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“SALUR KAZAN’IN EV N N YA MALANDI I BOY”DA AHIS S MLER YLE B RL KTE
KULLANILAN SIFATLARIN LEVLER
THE FUNCTIONS OF ADJECTIVES USED WITH PROPER NOUNS IN THE SHORT STORY OF
“THE PILLAGE OF SALUR KAZAN’S HOME”
Âdem BALKAYA∗
Özet
Bu çalı mada, Dede Korkut Kitabı’nın tamamında göze çarpan ki i / kahraman adları ile birlikte bolca
kullanılan sıfatlar, örnek olması açısından “Salur Kazan’ın Evinin Ya malandı ı Boy”da incelenmeye
çalı ılmı tır. Bu hikâyenin seçilme nedeni, di er hikâyelere göre sıfatların daha fazla kullanılmı olmasıdır. Dede
Korkut Kitabı ba tan sona dikkatle okundu unda, ahıs adlarının daima sıfatlarla birlikte kullanıldı ı görülecektir.
Bu da eserin içinde barındırdı ı bir takım özelliklerin göstergesidir. Çalı mamızda ilk olarak bu sıfatlar tespit
edilip gruplandırılmı ve ardından kullanılma nedenleri tartı ılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Salur Kazan Boyu, Sıfat, sim, Kahraman.

Abstract
In this investigation had researched the chapters “Pillage House of Salur Kazan” in the “Book of Dede
Korkut”, what is rich of adjectives and proper names of heroes and characters. That is why we decided to choose
this story as an example. When we read The Book Dede Korkut from beginning to the end we see that in this
Book proper names are used with epithet. We’ll to fix these adjectives and then to explain their using.
Key Words: Salur Kazan’s Chapters, Adjective, Noun, Hero

GR
Her milletin kendine özgü kültür de erlerini içerisinde barındıran, varlı ını ve sürerlili ini borçlu
oldu u yapı ta ları denebilecek eserleri vardır. Geçmi e dayalı merak edilen konular, kendilerinden önce
ya amı soylarının ya am tarzları, hayata bakı ları, inançları, gelenekleri hep bu eserlere ba vurularak
ö renilir ve ö renilen bu kültür de erleri toplum tarafından, kendisini temsil edecek bir sonraki nesle
aktarılır. Türk milletinin de bu türden, her alanda ba vurdu u eserlerinden biri Dede Korkut
Hikâyeleri’dir. Her alanda oldu u gibi dilin kullanılı ı açısından da bu esere müracaat edildi inde
kar ımıza dikkat çekici bir özellik çıkmaktadır. Eserde, herhangi bir ki i adı geçti inde, beraberinde bir
takım sıfatlar da kullanılmaktadır. Ba ka bir ifade ile isimlerin ço u tek ba ına de ildir. Burada isimden
kastımız yalnızca ba kahramanlarınki de il, hikâyelerdeki ahıs kadrosunda sayılabilecek herkese ait
isimlerdir.
Sözcükler tek ba larına kullanıldıklarında, verilmek istenen mesaj iletilebilir. Ancak iletinin daha
vurgulu alınması ve daha iyi anla ılması için bir takım sözcük veya sözcük gruplarından faydalanılır. sim
olan bir sözcü ün ba ına getirilen ve onu niteleyen sözcüklere sıfat denir. Sıfat, bir varlı ı niteler veya
belirtir. Bir bakıma açıklayıcı ve bazı açılardan di er sözcü ü tamamlayıcıdır. Kullanmaktaki maksat,
mesajı do ru iletmektir.
Dede Korkut Kitabında bu sözcüklerden özellikle ki i adlarını açıklamada yararlanılmı tır. Eserde
bir isim kazanmak, yapılacak bir kahramanlı a ba lıdır. Hatta bu bir tür törendir. Asla sıradan bir olay
de ildir. Bu ekilde ad kazanmı birisinden bahsedildi inde de bu yönü vurgulanmak istenir. Hâliyle adla
birlikte bir takım ifadelere ba vurulur.
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- 76 Salur Kazan Hikâyesi bu ifadelerin çokça bulunması açısından önemlidir. Saim Sakao lu boyun
özelliklerini sayarken, Anadolu a ızlarında pek bilinmeyen bugüne kadar da sadece bir varyantı tespit
edilebilen; edebiyat dünyasında ise bir Tepegöz’ün, bir Bamsı Beyrek’in, bir Deli Dumrul’un gördü ü
ilgiyi görmeyen bir boy oldu unu, ancak motiflerin zenginli i, tasvirlerin canlılı ı ile dikkatleri üzerine
çekmekte oldu unu söyler. Sakao lu’na göre, Dede Korkut Kitabı’na destan özelli i veren en güzel
bölümler bu boydadır (Sakao lu, 1998:153).
Salur Kazan’ın Evinin Ya malandı ı Boydaki ahıs simleriyle Birlikte Kullanılan Sıfatlar
Ki i adları, tıpkı yer adları gibi bir milletin geçmi i, kültürü, inancı ve dünya görü ü hakkında bilgi
vermesi bakımından önemlidir. simlerle birlikte kullanılan sıfatlardan hareketle o dönem ya ayı ı, inancı,
dünyayı algılayı biçimi gibi konularda fikir sahibi olabiliriz. Özellikle Dede Korkut Kitabı bize bu
imkânı rahatlıkla sa layabilmektedir.
Dede Korkut Kitabındaki ki i / kahraman isimlerine getirilen sıfatları, birkaç grupta inceleyebiliriz.
Ancak bunlar arasında en dikkat çekici olanı, di erlerinden daha fazla kullanılan bir takım özel sayılardır
ki bunlar; üç, yedi ve kırk sayılarıdır. Sadece üzerinde durdu umuz hikayede de il di er hikayelerde de
kendilerine en fazla yer bulan sayılar bunlardır. Saim Sakao lu, özellikle kırk sayısının, di er iki sayının
toplamından daha fazla olmasına da dikkat çekerek, bu üç sayının özellikle halk hikâyeleri ile masallarda
belli kullanma alanları oldu unu söyler. “Üç sayısı; üç karde , üç zor i , üç gün üç gece; yedi sayısı; yedi
gün yedi gece, yedi yıl, yedi karde ; kırk sayısı; kırk karde , kırk gün kırk gece, kırk katır kırk satır gibi
söyleyi lerde dikkati çekerler. Ancak bu üç sayının sınırsız kullanılma alanları vardır. Üç sayısı Salur
Kazan Boyu’nda 7 (yedi), yedi sayısı 4 (dört), kırk sayısı ise 23 (yirmi üç) kez tekrar edilmi tir. “ Her üç
sayımızda da ortak olan kavramların sayısı, oran olarak son derece azdır. Kafir, gün ve yer, her üçünde de
ortak olan kavramlardır.”( Sakao lu, 1998: 41-48).
Sıfatlar ve Grupları
A- Vücut Özelliklerini Gösteren Sıfatlar
*….. kara gözlü, hub suretlü, saçı ardına örülü, gögsü kızıl dügmeli, elleri bileginden kınalı,
barmakları nigarlı, mahbup kafir gızları……( Gökyay. 2000:16).
Burada kullanılan sıfatlara bakıldı ında esir edilmi ya da kendili inden hizmet eden kadınlar
tasvir edilmi tir. Ancak dikkat edilirse bu vasıflar arasında ehevi duygulara pek yer verilmemi tir. Bu o
dönem insanının daha do ru bir ifade ile Dede Korkut insanının ya ayı ı veya kadına bakı açısını
gösteren bir delildir. Zira buna benzer bir durumda yine aynı boyda kâfirler kadın ve kızları esir edince
yakla ım tarzı olarak bu ekilde davranmamı lardır. Kâfir beyi Kazan’ın e ini yata ına almaya kalkı mı
ama bu gerçekle memi tir. Mehmet Kaplan da bu konuya dikkati çekmi tir. Kaplan’a göre, yerle ik
medeniyet –köy ve ehir- edebiyatında ehvet esaslı bir yer tutar. Ancak Dede Korkut’ta bu duyguya
açıkça rastlanmaz. Durgun bir zevk olan bu gibi hazlar O uz Beylerini tatmin etmez.( Kaplan, 1999:51).
*…. Yedi bin kaftanının ardı yırtıhlu, yarımından kara saçlu, sası dinlü, ..karaca kafir…
Kâfirlerin tasvirlerinin tamamına yakınında “kara, karaca” gibi ifadeler kullanılmı tır. Kara
sözcü ü anlam olarak daima olumsuz durumları ifade etti inden Dede Korkut da bu durumu sezdirmek
adına bu ifadelere ba vurulmu tur. Aynı sözcük bir sıfat olarak türkülerde özellikle de divan edebiyatı
eserlerinde de iyi bir vasıf olarak kullanılır. Sevgililer genelde kara gözlüdür, saçları mutlaka karadır
ancak amaç yine sevgilinin zulmünü, kayıtsızlı ını göstermektir. Yani yine olumsuzlu u barındırır.
*…. Kırk ince belli kız….
* …. Kara benzer kız gelin…
Yukarıda ifade edilen kara’ya kar ılık iyi olarak tasvirde renk beyazdır. Kız ve gelinin tasvirleri
için beyazlık bakımından kar ilgisi kurulmu tur.
*….boyu uzun Burla Hatun, …boyu uzun beli ince Burla Hatun…
Dede Korkut Kitabında ki inin vücudu önemlidir. Çünkü bireyi ya adı ı toplumda canlı ve diri
tutacak olan vücududur. Vücudun iyi olu u bir bakıma da gücün sembolüdür. Erkekte ba lıca aranan
vasıftır ama bu vasıf kadında da aranır. Bu devrin kadını da güçlü olmak zorundadır. Bu da iyi bir vücuda
sahip olmakla ba lar. Hele de bu kadın Kazan Han’ın e i ise mutlaka uzun boylu, ince belli olmalıdır. Bu
özellikler de Burla isminin geçti i yerlerin tamamına yakınında dile getirilmi tir. Boyu Uzun Burla Hatun
ile ilgili Ali Duymaz’ın ifadeleri dikkate de erdir: Duymaz’ın verdi i bilgilere göre, Kazan’ın karısı
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kılan kızlar arasında farklı bir imlayla Altun Közeki Sundun Bay’ın kızı ve Salur Kazan Alp’ın karısı
Bular eklinde; sözlü Anadolu varyantında ise Borla Hatun eklindedir. Duymaz, Faruk Sümer’in
Mısır’da Memlükler döneminde yazılmı bazı eserlerde “burla”nın Kıpçakça üzüm manasını ta ıdı ından
hareketle Burla Hatun’un ya bir Kıpçak beyinin kızı, ya da bu addaki bir Kıpçak prensesinin adını almı
olabilece i fikrine katılmaktadır. O’na göre, Salur Kazan’la ilgili Türkmen rivayetlerinde evlili i veya
evlilikleri tçiben, temeni t Becene kavimlerinden birine mensup bir kızın artını yerine getirip onu
güre te yenmesiyle gerçekle mesi, Türk evlenme geleneklerinde a ır basan eksogami anlayı ına uygun
dü mektedir. (Duymaz, 1997:51-52)
*… karıcık ana…
*… karaca gavur..
*… örme saçlu karıcık anam..
*.. Kara gözlü kız…..
*… ak sakallı koca…
*…. kula ı altın küpeli …Beg Yegenek..
* Altmı erkeç dersinden kürk eylese topuklarını örtmeyen, altı erkeç dersinden külah etse
kulaklarını örtmeyen, kolu budu hıranca, uzun baldırları ince, …., at a zlu Uruz Koca..
*… acı ı tutanda bıyıklarından kan taman, bıyı ı kanlu Bügdür Emen..
Yukarıda da ifade edildi i gibi vücut erkek için çok önemlidir. Kullanılan vasıflara bakılırsa
kuvvetli bir mübala a göze çarpar. Anlatıma dayalı bir eserde bu tür mübala alara çok rastlanır. Ayrıca
erkekleri tasvirde ba vurulan yöntemlerden birisi de hayvanlara benzeterek anlatmadır. Tıpkı at a ızlı
Uruz Koca gibi.
* . a sakallı baban…
*… a bürçekli anan…. ……( Gökyay. 2000:16-30).
A , ak, beyaz, ifadeleri yine benzer iyi vasıflandırmalar için kullanılmı tır.
B- Sayı Bildiren Sıfatlar
*… dokuz kara gözlü,……. kafir kızları ..
*….üç yüz yi idilen…….
*….kırk ince belli kız….
*….altı yüz kafir….
*… kırk beg kızı…
*….kırk bir beg kızına….
*….kırk yigid…

……( Gökyay. 2000:16-30).

Bu sıfatlara dikkat edilirse aynı vasıflandırmalara masal ve halk hikâyelerinde daha fazla rast
gelindi i görülür. Dede Korkut Kitabı yukarıda gösterilen özellikleri ile kendi içerisinde destansı bir
özellik barındırır. Anlatıma dayalı eserlerde dinleyicinin dikkatini toplamak, ilgi çekmek adına rakamlar
veya vücut özellikleri daha fazla abartılır. Hatta gerçekle memi gerçekle mesi de mümkün gözükmeyen
olaylara yer verilir. Dede Korkut Kitabı da ilk ba larda anlatıma dayalı oldu u için bu tür
vasıflandırmalarla kar ıla mak tabiîdir. Rakamların abartısı bir yerde kahramanın ba arısını da
taçlandırmayı amaçlar; sözgelimi altı yüz kafire kar ı üç yi it veya kırk yi it muvaffak olabilmektedir.
C- Akrabalık / Aitlik Bildiren Sıfatlar
*… Ula -o lu…. Salur Kazan…
*…. Kıyan Selçuk-o lu Deli Dündar…
*… Kara Göne-o lu Kara Buda …
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*…. Eylik Koca-o lu Kulma …
*…. Bayındır Han’ın güyegüsü, Ula -o lu…. Salur Kazan…
*…. Kazan-o lu Uruz…
*…. Kazan Beg’ün karda ı Kara Göne….
*….. Gaflet Koca-o lu

ir emseddin…

*… Kazan Beg’ün ına ı…… Beyrek…
*…. Kazılık Koca-o lu Beg Yegenek…
*….. Kazan Beg’ün dayısı…… Uruz Koca…
*….. Eylik Koca-o lu Alp Eren…

……( Gökyay. 2000:16-30).

Tamlamaların akrabalık bildiren kısımları kendi aralarında birer belirtili/belirtisiz isim tamlaması
durumundadır. Ancak bu isim tamlamaları ismin önene gelerek sıfat görevi yüklenirler. “Hangi Salur
Kazan?” sorusuna verilen cevap “Ula o lu Salur Kazan” eklindedir ve sıfattırlar. Eserde ki i adları
kullanılırken, ataları da yâd edilmi tir. Bu onların hem bir övünç kayna ıdır –ki i atası ile bilinir- hem de
bir yi it mal ya da beylik sahibi babası sayesinde olur. “Bu toplulukta o ul, de erini bir kahramanlık
göstermek suretiyle izhar eder, o zaman ad alır ve kendisine Bey unvanı verilir. Baba bu esnada o luna
onun servetinin esasını te kil edecek olan hayvanları da verir.” (Kaplan, 1999:58). Evlat beyli ini
babadan aldı ı için ismi anılırken babasının adına da yer verilir. Bundan ba ka isimlere getirilen bu tür
sözcük grupları sayesinde ki iler arası akrabalık ve ilgi de tekrarlanmı olmaktadır. Hikâyeler anlatıldı ı
için dinleyiciler de bu tekrarlar sayesinde ki iler ve olayları tam olarak takip etme ansı bulurlar.
D- Seslenme ( Ünlem ) eklinde Kullanılan Sıfatlar
*… A am Kazan!
*..... itüm kafir!
*… mel’un kafir!
*…. Mere bilisi azmı , devleti dü mü , kara kaygular ba ına ü mü …..Kazan!
*…. Karanu ah am olanda kaygulu çoban!
Kar ile ya mur ya anda çakmaklu çoban!
Südü peyniri bol kaymaklı çoban!
*…. Kadın ana!
*…. begüm o ul!
*….. gözüm o ul!
*… dini yok akılsız kafir!
*… karda Kazan!
*…. Kanı dedügüm Beg Erenler! ……( Gökyay. 2000:16-30).
Burada yine Dede Korkut’un destansı yanına bir gösterge olan kullanımla kar ıla ıyoruz.
Diyaloglar di er eserlere nazaran daha tonlu ve vurguludur. Bu kullanım yüksek bir sesi de ihtiva
etmektedir.
E- Yi itlik - Kahramanlık Bildiren Sıfatlar
Umay Günay “Dede Korkut Hikâyelerindeki Karakterlerin Tahlili” adlı makalesinde
kahramanlarımızla ilgili unları söyler: “Dede Korkut Kitabında, destan dönemi eserlerindeki cihangirlik
ülküsünün kaybolu u, de i meye ba layan kahraman kültür zihniyeti ile açıklanabilirse de meseleye çok
kesin bir çözüm getirmez. Çünkü bu ülkü açıkça bu hikâyelerde ifade edilmemekle beraber, Türk tarihine
bakıldı ında Cumhuriyet dönemine kadar, Türk milleti cihangirlik ülküsünü ta ımı ve ba arı ile
gerçekle tirmi tir. Kahramanlık kültür zihniyeti insanı için, dünya fethedilecek bir mekân; insanlar,
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güçlü, dinamik, faal, gergin ve enerjiktir. Mücadele kendini, ailesini ve boyunu müdafaa ve haklarını
korumak içindir.”( Günay, 1998:4).
Yine aynı konuda Mehmet Kaplan da “Türk Destanında Alp Tipi” adlı makalesinde u ifadelere
yer verir: “Bu daimî mücadele insanın hem fizyolojik, hem de psikolojik bakımdan çok kuvvetli olmasını
icap ettirir. Bundan dolayı bu toplumlarda vücut kuvveti ile cesaret en yüksek de erler haline gelmi tir.”
(Kaplan, 1999:17).
Kahramanların bu özellikleri de haliyle onları vasıflayan ifadelerin içerisinde kendilerine yer
buluyorlar.
*… ol erenlerün arslanı, tülü ku un yavrısı, beze miskin umudu, Amıt suyunun aslanı,
Karacu un kaplanı, konur atın iyesi, ….Salur Kazan…
*…..demir kapuyu depüp alan, altmı tutam ala gönderinün ucunda er bögürden, kazan gibi
pehlivanı üç kez atdan yıkan ….Deli Dündar..
*…. Hemidilen Merdin kalasın depüp yıkan, demür yaylı kapçak Melike kan kusduran, gelüben
Han Kazanın kızın erligile alan, O uzun ak sakallu kocaları görende ol yigidi tahsinleyen, al mahmuzu
alvarlı, atı bahri hotazlı….Kara Budak..
*… Destursuzca Bayındır Hanın ya ısın basan, altmı bin kafire kan kusturan, a boz atının
yelesi üzerinde kar durduran, ….. ir emseddin..
*…..parasarun Bayburt hisarından parlayıp uçan, ap-alaca gerdegine kar u gelen, yedi kızun
umudu, kalın O uz imrencesi, boz aygırlı Beyrek..
*… çaya baksa çalımlu, çalkara ku erdemlü, kurkurma ku aklı, kula ı altun küpeli, kalın O uz
beglerini bir bir atından yıkıcı, …..Beg Yegenek..
*…varuben peygamberin yüzünü gören, gelüben O uzda sahabesi olan, ….Bügdüz Emen…
*….kafirleri it ardına bıra ub horlayan, elden çıkup aygır-gözler suyundan at yüzdüren, elli yedi
kalanın kilidin alan, …. , Sofu Sandal Melike kan kusduran, kırk cübbe bürünüp otuz yedi kala beginün
mahbup kızlarını çalıp bir bir boynun kocan, yüzünden duda ından öpen ….Alp Eren… ……( Gökyay.
2000:16-30).
“Dede Korkut’taki insan tipi, alp tipidir. nsanda aranılan vasıf kahramanlıktır. Kahramanların
hayatı daha çok göçebe hayatının gere i olarak, dı a dönüktür. Kuvvet ve cesarete önem verilir. Beyli in
babadan o ula geçmesi bile kahramanlık göstermeye ba lıdır. Hikâyelerdeki tipler çok çetin insanlardır
ve genel olarak mübala alıdırlar. Yemeleri, içmeleri, uyumaları ve sava maları hep insanüstü bir durum
gösterir.” ( Ergin, 1997:28). Tüm bunlara dikkat edilirse bir isim kazanmak adına epeyce u ra vermi bir
ki inin adı geçerken bu adı nasıl elde etti i de verilmelidir. Bu amaçla yi itler söylenirken isimleri ile
birlikte bir takım vasıflar da beraber kullanılır.
Sıfatların Kullanılma Nedenleri
1.

Esere destan havası vermek

Dede Korkut Kitabı hikâye türü içerisinde yer alır. Ancak metinlerin özellikleri aynı eserin destan
özelli i ta ıdı ını da gösterir. Bir nevi destandan halk hikayesine geçi te ara dönem eseridir ve her iki
türün özelliklerini de içersisinde barındırır. “Gerek Dede Korkut Kitabının içyapısı ve hikâyelerin ekil ve
muhtevası, gerekse tarihî deliller ve çe itli O uz rivayetleri bu hikâyelerin eskiden olu mu bir büyük
O uz destanından ayrılan, yeni yeni unsurlar eklenerek zamanla ba ımsız hale gelen parçalar oldu unu
göstermektedir. Dede Korkut Kitabının destanî unsurlar ta ımak bakımından Türk halk hikâyeleri
arasında ba ka bir benzerinin bulunmaması da bundandır. Her haliyle bir hikâyele mi destan
görünü ünde olan Dede Korkut Kitabı, içinden çıktı ı Türk çevresi henüz destan ça ını tamamlamadan
düzenlendi i ve tespit edildi i için hikâyeler içindekiler bakımından oldu u gibi ekil bakımından da
büyük ölçüde destan izlerini ta ımaktadır.” ( Ergin, 1997:30–31) Bu özelli i de haliyle kullanılan dili
etkilemi tir. fadeler daha tumturaklı, daha abartılı olarak dile getirilmi tir.
Sadece kullanılan sıfatlar de il eserin nazım ve nesir karı ık olu u da etkilidir. “Hikayelerin a a ı
yukarı yarı yarıya manzum ekilde olması, bilhassa bazen tasvirlerde bile manzum ifadenin kullanılması
ve bunların kli e halinde tekrarlanması da hep bu sebepten ileri gelmektedir.” (Özsoy, 2006:33).
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bunlar ardınca daha kimler yetti vb.- aynı veya benzer ifadelerin aynen tekrar edilmesi de bunun bir di er
yansımasıdır.
2.

Kahramana Hakkını Teslim Etmek

Yukarıda da üzerinde duruldu u gibi bir isim kazanmak sıradan bir olay de ildir. Bu kazanılmı
bir haktır ve mutlaka nasıl kazanıldı ı isimle beraber dile getirilmelidir.
Örne in “Deli Dündar hikâyelerde alp yönü ile öne çıkmakta, kendisine delilik sıfatı acımasızlı ı
ve gözünü budaktan esirgemeyi i dolayısıyla verilmi görünmektedir. O uzun ba kesmi , kan dökmü en
saygın yi itlerinden birisidir.” ( Kocakaplan, 2004:21) Böyle bir yi idin ismi anılırken bu yönü de
vurgulanmak zorundadır.
3.

Eseri Ba kalarına Dinletmek

Bu eser anlatıma dayalı bir eserdir. Korkut Ata ba kalarına bu hikâyeleri anlatır. Anlatıcı için
dinleyicinin dikkatini çekmek çok önemlidir. Bunun da bir takım yolları vardır. Her eyden evvel
anlatılacak olana anlatıcının kendisi inanmalı, bunun gere i olan kimi vücut hareketlerini de iyi
kullanmalıdır.. Bunun yanında en önemli pay anlatmakta olan malzemededir. Malzeme ne kadar iyi, ne
kadar ilgi çekici ise anlatımda o kadar iyi olacaktır. Bu sebeple eserde birçok tekrarlardan faydalanılmı ,
olay ve ki iler bir hayli abartılmı tır. Bolca sıfatın kullanılma sebeplerinden biri de budur.
4.

Ki i / Kahramanı Yüceltmek veya Yermek

fadeler beraberinde kullanıldıkları ki ileri daha çok överler. Gerek kadın veya kızlar vücutlarının
güzelli i ile yi itler yaptıkları ile yüceltilirler. Bunun yanında dü man veya kâfir anlatılıyorsa bir takım
a a ılayıcı ifadelerle küçük dü ürülmeye çalı ılır.
5.

deal Tipi Meydana Çıkarmak

Hikayeler anlatılırken bir taraftan da dinleyiciye ve onun aracılı ı ile topluma ideal olanı ve
isteneni tanıtma amaçlanmı tır. Özellikle kahramanlar konusunda verilmek istenen mesaj “i te bizim
aradı ımız insan böyle olmalı, bunu be enin, bunun gibi olun, bunun gibi davranın, buna özenin, buna
benzeyin” anlamlarını ta ır. “ deal ve örnek insan tipi her toplum ve kültürün her dönemde ara tırdı ı,
özelliklerini ve sınırlarını yeniden belirlemeye çalı tı ı bir meseledir. Bu sebeple, her edebi eserde farklı
karakterlerle kar ıla ılır ve bunlardan çıkan yeni tip belirlemeleri yaparız. Her edebi eserde özellikleri
yeniden belirlenen bu karakterlerin olu turdu u tiplerden kendimize örnekler seçer veya çevremizdekilere
bunları örnek olarak gösteririz. Bu karakterler arasından ideal tip olarak belirlenenlerin özellikleri
çocuklara veya yeni nesillere örnek gösterilir. Kültürler arası temel farklardan birisi de bu ideal insan
tiplerinin her toplum tarafından farklı bir ekilde belirlenmesinden kaynaklanır.” (Ekici, 1999:123).
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