342)

Çabala, ilmini öğren, bil bilgilerini
Yardımda bulun onlara uzatma dilini

(B.4344)

Eserin altmış üçüncü bölümünde kız çocuklarının nasıl eği�leceği Ögdülmüş tara�ndan 
Odgurmış’a anla�lırken kız çocuklarına istediklerinin verilmesi ve ona saygı gösterilmesi yer 
almaktadır.

Saygı göster, ne isterse ver dişiye
Evin kapısını kilitle ve yabancıyı sokma

(B.4520)
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Saygı kavramının işleniş şekli olarak altmış sekizinci bölümde eserde ilk defa tespit edilen bir 
durum ortaya çıkar. Odgurmış Hakan’ın görev çağrılarına icabet etmemektedir. Bunun 
üzerine Hakan’ın Odgurmış’ı ziyaret etmeye yönelik planı saygı tutumuyla ilişkilendirilebilir.

Bugünkü dileğim şudur benim
Bir yüzünü göreyim onun

(B.4938)

Ben gideyim veya o bana gelsin
Ey, mutlu insan ziyaret için

(B.4939)

Hakan’ın kendisini ziyaret etme düşüncesini duyan Odgurmış’ın Hakan’dan önce davranarak 
Hakan’ı ziyaret etmesi de saygı göstergesi olarak kabul edilebilir.

Gideyim Hakan’a, Hakan gelmesin
Ben emek çekeyim, o zahmet etmesin

(B.4995)

Hakan halkın büyüğü, ilin beyi
Değer vermeli ona, saygı göstermeli

(B.4996)

Eserin yetmişinci bölümünde Hakan Odgurmış ile görüşmektedir. Hakan’ın Odgurmış’ı 
görünce ayağa kalkması ve onu içtenlikle misafir etmesi Türk Kültüründe bilge insanlara 
verilen önemi ve saygıyı göstermektedir.

İkisi de kalkıp Hakan’a gitti
Görüp kalktı hakan, yürüdü, karşıladı

(B.5035)

Görünce onu Hakan selam verdi
Karşılık verdi zahit, selama durdu

(B.5036)

Hakan el sıkıştı zahitle
Konuştu Hakan sevine güle

(B.5037)

Ona yakın bir yer gösterdi
İçtenlik ve saygıyla onu ağırladı

(B.5038)
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“Dede Korkut Hikâyeleri”nde Saygı Değerinin İşlenişi

 Ülkemizde ve uluslararası alanda hakkında pek çok araş�rma yapılan Dede Korkut 
Hikâyeleri, Türk aile yapısını ve toplumsal ilişkileri adeta ayna gibi önümüze koymaktadır. 
Dede Korkut Hikâyelerinin bu önemli niteliği bizlere eski Türklerde saygı hakkında önemli 
ipuçları vermektedir. Dede Korkut Hikâyeleri üzerine yapılan araş�rmalarda saygıya yoğun 
bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Saygı, genelde, devlet ve toplum büyüklerine, eşe, 
anneye ve babayadır. (Deveci, 2013). Bununla birlikte bireylerin yaşadıkları alanda tabia�n 
dışındaki diğer nesnelere ve kültürel kavramlara da saygıyla yaklaş�klarını görüyoruz 
(Erdoğan, 2014).

 Eserin ilk bölümü “Mukaddime”dir. Bu bölümde Dede Korkut’tan bahsedilir. Oğuz 
kavminde (manevi anlamda) zor durumda kalan insanlara Dede Korkut’un yardım etmesin-
den ve Dede Korkut’a duyulan saygıdan bahsedilen bu bölümde şu cümlelere yer verilmiş�r: 
“Korkut Ata Oğuz kavminin  müşkülünü  hallederdi. Her  ne  iş  olsa  Korkut Ata’ ya  danışmayınca  
yapmazlardı. Her ne ki buyursa kabul tamam ederlerdi.” (Ergin, 2015).

 Boğaç Han ile Dirse Han’ın hikâyesinin anla�ldığı kısımda Bayındır Han tara�ndan 
verilen davete giden Dirse Han çocuğu olmadığı için düşük statülü otak olan kara otağa 
yönlendirilmiş�r. Bunun üzerine kızgın bir şekilde dave�en ayrılan Dirse Han bu sorunu 
eşiyle konuşurken ona “Beri gel başımın bahtı evimin tahtı”  diye hitap eder  (Ergin, 2015). 
Aslında kızgın olarak dave�en ayrılan Dirse Han eşine karşı kızgınlık göstermeyerek saygılı bir 
üslup kullanmış�r. Bu ifade ile Dirse Han eşinin evde söz sahibi olduğunu belirtmiş�r. Daha 
sonraki söylemlerinde de eşinin güzel özelliklerini sıralamış ve kendisine çocuksuz olmaktan 
dolayı suçlayıcı bir dille hitap etmemiş�r. Yaşadıkları çocuk probleminden sonra da eşi Dirse 
Han’a çeşitli önerilerde bulunmuş ve Dirse Han eşinin önerilerini ciddiye almış ve yerine 
ge�rmiş�r. Bu durum eserde şu şekilde ele alınmış�r: “Dirse Han dişi ehlinin sözü ile büyük 
bir ziyafet verdi, dilek diledi.” (Ergin, 2015) . Dirse Han’ın eşinin önerilerini dikkate alıp yerine 
ge�rmesinden eşine karşı duymuş olduğu saygıyı görebiliriz. 

 Boğaç Han’ın, babası Dirse Han tara�ndan yaralanmış olsa bile annesinin isteğiyle 
kötü insanlar tara�ndan kaçırılan babasını kurtarmaya çalışması da anneye duyulan saygının 
bir örneği olarak karşımıza çıkar. Bu durum eserde “Oğlan anasının sözünü kırmadı. Boğaç 
Bey yerinden kalk�, kara çelik öz kılıcını beline kuşandı, ak kirişli sert yayını eline aldı, al�n 
mızrağını koluna aldı, büyük cins a�nı tu�urdu sıçrayıp bindi, kırk yiğidini beraberine aldı, 
babasının ardınca koşturup gi�.” cümlesiyle anla�lmış�r (Ergin, 2015). 

 Salur Beyi Kazan’ın evinin yağmalanmasının konu edinildiği bölümde, Kazan Han’ın 
eşi çocuğu ve annesi esir düşmüş ganimetleri ele geçirilmiş�r. Kazan Han bütün aile fertleri-
nin esir düşmesine rağmen o sadece annesini istemektedir. Bu durum eserde şu şekilde 
anla�lmış�r: “Ağır hazinemi bol akçemi getirmişsin, sana esir olsun. Kırk yiğit ile oğlum 
Uruz’u getirmişsin, kulun olsun. Tavla tavla koç atlarımı getirmişsin,  sana binek olsun. 
İhtiyarcık anamı getirmişsin, bre kâfir anamı ver bana. Savaşmadan vuruşmadan çekileyim, 
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geri döneyim belli bil.” (Ergin, 2015). Bölümde yer alan bu kısımda anneye sevgi, annenin 
eşsiz değeri ve dolayısıyla da anneye olan derin bir saygıdan bahsedebiliriz.

 Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Destanı eserdeki üçüncü bölümde anla�lmaktadır. 
Bu bölümde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek ile evlenmek ister. Bunun için kız isteme âde� yerine 
ge�rilecek�r ama Banu Çiçek’in deli kardeşi (Deli Kaçar) vardır ve kız isteyeni öldürür. Bunun 
üzerine Bamsı Beyrek’in babası Ay Püre “oğul, kudretli Oğuz Beylerini evimize çağıralım, 
nasıl uygun görürlerse ona göre iş edelim.” demiş�r (Ergin, 2015). Burada diğer beylerin 
fikirlerine duyulan bir saygı tutumu söz konusudur.

 Kazan Bey’in oğlu Uruz Bey’in esir olduğu hikâye eşler arasında olması gereken 
saygı için de örnekler taşımaktadır. Örneğin Burla Hatun, eşi Kazan Bey ve oğlu Uruz’un ilk 
kez birlikte ava gitmesi ha�rına yemek verecek�r. Burla Hatun eşini ve oğlunu karşılamaya 
gitmiş ama eşinin yanında oğlu Uruz’u görememiş�r. Oğlunu göremediği için yüreği oynamış 
ve gözleri yaşarmış�r. Bunun üzerine eşine (Kazan Han)’a seslenirken ‘‘Beri gel Salur 
güzelliği/ Beri gel evimin tahtı/Han babamın güveysi/Kadın anamın sevgisi/Babamın 
anamın sevdiği/Göz açıp ta gördüğüm/Gönül verip sevdiğim/Bey yiğidim Kazan’’ diye hitap 
etmesi eşler arası saygı özelliği göstermektedir. Eşinin çocuğu hakkındaki sözlerini ve 
çocuğunu göremediği için ağzından annelik duygusu ile acıklı sözlerini işiten Kazan’ın aklı 
başından gitmiş, kara bağrı sarsılmış ve gözleri yaşarmış�r.  Bu haline rağmen onun da eşine 
saygısını, onu teselli ederken kullandığı “güzelim” sözcüğünden anlayabiliriz (Ergin, 2015).

 “Deli Dumrul” destanının anla�ldığı bölümde ise eşler arası saygının en temel 
örneklerinden birisi karşımıza çıkar. Deli Dumrul kendisi için canını feda edecek birisini 
aramaktadır. Anne ve babası onun için canını vermeyi kabul etmeyince durumu eşiyle 
paylaşır ve eşi kendisine “gönül verip te sevdiğim, koç yiğidim şahım, tatlı damak verip 
öpüştüğüm, bir yastıkta baş koyduğum” diye hitap eder. Daha sonrasında ise eşi olmayınca 
dünyada işinin olmadığını belir�r (Ergin, 2015).  Bununla birlikte aynı hikâyede Deli 
Dumrul’un kendisi adına can vermesi için gi�ği ilk karakter babadır. Babasının elini öpüp ona 
“aksakallı, aziz, izzetli, canım baba” diyerek hitap eden Deli Dumrul’un bu söylemi ve 
davranışı saygı tutumunun bir göstergesidir (Ergin, 2015). Deli Dumrul’un kendi canı için 
annesinden can istemesi ve bu teklifin annesi tara�ndan kabul edilmemesine karşın Deli 
Dumrul’un olumsuz bir söz söylememesi de saygı tutumuna örnek olarak kabul edilebilir.

 Kanglı Koca Oğlu Kan Turalı’nın hikâyesinin anla�ldığı destanda Kan Turalı’nın anne 
ve babasına olan saygının örneklerine rastlanılmaktadır. Kan Turalı, babasından nasıl bir kız 
istediğini, evlenmek istediği kızda ne gibi özellikler olması gerek�ğini belirtmiş�r. Kendisine 
uygun eş arama girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan Kan Turalı, babasının kendisi için kız 
aramasından sonra onu karşılarken babasının elini öpmesi saygı göstergesi olarak kabul 
edilir (Ergin, 2015).  Kan Turalı evlenmek istediği Selcan Hatun’u almak için özel olarak 
seçilen üç canavarı etkisiz hale ge�rmelidir. Bu amaçla ailesiyle vedalaşırken de annesinin ve 
babasının ellerini öpmesi onlara karşı saygı tutumu beslediğini göstermektedir (Ergin, 2015).  
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 Basat’ın Tepegöz’ü öldürdüğü anla�lan hikâyede, Tepegöz Oğuz Boyuna mensup 
kişilere ciddi zararlar vermektedir. Bunun üzerine Basat, Tepegöz ile karşılaşmak için Kazan 
Han’dan izin ister. Kazan Han izin verir ama babası oğlunun gitmesini istemez. Basat’ın 
babasına “yok ak sakallı aziz baba, varacağım” diye hitap etmesi (Ergin, 2015) itaat 
olmaksızın da saygı gösterilebileceğine ilişkin bir örnek olarak gösterilebilir. 

 Begil Oğlu Emre’nin destanının anla�ldığı hikâyede ise Begil’in yılda bir kere 
Bayındır Han’ın huzuruna çıkıp onun elini öpmesi devlet büyüklerine gösterilen saygının 
örneği olarak kabul edilebilir. Begil’in hikâyede “akyüzlü” olarak be�mlenen eşinin 
“padişahlar tanrının gölgesidir, padişahına asi olanın işi rast gelmez” sözleri ise devlet 
büyüklerine saygının bir başka örneği olarak kabul edilebilir (Ergin, 2015). Emre’nin düşman-
la savaşmak için giyinip annesi ve babasıyla görüşmesi ve onların elini öpmesi onlarla 
vedalaşma anlamı taşımakla birlikte saygı tutumu olarak kabul edilmektedir (Ergin, 2015). 
Begil’in oğlu Emre’nin hasmını öldürdükten sonra Bayındır Han’ın divanına gidip el öpmesi, 
Bayındır Han’ın ona yer göstermesi, buyur etmesi ve ona cübbe ile sırma giydirmesi karşılıklı 
saygının göstergesi olarak kabul edilebilir (Ergin, 2015).

 Kuşun Koca Oğlu Segrek destanının anla�ldığı bölümde, abisinin esir olduğunu 
öğrenen Segrek kardeşini kurtarmak için, onun esir olduğu kaleye gitmeye karar vermiş�r. 
Segrek’in almış olduğu bu karara önce annesi ve babası i�raz etse de Segrek kararlı 
davrandığı için annesi ve babası ona müsaade etmişlerdir. Segrek giderken anne babasının 
elini öperek ayrılmış�r (Ergin, 2015). Segrek’in bu davranışı anne ve babaya itaat etmeksizin 
de saygı gösterilebileceğine ilişkin bir örnek olarak düşünülebilir. Segrek kardeşini kurtarmak 
için kaleye girdiğinde bir kişiyi uyurken görür. Tam kılıcıyla ona saldıracak iken elinde kopuzu 
görür ve ona “Bre kafir, Dedem Korkut kopuzu hürmetine çalmadım, eğer elinde kopuz olma-
saydı ağabeyimin başı için seni iki parça kılardım.” demiş�r. Burada bir hikâyelerde bir halk 
kahramanı olarak görülen Dede Korkut’a saygı tutumu görülmektedir. Hikâyenin ilerleyen 
kısımlarında bu kişi Segrek’in aramış olduğu kişi yani ağabeyi olarak karşımıza çıkacak ve 
Segrek ağabeyi ile kucaklaşacak ve onun elini öpecek�r (Ergin, 2015). 

“Orhon Kitabeleri’nde Saygı Değerinin İşlenişi

 Saygı değerini Bilge Kağan Anı�’nda incelediğimizde anı�n ba� yüzünde beşinci 
paragra�a Bilge Kağan Çin’den ülkesi için sanatkârlar ge�rdiğini, Çin hükümdarının kendisini 
kırmadığını ve kendi sanatkârlarını gönderdiğini belirtmiş�r (Tekin, 1998). Bu kısımdan iki 
hükümdarın birbirine karşı saygısından bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte anı�n 
kuzey yüzünde yedinci ve dokuzuncu paragraflarında Tanrı’nın lütu�âr olduğu ve Tanrı’nın 
kendisine hükümdarlığı lü�e�ği yazmaktadır (Tekin, 1998). Bu kısım Eski Türklerde hüküm-
darlığın Tanrı tara�ndan verilmesi inancını (kut anlayışı) ve Tanrı’ya olan saygı tutumunu 
içermektedir. Anı�n yine aynı yüzünde sekizinci paragra�a bulunan Tük Mille�ne karşı “Ey 
sadık Türk halkı” hitabı da hükümdarın mille�ne karşı duyduğu saygının bir göstergesidir 
(Tekin, 1998).
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 Kül�gin abidesinde yer alan saygı değerlerini incelediğimizde Bumin Kağan ve 
İstemi  Kağan’ın ülkesi için yapmış oldukları fedakârlıklar ve başarılar anla�ldıktan sonra 
vefat e�klerinde ülkenin her yerinden yascı ve ağlayıcıların geldikleri, farklı halkların 
geldikleri ve yas tu�ukları belir�lmiş�r  (Tekin, 1998). Burada ölen hükümdarlar için yapılan 
hüzünlü bir törenden bahsedilmiş�r. Aynı yazı�n doğu yüzünde ve on al�ncı paragra�nda 
yer alan “babam Hakan, öylece devleti yasaları koyup vefat etmiş. Amcam Hakan, Babam 
Hakan için önce bağımlı Hakanı balbal olarak dikmiş” cümlesinde de ölen kişinin ardından 
eylemden bahsedilmiş�r (Tekin, 1998) .  Ölen kişinin ardından tören yapmak ve balbal 
dikmek ölen kişiye duyulan saygının bir göstergesidir. 

 Tonyukuk anı�nda yer alan saygı değerlerini incelediğimizde birinci taşın doğu 
yüzünde yedinci paragra�a Bilge Tonyukuk’un askerleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve 
elverişsiz olabileceği değerlendirilen bir araziden geçirip geçirmeme noktasında “Kağanıma 
arz ettim. Orduyu yürüttüm.”  sözleri hükümdara ait saygı tutumunu göstermektedir (Tekin, 
1998).

Başaran, Kaya, Eski Türk Eserlerinde “Saygı”
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Sonuç, Tar�şma ve Öneriler

 Bu çalışmada Eski Türklerde saygı değeri, Türk Edebiya�’nın kadim eserleri olan 
Kutadgu Bilig, Dedem Korkut Hikâyeleri ve Orhon Yazıtları ekseninde incelenmiş�r. Bulgular 
kısmında da görülmektedir ki saygı eylemi Tük Kültürüyle bütünleşmiş�r. Heraklitos’un 
deyimiyle bir nehirde iki defa yıkanamayan insanın saygı duyduğu varlık ve saygıyı gösterme 
şekli sürekli değişebilir. Örneğin Dedem Korkut hikâyelerinde av yapmaya ve av yapana saygı 
duyma konusu işlenmiş�r, günümüzde ise av yapana saygı göstermek yerine bu insanlar 
doğaya saygısız olarak nitelendirilmektedir. Farklı bir örnek verecek olduğumuzda, Dedem 
Korkut hikâyelerinde, komşu devletle savaşan ve karşı tara�an birilerini öldüren insanlara 
saygı duyulurken, bu durumun günümüzde pek de böyle algılanmadığı söylenebilir.  Eski 
Türklerde hükümdara, otağa, sancağa ve devlete gösterilen saygı “Ocak devlet içindir.” 
sözleriyle ifade edilirken, ar�k toplumumuzda “Devlet ocak içindir.” sözlerini benimseyen 
insanların sayılarının hiç de az olmadığı düşünülmektedir. 

 Dede Korkut hikâyelerinde beyler arası saygı tutumuna da değinilmiş�r. Eserde yer 
alan beyleri günümüzde topluluk ve grup liderleri olarak düşünürsek aslında ne kadar 
önemli bir noktaya vurgu yapıldığını fark ediyoruz. Siyasi par� liderlerinin birbirine karşı 
üslubu, futbol takımlarının tara�arları ve yöne�cilerinin kutuplaş�rıcı söylemleri, birbirine 
karşı husumet besleyen köylerin ve aşiretlerin varlığı bize bu noktada saygısız tutumların 
olduğunu göstermektedir. Toplumda lider konumda olan insanların konuşmalarında ve 
hareketlerinde saygı tutumunu benimsemesi bakımından geçmiş örneklerle önemli ölçüde 
bir farklılaşmanın olduğunu söylemek mümkündür.

 Göktürklerde üç hükümdarın vezirliğini yapan ve hükümdarların seçilmesinde 
kendisine danışılan Tonyukuk’a karşı hükümdarların gösterdiği saygı, Kutadgu Bilig’de 
hükümdarın vezirlere karşı göstermiş olduğu saygı bizlere günümüzde tecrübe sahibi olan 
bilgelere karşı gösterilmesi gereken saygı bakımından önemli mesajlar vermektedir. Kutadgu 
Bilig’de bilginlere karşı gösterilen saygı tutumuna uygun çok sayıda örnek bulunmaktadır. Bu 
durumu günümüzle kıyasladığımızda bilgeliğe toplumsal anlamda değer verilmediğini rahat-
lıkla söyleyebiliriz. 

 Günümüzde anne babaya, büyüklere karşı duyulan saygı tar�şılır haldedir. Gazete ve 
televizyonlarda anne ve babasına saldırgan davranışlarda bulunan gençlerin haberlerini 
görmek ar�k pek şaşırtmıyor. Son zamanlarda medyada dile ge�rilen ve bizim de alış�ğımız 
haberlerden biri de aile içi şiddet olaylarıdır. Dede Korkut Hikâyelerinde eşlerin birbirine 
duyduğu saygı, çocukların anne babalarına karşı ve anne babaların da çocuklarına karşı 
saygıyı içinde barındıran tutumlara çeşitli örnekler bulunmaktadır. Bu eserler incelendiğinde 
bazı televizyon yayınlarında görüldüğü gibi manevi değerlerin aşındığı bir aile yapısı 
görülmeyecek aksine bin yıllara uzanan Türk kültür yapısına uyumlu, ideal bir aile yapısı 
görülecek�r. Bu açıdan Dede Korkut Hikâyelerinin duygusal, sosyal ve aile ile ilgili problem-
lerin çözümünde bir bibliyoterapi tekniği olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.
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 Duygu, düşünce ve davranış boyutu olan, toplumun geneli olarak kabul edilen ortak 
kavramlar ve bir anlamda mutluluğun standartları şeklinde tanımı yapılan değerlere  
(Tarhan, 2016)  ve değerler kümesinin içinde önemli bir öğe olan saygıya verilen önemin 
böylesine azaldığı bir dönemde, saygı üzerine çalışmaların yapılması, üstelik saygıya Türk 
Dünyasının kadim eserleri üzerinden yaklaşmak insanların dikka�ni saygı değerine çekmeye 
aracı olabilir. Çalışma konusu incelenirken, ülkemizde saygı değeri üzerine yapılan çalışma-
ların sayısal olarak az olduğu görülmüştür. Günümüzde herkesin saygısızlık üzerine bir yakın-
ması var iken bu konuda yapılan çalışmaların az olmasına anlam vermek zordur.

 Saygı karşılıklılığı gerek�ren bir tutumdur ve tek taraflı yürütülmesi belli bir zaman 
sonra pek de mümkün olmamaktadır. Bu yüzden insanlar saygı görmek is�yorlarsa ilk önce 
kendilerinin saygılı davranması gerekmektedir. Şartları ve koşulları ne olursa olsun çevremizde-
ki her varlık saygı görmeye layık�r. Değerler sorununun yaşanması ve saygı değerinin 
yozlaşması problemiyle mücadele ederken edebiya�mızın kadim  eserlerinden  yararlanıl-
ması  gerekmektedir. 

Başaran, Kaya, Eski Türk Eserlerinde “Saygı”
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