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Öz: Metinlerarası anlayışla Türk destanlarının eğitim öğretimde kullanılmasını ortaya koyan bu araştırmada tema 
içeriklerine göre on tane Türk destanı seçilerek eşleştirilmiş ve içeriğin metinlerarasılık açısından nasıl ilişki-
lendirileceği amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Bunun için 
Türk destanlarındaki motiflerin analizinde “Stith Thompson’ın Motif Dizini” temel alınmıştır.  Araştırma İlköğretim 
Türkçe Programı’nda yer alan metinlerarası okuma anlayışının destan türü ele alınarak ilkokul düzeyinde eğitim 
öğretimde kullanılmasını ortaya koyan örnekler içermesi açısından önem taşımaktadır. Elde edilen bulgular ola-
ğanüstü ekolojik unsurlar, Gök Tanrı inancı, neslin devamı, göç, anne babaya saygı, savaş, kağana saygı, erkek 
çocuğun zaferi, İslamiyet’in kabulü ve rüyalarla meydana gelen kehanetler destanların eş metinler olarak iş-
lenmesinde ortak temalar içerdiğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın diğer bir önemli bulgusu da bu temaların 
destanın içindeki kesitlerde metin içi metinlerarasılık yoluyla işlenmesidir.

Anahtar Sözcükler: Metinlerarasılık, metin içi metinlerarasılık, Türk destanları, motif analizi   

Using Turkish Epics in Education through Intertextuality Approach

Abstract: In this study, which aims at using Turkish epics in education through intertextuality approach, ten Turk-
ish epics were selected and matched and how to correlate the content in terms of intertextuality was decided. 
The content analysis, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. Therefore, the 
analysis of motives in the Turkish epics was based on Stith Thompson’s seminal “Motif Index of Folk Literature”. 
The study is significant since intertextual understanding of reading used in primary schools within the framework 
of Primary Education Turkish Programme was analysed through epics and related examples were given. Accord-
ing to findings, extraordinary ecological elements, the faith in the Gök Tanrı (Sky God), perpetuity of generations, 
migration, respect for parents, war, respect for khagan, victory of son, acceptance of Islam and divination through 
dreams are the common themes found in Turkish epics which are used as intertextual texts. Another finding of 
the study is that all these themes are treated in the passages of the epics through intratextual intertextuality.
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Destanlarda işlenen ana tema ve ana fikirler, değerler öğreti-

mi açısından zengin içeriklere sahiptir. Oğuzkan (2001) des-

tan içeriklerinin çocuk yazınındaki önemini şu şekilde dile 

getirmektedir: 

Destanlarda belli bir ulusun veya ırkın yücelikleri, belli kişi-

lerin kahramanlıkları mübalağalı bir biçimde anlatılsa da yi-

ğitlik, güçlü ve sürekli aşk, acıma, yardımseverlik, yurt sevgisi, 

cesaret gibi motiflere geniş ölçüde yer verilmesi nedeniyle 

bu tür eserlerin çocuklar için önemi büyüktür. Çocuklar, ken-

di kavrayış ve ilgi seviyelerine göre yeniden yazılmış ulusal 

destanları veya öteki uluslara ait klasik destanlardan sade-

leştirilerek alınan hikâyeleri zevk ve heyecanla okur (s. 69). 

Tanju (2013) ise destan okumanın çocukların eğitimindeki 

önemini şu şekilde ifade etmiştir: 

Destanlar milletlerin ortak vicdanlarından çıktıkları için ortak 

ülkü, emel ve gelenekleri yansıtır. Eski yaşantıları anlatırken 

geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmaya yardım eder. Ço-

cukların macera ve tarihi eserlerden hoşlanmaya başladıkları 

dönemlerde destanlarla karşılaşması, kendi milletinin tarihi-

ni, hayat anlayışını, geleneklerini, düşünüş tarzını öğrenmele-

ri açısından faydalı olmaktadır (s. 112). 

Erdal, Celepoğlu, Kılıç, Arıcı ve Kara (2011) destan türünün 

çocuk eğitimine getirilerini toplum bilinci oluşması açısından 

ele almaktadır:

Türk destanlarındaki karakter ve değerler, çocuğun benim-

seyebileceği niteliktedir. Kahramanlık, yiğitlik, büyüğe karşı 

saygı, kendine güvenme, toplum için fedakârlık gibi pek çok 

olumlu davranış kalıbı, duygusal bir anlatım içerisinde daha 

etkili olabilmekte ve çocuğun benlik gelişimine yardımcı ola-

rak toplumcu bilince ulaşmasına katkı sağlayabilmektedir. 

GİRİŞ

İlkokul çağındaki çocukların okumaktan keyif alacağı önemli türlerden biri de destanlardır. Ne 
yazık ki küçük yaş grubundaki öğrenciler için yalın bir dille yazılmış seviyeye uygun destan 
kitabı sınırlı sayıdadır. Öğretmenlerimizin kaynak sıkıntısına bağlı olarak ihmal ettiği bu metin 
türü, işlediği değerler ve olağanüstü kahramanlarının özellikleriyle çocuklar açısından ilgi çekici 
metinlerdir. Çocukların okuması gereken önemli bir tür olan destanlarla ilgili tanımlar destan 
türünün millî olması kavramına odaklanmaktadır (Yılmaz, 2006, s.1; Elçin, 1981,s. 7; Hamzaoğlu, 
2010, s. 14; Köprülü, 1980, s.41).

Türk destanlarının anlatımındaki samimiyet ve coşku, içinden 

çıktıkları toplumun dilinin yani Türkçe’nin en güzel örnekle-

rini yansıtması sebebiyle önemlidir. Bu, hem çocuğun kendi 

dilini tanıması ve sevmesinde hem de ifade gücünün zengin-

leşmesinde fayda sağlayabilir (s. 143).

Bir toplumun ortak bilincini oluşturan destan türü, içerdiği 

benzer motiflerle kendi kültürünün temel öğelerini ve ta-

rihten gelen yaşantıları sembolleştirerek farklı örneklerde 

çeşitlendirmektedir. Akın (2008), “Destanlarda görülen ihti-

yar bilginler, ilahi ışıklar, bozkurtlar, ilahi sesler destan kah-

ramanlarının başarılarını temin eden yardımcı kuvvetlerdir. 

Hemen hemen bütün Türk destanlarında sıkça karşılaştığımız 

bu motiflerin işleniş tarzındaki benzerlikler Türk destanları 

arasındaki bağın kanıtıdır.” (s. 332) diyerek destanların işle-

nişinde metinlerarası yaklaşımın uygulanması açısından mo-

tiflere dikkati çekmektedir. Bayrak Akyıldız (2010) “Bir metnin 

incelenmesi, ister tematik ister teknik odaklı olsun, metinlera-

rası ilişkilerin ele alınmasını gerektirir. Bu türden bir inceleme, 

yazarın ve metnin dünyasının aydınlatılmasına önemli ölçüde 

katkı sağlar.” (s. 716) yaklaşımıyla destan türünün işlenişinde 

metinlerarası anlayışın önemine dikkati çekmektedir. 

İlkokul çocuklarının farklı türleri okuması, okuduğunu anla-

ma becerisinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Central 

Institute for Test Development  [CİTO] tarafından tanımlanan: 

‘‘Bir kurgusu olan kısa öykülerle doğrudan ve dolaylı olarak 

verilen bilgileri anlar; öyküde geçen olayların, nesnelerin ve 

kişilerin birbiriyle olan ilişkilerini anlar ve olaylardan çıkarım 

yapar.’’ (2013, s.10) yeterlilik alanında metinlerarası okuma 

etkinlikleri hazırlanarak öğrencilerin dolaylı bilgileri, ilişkileri 

anlama ve çıkarım yapmaya yönelik becerileri güçlendirile-

bilir. İlköğretim Türkçe Programında temel beceriler arasın-

da yer alan metinlerarası okuma becerisi (Türkçe Programı, 

2009,s. 13) öğretmenlerin kullanacağı eş metinler aracılığıyla 

geliştirilebilir. 
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Metinlerarasılık, edebiyat biliminde bir metnin kendinden 

önce yazılmış formatıyla olan ilişkisi, bağlantısı, başka bir 

metne dönüşüme uğraması ama benzerliklerinin her zaman 

var olmasıdır. Ekiz (2007)’ye göre; “Yazar öncel bir metinle 

(Prätext) bir ilişki kurar.” (s. 125). Yani metinlerarasılık, yeni 

yazılmış metnin kendinden önce yazılmış metindeki temaları 

olduğu gibi işlemesi değil, yeniden ortaya çıkarmasıdır. Yeni-

den ortaya çıkma işlemi de mekân, bağlam, karakter farklılığı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Aktulum (2000)’e göre, “Metin-

lerarası başka bir metne ait unsurları taklit etmek ya da onla-

rı olduğu gibi yeni bir metne sokmak işlemi değil bir yer ya 

da bağlam değiştirme (transposition) işlemidir.” (s. 43). Ekiz 

(2007) “Metinlerin öncel metinlerle oluşturdukları bağ, ilişki 

Antikçağ’dan günümüze kadar çeşitli şekillerde karşımıza çı-

kagelmiştir.” (s.124) diyerek kronolojik açıdan metinlerarası 

düşünceye dikkati çeker. 

Ögeyik’e göre (2008), “Metinlerarası ilişkiler genellikle yazın 

metinlerinde ele alınmış olsa da bu tür ilişkileri tüm metin 

türlerinde bulmak mümkündür.”(s. 49). Özbay (2009)’a göre; 

Halk hikâyeleri gibi sözlü ürünlerden yazılı edebiyatın yarar-

landığı, halk hikâyelerinin biçimsel ve anlamsal değişimlerle 

yeni metinlerde tekrar yazıldığı, üzerinde çalışmalar yapılmış, 

bilinen bir yöntemdir. Metinlerarasılık tartışmalarında, yazılı 

edebiyatın sözlü edebiyattan çeşitli amaçlarla konu ya da bi-

çim aldığı kabul edilmekte, buna ilişkin alt metin, ana metin 

listesi çıkarılabilmektedir.

Uyanık (2009), Dede Korkut Anlatmalarında Metinlerarası Söy-

lem isimli çalışmasında sözlü edebiyat ürünlerine, onların 

bir çıkış noktası, bir ilk metni, üretildiği bir coğrafya olduğu 

varsayımıyla yaklaşmanın sakıncalarından yola çıkarak Dede 

Korkut Anlatmalarındaki metinlerarası ilişkileri ele almıştır. Bu 

bağlamda sözel belleğe ait olan bir “metin” ile bu metnin bir 

televizyon dizisinin kurgusuna kaynaklık edip yeniden üreti-

lerek dönüştürülmesi ve bu dönüşümün gösterdiği işlev me-

tinlerarasılık düzleminde incelenmektedir. 

Akyol (2013)’e göre; “Metinlerarası okuma, metinlerin oku-

nup anlaşılması, yorumlanması, sosyal bir olaydır. Bundan 

dolayı da belirli metinler, yaratıldıkları kültürlerin ve sosyal 

düzenlemelerin çerçevesi içerisinde yorumlanır.” (s. 236). 

Hança (2009), Garip Adına Bağlı Türkmen Destanları ile Türk-

men Oğuznamesinin Kaynak ve Motif Olarak Karşılaştırılması 

adlı çalışmasında her iki anlatmada da benzer motiflerin yer 

aldığı ve bu anlatmaların aynı kaynaktan yani Türk düşünce 

ve inanış sistemi üzerine bina edilen Türk sözlü kültür gele-

neğinden beslendiğini ortaya çıkarmıştır. Aynı kaynaktan bes-

lenen bu sözlü kültür yaratmaları, tip ve motifler açısından 

da benzerlikler göstermektedir. Farklı dönemlerde teşekkül 

eden, zamana ve mekâna bağlı olarak farklılıklar gösteren bu 

sözlü yaratmaların toplumun sosyo-kültürel yapısındaki de-

ğişimlere paralel bir şekilde çeşitlilik göstermesi olağan bir 

durumdur. 

Akın (2008) Tarihi Kaynaklar İçerisinde Destanların Yeri ve Öne-

mi adlı çalışmasında destanlarda yansıyan inançlar, olaylara 

bakış tarzı, dini ve millî motifler, aile içi ilişkilerle ilgili de-

taylar, toplumun olaylar karşısında geliştirmiş olduğu değer 

yargılarının dolaylı olarak günümüz yaşantısında da varlığını 

sürdürmekte olduğunu vurgulamıştır. Buna göre destanlarda 

sıkça geçen ortak motifler bir nevi ait olduğu milletin iç dün-

yasını yansıtmaktadır. Tanınmak istenen herhangi bir millete 

ait destanlar incelenerek, o millet hakkında bilgi ve fikir sahibi 

olunabilir.

Destanlarımız birçok ortak tema içermektedir. Ana tema olan 

“türeyiş” bazen çadırda doğan olağanüstü çocuklarken bazen 

ağaç kovuğundan veya ışıktan çıkar bazen de bir kurttan do-

ğar. Destan metinlerinde ortak temalara ulaşmayı sağlayan 

pek çok motif vardır. Türk milletinin neslinin devamını sağ-

lamak üzere ortaya çıkan bir dizi olağanüstü doğa olayı, bir 

dizi toplumsal gelenek -ki bunların başında anne babaya say-

gı gelir- farklı karakterlerin kahramanlıklarıyla işlenmektedir. 

Destan metinlerinin ortaya koyduğu bu benzer temalardan 

yola çıkarak tematik olarak eş metinler yoluyla metinlerarası 

bağlantılar kurmak amaçlanmıştır. Destanların eşleştirilerek, 

metinlerarası ilişkilerin ortaya konulması eğitim öğretime kat-

kı sağlama açısından önemli bir husustur.  Araştırmada cevap 

aranacak alt sorular şunlardır:

Oğuz Kağan Destanı ile Yaratılış Destanı’nda metinlerarası 

bağlantılar nelerdir?

Ergenekon Destanı ile Göç Destanı’nda metinlerarası bağ-

lantılar nelerdir?

Bozkurt Destanı ile Türeyiş Destanı’nda metinlerarası bağ-

lantılar nelerdir?

Şu Destanı ile Alp Er Tunga Destanı’nda metinlerarası bağ-

lantılar nelerdir?

Manas Destanı ile Satuk Buğra Han Destanı’nda metinlera-

rası bağlantılar nelerdir?

1.

2.

3.

4.

5.
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YÖNTEM

Bu araştırma nitel araştırma modelinde olup araştırmada içe-

rik analizi yöntemi kullanılmıştır. Metinlerarası bağlantılar ku-

rarak Türk destanlarının okunmasına yönelik sorulara cevap 

aramak amacıyla nitel yaklaşımla elde edilen veri seti siste-

matik biçimde motif analizine tabi tutulmuştur. Motif, halk 

anlatılarının tasnifine yönelik yapılan çeşitli çalışmalardaki 

en küçük unsur olup bu araştırmadaki verilerin analizinde li-

teratürde kabul gören temel kaynak olan Stith Thompson’un 

Halk Edebiyatı Motif Dizini kullanılmıştır (Çobanoğlu, 2012, 

s. 128-129). Seçilen on destan metni kesitlere ayrılarak mo-

tifleri analiz edilmiştir. Tespit edilen motifin Dizin’de yer alan 

kod numarası bulgular bölümünde parantez içinde verilmiş-

tir. Kodlamalar, sınıf öğretmenliği alanında uzman iki araştır-

macı tarafından çalışmanın iç güvenirliğinin sağlanması için 

ayrı ayrı yapılmıştır. Araştırmanın dış güvenirliğini sağlamak 

için elde edilen bulgular bir Türkolog ile bir Halk bilimciye 

incelettirilmiş ve görüşleri alınmıştır. Ortak motiflerden or-

tak temalara, çıkan temalardan da metinlerarası bağlantılara 

ulaşılmıştır. Araştırmanın veri tabanını oluşturan dokümanlar 

başkaları tarafından incelenebilecek şekilde saklanmaktadır.

Araştırmanın veri kaynakları; İslamiyet öncesi Türk destanla-

rından Yaratılış, Oğuz Kağan, Alp Er Tunga, Şu, Ergenekon Des-

tanı, Bozkurt, Göç ve Türeyiş Destanları İslamiyet sonrası Türk 

destanlarından Manas ve Satuk Buğra Han Destanları’yla sı-

nırlıdır. Bu destanların ilkokul seviyesindeki düzenlemelerinin 

kullanıldığı çocuk kitapları kaynakçada yer almaktadır. Türeyiş 

Destanı’nın çocuk kitabı düzeyinde yayını bulunmadığı için 

Çağlar İçinde Türk Destanları (Öztürk, 2012, s. 70-79)  kaynağı 

kullanılmıştır.

BULGULAR

Bu araştırmada analiz edilen destan metinlerinde ortak motif-

lerden temalara ulaşılmıştır. Metinlerarasılık açısından amaçlı 

olarak eşleştirilen destanlar aşağıdaki gibi analiz edilmiştir. 

Yaratılış Destanı ile Oğuz Kağan Destanı’nda metinlera-

rası bağlantılar nelerdir?

Bu iki destanın eşleştirilmesindeki temel gerekçe bu destan-

larda ilk insanların ve Türk boylarının ortaya çıkışı temalarının 

işlenmesidir. Destanlar metinlerarası anlayışla incelendiğin-

de belirli motiflerin ortak temalarla işlendiği görülmektedir. 

Ekolojik unsurlar teması her iki destanda da karşımıza çı-

karken Yaratılış Destanı’nda; bir bütün olarak kâinat (A650), 

1.
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Şekil 1. Yaratılış ve Oğuz Kağan Destanları’nın Venn Diyagramı

olağanüstü su şekilleri (F710), hayvanların (A1790), bitkile-

rin (A2600), çiçeklerin (A2650) yaratılışı gibi motiflerle Tanrı 

Kayra Han, yeryüzü ve gökyüzünü sonra da bir ağacın dokuz 

dalından ilk insanları yaratır. Oğuz Kağan Destanı’nda ise eko-

lojik unsurlar; olağanüstü olaylar (F1010), hayvanların olağa-

nüstü özellikleri (B770) gibi motiflerle Gök Tanrı’nın ve Yer 

Tanrı’nın hediyesi olan çocuklar; Gün, Ay, Yıldız ışıktan; Gök, 

Dağ, Deniz ağaç kovuğundan doğar. 

Gök Tanrı’ya olan inancın da ortak olarak işlendiği her iki 

destanda Yaratılış Destanı’nda yeryüzünün (A830), kâinatın 

(A610), insanın (A1210) Kanatlı Tanrı Kayra Han tarafından 

yaratıldığı vurgulanırken Oğuz Kağan Destanı’nda Yaratıcı 

Tanrı’dan (A0) bahseder ve her iki destan da Gök Tanrı’nın 

varlığından örnekler verir. Yaratılış Destanı’nda bilge kişi 

Tanrı’nın arkadaşları (A30) olarak karşımıza çıkar ve insanla-

ra yol göstererek karakterin güzel özelliklerine (W0) değinir. 

Oğuz Kağan’daki bilge kişi olumlu kehanetler öngördüğü rüya 

motifiyle (M310) kağanın oğullarının geleceği hakkında bil-

gi verir. Her iki destanda da neslin devamlılığı işlenmektedir. 

Yaratılış Destanı’nda neslin devamlılığı bir ağacın dokuz da-

lından doğan ilk insanlardan türeyen insanlarla (A10) olurken 

Oğuz Kağan Destanı’nda kağanın oğulları arasında toprakların 

paylaşılıp Türklerin bu topraklar üzerinde birlik kurması ve tek 

devlet anlayışıyla yaşamını devam ettirmesiyle (H0) sağlanır.
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Şekil 1’de görüldüğü gibi iki farklı destan ortak temalar açısın-

dan farklı etkinlikler kullanılarak işlenebilmektedir. Yukarıda 

verilen motifler birçok Türk destanında belirgin örneklerle 

kendini göstermektedir. Burada amaç, çocukları ortak tema-

lara yönelik düşünmeye sevk etmektir. Öğrencilere kazan-

dırılacak metinlerarası okuma becerisi onların iyi bir okuma 

düzeyinde detayları fark edebilir ve anlamayı derinleştirebilir 

seviyeye ulaşmasını sağlar.

Ergenekon Destanı ile Göç Destanı’nda metinlerarası 

bağlantılar nelerdir?

Ergenekon ve Göç Destanları’nın eşleştirilmesindeki temel 

gerekçe ise her iki destanda da göç temasının işlenmesi-

dir. Ergenekon Destanı’nda, Ergenekon’a sığmayan Türkle-

rin yiyecek sıkıntısı çekmeye başlaması (K630, N640, N770, 

L140), tesadüfî etmenler motifiyle demiri bulup eritmesi ve 

Ergenekon’dan ayrılması anlatılmaktadır. Göç Destanı’nda 

Uygur ülkesinin Kutsal Kutlu Dağ isimli koca kaya parçasının 

(F750) parçalanıp Türk yurdunun bölünmez bütünlüğünün 

dağılması sonucu (F800, K1400) halkın göç etmesi anlatıl-

maktadır. Her iki destanda da göç (L140, B400, R310, K630) 

ve neslin devam etmesi (P710) teması ekolojik unsurlarla bü-

tünleştirilmiştir. 

Türk milletinin varlığını devam ettirmesindeki ana etmenin 

ekolojik unsurlar olması bunun için göç ettikleri, zorluklarla 

mücadelede millî birliğin doğal çevreyle bütünleştiği fikirle-

rini çocukların anlamasını sağlayacak metinlerarası sorular ve 

etkinlikler yapılabilir. Olay örgüsünün bütünün görülmesi re-

sim yaptırma etkinlikleriyle daha da belirginleşir. Çocuğun bu 

esnada dönemin özelliklerini sorgulaması ‘‘Türkler nasıl giyi-

nirdi? Yaşadıkları çadırlar yüzyıllar içinde evlere nasıl dönüş-

tü?’’ gibi kronolojiye dayalı düşünme sistematiği kazanmasını 

sağlar. 

2.

Şekil 2. Ergenekon Destanı’nın Resmi
‘Resmiyle çalışmamıza katkı sağladığı için Mehmet Kaan Atalay’a teşekkür ederiz.’
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Bozkurt Destanı ile Türeyiş Destanı’nda metinlerarası 

bağlantılar nelerdir?

Bu iki destanın eşleştirilmesinde temel gerekçe her iki des-

tanın ana fikrinin anne babaya saygı olmasıdır. Bozkurt Des-

tanı’ndaki dokuz çocuk dişi bir kurttan olağanüstü ekolojik 

olaylarla doğarken (T590, T540, B520, E730, F1010), Türe-

yiş Destanı’nda da yine olağanüstü ekolojik olaylarla dağlar, 

ağaçlar, nehirler ve ışıkların arasından çıkan beş çadırda do-

ğar (F810, F750, F1010, F700, P230, F800). Metinlerarası iliş-

kiler açısından Türk Destanları’nda doğal çevreye yüklenen 

olağanüstü nitelikler ve değerler karşılaştırmalı olarak analiz 

düzeyinde anlama sorularıyla işlenebilir. 

Anne babaya saygı teması her iki destanda da işlenirken 

Bozkurt Destanı’nda “Gökten gelen bir kurdun, gökten gelen 

oğullarıyız… Kayan on yıldız gibi babamızın buyruğuna uyup 

neslimizi devam ettirmeliyiz.” (M10, P230, P710) ifadesiyle 

verilen tema, Türeyiş Destanı’nda ağaç kültüyle özdeşleşti-

rilmiştir (F730, F900). Destanların genel yapısında Türk mil-

letinin olağanüstü doğa olaylarıyla ortaya çıkan çocuklardan 

türediği fikri ve bu doğrultuda en önemli töresi olan anne ba-

baya saygı töresinin kendi içinde de bağlantılı olarak verildiği 

anlaşılmaktadır.  Her iki destan okunduktan sonra paralellik-

leri düşünmeye yönlendirici bir matris çalışması yapılabilir. 

Aşağıda örneklenen matris çalışmasının soruları metinlerarası 

bağlantılar kurmaya yöneliktir. 

Şekil 3. Bozkurt ve Türeyiş Destanları’na Yönelik Matris Çalışması

S1: Hangi numaralı kutuda Bozkurt Destanı’ndan kesitler 

verilmiştir? 1,5,7,9

S2: Hangi numaralı kutuda Türeyiş Destanı’ndan kesitler 

verilmiştir? 4,6,8,2,3

S3: Olağanüstü hayvanların yer aldığı kesitlerin bulundu-

ğu kutu numaralarını yazınız. 4,1,5 

S4:Olağanüstü ışıkların yer aldığı kesitlerin bulunduğu 

kutu numaralarını yazınız.  1,8 

S5: Anne babaya saygı fikrinin işlendiği kutuların numara-

larını yazınız. 9,2 

S6: Olağanüstü doğal varlıkların yer aldığı kutuların numa-

ralarını yazınız. 3,4,1,2 

3.

Metinlerarasılık kavramlar arası ilişkileri kurmada farklı bakış açıları sunabileceği gibi aynı kavramın farklı söylem-
lerle ve ifadelerle dile getirilmesi konusunda da okuyucunun ufkunu genişletir. Örneğin Şekil 3’te verilen matris 
dikkatlice incelenirse ‘ana bozkurt, dişi bozkurt ve asena’ kelime ve kelime grupları aynı anlama gelmesine rağ-
men farklı kullanımlarla dile getirilmiş ve okuyucunun kelime hazinesinin zenginleştirilmesine katkı sağlanmıştır.
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Şu Destanı ile Alp Er Tunga Destanı’nda metinlerarası 

bağlantılar nelerdir?

Şu ve Alp Er Tunga Destanları’nın eşleştirilmesindeki temel 

gerekçe her iki destanda kağana saygı, savaş ve her savaşın 

sonunda anlaşmaya varılması temalarının işlenmesidir. Alp 

Er Tunga Destanı’nda savaş temasının işlenmesindeki amaç, 

topraklarını genişletme isteği (J1020, J450, J420, S110) iken 

Şu Destanı’ndaki amacın tamamen kaleleri ve toprakları koru-

mak olduğu anlaşılmaktadır (J670, J1010, J30, B400, J1060). 

Bu destanlarda saygı teması Alp Er Tunga Destanı’nda Alp 

Er Tunga’nın düşmanları tarafından öldürülmesinden sonra 

milletinin tuttuğu yas ve söylediği ağıtlar yoluyla açıklanır 

(S110, M250, W200).  Şu Destanı’nda ise Şu Kağan’ın, Büyük 

İskender’in ordusundan kalelerini korumak için plan yapması 

gerekirken gümüş havuzunda ördek yüzdürmesi ve onun bu 

durumundan rahatsız oldukları halde askerlerin saygıdan Ka-

ğanlarının buyruğunu beklemesi olayıyla örneklendirilmiştir 

(J580, J670, W200). Her iki destanda da anlaşma motifiyle 

(J1170) Türklerin savaş yaşantısındaki öğelere ilişkin örnek-

ler verildiği görülmekte, Alp Er Tunga Destanı’nda kâhinlerin 

savaşla ilgili bir rüyayı yorumlaması sonucu kağanlarına düş-

manlarıyla savaşmaması, anlaşması gerektiğini bildirmesi;  Şu 

Destanı’nda ise Büyük İskender’in ordusunun yenilgiyi kabul 

edip ülkesine dönmesiyle anlaşmaya varması anlatılır.  Her iki 

destandaki olay örgüsünün metinlerarası okuma becerisiyle 

işlenmesine yönelik analiz, sentez ve değerlendirme düze-

yinde anlama soruları sorularak öğrencilerin ortak temalardan 

yola çıkarak metinlerarası bağlantılar oluşturması sağlanabilir. 

Aşağıdaki örnekte analiz ve değerlendirme düzeyinde metin-

lerarası iki soru yer almaktadır.

Şekil 4. Şu Destanı ile Alp Er Tunga Destanı’na yönelik anlama soruları

4.
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Manas Destanı ile Satuk Buğra Han Destanı’nda metinle-

rarası bağlantılar nelerdir?

Manas ve Satuk Buğra Han Destanları’nın eşleştirilmesinde-

ki temel gerekçe her iki destanda da doğacak erkek çocuğa 

ilişkin rüyalarla (F1010) ilgili kehanetlerin (M340) gerçek 

olmasıyla Türk toplumlarının din değiştirmesi (V330, V300) 

işlenmesidir. Bu destanlarda evlenme motifinin (T100, T130) 

Türklerin toplumsal yaşantısındaki öğelere ilişkin örnekler 

sunduğu yine çocukların doğumu ve çeşitli mükâfatlandırma 

motiflerine (Q80) bağlı düzenlenen ziyafetlerle de (V500) 

Türklerin yaşantısındaki gelenekler ve İslam dininin kabulü 

sürecinde destanlara isimlerini veren yiğit kişilerin (W200) 

göğüs gerdikleri zorluklar (J420, J230, L310, K510) anlatıl-

maktadır.

Metinlerarası etkinlikler yapmak amacıyla karakter haritaları 

kullanılabilir. Manas ve Satuk Buğra Han ana karakterleri alp 

kişi motifinden yola çıkarak birçok olağanüstü özelliği bünye-

sinde taşır. Her iki destan da bu karakterlerin 12 yaşına gel-

diğinde etrafında 40 yiğit olması gibi çeşitli sayı motifleriyle 

birlik ve beraberliği ve Türklerde alp tipinin iyi niteliklerini or-

taya koymaktadır (W20). Destanların sonunun erkek çocuğun 

zaferiyle (L0) bitmesi amaç-sonuç ilişkisine yönelik anlama 

sorularıyla işlenebilir. Aşağıda verilen “Karakter Karşılaştırma 

Örümceği” bu tür soruların oluşturulmasına rehberlik edebi-

lecek bir çizelgedir.

Şekil 5. Manas ve Satuk Buğra Han Destanları’nın Karakter Karşılaştırma Örümceği
“Free graphic organizers” (2014, Eylül)

5.
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SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Bu araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuç-

lara ulaşılmıştır. Yaratılış Destanı ile Oğuz Kağan Destanı’nda 

ekolojik unsurlar, Gök Tanrı’ya olan inanç, neslin devamı; 

Ergenekon Destanı ile Göç Destanı’nda göç, neslin devamı, 

ekolojik unsurlar; Bozkurt Destanı ile Türeyiş Destanı’nda ola-

ğanüstü doğa olayları, anne babaya saygı, neslin devamı; Şu 

Destanı ile Alp Er Tunga Destanı’nda savaş, savaşı sonlandıran 

anlaşmalar, kağana saygı; Manas Destanı ile Satuk Buğra Han 

Destanı’nda erkek çocuğun zaferi, İslamiyet’in kabulü, rüya-

larla ilgili kehanetler ortak temaları yoluyla metinlerarası bağ-

lantılar kurulabilir. Analiz edilen destanlarda farklı olarak ele 

alınan ortak temalar metinlerarasıcılık açısından zengin veri-

ler içermektedir. Farklı araştırmaların da ortaya koyduğu bu 

ortak temalar ve motifler Türk destanlarının eş metinler ola-

rak işlenebileceği anlayışını desteklemektedir.  Akın (2008), 

destanlarda kazanılan her büyük zaferde, yapılan her iyi şey-

de veya başa gelen kötü olaylarda rüya motifinin ortaya çıktı-

ğını, bunun da Türklerdeki kadercilik anlayışının yansıması ve 

Türklerin maneviyatının kuvvetini göstermekte olduğunu vur-

gulamıştır. Aktaş (2011) araştırmasında haber verme motifi-

nin Türk destanlarının ortak motif listesinde zengin bir biçim-

de yer aldığını belirtmektedir. Aynı bulgulara Yıldız (2009)’un 

araştırmasında Türk destanlarında yaygın olarak kullanılan bu 

motifin, kahramanın doğumunun olağanüstü şartlarda ger-

çekleşmesinin destancının, bu çocuğun diğerlerinden farklı 

olduğu düşüncesine dinleyicileri hazırlaması olarak karşılaşıl-

maktadır. Yine bu araştırmada elde edilen bulgulardan önemli 

bir tanesi de Türk destanlarında ekolojik unsurların toplum 

yaşantısında neslin devamının temelini teşkil etmesidir. Bu 

nedenle ekolojik unsurlar olağanüstü olaylar meydana ge-

tirecek biçimde anlatılmaktadır. Bu konuda yapılmış birçok 

araştırma bulguları destekler niteliktedir (Mehmet, 2006; Alp-

tekin, 2007; Köse, 2014). 
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Metinlerarası okuma becerisinde üzerinde durulması gereken 

önemli bir kavram da metin içi metinlerarasılık kavramıdır. Ri-

fat (2012, s.18) metin içi metinlerarasılık kavramını “Aynı ya-

pıttaki ilişkilerin metin içi ilişkiler veya kesitler arası özellikler 

olarak adlandırılması.” biçiminde tanımlamıştır. Analiz edilen 

destan metinleri metin içi metinlerarası temaların örgüsü ba-

kımından da öğrencilerde çıkarım yapmayı sağlayacak soru-

larla işlenebilir. Örneğin; Yaratılış Destanı’nda kesitler arasın-

da Tanrı Kayra Han’ın yaratma gücü farklı olaylarla işlenmekte; 

Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Kağan’ın özellikleri birbirini 

tamamlayacak biçimde yiğitliği, mertliği, kahramanlığı, zekâsı, 

akılcı davranışları ve gücünü örneklendiren olaylarla işlen-

mektedir. Ergenekon Destanı’nda Türk Hükümdarı İl Kağan’ın 

çocuklarıyla başlayan serüven yüzyıllar sonra Ergenekon’dan 

çıkış yoluyla neslin devamı temasını farklı boyutlarda işler. 

Göç Destanında millî birliği temsil eden kutsal dağın par-

çalanmasıyla Türk halkının yurdundan göç etmesi ve neslin 

devamı temasının kesitlerde metin içi metinlerarası olarak 

işlendiği anlaşılmaktadır. Türeyiş Destanı’nda yerleşik hayat, 

şehir kurma, doğaüstü olaylarla bütünleşen anne babaya say-

gı temalarının sürekli olarak işlendiği gözlenirken çocukların 

ilgisini çekebilecek diğer bir metin içi metinlerarası unsur ise 

bütün dünya dillerini çocukken bilen Bökü Kağan’ın ilerleyen 

kesitlerde dünya hükümdarı olması yolunda bütün dünya dil-

lerini anlayan üç kuşunun ona haber getirmesi örneklendiri-

lebilir. Bozkurt Destanı’nda kurt, neslin devamlılığını sağlayan 

anne, kurtarıcı ve savaşta yol gösteren komutan olarak farklı 

kesitlerde karşımıza çıkmaktadır. Alp Er Tunga destanında he-

men hemen bütün kesitler savaş temasının işlenmesi üzerine 

kurgulanmıştır. Şu Destanı’nda da destanı üç ayrı kesite bölen 

başlıkların motiflerinden yola çıkarak metin içi metinlerarası 

temanın savaş olduğu görülmektedir. Manas Destanı; gerek 

Manas’ın kehanetlerle dünyaya gelen erkek çocuk olup kazan-

dığı yiğitlikler, daha sonraki kesitlerde erkek çocuk isteği ve 

destanın son bölümünde Manas’ın oğlunun babasının intika-

mını almasıyla erkek çocuğun zaferi temasının birçok kesitte 

işlendiğini ortaya koymaktadır. Satuk Buğra Han Destanı’nda 

ise olay örgüsünün ilerlemesini sağlayan ana tema rüyalardır. 

Bu nedenle bu destanda metin içi metinlerarası olarak işle-

nen temanın rüya olduğu söylenebilir. 

Bozkurt Destanı ile Türeyiş Destanı’nda aile modelinde anne 

babaya saygı temasının işlenmesiyle ilgili bulgulara, Doğan 

(1995)’in Manas Destanı’na Türk Aile Sosyolojisi Açısından Bir 

Yaklaşım Denemesi adlı çalışmasında Manas’ın yerleşik hayata 

geçiş sürecinde bilinen statü ve rollerle, aile içi ilişkiler çev-

resinde ortaya çıkan ataerkil bir aile modeli betimlemesine 

rastlanmaktadır. Türklerde toplum olma değerinin temeline 

aileyi yerleştirmesini de Manas Destanı gibi sağlam bir kay-

nağa dayandırması bulguların paralelliğini göstermektedir. 

Ancak göz ardı edilemeyecek bir bulgu varsa o da Manas’ın 

tüm destana adını veren kahraman bir kağan olmasıdır; tıp-

kı Satuk Buğra Han, Oğuz Kağan, Alp Er Tunga destanlarında 

olduğu gibi… Göç Destanı’yla ilgili tezinde Köse (2014), Göç 

Destanı’nda yer alan metinlerde epik bir karakter olmamakla 

birlikte herhangi bir destan kahramanına rastlanmadığını vur-

gulamaktadır. 

Baş, Avşar Tuncay ve Şahin (basımda) Asya-Avrupa Kökenli Ma-

salların Metinlerarası Anlayışla İlköğretimde Kullanılması adlı 

çalışmalarında bütün masalların başlangıçta ortaya konan 

kötülük veya eksiklik fonksiyonunu gidererek sonlanması, 

birbirini bütünleyen ortak temaların ve gerek başlangıç-bitiş 

formelleri gerekse hikâyenin düğümlendiği unsurlar ve kah-

ramanlar açısından metinlerarası okuma ve anlam kurma sü-

reçlerinde nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler sunmuşlardır.  

Orhan, Bulut ve Gedik (2012) Türkçe Eğitimi Açısından Kültü-

rel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri ve Önemi 

Üzerine Bir İnceleme adlı çalışmada ilköğretim öğrencilerinin 

kültürel değerleri tanıması, benimsemesi ve gelecek nesillere 

aktarabilmesi için genelde eğitimin, özelde ise Türkçe Eğiti-

minin amaçları arasında halk edebiyatı kaynaklarının önemli 

bir payı olması gerektiğini vurgulamaktadırlar.

Bu çalışma kapsamında ortaya çıkan verilerden yola çıkılarak 

destanların eğitim öğretimde kullanılması, okuduğunu anla-

ma becerisinin metinlerarası sorularla ölçülmesine yönelik 

çalışmalarla birlikte öğrencilerin kültürel değerleri nasıl algı-

ladıkları analiz edilebilir. Diğer Türk destanları üzerinde veya 

dünya literatüründe var olan destanlarla Türk destanları ara-

sında içerik ve yapı bakımından karşılaştırmalar yapılabilir. 

Türk Destanlarında işlenen ekolojik unsurlardan yola çıkarak 

ilkokul öğrencilerine çevre bilincini vermeye dayalı değerler 

işlenebilir.  Dede Korkut Hikâyeleri (Boyları) ilkokul öğrencile-

rine uyarlanarak metinlerarası çalışmalar yapılabilir. 
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