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TüRKÇEDE DOLAYSIZ ANLATIM

Mehııııı öZMEN I

Özet: Dolaysüz anlatümlaİ, Türkçe açlsınüuı. yeterince incelenmemiştir. Terim sözlüklerinde verilen kıSa lanlm

]zırda ise. sadecc, d? fiiliyle ilgili sınırll örnekler verilniştir. Türkçedc. Eski Türkçc döncmindcn b€ri, do]ayslz anla,

tlm fiilIeri olarak. de (< li ) ve a\- iilleri ile türcv]eri kulliuıılır. Bu iki fiil yanında dolaysız ıuılatımda. ikinci dere

cc kullanılan başka fiillcr de bDlünmalladür. ./]e- fiili ile oluşfunılan dolayslz anlatlm]arda. aİıan]aİ yardımcı cüm-

lenin genellikle ana cümlenin içinde, o1, flili ve lürev]eriyle oluşturlıIan cüıılejerde ise, sonda bulunıııütadır. Do

]ayslz iurlalım, Eski Tüfkçcdc vc Karahan]l Türkçesinde, aı, dı, fiillcfi Vc türcvlcr]ylc. Eski Anadolu Türkçcsi döne

minde, dl ve crı- fiiliyle, Osmiınlı Türkçesinde /ı fiiliyle oluşturulnıuştur. 
-fürkiye 

Türkçesinde ise. asıl oliü-ak, &
fiiliyle oluştunılur. Bunun yanında, farklü fii]lerle. -ana cümle + (:) + aktanlan cümle" vcya "bclirtisiz isim tamlama,

Sınün tam]ayanü olan aklanlan cümle veya cümleler + isim tamlanralünün lamlantuıı + ana cümlenin yüklemi" biçi

miııdeki dizilişlerle de dolaysüz anlatlmlar yapılabiImektcdir-

Anahtaf sözüiiİler| dolaysll anlatım. ıı / de- fiili. ar- fiili. .lrü- / e],ı fiili,

Direct Expression in Turkish
Abstract: Diıecl expİtssions in Turkish haYe not been exa!ıined adequately, There is linriıed number of

examples conceming only vcrb le- in the definitions included in the ıerm dictionarics. Thc vcös da,(<,ı/ and

.4- and their derivations have been used in Turkish since üe period ofoltl Turkic. Beside these two veIbs in direct

expression, üere itre oüer verbs used mDch less. The rcportcd supp]cmcntı1, clausc is gcncrally tbund in the main

clause in d]e direct expressions formeıj wiü üe veö de . whereas it is in the final position in üose formed with üe
veö dı, . l)ilect expression is formcd with üe verbs li . 4 and üeir dcrivations in old Tuİkic tınd Qafakhanid
Turkic. with thc Vcrbs dı' and .]r, in old Anntolian'turkish. and with üe vcrb l./i- in ottoman Turkish. In modem

Turkish. howcvcr. iü is indeed formed wiü üe verb de-. Apart ftom üis. ıhere are also direal expressions in difterent

amngements such a\ "main clause + (:) + reponed clause" or "ıtported clause (s) üat is üe modifier of indefinite

Doun phla_\e + üe moditjed noun ofthc noun phmsc + thc prcdicate ofthe main c]ause."

K€y ı ord§| dirccü cxpression. veö ıılde_, verb.rü_, verb /o,1ıl.,11_

l. Gir',ş
Dolaysız anlatım, birinin sözlerini. hiç değiştirmeden olduğu gibi aktarmiık denmektedir. Görebildi

ğimiz kadanyla, gramer kitaplaründa dolaysüz anlatınr üzerinde dlıru]mamüş; ancak. terim sözlüklcrinde,
dolaylı ve dolaysız ıurlatlmlann tanımlan yapılmıştır (Topaloğlu. l989:59.60: Korkmaz, 2$3:7l : Çonk
sökcn, l992, 55; Vardar. J998:84: Göğüş ve arkadaş]an. l998:39), Terim Sözlüklerinde verilen bilgiler
de, sözlülerin doğası gereği, tanım ve bir iki iimekle Sınırlı kalmıştıI. Bu kayniü]alda dolaysız anlatım
ömekleri. tşıl olıırak "dej' fi iliyle kunılan cümlelerdir.

Dolaysz anlatım, teıim Sözlüklerinde veri]en ömeklerde, aİta.lan cümle ya & fiiliyle kurulan ana

cümlenin içine alınmış. ya da, de- fiiliyie kuıulıın ana cümle ile alitarılaıı cüınle a.asında iki noktı ( : )

konmuştur, Bu yapının her ikisinde de ıütaılan cümle, yaldımcı cümle dulumundadır; ıurcıık, ııralıırına
iki nokta konan cümlelerde, ana cümle ba5ta, aktarılan cümle, yani, yaldımcı cümle sondadır. Aynca, a_ı

fii]i ve tiirevleri de. Türkçenin değişik döneıı ve sıüıılıırında dcılaysız .!rı]aimliır için ku]lanılmıştır.
Do]aysız anlatlm, Türkçenin çok önemJi ve çok özel bir anlat]m biçimi olmakla birlikte, bugüne ka
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d.ır. üzerinde yetcrincc duıulmadığı kanısındayım. Bu bildiride, aktanlan cümlenin yerj,.ütanlma biçi
mi. nokta]ama işaıederiyle ilgili sorunlıu, do]aysız anlatıma bağlı düşümler gibi pek çok soruna değinme-

ye çiılışacağız; ayrıca, aktanlan metinler, dikkat çekmcsi gerekli olan yerlerde eğik yıuıyla yazıldı,

2. I}olaysz aıılahm fiilleri
Türkçede, iJski Türkçeden bcri ku]lanılan iki temel fiil vıırdır. Bun]ardan biri r/e (< ı,-/ fiili. diğcri

isc a1- fiili ve türevleridir; aıcaİ. bu iki temel fiil yanında. dolaysız aılatım için kullanılan ikinci derece-

den fiiller ve baş vuruiaı farklı ıuılatım yolları da vardır,

Dolaysüz anlahm için ku]lanılaı bu ikitemelfiilve tİrcvicri, Türkçenin muhtelif döncnicrinde ve Sa

halaında, yaygın olıırai kulliınülmıştır, Bu iki temel fiilden de- iıili, pck çok TüIk lehçesi ile birliktc, Ba
tü Türkçesinde de kullaılmını sürdürürkcn, d_)- fiili, Ban Türkçesine e,ı,ı türeviylc geçmişl ancak, Eski
Anadolu Türkçesi döneminden sonra kullaıımdıuı düşcrck ycrini tamamen de- fliIine !e türcvlerine br

rakmıştır.
Dcğişik dönem ve Süa metinlerinde d_1.-, lr_ü/t-, eüı (< d_),ı J fiilleriyle kurulan doiaysız anlaımlarda,

at, a\-ı1-, elt (< a.\-ıt-J fiiliyle oluşfuruian ana cümle başta bulunur; ancak, çoğu zaman, cüm]cnin sonu

na, de fiilinden oiuşaı ikinci bir yüklcm gctiıilir ve böy]ece altafılan cüınle, iki yükiemin arasrna altn-

mış olur.
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3. Dolaysız anlatım ve ciinı]e yap§ü

De- fii]i ile oluşturulan dolaysız ,mlatımlarda. ana cüm]c, aktanlan cümleyi içine alabildiği gibi, bazı

durumlıırda. iura cümlc bilita, aktaİlan çümle sonda da olabilmektcdir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla.

ay ve tiirev]eriy]e oluşhırul.ln dolaysüz anlatümlaldan, ana cüm]e baştı, yiudümcı cümle durumundııki ıü-
tanlaı cümle veya cümleler sonda bulunmakıadıL Buna göre, d?- ile oluştuıılan dolaysıZ an]atımlarda.

aktanlan cümle veya cümleier iç cümle olabileceği gibi. sonda da bulunabilmektedir. A_)- ve türcvleriyle

oluşfurulan cümlelerde isc. itrra cümle başta, aktaİlan cümle veya cünı]eler sonda bulunmaktıdür. Ana
cümlenin bqta, yardlmcı cümle durumundaki aktan]an cümle veya cümlelerin sonda bulunmasl duru-

munda. iki cümle ans,nda bağlaç varsa cümleler birbirlcrinc yapısal olarai bağlıdıılıır; ıuıciü, alada, iki
cümleyi birbiıine bağlayan bağlama unsuru yoksa. cümleler birbirlelinc ınantüki olarak bağlıdırlatr ve ıura

cüünlenin başta olma_sı dolayısıyla da iırada manhki bir devriklik virrdır. Bu biıkınrdan, başta olan aıa
cümlesiyle sonda olan yardımcı cümlesi birbirine mıuıtıken bağlanan " Melik el,itdi: ıiceıliir? ol ıldsiıdnı

üi./elrn ./ " (Korkmaz. l973:2l7), cümlesiyle; bqıali ana cümlesiyle oııdan sonra gelen yardımcı cüm-

lcsi bilbiine "ki" ile bağlanan " Eydijrler ki 'Her nesneıün tlirligi şı_ı,ladıı" (Ceıniloğlu, 199,1:l2]).

cümlesi arasındaki tck fark, birincidolayslz anlaımda iki cümlenin Türkçe kurallaİa göre doğıudan doğ-

ruya, ikinci dolaysız aılatımda, iki cümlcnin Farsça kulallala göre. "ki" bağlacıyla bağlanmasıdır.

Ana cümlenin başta, aktanlan cümle veya cümlelerln sıında bulunması ve arada herhııngi bir bağla

nıa ögesinin bulunmırması duıumunda, karşımıza, bu tiir cümlelerin birlcşik cümle sayılıp sayılınayaca-

ğı Sorusunu çıkamaktadır. Bu ttir dolaysız ıurlatımlarda, ana cümle i]e aktafıl ı cümlelcr alasında, yapı

sal bir bağhhk yoktur; ancak, iki cümle arasında manhki bir ilişki bulunmaktadır, Buna göre. aktarılan

cümle, mantıken ana çümlenin, özne vc yüklcın dışıüıdaki her hangi bir ögesi durumundadır. iki cümle

ıırasındıüi bağ isc çok güçlüdüri zira. ana cümleden sonra gelcn yardııncı cümle durumundaki aktaüma

cüm]e veya cümleler söylenmcdiği takdirde. ana cümlenin anlamı yetersiz ka]ünaktadır. Bu bağ o kadal

güçlüdür ki, Eski Anadolu Türkçesi önemiııdeki erı'li cümielel, ki'Si düşürülmüş bağlı birleşik cümle

iz]enimi doğurabilmektcdir.
De , ay , ayı , Ve .,_fı fiilleri ile oluştruulan dolaysız anlatım cümleleri yanında, bun]ann d]Şında dı

değişik ifadc biçimleri bulunmaktadır. Bu ifade biçimlcrindc dc aktanlan ifade. cümle içerisinde yer ala



bildiği gibi. ıına cüınlcdcn sonra da 8elebilmektedirler

5. Eski Tiikçede dolaysız anlatım
Eski Türkçedeki dolaysız anlahm cümlclcri, ıı ve.]) fii]leri veya bu fiillerin tiirevleriyle kurulur,

A. von Gabain. Eski Türkçedeki dolaysız ıuılalmla ilgiliolanık, "Ekscriya, bir ıııça yahut ançılalı
ti, ıidi y,ahü---- ıılıdı 'kiyle dedi' yüut, 'sordu' ile başlatılır- Ekseriya, sonuna bir ııdI 'dedi, söyledi',
o7ıi-rrlü (diye) rica efti' alan bir ı? (.,..) vd. ile bileİ demektedir- (;abain, "Hitap edilen şıüsa. .rin, nazik
bir ifade ile ise, sl; denil. 3, teklik şahıs scçilirsc. çok resmi olul" demekte ve "rlı8 l1,8 ba8+ti! biş ı,iiz
sıgunlarka isig öz buşı öitiı'(..) "ey ulu hükü,ndar, beş yüz sığın hayatını sadaka olarak versin" ömck
cümlesini veımektedir. Dolaylı aılatımda ise, sadece fiil yükleminin doIaysız ııJılatım şekline girdiğini.

bu anlatım (hitap) şeklinde, öZnenin bel tmc halinde bulunduğunu belinmektedir: "ol ınlıgıg 'ıtıklıın
ıı:ı:,ksız tirür' tip bilgiilig o1 (.. .) bu canlı yok olıunıu. bilinmek gcrckir (bu canlıyı, 'yok olmiu' diye bil-
mek geıekir.)" (Gabain, 1988: l 26).

5.1. Eski Türkçede ti- fıili ile dolaysu arılatım
Eski Türkçenin hem Göktürkçe hem de Uygur Tiirkçesi döneminde ti- fiilinin çekimli ve tip zarf-fi-

iJ biçimi. dolaysız anlatımlarda kullanılmıştıI:
türük k(a)ra k(a)m(a)g kxt(u)n (a)nça tiın(i)ş ill(i)g b«l(u)n (e)It(i)m il(i)m (a)mtı k(a)nt k(e)mke

il(i)g k(a)zg(a)nur m(e)n tir (e.)rm(i)ş k(a)g(a)nl(ı)g bd(u)n (e)rt(i)m k(a)g(a)n(ı)m k(a)nı ne k(a)g(a)nka

iş(i)g küç(ü)g biriir m(c)n tir (c)rm(i)ş (a)nça tip (a)bg(a)ç k(a)g(a)nka y(a)gı botmo)ş
"Türk avam tabakası şöyle demiş: "Devlet salıibi (bir) halk idim; devletim şimdi nerdc? Kimin için-
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4. Dolayslz arılatım ve noktalama işaİetleri
Dolaysız ıurlaımlıırda. anlattm]n dunımuna göre, belIi noktalıırna işııretleıi kullıuıılır. Aktanlıuı cüm-

le genel olaraİ hmak içerisine alınır, Ayrıca. ana cüm]e b§ta. aktanlan yardımcı cümle sonda bu]unu
yonja, ikicümle ırrasına iki nokta konmaİtadır. Ana ciimlenin yüklem dışındııki ögeleıinin aktınlan cüm-
leden önce gelmesi durumunda da, yardımcı cümle ile ana cümlenin unsurları ara§ına iki nokta konduğu
nu gijrebiliyoruz. Bu tür cümlelerde, iki nokta. sadece, iki cümle ıırasına değil. cümle ögeleıi aIasına da

konabildiğini göSteımcktcdiri

Mulı,ırrir: "İnsanın ııuığara t)evrinılen beri sı,ı,rıLmıdığı ınkiıaLarı nedir: bilir misiniz.?" dedi (Be
yatlı, 197l i127).

l'eıfik f'ikret dedi ki: 'Denek ki zat ı alinia(-e bö,-Le bir adaının eLleri naddeten temi. oLunca s&Ifu!"
(Beyatlı. l96tt:7)

Serap:
'Belki haklısınız" r]er,li. 'BeLki hıklısınız ama, kırşınızılakiLerin hissiyalnı rla düşinmeıiz lazl klı.

Bilmem 1-aıılış ını d|$ün|i\orum.' (T,ü:r-r, l999 b:2l).
Bi r de nb ire gö ğsüne ılaıandı Lar :

Para, dediler, para!
Ne parası?
,(o;1ıri 7-ıarası. (Esendal, l 98,1:4 l ).

KoLıınu saran aılım yanırulnkilere :

'Bir de Adrenalin yapacağım' ıleıli-
BaŞeftfuli:
'Sakıı kılnısa bari oğlan" dedi. 'Çotak kotla maııipiilde ı-ıe hıılt eder?"
Kanıır kitlbi:
" Kırıkıo alılırını" dedi. ' Ben de mühim sandıydı,r. " (Taner, l999b:30)



ülkeler f'ethediyorum]" der imiş. "Hııkıuı stüibi (bil) halk idiml hakıınım nerde? Hangi hakana hizmet

ediyonım?" der imiş. Biiyle deyip Çin hakanına düşman olınuş (Iekin. l988:l0. KTD. 8,9).

(46) amarılaİı inçe tip tiyürler .. (,17) biz öffe kişi ajunınta elken (48) kişi yalanukug ölürteçi çan-
tal(49)laI erdimiz (46)

"Bazılan şöyle der]er: 'Biz vaktiyle insıuılıır ileminde iken (48) insanlaİ öldüIen cetlat (49) idik" (Te-

kin. l976:145,250)
5.2. Eski Türkçede ay_ fıilİ ile dolaysz anlatım
Eski Türkçe döneminde, dolaysız arılabmda kullanılan a_r fiili, tiirevi olıın a,yır- fiili ile birlikte ve yaı

yana kullanılır. A}, fiilinin bünyesindeki -ı eki, fiilden lıil yapma ettir8enlik ekidir: ancak, ek, buıada,

ettirgenlik değil. kişinin bir syi kendisine Söyletmesi, dönüşlülük işleviyle kullanllmaktadır.
Kültigin ve Bil8e Kağan y.zütlartnda. .]_! ve 4üıa l'iilJerine rastlaunıyoruz. Tunyukuk yazıtında ise,

a,ı,- "dcmck. sözcülük etmek, beyirn etmek". d)ı "söylcmek" qrgma "denen. denilen" fıi]lerinin kulla

nıldığını görüyoruz (Tekjn. 1994: T. 5. 3l, 32). Uygur ınetinlerinde ise, hem.r)- hem de ıryr- fiili kulla
nılmış; ımcıü, dolaysız anlaım asıl olanİ /i fiili ve tiirevleriyle ilade edilmiştil Uyguı metinlerindcki

dolaysız anlaımlarda, ıi- ve aı,ıı- fiilleri yıınında, ",.,. tip ayıt " biçiminde iki lıilin birlikte kullanıldığı-
nı da görüyoruz:

kaltı suduna vişiıki bayagut ayıttı damadini şmnançka inçe tip dçmek okşatılıg mu, okşat]sız mu ol
tip.

"Kııldü ki, Srfa'd.ı p'l *he ch'ü chlln1 cha Tljccaı Vaisdkha, r?lııtıe DfuırııZııııa' şöyle diyerek so-

raI,. 'Sönme (nirodha) benzerli mi. benzenız mıdıro" 1Özönder, l9q8: ,19. 82, l l _]a 8- l0).

Ötrii suüni bay er erdni inçe tip ayıtur .. ne ogu*a ne tı]ta ın kültiiiüz erki
"Sonıa zcngin Sudhana cevheı şöyle deı ve sor,ır: 'Acaba hangi sebepten ve niçin güldünüz?"'(Tc-

kin, l976: l07, 228, 52/l5-16)

takı munda yigrek bilig sözlemiş
tükel bolsa ni'met tüker _]?ş a,mış (Arat, J979: l22. Nı. lM7)
6.2. Karüanlr Tiirkçesinde ay- ve a}rt- fiilleri ile dolaysu arılatım
Karahaılı Türkçesinin iki önemli eseri Diviılıü Lügati't-Türk'ü ve Kutadgu Bilig'i incelediğimizde,

d), fiilinin hem düz kullanımını hem de dolaysız, tıktarmılı üılatımünı göIebi]iyoruZ. Divanü Lü8ati'G
Türk'te, a,ı,ııot fiili, 36 yerde geçmcktedir. Bunl,urn, l4'ünde dolaysız anlatım cümlesi vardır, Bu 1,1do

2 2ı Man 2003 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Faİültesi Türk Dili ve Hdebiyatl
Bölümü'nün düzenlediği 7J0. ylında Kutad8u Bilig ve Diyani.i Lügdi'l Tüfk semPol)rmr'nda sunulan

Dilonü Lü|alt'l Tiirk'te ve Kuuıılgu BiIig'tle Aymak Fiili!-le Kurutan Dolaysıı, Anlaıun Cnnldırı Ü:,erinv

adlı biIdirimiZde konunun Kaİalıanlı Türkçcsindeki durumu incelenmiştir,
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6. Karahanlı Türkçesinde dolaysız anlatlm
Kaıahanlı Türkçesi döneminde, ıi,, a_y, ve ri_ylı fiilleri iie dolaysız anlatım yapılmıştıI2 . ESki Türkçe

döneminde olduğu gibi bu alanda da dolaysız anlatım asıl olank ,i fiiliyle yapılır.

6.1. Karüanlı Tıirkçesinde ti- İiili ve tiirevleri ile dolaysz arılatun
kayu Mte hacib tilese mini
ol ödıe klelıin tidi si):, tıizl (Arat. J979:7l. Nr. 560)

bakıp kördi ilig közin imledi
iş:dİetb|le kİlg oaur /.dı (Afat, l979: 94. Nr. 768).



)

laysız anlatmdıın biri, de 2 zarf-fiil ekiyle kurulmuştur:

Keldi naia e mıli Taı
Ayılım emıli 1,at
Kuşkı bcılııp et

Seni ıiler us btjri"Bma bir Tat 8eldi; ona: yat. kuşlara et ol: kuşlar. kufilar seni bekler. dedim." (DLT
I, 1980: 36l2)

fuıç ayur tübüm alıun. Kamıç ayur men ka,ıdo men= "Tencere der: Dibim a]tın. kepçe der: Ben ne

redeyim']" (DLT I, l986: 52 l0).
Eşek oyur başım btıLsa sıırulıırıtlıı suw içge| efi= eşek, başım esen olsa denizden su içerim. der

(DLT I, l986: 492-1 l).
Muş yakrıka ıegişmes, uyıır kişi neii rarrlşmııs= kcdi, iljılı yağa erişemez, elin malı yıuaşmız der

(DLT Il: 105-24).

Kutadgu Bilig'de de ıı_r- yıınında rı,ııı fiili de kullantlmış ve bu fiille de. dolaysız ıuılalmla ifade yo-

luna gidilmiştir, Buna görc, Divanü Lügati't TüIk a_ü,- fiili, Kutıdgu Bilig'de .]_r- ve .ry,/ lıilleıi ile dolay-

sız anlatrm için kullanılmıştır. Kutad8u Bilig'de. d_}- ve /l fiillerinin kullanım sıklığı birbirine yakındır.

AJ,r- ise daha a.,. kullanülmışttr (Arat, |919:11 45, 46-41 , 443.,145):

iletü nara açtı dün|a -rij?in

ayur körıııedüii mij bu hıkan yüzin (KB, 1919: 82\

i;zine bukıp a"dı men me bu kiin
tümen erdemim birle ild.e buruıı (KB, 1979:466)

alnfi hacib eıı.di ki;nLüi neteg

k?lip krı},d,o tüştüi ne ornui neıeg (Afat,1979: 67. Nr. 523).

7. Eski Anadolu Türkçesi döneminde dolaysu arılatrm
Eski Anadolu Tiirkçcsi döncminde, dolaysız anlatım için, asıl oiatü di- ve e_rı fiiJleri kullanılır; an-

cak. Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerindc seyrek olarai a_lrı, biçiminin kullanıidığı da göfliebilt,
Eski Anadolu Türkçesi döneminde bu iki fiilin yanında, farklı anlatım olanaklan yııraılarak, dolaysız an-

Iatıma gidilctiğini dc görüyoıuz. Aynca, Dede Korkut metninde, di- vc elı yanında. srıl/ıı, fii]i de kulla-

nılmıştır.
7.1. Eski Anadolu Türkçesi döneminde di- rrili ile dolaysız aıılatım
Eski Anadolu Türkçesi döneminde, de- fiili ile kurulan dolaysız eurlatım cünrleleri, iç içe birleşik

cümle veya ki'li birleşik cümle biçiminde olabilmcktedir. Aynca. asıl olııriık sonda bulunan ana yüklem,

bi\ta da bulunabilmektedir:
ltb ü dendanunun ol hüsn-i zckatınü diledüm
dld\kim;fari. degül ılürr ile yakuüa zekat (Ahmed i Dd'i, 200l: 250/3)

didjjfi bu caıı mıdur \a beılen di ı ikisi de

didim ki gül miılür ya semen didi ikisi de (Ahmed-i Dl'i, 2ü)l: 2850/l)

Nüh durdı, anı da!ı da'vetkıldl "Allah'a inanui" didi, "Beni peylamber biliin" didi (Cern:.loğlu,
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takı ınıınüla \i9rek a,-ur üık hanı
kııana ıaLavaç sii7 ul-sa ir]ni (KB, l9?9: 38l7)



l994: l19)
7.2. Eski Anadolu Türkçe§i döneminde e}.t- fiili ile dolaysız anlahm
Eski Türkçedeki .ı_ııı- fiiiinden gelen e,ı,ıı- fiili. Eski Anadolu Türkçcsi diincmiıdc, yaygın olarak kul

lanılünlştır. ESki Tiİkçe dönemindeki.]) ve ar,ı liilleriyle. Eski Anadolu Türkçesi dönemindeki erı fi-
ilinin iıer iki dönemdeki ortak özelliği. dolaysız iürlatım cümlelerinde, ırna cüınlc olanü yardımcı cümle
duruünundaki aktiinlan cümle veya cümlelerden önce ku]lanılmalandır, Hem Eski Tiirkçe hem Kıırüıuı-
lı Türkçesi hem de Eski Anadolu Tüıkçesi dönemlerinde, aı, ve ıı_ır- /._üı- lüillcrinin balta bu]unması.

Türkçe açısındıın oldukça ilginç bir durumdur, Aa--, d)rı- ve e_ü/-'lc oJuşturularr dolaysız arılaım cümlele
rinde, başta bulunıuı auıa cümle ile yirrdımcı cümle durumundaıki aktınna cümleleri, birbirlerine yapısal

olarai bağlı oJmasalar da mantıken bağlıdırlar ve aı]atım sııası biüımındıuı Türk sözdizinıinin temel ku-
ra]ı olan, a§ıl unsur Sonda yardımcı unsuI başta bulunur kuralınün aksine, devİik cümle özelliği taşımak

tıdr. B cümleler, yapıs.ü olmasa da ın.urtıken birbirlerine bağlıdırlar. Bu durum. Eski Anadolu Türkçesi
dönemindeki kul]anımlar için de geçerlidir:

çokdur (Korkmıu- |9'73: 20'7\.

atası eyitdi| i,- o1]ul çok naL harc itrlüi, nice dist eLe gettir.ıi' (Korkmaz. 1913:2]9).
Bukrat eydür: ,(ırkı,ldan s()nra olan buhrankıra i'tibar olına:, (Twama 562lüğü I: 324)

Hık Taila ol fıkir kullımna eydiserdir: Et benin.fakfuLerin (Tarama Sözlüğü I: 324)

Cebni] eyitti: Ya Adem bir dem teı,akt|f'€ı (Tarama söZ]üğü I: ]26)
Eytdi: "Gel" gcldi. Eytdi "Gn." girü gitdi (Ccınikığlu. l994: l23).
7.3. Di- ile eyt- fiillerinin birükte kııllanıldığr dolay§ız anlatın ar
E_rı ilc kuıulan dolaystz anlatım cümlelerinde, başta bulunan ve e}ı liilleriy]e oluştuı,u]an ana cüm

le yanında. cümle sonuna de, ijili getirildiğini dc görüyoruz. Bu tür cümle]erde, e)ı İilinin ./l ile des

teklenmesi ve elı'le kurulırn birinci ıura cümlenin başta. dı- ile kurulıuı ikinci ana cümlenin scında, ııkta-

nlan cümlenjn ofiada olması, kuvvetlendirme ihtiyacıyla ilgi]idir; ancak, bu ku]lantm biçimi, zamanla

..tı, fiilinin kullanümdan düşmcsi sonucunu da doğurmuştur, erı fiilinin cümlc başında, dl- ijilinin cüm
le sonunda kullıııılması. doğnıdaı doğruya bu iki fiilin kendi özelliklerinden kaynıklıuımııktadır:

Çoban böyle digç Kazan ü iıdi, 'aklü bt§ından gitdi, dünya'alem göZine karanğu oldı. aydul: Ağ
zun kurısun çoban, diliji çijr|sin çoba , Kadir senüi alnuia kııdı ıazsun çobafi d|.]| (Eı1in, l989, l03),
Bu cümlede, " Ağzuii kurısun çcıban, diLüi çürisün çtıban, Kalir senüii alnuiiı kuJa ;-aşun çobaü" cijfn
lesi aktarülan cümlc, "aydur" ilc "didi" çckimli flilleri de, .ma cümlelerin yüklemleridir. Bu cümlcdc, iki
arıa cümle yükleminden birisi başta, buna göre cümle n]antıken devıik, ikincisi sonda. buna göre cümle
düzdür,

eyittJi: hay merdek seıl atleıni gör b ne,-rJigün bilınezsin, giirr,lükLeri diişi ııice bilesin tlidi (Korkmaz,
19'l3:226\-

Ebü Yüsufcyitti: Teslimi dakı ikrarı her hılda reıa degül ılidi, soira rüci' eyleıJı. eytdı,. Her kanıla
cılurısa, teslimi ikrdrı reiadıı didi (Bilgin. l996: 60).

Aİdan ferişteler eytdilet "Tııfrrı saia ııhmet eyleıne.ıün" didiler (CemiloğJu. l994: l 3 l ).

Resül Hazreti, Ali'ye eyllti: Vargl Müslümank]rü Qm' ellegil, ttıl-uıuı diiğiiniine okugı1, dedi (Tara

ma Sözlüğü I:323)
Kiızlaı aydıır: ire: dıhı ilerü yaralum rlidi (Ergin. J989: 234).

7.,l. t}iğer lıiller ve kullanım biçimleri
Eski Anadolu Türkçesi döneminde, di- ve e},t, fiileıi yanında, farklı fiilIer ve anlatım yolları

ile de dolaysız anlatım olanaklan yaratılabilmiştir, Bun|aı, nida gel-, avai işit-, awıi gel , buıur ,

Dede Korkut'ta kuIlanılan sr»la- vb. fiiller ve kullanım biçimleıidir. Bu cümleler. genellikle, ki'li bir-
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leşik cümle yapısındadıı;

Nida getdi ki: " Ya can gücilc gir. hcm ginc gücile çtkastn," (Cemi]oğ]u. ]994| l26).
Buyurdu ki: "Suyı götiir." (Cemiloğlu, l99,1: l2l).
ol sanemleıe hiç söylemedi, dili dutuldı ve biı avaz işitdi kim; "Ya Halüd, vaktidür ki senden bir

peyğamber dünyaya 8eledür. v,ır 'aJımui kızın al. bu sırnemleri tcrk cyle." (Cemikığlu. l994: l43).
PeS. bir avaz işitdiler kim:" H'cetünüZ reva kıldum," (Cemi]oğlu. ]994: 1,13).

Bir avaz geldi ki: "kankı buludı dileniz, dilen." (Cemilıığlu, l994: l4,1),

Burada yoldaşlan soyia,ıış, göre]üm tlanum ne soylamış:

Kalkubanı Kıın Turalı yirüiiden tun geldüi
Yilisi kara kazıIık atui bufun bindüi (...) ( Ersin. l989: 19l)

8. ()smanlr Tiirkçesi döneminde de- fiili ile dolaysz an]atım
osmanlı Tiirkçesi döneminde, dola},sıZ anlatüm fiili olaJak./e fiili kullanılmıştır. e)ı fiili, Tarama

Sözlüğü'ndeki mctin ijmeklerinden izlediğimiz kad;ırıyla l6. yüzyıldan soırra kullanımdan düşmüştür.

Daha sonraki yüzyılJarda rasllanan ününferit kul]aıtım]ar, dönemi temsil etmeyip arkaik nitelikteki kulla
nımlardır. Bu döncınde de. de- fiili dışındııki fiırklı ımlalm biçimlcriylc, dolaysız aılatım yollitrüna da gi-

diJmiştir.

9. Tiirkiye Türkçeıinde dolaysız anlahm
Türkiye TüIkçesinde, dolaysız anlatım cümlcleri, asılolaı"k. d. liili ve türevleri ile oluştuıuluı: an

cıık, rle- fiili ve tiirevleriyle oluşturulaı dolaysız anlahmliır dışında. farklı yöntemlerle de dolaysız ıuıla-

ım yapılabilmektediı.
9.1. Türkiye Türkç€üii döneminde de- fiili ile dolaysu arılattm
Türkiye Tüıkçesinde. de fiilinin çekim eki veya fiilimsi eki alınış biçimleriyle vc de- fiilinden türe-

yen dryr, edaı ile de dolaysız anlatım cüm]elcri oluşturulabilmektediı.
9.1.1. Çekinıli de- fiiliyle kurırlıuı dolaysz anlatm cünıleleri:
Türkiye Tüİkçesinde. do]aystZ an]attm cüm]eleri. asıl olaraİ ıle- fiiliyle oluşnınılur. Ana cümlesinin

yüklemini oluşturan dc, iiili, dcğişik kiplcrlc çckimlenebilir, Bu tür dolaysız an]atım cüm]elerinde, genel

likle ana cümlenin yüklem dışındııki ögeleri başta. ,ıktıırıl.üı cümlc ()rtada, ana cümlcnin yüklcmi sonda

bulunmaktadır; ancak. ana cüm]esi devrik yapıda olaı cümleler de olabilmektedir.
9.1.1,1. Ana cünılesi düz yapıda olan dolaysz aİılahm cümıeleri:
Düz yapıdaki dolaysız ıurlatım cümleleıindcki diziliş, "ana cüınlenin öznesi, varsa ana cümlenin yar

dımcı ö8eleri+ aktarılan cümle veya cümleler+ anacümlenin yüklemi" biçimindediı. Asılve yaygın kul-
lanım ana cümlesi düz yapıda olan cümle tipleridir:

Ahmct Ha§im kcndisinc, "Blı dosı eı,iııle olnnsaydık, scninle boğazlaşırdım' demiş (Boysan,

2$5: 8l)
" Ben hep o\um" deısin "Temizlik işleri kaılrosuna ilk girdiğin zanınkt kıvrak küheylanım"' deısln

(Taner, 1999 b: l J.i.

9.1.1.2. Ana cünılesi devrik yapıda olan dolaysız arılahm cümleleri:
Ana cümlesi, devrik yapıda olan dolaysız anlatım cümlelerindeki sıralanış "aktırrılan cümlc vcya

cümleler + ana çüm]enin yüklemi + ana cümlenin diğer ögele.i" veya "aktanlan cümle veya cümleler +

ıına cümlenin yüklcmi + i*tıfılıür cümle veya cümleler " biçiminde stralanmaktadıI:
'Ştiyle saçağın alııu gelıı' diyordu kız (Taner. l999 b: l9)..

Bcnimki, donmuş ellcriylc sinirli harckctler yapa.rak e]imi tutal; yüreğinin üstiine kor:

Bdk derdi, na.ul çarpılıır! Kırk giine kııdır iilürsem sebep sensin! (orhan Kemal, 2ü)0: 7).
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Gazı
Dur, deıli, şu Reşat'La Ahmet i bulalım (Orhan Kemal, 2ü)0: lJ).

9.1.u. Eksiltili dolaysıZ anlatım ctimleleri:
"Ana cümlenin öznesi + vafsa aİa cümlenin yadümc] ögele.i + akİırılan cümie veya cümleler + ana

cümlcnin yİklemi" biçimindeki diziliş, b.ızen. ''ıura cümlenin öznesi + aktaİlan cümle vcya cümleler"

biçiminde olmııkta ve iuıa cümlenin yüklemi düşürülebilmektediI. Bırzcn de ana cümlenin bütain unsur-

lilrı düşürülebilmekte, düşürülen ö8eler, mctin bağlamından bel]i olmaİtadır. Bu tiİ aktamalalda, tıma

ğın kullanılmadığı da olabilmektedir. Bu tür eksiltili anlaımlara dıüa çok gazetclcrdcki haber bt§lrkla-

rında .astlamaktayızI

sonra. nokta memuruna dönerek:

Gördiin mii? İşte 
"-emln 

de eıi- Şinıdi ne ıliı,eceksin baLalım. (Esendal, 1984:6l).

Nedin mi? Ay güle ı-inı bai, Siz.e kim sğ,lenıişse yalan söylenıiş. Bir kre amcaının-rığlu, kardeş sa,

yLırı:, Stınra.--' (T,ııer, l999 b: 2l)
Ok,. Topçu elaı,a.ıı tliişmeli (Cumhuriyet, 03.03.2006: Nr. 29 367, 5/4).

Milli Gazete'nin ücretsiz dağlttığı kitap 'Erkeklere kıılını dljı,mc i:ıı'verilsiı.' (Cumhuriyet.03. 03.

2006: Nr: 29, 367, 6/6).

7nr|u: Erckığon'ın öninıle başımı ağrıIar girdi (Hüniyet, 03.03.2006: Nı 20854, 3/3),

Sony Eıicsson: Nrıllo _ı,ı leçne|i hedllemirorı: (Hüniyct, 03,03.2006: 20854. l3/3 l .

'TÜPRAŞ'ta polcmiğc giımeyiz' (Cumhuriyet. 03.03.2006: Nı: 29, 367. l3/2)..

9.ı.1.4. De- İiiliylc oluşturıılan ki'ti birleşik cünıle yapuındaki dolay§z an]attm cüIrıl€leri:

Ki'li birlcşik cümle yapüSındaİi cümlelerde, diziliŞ "ana cürı]c + ki + iki nokta ( : ) + aktanlan cüm-

le veya cümleler" ya da "ana cümle + ki + aktanlan cümle veya cümleleı" biçiınindedir:
Yılmaz Bey. dumanlıuın ıuasından diyoı ki: "İkna edemetlim: ııüfeıtlş gönıleıecek!.." \İlhın,lgc{).

ll4).
Doktor genç vc güzel kvl uzun uzun muayene etıikten sonla dedi ki| "o kiar olağantisrü ıağLıklü-

sını:. kt, niçin mıa_ıeneye geldlğinizi anlamıyoruıı. " (Boysan, 2005: 44).

Sonunda en yaşlı ağaç söz alıp demiş ki:
"Boşuna yoruluyonunuzl Biz baltaya ka§ı hiçbiı şey yapamayız." (Boysıın, 2005: 87),

Blr aıa cin gibi bir kız, yanıma usulcacük sokulul, iki yanını kollad]ktan sonIa:

- Ağabe1, der, ablanı diyor ki, beni seviıorsa diyor. Allah aşkını beklemesin cliyor. Korkulorum di,
yor, şimıli nertle.ise babam gelir camiden, ,ıahuı dı ağabeyim diyor, kırku,-orum dıyor.-. (O.han Kemal.

2000:10l )

9.1.2. Fiilirn§i eki alm§ de- fıiliyle kurıılan dolaysz anlahm ciiı eleri:

De fiilinin çekim eki almış biçimleri yıuıında, fiilimsi eki iılmış biçimleri ile de. dolaysız anlatım

oluşturulabi]mcktcdir:

"Bitti' demekiçin ağzınl açtr. Ağzındıın ]af ycrine istim boşaltür gibi bir ıshk çıktı (Tarıer, 1999: 24),

Her zamanki gam Ve umut kokteyli baklşlın. datıd dı derinleşmiştj, Öığki]er de boyuna ona. "F/l]/i

kılkıaııa urık!" dedikçe, "ne acelesi var ;-ahul " de),p duruyordu (Boys.ın. 2005: l98),

O da " Evet e;feıılim, bi:.lm Ala,ı Sarıkamış'a gidecektir." deyince yazıl,ı emıi getirftim (Yeıgiik,

2006: 98).

9.13. Diye edatı ile kurı an dolaysız an]atım ciiın|eleri:
Di)e edatı ile oluşfuruJan do]aysız anlatım cümlelerinde, dlı,e aktanlan cümle veya cümlelerden son-

ra gelir ve ıütarılıuı cümle i]e billikte edat gnbu oluşnuur:

Bir kadın "Al,ı/dı ıılldı " ğe bağırdı (Tıuıer, 1999 b: 16).

"Seliim! Nasılsın ve ne hitdesin'/ İyisin |nşallalıl " dıle sordum (Yergök. 2006: 108),
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Bakıyonunuz adıun reddediyor,. " Ben o mtizikten anlaınıım" ılile (Boysan, 2005: 9).

Kim biliı kaçıncı küvelerimizi içtikten sonra:

-Hangi otelıle kılııorsunuz? diye sordıı. oteLiniz temizmi bari| (orhan Kemal, 2(Xn: 44).

9.2. De- fıili dşındaki ar ahm yollan ile dolaysız anlahm
De- fiiliyle oluşfufulan dolaysıZ an]atımial dışında, dcğişik yönıemlerle de dolaysız eırılatım yapıla

bilmektedİ. Bu anlaımlar, ımı* içinde iç cümle olarak aktanlan dolaysız anlaımlar, iki noktadan son-
ra aktarıl.ırr dQlays]z anlatımla.r olarak iki gruba ayrılabilir. Dolaysız ıurlatımlıırda, aktanJan cümleyi iki
tlmaİ arasında tam olarak akrırmalar yanında, aktafılmasl gereken ciimleler tam hahllannyon a ttmi*
içindc yıüaşlk olarak veya mealen de aktanlabilmcktedir.

9.2.1. Doğrudan do"gruya aktarılan iç ciimleii dolaysz anlahmlar:
De- fiili dışındaki dolaySıZ anlatımlardaki sözdizimi, en çok. tımak içinde, "belirtisiz isim tamlama

sının tamlayanı biçiınindc aktifıliur cüm]e Veya cümleler + isim tamlamasının tamlananı + ana cümlenin
yüklcmi" biçimindedir. Ana cümlenin diğer ögeleri, aktanlan cümlcden iince veya sonra gelebilmekte
dir. Bazen, isimJeştirilerek aktarılıuı cüınlenin sıfıı da bulunıbılmektedır. İsım ıanılaması biçimindc ak-
tanlan cümle veya cümlelerin söz dizimi içindeki işlevi, içindc bulunduğu isim tamlamasının durumuna
göre değişmektedir. Bazcn de. lmıık içinde aktanlan cümlelerden sonra, yapım veya isim işlctme ekleri
de gclcbilmektedir:

istanbul'un yarattığı "sünepe. zibidi, düttiirü Ltyld" gibi sıfatlan çok kullanııclı; iİdam sahibi Cev-
dclBcy'e " ildhi Cevdet Bey, ilEhilerle güvey giresin. . ." hiıabıyla Adetı söyler gibi ydzı yazıırdl (Beyat
lı, l968:72 73),

" ]7'nıi Fırkı Koınuıanı gidiyor." seslerini duydum (Yergök, 2ft)6: 7l).
Enveı paşa da "Hiç, olmalıa bi Alaı, Kız1lkilise' ,,e ka.laı 4itınelidir," eınriıi vefiniş, kendisi ilcrlc-

miş (Yergök, 2006: 9(r.
" EJ'endiııı, bizim Alaı- çok La}-ıp |,erdiği için Başkomutan'ın emriyle ılinlenmekıedir. İmılıılu giıle

mem, " ca, abıy La kaıŞll4tım (YcIgirk, 2006: l 06).

Olayın bir "O lıaber ı,alanılır. Yaıınlıınmıılaıı önce baıu stırseıydınız, siae bilgi yerirdim" Li tıcıyül
var, (. . , ) (oktay Ekşi. Hürriyet, 04.03.2006: Nr, 20855, l / l ).

9.2.2. Yaklaşlk olarak aktar an iç ciinıleli dolaysız anlatrrılar:
Yakla§ık olank aktiırılan sözler, tam hatırlanamadığr zaman, ona yaktn bir biçimde veri]mektedir.

Bazen, yakl;şık ol.ırak verilen ifade, gibl edatı ilc edat grubu o]uştunnakta veya yaklaşıklığı "yollu" ke
limesiyle ifade edilmektedir.

Keşif kolu subayü " Emre aı,kırı olarak ttıpç$ia aıeş ettirneniz çok iyi oldu. Sizin buraya geMiğiniz
orduca bilinıli ye birLikLerin arasındı sisten ötijr|i olmısı muhıeınel yanlıştığın önüne geçitıli" gibi siiz
1eı söyledi (Yergök, 2006: 92),

Güneş batmadaD yanm saat önce de şu yolda bir emir geldi:

9'uncu Kolarılu Benrevaru kıırabry:ık-Pırnııus h.ıflırn çekilecektlr. Çekilme harekitıı1,a ul<şam fuı

ranlığı bastıktan stınra başlanırak, gayet sessizıe ışıkıız 1apılacakıı (Yergök, 2006:69,).

"Ödülü almanıZ size ne düşündürüyor?" _ro/lı sonı soran biı iki kişiye verdiğim yanıtlan da düşüne-
rek, iilül töreninde şöyle şeyleı söylemeği de tasar]amıştım (Karasu, l998: 98).

9.2J, İki noktadan soıua aktar an dolaysu arılahm ciimleleri:
Bu tiir cümlelef. "irıa ciimle + iki nokta ( : ) + aktanlan cümle veya cümlc]er" biçiminde dizilir. Bu

tiir dolaysız anlatımlalda, ana cümlc ile ııktanlırn cümleler, biıbirleıine yapısal olarak bağlı olmamakla
birlikte, ara]arında mantıki bir iIişki bulunmaktadür, Buna göIe, aktanlan cün]]e, mantıken ana cümlenin,
özne ve yüklem dışrndaki herhangi bir ögesi durumundadır, Aktirnlan cümle, bazen tımak içine alınma
yabilmektedir. Bazen, iki noktadım sonra yer alan aktanlan cümie veya cümleler, ana cümle içerisinde
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yer.dıırı "şu, şöyle" vb, sözlerin açüklaytclSl dunımundadır. Bu cümlelerdc, ana cümle ile aktffı]an cüm

le ansındaki bağ, de-, ırJ., .ü,L,ı / ?rı-'li cümlclerde olduğu kadar güçlü değildir.

Karısı ona soruyordu:

Caııım efenıli! Bu hürri!-et eredel-üniş, ne rcfu,n gelmğ?... (Esendal, l98,1: 34),

Mcktcp h(]cası da bunu ıınlayaraİ çocuklan ilfüiyc başlanırdı :

Şcl cennetin ırmııkkırı... (Esendal. l984: 36).

Kantarcı ya duymamış, ya duymamızlıktın gcl-mişti. Devam etti:

"Amı ne oldu soııra? Dünl-a onlaro da kalmadı. Kime kalmış bu dünya. Hepsi giılecek, hepsi--- Kra,
lı dı, milyoneri cle. I)üü1)-ü\-! ben |aratrüm.uıııankır... Bumu Kaftlağında sıı içeııler--." (Taner, ]999 b:

33-3,1)

kız bir kahkıüa anı:

"Nediın ni? Ay güleyin bari. Size kin sı4lenişse wlaıı sb\lemiş. Bir lıere aıııcamın ıığlıı, kardeş sa

üılırıı- Sonra...' (Taner. l999 b: 2l)
Tabur komutaılirrının yanına oturmadaJr iincc Fırka Komutanı y:ııına çağıımış şu emrı ıermişti:

"Alayınızç,tık kı_,-ıp vertliğinden bugün istirafuıt verildi. Önümiz.r,leki ıopçuların önüne birkaç nlibet-

ç,i çıkarın ve istirahıt e.iir. " (Yergök.2006: l09).,

Ha§taneye kaldınlan G. olayı şöyle anlattı: "Parkttı oyruırken ,ılanımıı gelen bir fu)peği sevnıek iste

din. Sahibi kız'Nasıl benlen izinsiz klip.ğini sevrsin' diJ-erak çıkıştı.'Ne oldu seı,di,-sem ulüp .s,iiıiirme

tlim y' ıleılim. Ancak, saçlmü çeklrek J-ere !atır.lü. Bil siirc boğuŞtüık. Eliulın kurtulup kaç,arken hu ke:

arkıwlaı gelip bıçaklaılı, " (Hürriyet, 05.03.2006: Nr. 20856. l6/8).

Yiııar lena halde hiddetli: 'Sl:lıı r,lrşliri \-a|naıa hakkınlz olamıı,! Son perdedc uyııılunuz!" \Boy
sıin.2ü]5: l2),

İki masa ijtcsinde. şiş suradı bir adam, elleriyle işaretlel yaparak. arkadaşına dert yanıyordu: "(?rı?al

Beı'i göreıııedim ama, muhaLJcak canııı, .ıenin iş oLdu. Olan baıa rılu;-or, kan adamıkıllı hastalanılı: üç

defa mi)racaat etlik, boş yıak yok dediler..." Öbürii başını sallıyor '.-.vıh yah!..' Sonrl stj||i değiyiri-
yrırlar: "Du|dun ınu, ,Aınerika (j4--." (İ|han, 1999| 15).

10. sonuç
Sonuç olıırıık, dolaysız anlatım. Türkçcnin her döneninde vc süasırda kullımıLınıştıı. Dolaysız ıuı-

latıın, ESki Türkçede. ı/-.ıü,- veya.]),. . Karahalıll Türkçesinde, ıi-, .ıf- vcya d,üla . ESki Anadolu Türkçe

sindc di- vcya el,r , Osnıanlı Tüıkçcsinde dc , Türkiye Tüıkçcsinde de t'iiliyle oluştuıulmaktadır,

Ti l di- / de- fiiiiyle o]uşfunılan dolaysız anlatım çümlelerindc. aııl olaraİ "ana cüınienin öznesi +

(va§a) yardımcr ögeleri + aktanlan cümle + ııJıa cümlcnin yük]emi" dizilimi csa5üırl anc.ü. ana cümle

nin ögelerinin farkJı biçim]erde. aktarılan cüm]eden önce veya sonra da yer alabildiği göriilmektedir. Ay-
nca, "ana cümle t aktifilan cümle" dizilişlerindc. yazıli metinlerde, iki cüınle arasına iki nt)kta ( : ) kon

ınaktadır. De, liilj i]e oluşturulaı dolaysız an]aımlıırda. "de- fiili ile oluŞfufulmuş yüklem + ki + aktürı-

ları cüm|e" dizilişinde ki'li birleşik cümleli dolaysız anlatımlır da kullanılmaktadrr.

A], , .r), ve e_ü,l- lıilleriylc kuıulan dolaysız ıuılatüm cümle]einde, d_f-, .]_}!t- veya Oı fiilleıiylc oluş,

tunılıur ırna cümle başta, aktanlan cüınlc sondadır, Çoğu zamıuı aktanlan cümleden soııra, de fiiliyle
o]uşnıru]muş ikinci bir ana cümJe yüklemi de bulunabilmektediı- Buna göre diziliş, "aıa cümle + aktan

lan cünrle" veya "aıa cüınle + aktan]an cümle + üi- / di- l da- |le oluşfurulan ikinci ana cümle yüklcmi"

biçimindedir. Ay,, a_vlı ve e_üı iIe oluşturu]an dolaySız anlat]mlarda, ana cümlenin başta. ya.rdlmcı cüm-

]enin sonü bulunması, Türkçenin "yaıdımcı unsur + ana unsur" dizilişinin dışında biı diziliş biçimidir.

Diğer bir deyişle devrik yapıda bir anlalm biçimidir. Benzer durum r/e fiiliyle oluştuıulan dolaysız ıur-

latımlarda da bulunmaktadır. Ana cümleyle aktarülan cüm]e veya cümlcler arasına iki noktanın konduğu



durumlad4 iki cümie arasındaii ilişki yapısal değil mantükidir, Aktanlan cümle, ki'li birleşik cümleier
de olduğu gibi, manıken ana cüınlcnin bir ögesi durumundadır.

Dolaysız anlatımlar, saıJece ti- l cli / d? yeya 0!- layıt, l qrı- temel fiillcri ije oluşturulmaz. Buniann
dışında "değişik fiillerle oluşnırulınuş ana cüınle + iki nokta ( : ) + ıktaılan cümle" veya "belirtisiz isim
tiünlamasınln tamlayanı biçiminde ol,ıJı aktanlan cümle veya cümielel + isim tamliünasünın tamlanan] +

ana cümlenin yüklemi" biçimindeki diziiişlcrle de do|aysız ıurlatımlır yapılabiJmektedir.

Dolaysız anlatımlarda, açıkça sezilen düşüm]eI yanında, cüm]elerin dcrin yapılarındıur sezilen farklı
bol una ıiülıimlerin olduiunu da eörmckr) i/.
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