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ÖZET 

Türkiye Türkçesi a�šzlaršnda fiil i�letimi sšrasšnda 
kullanšlan ekler, önemli fonetik de�i�iklikler 
göstermektedir. Bütün Türkiye Türkçesi a�šzlaršnda ortak 
olarak kullanšlan bu ekler, bölgeden bölgeye hatta aynš 
bölgede bulunan yakšn köyler arasšnda farklš ses 
özellikleriyle kullanšlmaktadšr. Bu ekler arasšnda en çok 
de�i�ikli�e u�rayan ve bölgenin etnik yapšsšnš belirlemede 
anahtar konumunda olan ekler, gelecek zaman ve 
�imdiki zaman ekidir.  

Bursa yerli a�šzlaršnda …(I)yor �imdiki zaman 
ekinin a�šrlšklš olarak sonundaki r sesi dü�ürülmü� ve 
yanšndaki ünlü uzatšlmš� biçimde kullanšlmaktadšr. 
Gelecek zaman eki …AcAk ise ba�šndaki ünlü dü�ürülüp 
ikinci hecedeki ünlüsü inceltilmi� biçimde kar�šmšza 
çškar. Bu eklerin kullandš�š ki�i eklerinde de bazš de�i�ik 
kullanšmlar göze çarpmaktadšr. 

Bu makalede Bursa bölgesi  yerli a�šzlaršnda söz 
konusu eklerin ve di�er fiil i�letme eklerinin durumu 
ortaya konulacaktšr. 

Anahtar Kelimeler:  Türkiye Türkçesi A�šzlarš, 
Fiil ��letimi, Bursa Yerli A�šzlarš. 
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VERB PROCESSING IN BURSA LOCAL DIALECTS 
 

ABSTRACT  

The affixes used during the verb processing in the 
Turkey Turkish dialects show important phonetic 
variations. These affixes, which are commonly used in all 
the Turkey Turkish dialects, differ from one region to 
another, even from one village to another in the same 
region, in having varying phonetic characteristics. Of 
these affixes, those which undergo change most 
frequently and function as a key to the determination of 
the ethnic structure of the region in question are the 
future tense and present continuous tense suffixes.  

In Bursa local dialects, the final phoneme /r/ of 
the present continuous tense suffix …(I)yor predominantly 
was omitted and the neighboring vowel was lengthened. 
However, we observe that the initial vowel of the future 
tense suffix …AcAk was omitted and the back vowel /a/ 
was changed to the front vowel /e/ in the second 
syllable. We come across some different uses in the 
person suffixes following these suffixes.  

In this article, it is aimed to put forth various 
uses of the affixes in question and other verb processing 
affixes used in the local dialects of Bursa.   

Key Words:  Turkey Turkish Dialects, Verb 
Processing, Bursa Local Dialects.  

  

Türkiye Türkçesi a�šzlaršnda fiil i�letimi sšrasšnda kullanšlan 
zaman ve ki�i ekleri önemli fonetik de�i�iklikler göstermektedir. 
Bütün Türkiye Türkçesi a�šzlaršnda ortak olarak kullanšlan bu ekler, 
bölgeden bölgeye hatta aynš bölgede bulunan yakšn köyler arasšnda 
farklš ses özellikleriyle tespit edilmektedir. Bu ekler arasšnda en çok 
de�i�ikli�e u�rayan ve bölgenin etnik yapšsšnš belirlemede anahtar 
konumunda olanlar gelecek zaman eki ve �imdiki zaman ekidir. 

Bu makalede yakla�šk dört yšldan bu yana yürütülen Uluda� 
Üniversitesi destekli "Bursa Yerli A�šzlaršnšn Derlenip �ncelenmesi" 
adlš proje kapsamšnda Bursa da� köylerinden derlenen metinlerin fiil 
çekimi konusunda sundu�u malzeme de�erlendirilmeye çalš�šlacaktšr. 
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19. yüzyšlšn ba�laršndan itibaren Osmanlš topraklaršna do�ru 
gerçekle�en göç hareketinden en çok etkilenen illerden biri Bursa 
olmu�tur. Bursa ili genelinde Kafkas ve Rumeli göçmenleriyle az 
sayšda olan Tatar göçmenlerinin merkez ba�ta olmak üzere 
Karacabey, Mustafakemalpa�a, Gemlik, Yeni�ehir, �znik, Orhangazi 
ve �negöl ilçelerinde yerle�mi� olduklarš görülmektedir. Göçmen 
iskânšndan neredeyse hiç etkilenmeyen ilçeler ise bugünkü adšyla 
Harmancšk, Büyükorhan, Orhaneli ve Keles'tir. Orhaneli ilçesinde 
Çanak ve Osmaniye adšnda iki köye Batum göçmenlerinin 
yerle�tirilmi� oldu�una dair bilgiler bulunsa1 da göçmenlerden en uzak 
kaldš�š dü�ünülecek olan ilçeler bunlardšr. Göçmen unsurlaršn 
bulunmadš�š ya da bu unsurlardan uzakta kalan ilçeler Uluda�'šn 
eteklerinde bulunan ilçelerdir. Bursa yerli a�šzlaršnšn dil özellikleri 
ortaya konmaya çalš�šlšrken yöresel dil özelliklerinin daha fazla 
korundu�u dü�ünülen bu da� ilçelerinin köylerine öncelik tanšnmš�tšr.  

Bursa da� köylerinden derlenen metinlerde Türk dilinde fiil 
çekiminde kullanšlan bütün zaman, kip ve ki�i eklerine ait örnekler 
tespit edilememesine ra�men derleme metinleri özellikle a�šz 
gruplaršnš belirleme konusunda büyük önem ta�šyan �imdiki zaman ve 
gelecek zaman ekleriyle ilgili zengin malzeme içermektedir. Bu 
yüzden öncelikle �imdiki ve gelecek zaman çekiminde kullanšlan 
zaman ve ki�i ekleri ele alšnacak, ardšndan di�er kip ve zamanlardan 
söz edilecektir.  

� �MD�K� ZAMAN …(I)yor>…(I)y� /…(I)yo/…yo 

1. teklik ki� i …(I)yon/…(I)yom 

2. teklik ki� i …(I)yoñ 

3. teklik ki� i…(I)yo/…(I)y� 

1. çokluk ki� i …(I)yoz/…(I)yos 

2. çokluk ki� i …(I)yoñuz 

3. çokluk ki� i …(I)yolÀ(r) 

Batš Anadolu a�šzlaršnda genel bir özellik olarak kar�šmšza 
çškan r sesinin hece sonunda ve kelime sonunda önündeki ünlüyü 
uzatarak dü�me e�ilimi,2 di�er Batš Anadolu a�šzlaršnda tespit edildi�i 

                                                 
1 Muammer Demirel, "Bursa'nšn Zenginli�i Göçmenler", XIX. Yüzyšlda 

Bursa'da Göçmen �skanš, Osmangazi Belediyesi Yayšnlarš, Bursa 2008,  s. 45…48. 
2 Leylâ Karahan, AAnadolu A� šzlaršnšn Sšnšflandšršlmasš, Türk Dil Kurumu 

Yayšnlarš, Ankara 1996, s. 129. 
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gibi3 Bursa yerli a�šzlaršnda da belirgin bir biçimde kendini 
göstermektedir. 

Bursa yerli a�šzlaršnda …(I)yor �imdiki zaman ekiyle ilgili 
olarak istisnasšz bir �ekilde ortaya çškan durum, ekin sonundaki r 
sesinin dü�ürülmesidir. biliyoz~bilyoz, bilyolÀ, geliyo, gelyola, 
yapšyo, veryoz, yapyoz, oturuyomu� gibi.  

Ekin sonunda bulunan r ünsüzünün dü�ümü, yiyiyolÀ, 
veriyolÀ, getiry�mu�, Úaçy�, aly�, dury� gibi birçok örnekte ekin 
ünlüsünü uzatmakla beraber ünlünün uzun telaffuz edilmedi�i 
örnekler de mevcuttur. parçalšyo (Keles…Dedeler) 

Derlenen metinlerde ço�unlukla göremiyom (Harmancšk…
Akalan), bilmiyom (Harmancšk…Akalan), bilmiyo (Harmancšk…
Akalan), göremiyo (Harmancšk…Akalan) örneklerinde oldu�u gibi 
�imdiki zaman ekinin ba�šndaki y ünsüzünün daraltšcš etkisi 
görülmektedir. Buna kar�šlšk söz konusu daraltšcš etkinin tespit 
edilmedi�i örneklerin sayšsš da az de�ildir. s�leyolÀ (Büyükorhan…
Zaferiye), kitmeyolÀ (Orhaneli…Gümü�pšnar), gir�meyo (Orhaneli…
Gümü�pšnar), durmayo (Keles…Dedeler), olmayo (Orhaneli…
Gümü�pšnar), a�layoz (Orhaneli…Demirci), yapamÀyoz (Büyükorhan…
Zaferiye). 

L. Karahan'šn �imdiki zaman ekiyle ilgili olarak verdi�i 
örnekler, y ünsüzünün önündeki geni� ünlünün korunmasšnšn �zmir, 
�zmit, Bartšn gibi illerde de tespit edildi�ini göstermektedir4. Aynš 
durum, yapmayalÀ, yolleyïlÀ, v�meyolÀ örneklerinde görüldü�ü gibi 
Kütahya yöresi a�šzlaršnda da mevcuttur5. 

Bunun yanšnda olumsuzluk ekindeki ünlünün tutmoyo 
(Keles…Düvenli) örne�inde oldu�u gibi yuvarlakla�tš�š, ödeyem�yöz 
örne�inde oldu�u gibi uzadš�š ve …yor ekindeki ünlünün inceldi�i 
birer örnek de tespit edilmi�tir. 

Ünsüzle biten fiillerde �imdiki zaman ekinin ba�šndaki dar 
ünlü ço�u kez korunmu�tur. getiriyo (Keles…Dedeler), varšyo (Keles…

                                                 
3 Emin Eren, ZZonguldak…Bartšn…Karabük � lleri A� šzlarš, Türk Dil Kurumu 

Yayšnlarš, Ankara 1997, s. 69…70; Zeynep Korkmaz, NNev�ehir ve Yöresi A� šzlarš, 
Türk Dil Kurumu Yayšnlarš, Ankara 1994, s. 109; Tuncer Gülensoy, KKütahya Yöresi 
ve A� šzlarš (�nceleme, Metinler, Sözlük), Türk Dil Kurumu Yayšnlarš, Ankara 1988, s. 
65; Ahmet Gün�en, KKšr� ehir ve Yöresi A� šzlarš (�nceleme, Metinler, Sözlük), Türk Dil 
Kurumu Yayšnlarš, Ankara 2000, s. 76; Mehmet Ali Yolcu, KKepsut Yöresi Karakeçili 
A� zš, Uluda� Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basšlmamš� Yüksek Lisans 
Tezi), Bursa 2005, s. 77. 

4 Leylâ Karahan, aage, s. 46. 
5 Tuncer Gülensoy, aage, s. 105. 
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Dedeler), geliyo (Keles…Dedeler), bidiriyo (Keles…Baraklš), veriyo 
(Harmancšk…Akalan), görünüyo (Büyükorhan…Zaferiye), oluyo 
(Büyükorhan…Zaferiye), kesiyo (Keles…Da�dibi), çÀršyo (ça�šršyor) 
(Keles…Da�dibi) gibi. 

Ünsüzlerle biten fiillerde bazen ekin ba�šndaki dar ünlü 
çevre a�šzlarda da öldüryïn, oturyo örneklerinde oldu�u gibi6 
dü�ürülmektedir. çalš�yo (Orhaneli…Gümü�pšnar), veryo (Harmancšk…
Akalan), atyoz (Harmancšk…Ye�ilyurt), yapyoz (Orhaneli…Demirci), 
bilyoz (Orhaneli…Demirci), Àlanyo (a�lanšyor) (Orhaneli…
Gümü�pšnar) gibi.  

Derleme metinlerinde ekin ba�šndaki dar ünlünün a�šrš kšsa 
ünlüye dönü�tü�üne dair herhangi bir örnek tespit edilmemi�tir.  

Çok sšk olmasa da ses dü�meleri sonucu, bazš örneklerde 
�imdiki zaman çekiminde ikizle�meler görülmektedir. yiyi…yo…z 
>>yiyyoz (Keles…Da�dibi), gaççšyoduk (Keles…Da�dibi), duyyoduk 
(Harmancšk…Akalan), geddiyolÀdš (Keles…Da�dibi). 

Ayršca di�er örneklerden farklš olarak topleyoruz 
(Harmancšk…Dutluca) çÀkšyorus (Büyükorhan…Bayšndšr), g�çiriyoz 
(Büyükorhan…Bayšndšr), gönderiyorom (Büyükorhan…Bayšndšr), 
yÀpšyoruz (Harmancšk…Dutluca) Úïyorduk (Keles…Da�dibi) gibi az 
sayšda örnekte …(I)yor ekinin sonundaki r ünsüzünün korundu�u da 
tespit edilmi�tir. 

�imdiki zaman çekiminde kullanšlan ki�i ekleri, di�er Batš 
grubu a�šzlaršnda da tespit edildi�i biçimde7 göremiyom (Harmancšk…
Akalan), Úonu�amayon (Keles…Dedeler), yapšyon (Keles…Da�dibi), 
dakšyon (Keles…Da�dibi), çÀršyon<ça�šršyon (Keles…Da�dibi), biliyon 
(Harmancšk…Akalan), isteyon (Keles…Baraklš) örneklerinde oldu�u 
gibi 1. ki�ide …yo…m~…yo…n biçiminde ikili kullanšm sergilemektedir.  

2. ki�i için kullanšlan ki�i eki ise topluyoñ (Keles…Da�dibi), 
d�yoñ (Orhaneli…Demirci), biliyoñ nu (Keles…Da�dibi), biliyoñ mu 
(Harmancšk…Akalan), bilyoñ mu (Harmancšk…Ye�ilyurt), �a�šryoñ 
(Harmancšk…Ye�ilyurt), Úavuruyoñ (Keles…Da�dibi) örneklerindeki 
gibi ñ'dir.  

Bu çekimde birinci teklik ki�i için …n, ikinci teklik ki�i için …
ñ kullanšmš tespit edilebilen iki örnek dš�šnda son derece düzenlidir. 

                                                 
6 Tuncer Gülensoy, aage, s. 103. 
7 Ali Akar, MMu� la A� šzlarš, Mu�la Üniversitesi Yayšnlarš, Mu�la 2006, s. 56; 

Gürer Gülsevin, UU�ak � li A� šzlarš, Türk Dil Kurumu Yayšnlarš, Ankara 2002, s.101. 
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varšyon (Büyükorhan…Bayšndšr), göremeyon mu (Büyükorhan…
Bayšndšr)8. 

3. teklik ki�i eksiz biçimde kullanšlmakla beraber bir örnekte 
v sesinin türedi�i duyulmu�tur. istiyov (Harmancšk…Akalan) 
biçiminde tespit edilen bu örne�in yapšlan derlemeler içinde tek 
olmasš, ki�isel kullanšm özelli�i olarak de�erlendirilmesi gerekti�ini 
dü�ündürmü�tür. 

1. çokluk ki�i için kullanšlan ek …z'dir. yìyoz (Harmancšk…
Akalan), içiyoz (Harmancšk…Akalan), geliyoz (Harmancšk…Akalan), 
g�rem	yoz (Harmancšk…Akalan), Úšyšyoz (Büyükorhan…Zaferiye), 
yappšyoz (Büyükorhan…Zaferiye), bi�iriyoz (Büyükorhan…Zaferiye), 
a�layoz (Orhaneli…Demirci), bilyoz (Orhaneli…Demirci, Keles…
Dedeler), gidiyoz (Harmancšk…Akalan) gibi. 

Bazš örneklerde birinci çokluk ki�i için kullanšlan …z ekinin 
…s olarak kullanšldš�š tespit edilmi�tir. Ancak bu örneklerin sayšsš son 
derece azdšr. yÀpšyos (Büyükorhan…Zaferiye), bilmiyos (Büyükorhan…
Bayšndšr), veriyos (Harmancšk…Balatdani�mend), yapšyos (Keles…
Da�dibi). 

Bursa da� köylerinden derlenen metinlerde r sesinin dü�mesi 
çok sšk gözlemlenen bir fonetik hadisedir. Aynš durum 3. çokluk ki�i 
için kullanšlan …lAr ekinde de gözlemlenmektedir. …lAr ekindeki r sesi 
dü�erken yanšndaki ünlüyü uzatma e�ilimindedir. gelyolÀ 
(Harmancšk…Ye�ilyurt), geliyolÀ (Keles…Baraklš), kesiyolÀ (Keles…
Baraklš), getiriyolÀ (Keles…Baraklš), götürüyolÀ (Keles…Baraklš), 
i�edyolÀ<�ey ediyorlar (Harmancšk…Ye�ilyurt), sepiyolÀ (Keles…
Da�dibi), yiyiyolÀ (Keles…Da�dibi), k	yiyolÀ (Büyükorhan…Zaferiye), 
giriyolÀ (Harmancšk…Akalan), diyolÀ (Keles…Baraklš), aramšyolÀ 
(Keles…Baraklš), bilyolÀ (Keles…Dedeler), alšyolÀ (Keles…Baraklš), 
yapyolÀ (Orhaneli…Gümü�pšnar), oyna�iyolÀ (Büyükorhan…Zaferiye). 

Bursa yerli a�šzlaršndan derlenen metinlerde ekin sonundaki 
r sesinin dü�mesi sonucu ortaya çškan uzunluk devam etmektedir9. 

Bu çok yaygšn kullanšmšn dš�šnda tek bir köyde standart 
dilin etkisiyle …lAr ekindeki r sesinin dü�ürülmedi�i bir kaç örnek de 
tespit edilmi�tir. gidiyolar (Harmancšk…Akalan), yatšryolar 

                                                 
8 Gürer Gülsevin, aage, s. 102. künyeli çalš�mada U�ak ili a�šzlaršnda da ikinci 

teklik ki�i çekiminde …ñ ekinin düzenli olarak kullanšldš�š ve …n ile alternans olmadš�š 
gözlemlenmektedir.  

9 Edirne a�šzlaršnda da çokluk ekinde bulunan r sesinin dü�mesi sonucu ortaya 
çškan ikincil uzunluk korunmu�tur. Emin Eren, aage, s. 71.   
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(Harmancšk…Akalan), gelyolar (Harmancšk…Akalan), yapšyolar 
(Harmancšk…Akalan), kesiyolar  (Harmancšk…Akalan).  

�imdiki zaman çekiminde bazš örneklerde dikkat çekici 
büzülmeler kendini göstermektedir. diyor>d�, yenmiyor>yinm�, 
gitmiyordun>gitm�düñ, bilmiyordun>bilm�dun gibi. 

Bursa yerli a�šzlaršnda �imdiki zamanšn birle�ik 
çekimlerinde …DI, …mI� ve …sA ekleri kullanšlmaktadšr. Hikâye 
çekiminde �imdiki zaman ve 3. çokluk ki�i ekindeki r sesinin dü�mesi 
devam etmi�, …DI ekinin eklenmesi çekim düzenini etkilememi�tir. 
bindiriyolÀdš (Keles…Da�dibi), gidiyolÀdš (Keles…Da�dibi), yapšyodu 
(Keles…Da�dibi) Úakyodu<kalkšyordu (Orhaneli…Demirci), bilmiyodu 
(Harmancšk…Akalan), bilm�dun:bilmiyordum (Keles…Da�dibi), 
bi�iry�duk (Orhaneli…Demirci). 

Rivâyet çekiminde Úaçyomu� (Harmancšk…Akalan), 
gidiyomu� (Harmancšk…Akalan), getiry�mu� (Orhaneli…Gümü�pšnar), 
geliyomu� (Keles…Da�dibi), otruyomu� (Keles…Baraklš) örneklerinde 
oldu�u gibi …mI� eki ünlü uyumlaršna uygun olarak çekime girmi�tir. 

�imdiki zamanšn �art birle�ik çekimi diyosa (Harmancšk…
Akalan) örne�inde tespit edilmi�tir.  

GELECEK ZAMAN …AcAK>…Acak, …Acek, …Cak, …Cek 

1. teklik ki� i …ACAn/…AcAm, …CAn…CAm 

2. teklik ki� i …ACAn/…CAn 

3. teklik ki� i …ACAk/…Cak      

1. çokluk ki� i …ACak+(I)z>…ACaz /…Cak+(I)z>…Caz  

2. çokluk ki� i …ACak+(I)nIz>AcAnIz /…Cak+(I)nIz>cAnIz 

3. çokluk ki� i …ACak+lAr>ACAklÀ/…Cak+lAr>CAklÀ 

Gelecek zaman eki …(y)AcAk ço�unlukla getircez, olcek 
(Harmancšk…Akalan, Büyükorhan…Zaferiye), doldurcez (Büyükorhan…
Armutçuk), koycen (Büyükorhan…Balaban), çalš�macekl� (Orhaneli…
Gümü�pšnar), nÀpcek (Harmancšk…Akalan), Úakçek<kalkacak 
(Orhaneli…Demirci), getcek (Orhaneli…Gümü�pšnar), okucez 
(Büyükorhan…Zaferiye), gelc�niz (Keles…Baraklš), nÀpcekl� 
(Orhaneli…Gümü�pšnar) örneklerinde oldu�u gibi ba�šndaki ünlünün 
dü�ürülüp ikinci hecedeki ünlünün inceltilmi� biçimiyle kar�šmšza 
çškmaktadšr. Bu duruma ba�lš olarak ek, ünlü uyumlaršna 
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uymamaktadšr. Ekin ünlü uyumuna aykšrš kullanšmš, Kütahya ve U�ak 
yöresi a�šzlaršnda da görülür10. 

Ancak da� köylerinden derlenen bazš metinlerde ekin 
ba�šndaki ünlünün dü�medi�i veya incelmedi�i örnekler de tespit 
edilmi�tir. nÀbecek (Keles…Dedeler), atacek (Keles…Da�dibi), açacak 
(Harmancšk…Akalan), itmeycen (Harmancšk…Akalan), gidicem 
(Harmancšk…Akalan), çškšcek (Büyükorhan…Balaban). 

Büzülme sonucu nÀbicim (Keles…Baraklš) biçiminde bir 
örnekle de kar�šla�šlmš�tšr. 

GGEN��  ZAMAN …r, …Ar/Á, …Ir/I 

2. teklik ki� i  …ÁsIn /…IsIn      

3. teklik ki� i …Ar/…Ir/ …Á/ …I  

1. çokluk ki� i …IrIz/…rIz 

3. çokluk ki� i …ArlAr/…ÁlAr/…ÁlÁ  …IrlAr/, …IlAr, …IllÁ 

Geni� zaman için kullanšlan eklerde r sesinin yanšndaki 
ünlüyü uzatarak dü�me e�iliminin görüldü�ü örnekler ço�unluktadšr. 
yapÀsšn (Keles…Da�dibi), doyurÿsun (Keles…Da�dibi), bilip durÿsuñ 
(Orhaneli…Demirci), yimn�sin:yemlersin (Harmancšk…Akalan), gid� 
gelidik (Keles…Da�dibi), ÚaynÀ (Keles…Da�dibi, Büyükorhan…
Zaferiye), ÀlÀlÀ (Orhaneli…Gümü�pšnar), sep�l� (Keles…Da�dibi), 
ça�šršrlar>çÀrÀlÀ (Keles…Da�dibi). 

Kütahya yöresi a�šzlaršnda da bazš durumlarda …r ünsüzü 
dü�mü�, geride geni� zamanš kar�šlayacak bir ünlü kalmš�tšr. gör�l�, 
getirile11. 

Çok sšk kar�šla�šlan bu örneklerin yanšnda r sesini 
dü�ürmeyen örneklerin sayšsš da az de�ildir. eridirsin (Keles…
Da�dibi), giderler (Harmancšk…Akalan), deriz (Büyükorhan…
Zaferiye), okuruz (Büyükorhan…Zaferiye), yaparšz (Harmancšk…
Akalan, Keles…Da�dibi), yapabiliriz (Harmancšk…Akalan), kesilir 
(Keles…Da�dibi), olur (Keles…Dedeler), annadšlšr (Keles…Dedeler), 
kefenlenir (Orhaneli…Gümü�pšnar). 

Geni� zaman 3. çokluk ki�i çekimine girmi� bazš fiillerde r 
sesinin dü�mesi yerine benze�me olayš görülmektedir. gelirler>gelill� 
(Keles…Dedeler), olurlar>olull� (Keles…Dedeler). 

                                                 
10 Tuncer Gülensoy, aage, s. 107; Gürer Gülsevin, aage, s.109. 
11 Tuncer Gülensoy, aage, s. 102. 
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Bazš örneklerde de geni� zaman çekiminde ek, hece 
dü�mesiyle ortadan kaybolabilmektedir. aktaršršz>Àkdaršz 
(Büyükorhan…Zaferiye), pi�iririz>bi�ìriz (Büyükorhan…Zaferiye), 
getirirler>getirl� (Orhaneli…Gümü�pšnar), indirirler>indirl� (Orhaneli…
Gümü�pšnar), kavururuz>Úavšršz (Büyükorhan…Zaferiye). 

Geni� zaman 3. ki�i olumsuzunda bakmazlÀ (Orhaneli…
Gümü�pšnar), yapšlmaz (Harmancšk…Akalan), olmaz (Keles…Dedeler), 
gösd�mezl� (Orhaneli…Gümü�pšnar), açmazlÀ (Orhaneli…Gümü�pšnar) 
örneklerinde oldu�u gibi …mAz eki, di�er ki�ilerinde ise bilmeyiz 
(Keles…Dedeler), yÀbmayšz (Keles…Dedeler), görmeyiz (Keles…
Da�dibi), yapmeyiz (Büyükorhan…Zaferiye), bilmem (Harmancšk…
Akalan), bilemem (Harmancšk…Akalan), Úonu�mam (Orhaneli…
Demirci) örneklerindeki gibi …mA olumsuzluk eki kullanšlmš�tšr.  

Derleme sšrasšnda yöneltilen sorulara ba�lš olarak ortaya 
çšktš�šnš dü�ündü�ümüz bir durum, geni� zamanšn birle�ik 
çekimlerinin özellikle hikâye çekiminin di�er zamanlaršn birle�ik 
çekimlerine göre daha çok kullanšlmš� olmasšdšr. Bu çekimde de basit 
çekimde oldu�u gibi r sesinin dü�tü�ü örnekler ço�unluktadšr. çškÀdšk 
(Keles…Da�dibi), doldurÿlÀdš (Harmancšk…Akalan), sarÀlÀdš (Keles…
Da�dibi), sep�l�di (K eles…Da�dibi), g	y�dik (Orhaneli…Demirci), 
dakÀlÀdš (Büyükorhan…Zaferiye), ek�dik (Orhaneli…Gümü�pšnar), 
asÀdšk (Büyükorhan…Zaferiye), yakÀdšk (Harmancšk…Akalan), 
dönüvedim (Keles…Da�dibi). 

Ancak olurduk (Harmancšk…Akalan), yaparlardš 
(Harmancšk…Akalan), alšrdšk (Harmancšk…Akalan), d�kurduk 
(Büyükorhan…Zaferiye), ç	zerdik (Büyükorhan…Zaferiye) 
örneklerindeki gibi r sesinin dü�medi�i örnekler de bulunmaktadšr. 

Ayršca gerileyici benze�menin bulundu�u örnek de tespit 
edilmi�tir. gelill�di (Keles…Da�dibi). 

Geni� zamanšn rivayet birle�ik çekiminde tespit edilen 
örneklerde geni� zaman ekindeki r sesinin dü�medi�i örnekler daha 
çoktur. yaparmš� (Keles…Baraklš), �ridirmi� (Büyükorhan…Perçin), 
d
rmi� (Büyükorhan…Perçin), çškarmš� (Keles…Baraklš), yatarmš� 
(Keles…Baraklš). 

�art birle�ik çekiminde ise r sesinin dü�tü�ü ve korundu�u 
örnekler dengeli da�šlšm göstermektedir. v�mezl�se (Keles…Da�dibi), 
verirlerse>verl�se (Keles…Da�dibi), olursa (Harmancšk…Akalan), 
çškarsa (Harmancšk…Akalan). 
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GGÖRÜLEN GEÇM��  ZAMAN …DI 

1. teklik ki� i …DIm                

2. teklik ki� i …DIñ                  

3. teklik ki� i …DI                   

1. çokluk ki� i …DIk   

3. çokluk ki� i …DIlÁ 

Görülen geçmi� zaman için kullanšlan …DI eki ünlü 
uyumlaršna uygun olarak iyelik kaynaklš ki�i ekleri ile 
kullanšlmaktadšr. 2. teklik ki�ide var olan örneklerde ñ korunmu�tur. 
Úaldšm (Orhaneli…Gümü�pšnar), g�düm (Keles…Da�dibi), Úaçdšm 
(Keles…Da�dibi), gidemedim (Harmancšk…Akalan), unuduldu 
(Büyükorhan…Zaferiye), böyüdük (Keles…Baraklš), v�dik (Keles…
Da�dibi), �renemedik (Harmancšk…Akalan), g�dük (Orhaneli…
Demirci).  

Derlenen metinlerde ünsüz uyumu konusunda istikrar 
gözlemlenmemektedir. çekdim (Harmancšk…Akalan), gitdim 
(Harmancšk…Akalan), itdim (Harmancšk…Akalan), getdiñ (Orhaneli…
Gümü�pšnar), kesdiñ (Orhaneli…Gümü�pšnar), bšrakdšlÀ (Orhaneli…
Gümü�pšnar), kitdil� (Orhaneli…Gümü�pšnar). Kütahya yöresi 
a�šzlaršnda görülen geçmi� zaman eki, ünsüz uyumuna 
uymamaktadšr12. 

dedìdi (Keles…Baraklš) ve Úalkdšsa (Orhaneli…Demirci) 
örneklerinde görülen geçmi� zamanšn hikâye ve �art çekimi 
örneklendirilmi�tir. 

Ö� REN�LEN GEÇM��  ZAMAN …mI�  

3. teklik ki� i …mI�              33. çokluk ki� i …mI�lA(r), …mI�lÁ 

Derlenen metinlerde sadece 3. teklik ve çokluk örnekleri 
bulunan ö�renilen geçmi� zaman için kullanšlan …mI� eki de ünlü 
uyumlaršna uygun kullanšmlar içinde tespit edilmi�tir. demi� (Keles…
Da�dibi), unutmu� (Keles…Baraklš), otÿmu� (Keles…Baraklš), Àmamš� 
(Keles…Dedeler), sšnanmš� (Harmancšk…Akalan), Úaydetmi�ler 
(Keles…Baraklš), m�rlemi� (Keles…Baraklš), annamš�lar (Harmancšk…
Akalan), daršltmš�lar (Harmancšk…Akalan), geliv�mi�l� (Keles…
Baraklš). 

 

                                                 
12 Tuncer Gülensoy, aage, s. 105.  
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EEM�R K�P� 

2. teklik ki� i …        22. çokluk ki� i …ñ 

3. teklik ki� i …sIñ 

Derlenen metinlerde emir kipiyle ilgili çekim örneklerinin 
sayšsš azdšr. 2. teklik ki�i için Úaldšr (Keles…Baraklš), unutma (Keles…
Baraklš), sorma>sorla (Büyükorhan…Zaferiye) 2. çokluk ki�i için 
durm�n (Keles…Dedeler). 3. teklik ki�i için ise gitsiñ (Orhaneli…
Gümü�pšnar), kesilsiñ (Orhaneli…Gümü�pšnar) örnekleri 
bulunmaktadšr. 

�STEK K�P� …A 

1. teklik ki� i …Am     11. çokluk ki� i …AlIm 

�stek kipi için de örneklerin sayšsš fazla olmamakla beraber 
var olanlaršn hemen hepsi 1. teklik ve çokluk ki�ilerle ilgilidir. diyem 
(Keles…Dedeler), bakÀm (Keles…Baraklš, Keles…Da�dibi), çÀralšm 
(Keles…Baraklš), gidem (Harmancšk…Akalan), yapÀm (Büyükorhan…
Zaferiye), yapam (Orhaneli…Demirci), gör�m (Keles…Da�dibi). 

D�LEK…� ART K�P� …sA 

1. çokluk ki� i …sAnIz 

Dilek…�art kipiyle ilgili bir örnek 2. çokluk ki�iye aittir. 
g�rseniz (Büyükorhan…Zaferiye). 

SONUÇ  

Bursa yerli a�šzlaršndan derlenen metinlerde tespit edilen 
basit ve birle�ik fiil çekimi örneklerinde en dikkati çeken nokta, 
�imdiki zaman ve geni� zaman ekindeki r sesinin ço�unlukla 
yanšndaki ünlüyü uzatarak kaybolmasšdšr.  

�imdiki zamanda r sesinin dü�mesine ba�lš olarak ortaya 
çškan uzunluk, bazš örneklerde yerini normal süreli ünlüye 
bšrakmaktadšr. Ekin ba�šndaki dar ünlünün korunup korunmamasšyla 
ilgili tam bir tutarlšlšk görülmemektedir. Ayršca y ünsüzünün fiil kök 
ya da gövdesindeki geni� ünlüyü daraltmadš�š örnekler de 
bulunmaktadšr.  

Geni� zaman çekiminde eklerdeki r ünsüzü dü�me 
e�iliminde olmakla beraber söz konusu ünsüzün korundu�u örneklerin 
sayšsš da az de�ildir. Geni� zamanšn 3. çokluk ki�i çekiminde yan 
yana gelen rl sesleri gerileyici benze�meyle ll haline gelmekte, …lAr 
ekindeki r ünsüzü ünlüyü uzatarak dü�ebilmektedir.  
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Ö�renilen geçmi� zaman ve görülen geçmi� zaman eki ünlü 
uyumlaršna uygun olarak kullanšlmakta, görülen geçmi� zaman ekinin 
kullanšmš, ünsüz uyumu konusunda tutarlšlšk göstermemektedir. 

Fiil çekimi açšsšndan Bursa yerli a�šzlaršnšn gösterdi�i 
özellikler, Türkiye Türkçesi a�šzlarš içinde L. Karahan'šn 
sšnšflandšrmasšna göre Batš Anadolu a�šzlarš grubuna ait çekim 
özellikleriyle örtü�mektedir.  
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