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ORHAN PAMUK’UN ROMANLARINDAKİ 
DOLAYLI VE DOLAYSIZ ANLATIM TÜRLERİ ÜZERİNE

GÖTZ, Manfred
ALMANYA/GERMANY/ГЕРМАНИЯ

ÖZET

Orhan Pamuk romanlarında geçen kişilerin söylediklerini, düşündüklerini, 
endişelerini vb. roman metinlerine nasıl yerleştirmiştir?

Ünlü Türk yazarı, hikâyelerindeki kişileri konuştururken, hem dolaysız söz, 
hem de dolaylı söz türünden yararlanır. 

“Niye susuyorsun?” dedi kadın gülümseyerek.

“Susmuyorum,” dedi Galip.

“Anasının gözü gibi gibi gözüküyorsun, ama saf mısın yoksa?” dedi kadın 
yapmacıklı bir merak ve öfkeyle. (Kara Kitap, s. 138)

Diyaloga özgü olan dolaysız söz türünün yanıbaşında sık sık dolaylı söz 
türünü de kullanır. Örneğin:

“Türkan Şoray’ını sevdin mi?” “Sevdim.” “kurtar o zaman beni şu hayattan, 
kurtar beni, çıkar beni buradan, al beni, başka bir yere gidelim, kaçalım, evlenelim, 
yeni bir hayata başlayalım.”

Hangi oyunun, hangi filmin parçasıydı bu? Galip kararsız kaldı. Belki de 
bu kadınınistediği de buydu. Galip’e evli olduğuna inanmadığını söyledi; evli 
erkekleri iyi tanırmış çünkü. Evlenirlerse 56 Chevrolet’yi Galip kurtarmayı 
başarırsa birlikte boğaz gezisine çıkacaklar, Emirgân’da kâğıt helvası alacaklar, 
Tarabya’da denize bakacaklar, Büyükdere’de yemek yiyeceklerdi. 

“Büyükdere’yi sevmem” dedi Galip, 

“O zaman boşuna bekliyorsun O’nu” dedi kadın. Hiçbir zaman gelmeyecek 
O.” (Kara Kitap, s. 144)

Alıntıladığım bu metin, söz türü bakımından iki bölümden oluşur: Oyuncu olan 
kadın ile Galip’in aralarındaki konuşmalar (dolaysız söz biçiminde aktarılmıştır.), 
bir de dolaylı söz biçiminde nakledilen Galip’in düşünceleri ve kadının iddiaları, 
beklentileri. Diyalog bölümü hikâyenin ön planını oluştururken dolaylı söz 
biçiminde anlatılan bölümü ise bunun arka planı olur. Bir hikâyenin arka planında 
bulunan metnin görevi genellikle durumu betimleyici, yorumlayıcı mahiyettedir. 
Yazar bu amacı güderek İDİ’li bir anlatım tarzını yeğlemiştir. Diğer yandan bu 
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metin dahi biçimsel yönden “rölyefli”dir, çünkü yazar, kadının Galip’le ilgili 
olarak inanmadığı hususu -dığını söyledi biçiminde, inanmamasının nedenini 
imişli olarak beyan etmiştir. 

İdi’nin fonksiyonu, belirli bir durumun, bir niteliğin geçmişe ait olduğunu 
ifade etmekten ibaret olduğuna göre aynı zamanda romanda geçen esas eylemin 
(Handlung) içinde geliştiği durumu anlatmak için de elverişlidir.

İMİŞ ise, fonksiyonu itibariyle söylenenin bu bağlamda bir başkasına ait olma 
özelliğini belirttiği için bu husus ön plana çıkar, söylenenin içeriği ise arka planda 
kalır. Bir başka deyişle imiş’li olan bir ifade bu yönden idi’li ifadenin tam tersi 
olur (ve kadının Galip’e neden inanmadığını anlatmak için uygundur.)

idiğini söyledi’li dolaylı söz türü idi’li ve imiş’li söz türleri arasında nötr’dür. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, dolaylı anlatım, dolaysız anlatım.

---

Türkçede dolaysız anlatım (direct speech), konuşmacı ya da yazarın kendi 
fikirleri ve duygularını dile getirirken ya da bir şey anlatırken kullandığı anlatım 
türüdür. Bu cins metinlerin yüklemlerinde -di-, -yor-, -mekte-, -ecek-, -r-, e-, 
-meli- ve, bağlamına göre, idi-, -miş-, imiş- eklerinden biri veya birkaç tanesi 
bulunmaktadır. Bir başka kişinin söylediklerine gelince konuşmacı ya da yazar 
bunlardan haberdar olduğuna göre yine yukarıdaki eklerden yararlanarak kendi 
ifadesiyle onun verdiği bilgileri dile getirir yahut da alıntıladığı sözlerine diye 
anlattı, diye söyledi, diye sordu; dedi, diyor, der, demiş gibi eklemeler yaparak 
aktarır. Bu tür metinler de aynı kategoriye girer.

Bilindiği gibi konuşmacı ya da yazar bir başkasına ait olan anlatımı aktarırken, 
kendi ifadesinin bir başkasınınkine dayanmakta olduğunu vurgulamak istiyor ya 
da bağlamı bunun ifade edilmesini gerekli kılıyorsa -miş-, imiş- eklerini kullanır. 
Bu tür metinler dolaylı anlatım (indirect speech) kategorisine girer. Çünkü onların 
yerine ‘... -diğini/-eceğini/-mesini söylüyor/söyledi (anlatıyor/anlattı) türünden 
cümleler de kurabiliriz. 

Başımdan savmak için başka bir zaman gelmesini söyledim. Geleceğini 
önceden yazdığını hatırlattı bana, ‘zaten başka bir zamana’ da vakti olmadığını 
söyledi; hemen cevaplandırabileceğim iki soru soracakmış, ayaküstü bir cevap 
verebilirmişim. Berberin konuya doğrudan doğruya girmesinden hoşlandığım 
için soruları hemen sormasını söyledim. (Kara Kitap, s. 172)

Metin çok kısa bir diyalogdan ibaret. Yüklem yapısına bakılırsa dolaylı 
anlatım türündendir. Dikkatinizi çekmek istediğim metnin bir özelliği ise, yazarın 
ilk üç cümlesine uyarak ... soracağını, ... cevap verebileceğimi söyledi değil, ... 
soracakmış, ... cevap verebilirmişim diye yazdığıdır. Bunun nedeni ortadadır: 
Metni tekdüzelikten kurtarmak için bu ifade değişikliğini seçmiştir, ondan.
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Yukarıda belirttiğim gibi -miş-'li, imiş-'li metinler bağlamlarına göre ya 
dolaysız ya da dolaylı anlatım türüne ait olabilir. Bu da özellikle Almanca gibi 
bildirme ve isteme kiplerini birer ayrı dil kategorisi olarak kapsayan dillere 
tercüme yapılırken çok önemli bir husustur. Nitekim Almancada dolaysız 
anlatımda hep bildirme kipi kullanıldığı gibi isteme kipi dolaylı anlatım türüne 
ait metinlerde bulunmaktadır. Benim Adım Kırmızı adlı romanından seçtiğim bir 
örnekle bunu açıklamak istiyorum (s. 427)

“Korkmayın.” dedim. (Zeytin) “Burada günlerce gizlenebiliriz.” // 
“Korkmamız gereken kişi belki aramızdadır diye korkuyoruz,” dedi Kara. // 
“Bunu düşündükçe ben de korkuyorum,” dedim. “Çünkü ben de bu söylentileri 
duydum.” // Bostancıbaşı’nın adamlarından nakkaşlar bölüğüne dedikodular 
yetişmiş, Zarif Efendi’yi ve rahmetli Enişteni katledenin artık gizliliği hiç 
kalmamış o kitap için göz nuru dökmüş bizler arasında olduğu söyleniyormuş. // 
Enişte’nin kitabı için kaç resim yaptığımı sordu Kara. 

Türkçeye vakıf olan herkes, ‘... dedikodular yetişmiş’ cümlesinin burada 
söylentiye ait olmayıp belirli bir durumu anlatmakta olduğunu, dolaysız anlatım 
türü olduğunu, halbuki ‘... katledenin artık gizliliği hiç kalmamış’, ‘... bizler 
arasında olduğu söyleniyormuş’ başka kişlere ait dedikoduları –dolaylı anlatım 
türünde– aktardığını bilir. Metin böylelikle üslup açısından rölyefli bir yapı 
kazanmıştır. 

... karımla gülüşe gülüşe konuştuklarımızı, bu çatık kaşlı Kara’ya da 
anlatacaktım ki, nakşetmenin hayatı sevmek demek olduğunu anlasın, ama o çok 
ayıp bir şey sordu bana. (Kelebek) // Zavallı Zarif Efendi’nin nerede olabileceğini 
biliyor muşum acaba? // Ne zavallısı! Beş para etmez bir taklitçi, tezhibi 
yalnızca parası için yapan, ilhamı kıt bir budaladır, demedim. “Hayır,” dedim. 
“Bilmiyorum.” // Erzurumlu vaizin çevresindeki saldırganların Zarif Efendi’ye 
bir kötülük yapmış olabileceğini düşünmüş müydüm hiç? // Kendimi tuttum ve, 
o da onlardandır, demedim. “Hayır,” dedim. “Niye?”

Kara’nın kıskandığı ‘meslektaşı’ Kelebek’e bu iki soruyu sorması, Zarif 
Efendi’nin kayıp olmasından dolayı sıkıntılı oluşunu gayet iyi dışa vurmaktadır. 
Çünkü birinci sorusunda, onun Zarif Efendi’nin nerede olabileceğini merak 
etmesi, Kelebek’in buna dair bilgisi olup olmadığını, ikincisindekinde ise 
Kelebek’in Zarif Ef.’nin akıbeti hakkında neyi düşündüğünü öğrenmek istemesi 
ön plandadır. 

İdi-’li dolaylı anlatım türüne gelince...

1. (Şoför) birbirini tutmayan hava durumlarını dinlemekten hoşlanıyordu. İç 
Anadolu’da yağmur bekleniyordu, beklenmiyordu. Batı Anadolu’nun iç kesimleri 
yer yer sağanak yağışlıydı, parçalı bulutluydu, bulutsuzdu. Bu parçalı bulutların 
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altından ve korsan filmlerinden ve masal ülkelerinden çıkıp gelen karanlık 
sağanakların içinden geçerek altı saat yol aldık. (Yeni Hayat, s. 106)

2. (...) ve benim gibi heriflerin en belirgin kişisel özelliği olan yürüyüş 
üslubunda (...) bana yakın bir şeyler olduğuna hükmediyordum ki, bana sordu 
(Osman): Kahvaltı niyetine birşeyler yemiş miydim, yer miydim, istasyon bir 
kahve vardı, çay içer miydim. Fırından sıcak sıcak iki açma aldı, bir bakkala 
uğrayıp yüz gram kaşar peynirini dilim dilim kestirip yağlı kâğıda sardırttı. (...) 
(Yeni Hayat, s. 198)

3. Bu beyaz saçlı, asık suratlı yaşlı kadın (yani ilkokulun son sınıfındayken 
O. Pamuk’un yaşlı kadın öğretmeni) “dinimizin güzelliklerini” (...) bir akılcılık 
ve faydacılık estetiğiyle sınıfa heyecanlı anlatırdı. Ona göre Hazreti Muhammed 
orucu (...) sağlığa iyi gelen bir “perhiz” olduğu için de o kadar önemsemişti. 
Ondan yüzyıllar sonra güzelliklerine düşkün şimdiki Batılı kadınlar perhizin ne 
kadar hayati bir şey olduğunu keşfediyorlardı. Namaz da zaten kan dolaşımını 
artıran, gövdeyi zinde tutan bir çeşit jimnastikti... (İstanbul, s. 173 vd.)

Orhan Pamuk’un romanlarında bunlara benzer belgeler fazladır. Aralarından 
seçtiğim bu üç örnek metnin ortak yanını şöyle yorumlamak istiyorum. Birinci 
metindeki ‘hoşlanıyordu’ ve üçüncüsündeki ‘anlatırdı’ yüklemleri belirli birer 
geçmiş zamana ait olan durumu anlatıyor. Bağlamları hikâyedir. Birincisindeki 
‘bekleniyordu’, ‘beklenmiyordu’ ... ‘sağanak yağışlıydı, parçalı bulutluydu, 
bulutsuzdu’ ile anlatılan özellikler ise, konuşucunun okuduğu belirli bir şimdiki 
zamana ait günü hava durumunu yansıtan hava raporudur. Bunların içeriği 
ön plandadır. Üçüncü metne gelince O. Pamuk yaşlı kadın hocasının İslam'ın 
farzlarıyla ilgili olan fikirlerine değinerek kendi sözleriyle aktarmış ve bunu 
yaparken kadının söylediklerini ağzından dinlemiş olması özelliğini değil, onların 
içeriğini kendi anlatımının ön planına koymak istediği için idi- ekini seçmiştir. 

Araştırmalarımı şöyle özetleyebilirim: Dolaylı anlatım türü yalnız -diğini/-
eceğini/-mesini + söyledi türünden olan cümleleri değil, bağlamlarına göre -miş-, 
imiş- ve idi’li yüklemlere sahip cümleleri de kapsar. Dolaylı anlatım kategorisine 
giren -miş-, imiş-’li metinlerde, metnin bir başkasına ait olması anlatımın ön 
planına çıkmaktadır; idi-‘li metinlerde ise bunların içeriği ön plandadır. 


