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                   ÖNSÖZ 
 

 

Bu tez, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde yüksek lisans çalışması 

kapsamında hazırlanmıştır. Tez konusu olarak Komorca dilbilgisi yapısı incelenmenin 

seçilmesinin nedeni, diğer Bantu ailesi dillerinde olduğu gibi, Komorca’nın da ülkenin 

bağımsızlığını  kazanmasından önce, anadili Komorca olmayan ve  iyi düzeyde Komorca 

bilmeyen dilbilimciler tarafından çalışılmış olmasıdır. M. Guthrie’nin bu konudaki 

araştırmaları buna örnek olarak gösterilebilir.1 Bu dilbilimciler, Afrika dillerine tam 

olarak hâkim olmamalarına rağmen, Bantu dillerinin dilsel yönleriyle ilgili makaleler ve 

kitaplar yazmışlardır. 

 

Afrikalılar bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından, kendi anadilleriyle ilgili 

çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Örneğin, Bantu dil ailesi dillerinden biri olan Swahili 

dili şu anki halini alıncaya kadar geliştirilmiş ve Tanzanya ve Kenya gibi bazı ülkelerin 

resmi dilleri arasında yer alması sağlanmıştır.2 Bu duruma paralel olarak, Bantu dil 

ailesine ait diğer diller de dilsel alanda ilerlemeye başlamıştır. Buradaki amaç, Afrika 

ülkelerinde şu anda resmi olarak kullanılan Fransa ve İngiltere gibi  ülkelerin dillerinin 

yerine, Afrika ülkelerinin kendi anadillerini resmileştirmesine katkı sağlamaktır. Buradan 

yola çıkarak, Komorlar da kendi ana dili olan Komorcayı resmileştirme projesini 

gerçekleştirmek istemektedir. Diğer taraftan, bu ülkede konuşulan başka bir anadil 

olmadığı için dilin resmileştirilmesi anlamında diğer ülkelere göre daha şanslı olduğu 

söylenebilir. Çünkü Afrika’da, aynı bölgede farklı anadillerin konuşulduğu birçok ülke 

bulunmaktadır. Fakat Komorca, Komor Adaları’nda konuşulan tek anadildir. Bu nedenle, 

bu durumun bir fırsata çevrilerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Komorlar tek bir 

anadile sahip olmasına rağmen, şu anda ülkenin resmi dilleri Fransızca ve Arapçadır. Bu 

noktadan yola çıkan Komorlu dilbilimciler, öncelikle bu dilin eğitim ve öğretimde 

kullanılmasını sağlayarak ulusal eğitime katkıda bulunmak ve en nihayetinde bu dilin 

kamu ve özel sektörde kullanılmasını sağlamak amacıyla kendi anadilleri ile ilgili 

çalışmalar yapmaya başlamışlardır.  

 

                                                           
1  Guthrie, M. , (1967), Comparative Bantu, Gregg Press: Farnborough.  
2 (bkz. A. Saleh, 1971:82). 
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Bunun somutlaştırılması için, Komorca’nın dilsel açıdan incelenmesi 

gerekmektedir. Yani bu dilin dilsel yönlerinin ortaya çıkarılması gerekir. Komorcayı 

incelemek amacıyla çalışmalarını bu alana yoğunlaştıran  Chamanga’nın çalışmaları buna 

örnek olarak gösterilebilir. Bajrafil’in3 (2010) ifade ettiği gibi, Chamanga, günümüzün  

Komorca uzmanı  ve aynı zamanda bu dil üzerinde en çok çalışma yayınlayan 

araştırmacıdır.  

 

Bütün bunları göz önüne alarak ve bu alanda çalışan dilbilimcilerin çalışmalarını 

inceleyerek, ülkeme katkıda bulunmak ve kendi ülkemin eğitim sistemine hizmet etmek 

amacıyla bu çalışmada Komorca’nın dilbilgisi yapısını incelemek istedim. Buradaki 

amacımız, anadilimiz olan Komorca’yı gerçek bir akademik ve resmi dil haline getirmek 

ve bu dilin tüm alanlarda kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca Komorlu dilbilimciler 

adların sınıflandırılması sistemini yeterince incelemediklerinden, araştırmanın « Ad 

Ulamları ve Çoğulluk Sistemi » üzerine yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. Çünkü 

Bantu dillerinin temel özelliklerinden birisi; hayvan, insan, ağaç, eşya ulamındaki adların 

farklı ulamlarda sınıflandırılmasıdır.(bkz, 2. Bölüm). 

 

           Bantu dilleri uzmanları tarafından yürütülen çalışmalar referans alınarak seçilen 

bu konunun asıl amacı, bu dilin keşfedilmemiş diğer sınıflandırma çeşitlerini ortaya 

çıkarıncaya dek adların ulamlara dağılımı konusunda kapsamlı ve derinlemesine bir 

araştırma yapmaktır. Adların ulamlara ayrılması fenomeni; adıl, sıfat ve hatta eylem gibi 

tüm dilbilgisel unsurlarının, bu ulamlarda yer alan adlar ile dilbilgisel uyumlarını 

sağlayacak şekilde, farklı ulamlar içerisinde yer almasıdır. Okuyucuların bu araştırmayı 

kolaylıkla anlamaları için ayrıntılı açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir. Bu çalışma 

boyunca yapılan detaylı açıklamalar, özellikle Komorlu çocukların anadillerini, 

yapılandırılmış kuralları olan ve kolay bir dil olarak görmelerine katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

 

Anadili resmileştirme ve okullara entegre etme projesi olan bir ülkeden gelen bir 

öğrenci olarak bu hedefe ulaşana kadar ülkeme hizmet etmeye devam etmeyi umuyorum. 

Çünkü bu çalışmanın yapılmasındaki tek amaç çalışmanın onay almasını sağlamak değil, 

bu dil, dilsel, idari ve resmi olarak etkin oluncaya dek gelişimine katkıda bulunmaktır. 

                                                           
3 Bajrafil, M., (2017), Komorca’nın Morpholoji Adları, Paris Diderot- Paris 7.  
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Başka bir deyişle, akademik dinamizmi ve hak ettiği yeri alması için bu dil üzerinde 

çalışmaya ve bu dile katkıda bulunmaya devam edeceğim. 

 

Böyle bir çalışma, Komorlar’da bir saha araştırması yapılmasını gerektirmektedir 

ancak Komorlar ve Türkiye arasındaki uzak mesafeden ve Komorlar’a gidip gelebilmek 

için ciddi bir ekonomik fona ihtiyaç duyulmasından dolayı bu amaç 

gerçekleştirilememiştir. Bunun yerine Fransada Komor Büyükelçiliği’nin araştırmanın 

gerçekleştirilmesi için gönderdiği davet kabul edilmiştir. Fransa’daki kütüphanelerin 

yabancı kültürler ile ilgili bölümlerinde Komorca ile ilgili farklı kitap ve makaleler 

incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, bu konunun henüz yeterince aydınlatılmamış 

olduğu ve daha detaylı bir araştırmanın yapılmasının gerekli olduğu görülmüştür.  

 

Bu vesileyle öncelikle yüksek lisans eğitimime katkı sunan ve özellikle de bu 

araştırmanın gerçekleştirilmesini sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Danışman  

Seda Gülsüm GÖKMEN hocama bana gösterdiği anlayıştan, bu tez çalışması boyunca 

çalışmayı düzenli olarak takip etmesinden ve yardımlarından ötürü teşekkür ediyorum. 

Bu çalışmaya katkı sunan öğretim görevlilerine ve Ankara Üniversitesi Dilbilim 

Bölümü’nde yer alan bütün hocalarıma bilgi ve deneyimlerini benimle paylaştıkları için 

teşekkür ediyorum.  

 

Öğrenim görülen herhangi bir ülke, doğal olarak, kişinin ikinci vatanı haline gelir; 

ben de ikinci vatanımın Türkiye olmasından dolayı kendimi şanslı görüyor ve bununla 

gurur duyuyorum. Türkiye ile yaptığı ikili protokol için ülkeme ve finansal sorumlum 

YTB’ye vatanıma hizmet etmem için sundukları bu eşsiz fırsat için şükranlarımı 

sunuyorum.  
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                          BİRİNCİ  BÖLÜM 
 

 

 

 1.GİRİŞ  
 

 

          Komorca’da adların sınıflaması (classification of names) Komor dilinin temel 

ilkesini oluşturulmaktadır. Bu şekilde temellendirilmiş bir dilbilgisi sadece Komorca’da 

değil, Bantu dil ailesinin diğer dilleri olan Svahili ve Kesukuma (Tanzanya’da konuşulan 

diller) gibi dillerde de mevcuttur. Aynı dil ailesinin bütün bu dilleri, adların ulamlara 

bölünmesi konusunda aynı yapıya sahiptir. Yani, diğer Bantu dillerinde olduğu gibi 

Komorca’da da adlar eril, dişil ya da yansız gibi ulamlara değil adsıl ulamlara (nominal 

category) ayrılmakta ve adların bu şekilde bölünmesi; insan, eşya, hayvan, soyut varlıklar 

gibi ulamları içermektedir. Adsıl ulamların ikili bir işlev sahip olduğu belirlenmiştir. Yani 

sınıflarda tekillerin tek sayı, çoğulların da çift sayı aldığı çiftler bulunmaktadır. Demek 

oluyor ki adlarda, sınıflar genellikle biri tekil ve diğeri de çoğul olan çiftlerin 

gruplanmasıyla oluşturulmaktadır.  Bu nedenle bu tezin konusu « Komorca’nın Ad 

Ulamları ve Çoğulluk Sistemi Üzerine Bir Araştırma » olarak belirlenmiştir.  

 

      Tezin ilk bölümünde, Komorların coğrafi, tarihi ve dilsel özelliklerini açıklamadan 

önce, tezin sorunsalını, amacını, önemini ve alanyazın taramasını ortaya koyan genel bir 

sunum yapılacaktır. İkinci bölümünde Komor dilinin adsıl ulama sistemi 

açıklanmaktadır. Üçüncü bölümünde ise dilbilgisel öğeleri ve adsıl ulamlarla uyumlarına 

ilişkin bir açıklama yapılacaktır. Çalışmanın sonuç bölümünde bulgular, yorumlar, 

sonuçlar ve hatta önerileri  tartışılacaktır. 
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1.1 Araştırma Konusu  
 

Araştırmacılar tarafından daha önceden yapılan çalışmaların, ad ulamına ilişkin 

betimlemelerinin bütün Bantu dillerini kapsayıcı türde olduğu görülmektedir. Bu genel 

nitelikteki çalışmalar sonucunda, tekil ve çoğul sözcüklerden oluşan 18 ad ulamı 

belirlenmiştir. Başka bir deyişle, Bantu dillerinde bulunan ad ulamlarının benzerlık ve 

farklılıkları araştırmacılarca 18 madde içeriği ile sınırlı olmak üzere uluslararası bir 

numaralandırma sistemi ile açıklanmaktadır.  

 

Dil üzerine çalışan uzmanların, Bantu dil ailesinin bütün dillerini bilmeleri 

mümkün olmadığından bu konuda yapılmış olan pek çok araştırma yetersiz 

görülmektedir. Ancak, bu genel çalışmalarla birlikte,  Bantu dil ailesine ait dilleri konuşan 

ülkeler, bu adların sınıflamalarını kendi dillerine göre geliştirip genişletmeyi başarmıştır. 

Bu alanda yapılan araştırmaları dilbilgisel olarak geliştirmeyi başaran Svahili dili bu 

duruma örnek olarak gösterilebilir. Eylem çekimi, dilbilgisel uyumları, özellikle sıfatlar 

ve belirteçler gibi bütün diğer kurallar bu adların ulamlaştırılmasına bağlıdır (bkz. M. 

Lafon, 1987).  

 

          Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak, bu konunun Komorca dili üzerinde özel olarak 

incelemesi yapılmasının gerekli olduğu, çünkü adların dağılımı konusunda Bantu 

dillerinin uluslararası numaralandırılmasında (ulamlara numara verilmesi) genel olarak 

belirtilen ulamların yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmacılar 

tarafından belirtilmeyen, fakat Komorluların kendi dillerinde kullandıkları diğer sınıfları 

bulmak ve betimlemek amacıyla ayrıntılı bir araştırma yapılması gerekmektedir. İşte bu 

nedenle Komorca adların sınıflaması ile ilgili kapsamlı bir betimsel çalışma yapılması 

gerekliliği olduğu düşünülmektedir.  

 

 

1.2  Araştırma Bağlamı ve Alanyazını Taraması 
  

          Komorca, Komorlar’da bir eğitim dili olmamasına ve şimdiye kadar hak ettiği 

değeri görmemiş olmasına rağmen, bu dili betimlemek için bir çaba sarf edilmektedir. İlk 

olarak, bu dilin dilsel açıdan geliştirilmesi amacıyla bazı araştırmacılar gönüllü olarak bir 

takım bireysel çalışmalar yapmıştır. Chamanga’ya göre 70’li yıllarda Eliott, Fischer ve 

Angot gibi misyoner dilbilimciler özet tarzında bazı çalışmalar yayınlamışlardır. Bu 
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dilbilimciler, dil üzerine çalışmalar yapmak için sömürgeleştirme döneminden 

yararlanmışlar fakat dili çok iyi bilmediklerinden dolayı, kapsamlı araştırmalar 

gerçekleştirememişlerdir. Bu amaçla, önemli araştırma çabaları devam etmektedir. O 

zamandan itibaren, Komor'un çok eski başkanı olan Ali Soilih’in, Komorca’yı resmi dili 

ve eğitim dili olarak kullanmayı denemesiyle bilim adamlarının Komorca’ya olan ilgileri 

gittikçe artılmıştır. 1992 yılında, Komor Dil Kurumu Derneği (KDKD) tarafından yapılan 

çalışmalar sayesinde, Komorca da Fransızca ve Arapça gibi, resmi dil olmuştur. Ama yine 

de konuşma dili olarak, sözlü kalmıştır (Chamanga, 2010 :8).  

           Abdou Djohar, Paris 3 Üniversitesi’ndeki (Fransa) tez çalışmasında, Komorca’nın  

özelliklerini “Sıfatlar, Rolleri ve Sekansları” konusunu çalışmıştır. Bu konudaki diğer bir 

çalışma ise Saïd Mohamed Assoumani’nin yaptığı Kuran-ı Kerim Komorcaya çevrilip 

yayınlanmasıdır. Bu nedenle, bu dilin geliştirilmesi amacıyla az sayıdaki Komorlu 

araştırmacı için katılımım planlanmaktadır.  

          Komorca’nın dilbilgisi yapısı içerisindeki önemine rağmen, bu tezde çalışılması 

önerilen ad ulamları konusu daha önceden çalışılmamıştır. Bu araştırmanın gerçekleşmesi 

sadece bu dilin gelişmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda Komorlar Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın (KMEB) Komorcayı okul düzeyine entegre etme çabalarına da 

yardımcı olacaktır.  

 

 

 1.3 Araştırmanın Amacı 
 

          Yukarıda  açıklandığı gibi, Komorca’da adların; diğer birçok dilde olduğu gibi eril 

ve dişil adlar şeklinde olup olmadıkları değil,  hayvanlar, eşyalar, insanlar, vb. ulamlara 

ne şekilde ayrıldıklarını incelemek bu çalışmanın ana hedefini oluşturmaktadır. (bkz. 

Bölüm 2). Bu alanla ilgilenenlerin, örneğin Komorlu öğrencilerin, Komorca’nın aslında 

kolay bir dilbilgisi yapısına sahip olduğunu görebilmeleri açısından, adlar, çalışma 

boyunca bu şekilde aşama aşama sınıflandırılacaktır.  

 

          Diğer taraftan, dilbilimsel açıdan Komorlar, Afrika bölgesinde tek bir ana dilin 

konuşulduğu nadir ülkeler arasında yer alma şansına sahiptir. Bu bölgede yer alan 

adalarda konuşulan diller arasında küçük nitelikli lehçe farkları olsa da bu bölgelerde 

yaşayan insanlar arasındaki karşılıklı anlaşma öyle güçlüdür ki bu bölgede konuşulan 

bütün lehçeler tek bir Komor dili etrafında toplanabilmektedir. Bütün bu gerekçelerle bu 
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dilin korunması ve betimlenmesi gerekmektedir. Çünkü Afrika’da birden fazla anadilin 

konuşulduğu ülkeler mevcuttur ve bu farklı dilleri konuşan insanlar birebirleriyle iletişim 

kurmak için  Fransızca veya İngilizce gibi  yabancı dillere  yönelmektedir.  İşte bu yüzden, 

ne yazık ki bu diller bir süre sonra ülkenin resmi dilleri haline gelmiş ve bu da Afrika’nın 

sahip olduğu dezavantajlardan birini oluşturmuştur. Bu anlamda ulusal düzeyde 

konuşulan tek bir ana dile sahip olmak Komorlar açısından değerlendirilmesi gereken bir 

fırsattır. Dolayısıyla, bu dili koruyarak, geliştirerek ve değer katarak bu fırsatı 

değerlendirmek gerekmektedir. 

 

          Çalışmanın amacı,  günümüzde konuşulan Komor dilinin güncel dilsel fenomenini 

göz önüne alarak iyi bir dilbilgisi betimlemesi yapmaktır. Bu konunun seçilmesinin 

nedeni de budur. Komorca hala bir konuşma dili olarak kullanıldığı için bu dilin 

betimlenmesi de önemli bir gerekliliktir. 

 

        1.4  Araştırmanın Önemi  
 

 Komorca, korunması gereken, zengin bir sözcük dağarcığına, özel bir dilbilgisi 

yapısına, biçimbilim ve sözdizime sahiptir. Ne yazık ki, genç Komorlular kendi 

dillerindeki bu zenginliği kullanmamaktadırlar. Bu gençler, Komorca konuştukları 

zaman kendi dillerindeki sözcükleri kullanmak yerine Fransızca gibi yabancı kökenli 

sözcükleri kullanmayı tercih etmektedirler. Bu durum karşısında devlet, tehlikenin 

farkına varmış ve anadilin okul eğitimine tamamen entegre edilmesi yolu ile dilin 

geliştirilmesi girişiminde bulunmuştur. (bkz.Moinaecha,1981). Bu çalışmayı 

gerçekleştirmedeki amaç, Komorlar’a hizmet etmek olduğundan bu tez önerisinin, bu 

alandaki boşluğu doldurma ve ilginin bu önemli konuya yönlendirilmesi girişimi olarak 

değerlendirileceğine inanılmaktadır.  

 

Ayrıca, ulusal dilin son derece değerli olduğu Türkiye gibi bir ülkede öğrenim 

görme şansına sahip olunması, Türkçe’nin bu değerinden ilham ve model alarak ve 

özellikle danışman hocadan ve Ankara Üniversitesi’ndeki diğer hocalardan öğrenilen 

bilgilerden faydalanılarak gerçekleştirilmek istenilen çalışma için önemli bir fırsat 

yaratacaktır. Buradaki amaç, ülkeye hizmet etmek ve eğitim görülen ülkeye de bir değer 

katmaktır.   
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1.5   Araştırma Soruları                                                                                                 
  

             Bu çalışma, Komor dilinde adların dağılımı ve sınıflandırılması bağlamında 

aşağıdaki soruları cevaplamayı amaçlamaktadır.  

 Komorca’nın dilsel özelliklerine bağlı adsıl sınıflamalar (nominal 

classification) nelerdir?   

 Bantu dil ailesi uzmanları tarafından uzun süredir gerçekleştirilen genel 

çalışmaların dışında kalan başka ad ulamları mevcut mudur? (Komorlar’da 

kullanıldığı görülen 15 ulam dışında) 

 Adlar nasıl eril-dişil olarak oluşturulmamış ve ulamlara ayrılmıştır?  

 Adların ulamlara (category of names) tekil ve çoğul olarak ayrılmasının 

görüngüsü (phenomenon) nasıldır? Örneğin Türkçe’de adların görünümleri, 

tekil (ev) ve çoğul (evlEr) halini gösteren iki ulamdan oluşmaktadır (Lewis, 

L. 1953,1968). 

Oysa ki Komorca’da sözcüğün çoğul halini ifade eden 6’dan fazla ulam 

bulunmakta ve bu da insan, hayvan, somut nesne, soyut kavramlar ve ağaç 

adlarının anlamsal ulamına göre değişmektedir.   

 

  Niteleme sıfatları, belirteçler ve adıllar, bunların uyumları ve işlevleri, adsıl 

sınıflamalara göre nasıl değişmektedir?  

   

            Yukarıdaki soruların cevapları bu konunun geliştirilmesi için sağlam bir araştırma 

yönteminin betimlenmesine rehberlik etmelidir ve bu da çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır.    

 

 

1.6   Araştırma Yöntemi 
 

           Bu araştırma projesi alanyazını taramasına, dilbilgisi kitaplarının ve dildeki 

ulamların incelenmesine dayanmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi, eski sömürge 

ülkelerinden gelen bazı Fransız dilbilimciler yerli halkın da yardımını alarak Komorca ile 

ilgili bir takım çalışmalar yapmışlardır. Bu araştırmacıların bu alanda yaptıkları 

çalışmalara internet üzerinden de ulaşılabilmektedir. Ancak, Komorca’ya tam olarak 
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hâkim olmamaları nedeniyle, bu dili ve özellikle de bu çalışma için araştırma konusu 

olarak seçilen konuyu derinlemesine inceleyememişlerdir.  

 

          Ancak, bu çalışma boyunca mümkün olduğunca, özelikle yabancı dil, sosyal 

bilimler ve eğitim fakültelerinde okuyan Komorlu üniversite öğrencilerinin fikirlerine ve 

önerilerine başvurulmuştur. Ayrıca, makale formundaki önemli belgeler, yazılmış çeşitli 

tezler, konferans sunumlarının yanı sıra ders kitapları gibi kaynaklar da incelenmiştir. Tez 

çalışması boyunca, Türk dilinin tarihsel ve dilbilimsel gelişimi, ülke çapında konuşulma 

düzeyi ve de gelişim aşamaları, ayrıca dünya çapında giderek artan konuşulma oranı bu 

konuya örnek olması amacıyla incelenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

                              İKİNCİ  BÖLÜM 
 

 

2.  KOMORCANIN  ADSIL  SINIFLAMA  SİSTEMİ 
 

 

2.1  Komorlar’ın Coğrafi, Tarihsel ve Dilsel Durumu 
 

2.1.1 Komorlar’ın Coğrafi Özellikleri  

 

Komorlar, Mozambik Kanalı girişinde, Madagaskar Adası’nın 400 km 

kuzeybatısında, Afrika sahilinin 300 km güneydoğusunda, Hint Okyanusu’nun 

güneybatısında yer alan bir takımadadır. Bu takımada, birbirinden 30 ila 40 km 

uzaklıktaki dört adadan oluşmaktadır. Bu adalar; Büyük Komor (Ngazidja), Moheli 

(Mwali), Anjouan (Ndzuwani) ve Mayotte adalarıdır. Başkent Moroni, Büyük Komor 

Adası üzerinde yer almaktadır. Ülkenin resmi adı 2002 yılından beri Komorlar Birliği’dir 

(Komorca’da “Udzima wa Komori” denir). Takımadaların kuzeybatısında yer alan Büyük 

Komor Adası 1148 km2, Anjouan Adası 424 km², Mayotte Adası 373 km2 ve Moheli 

Adası ise 290 km² bir alana sahiptir. Takımadalar toplamda 2235 km²’lik bir 

yüzölçümüne sahiptir.4  Ülkenin coğrafi yapısının daha iyi anlaşılması için bu dört ada 

Leclerc (2016) tarafından hazırlanan aşağıdaki haritada ayrıntılı olarak gösterilmiştir:  

 

                                                           
4Anonim. 2016. http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/comores, ErişimTarihi:15/02/2018 
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1. Şekil : Coğrafi Durum Haritası. ( J. Leclerc, 2016). 

 

 

 

2.1.2  Komorlar’ın Tarihi Özellikleri  

 

          Komorların ilk sakinlerinin kökenleriyle ilgili olarak Bantular, Araplar ve Şirazlar 

arasında farklı fikirler olsa da, bu kökenin Afrika-Arap-Şiraz karışımı olduğu 

söylenebilir. Ayrıca, dilbilimci Chiaroni’ye (2003) göre bu noktada, « Komorlar’ın ilk 

sakinleri, Hint Okyanusu çevresinde köle ticareti yapan Arap denizciler (Arap 

Navigators) tarafından Mozambik kıyılarından getirilip bu adaya terk edilmiş 

Afrikalılardır. Esasen, Arap köle tüccarları Mozambik’ten satın alıyor ardından bu Komor 

adalardaki tatlı su kaynaklarını kullanmaya geldiklerinde yüklerinin bir kısmını buraya 

boşaltıyorlardı. Öyle görünüyor ki, buradaki ilk insan yerleşimi, birçok öğenin gösterdiği 

üzere, İslamiyet öncesi bir dönemde, V. ve VII. yüzyıllar arasında, Doğu Afrika’daki 

Bantuların gelmesiyle gerçekleşmiştir ». (Chiaroni, 2003).  

         Hint-Şirazlıların Hint Okyanusu üzerindeki ilk temaslarının, Hıristiyanlığın ilk 

binyılının başlangıcına dayandığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Esasen, bahsi 

geçen bu topluluğun Doğu Afrika ile bu tarihten beri süregelen ilişkilerinin, 

Hıristiyanlığın ilk yüzyılından itibaren Yemenli Arapların Afrika kıyılarına 

yerleşimlerinden bahseden Eritre Denizi Seyahati’ni de içeren birçok unsur tarafından 

desteklendiği Chiaroni (2003) tarafından dile getirilmiştir. Bu verilerden yola çıkarak, 

Afrikalılardan, Araplardan ve Şirazlılardan oluşan bir melez ırk (mixing) olan 
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Bantulardan önce Komorlar’da kimsenin yaşamadığı sonucu çıkarılabilmektedir). Bu 

durumda, nüfusun daha zengin etnik bir kökenden geldiği söylenebilmektedir. Güncel 

tarih, Komorlar Birliği’ni sömürgeleştirme nedeniyle Fransa’ya bağlamaktadır. Ancak 

ülke 1975’te bağımsızlığını kazanmış ve Birleşmiş Milletlerin (1975) bir üyesi olmuştur. 

Daha önce belirtildiği gibi, cumhuriyet ile yönetilen bu ülkenin resmi adı 2002’den beri 

Komorlar Birliği (KB) olarak bilinmektedir. Bu bağımsızlığa rağmen, Komorlar’ın 

dördüncü adası olan Mayotte Adası Fransız işgali altındadır ve bu işgal şimdiye kadar 

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği ve Arap Devletleri Birliği (ADB) tarafından 

yasadışı olarak değerlendirilmiştir. 

 

Komor Adalarının ekonomik durumu istikrarsız bir şekilde yürümektedir. Ülke az 

gelişmiş ülkeler listesinde yer almaktadır. Yoksulluk seviyesi adalar arasında önemli ölçüde 

değişiklik göstermektedir. Özellikle kırsal bölgelerde daha yüksektir. Komordaki bu 

yoksulluğun göstergesi adanın doğal çevresinin henüz tahrip olmaması tropikal ikliminin ve 

seyahatinin halen sömürülmemiş olmasıdır. Ülke, yüzölçümü küçük olmasına ve yoksul 

olmasına rağmen uluslarası ilişkilerde güçlü olmayı basarmıştır. 1977’de Komor Birliği 

Fransızca konuşan ülkeler (Frankofoni) arasına girmiş aynı zamanda 1993’te Arap Ligi 

devletleri arasına girmeyi başarmıştır. Bunun yanında hem Afrika Ülkeleri Birliğinin bir parçası 

(1975) olmuş hem de Hint Okyanusu Komisyon Ülkeleri(1993) arasında yer almıştır.5 

 

2.1.3  Komorca’nın  Yapısı 

 

           Komorca, hiç şüphesiz ki Bantu dil ailesine mensup bir dildir. Bu durum, bu dilin, 

Bantu dilinin gönderim özelliği olan adsıl sınıflama sistemine sahip olmasıyla 

açıklanmaktadır. Adların sınıflanması sistemi sadece Komorca’nın temel özellik yapısını 

ve bu sisteme bağlı tüm dilbilgisel etkilerini oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda ve 

öncelikli olarak bu çalışmanın da temelini oluşturduğundan bu konu sonraki bölümlerde 

daha derinlemesine ve kapsamlı olarak incelenecektir. Bu dil, Doğu Afrika dillerinden 

biri olup tam olarak Sabaki ve Pokomo dilleri arasında yer almakta ve dilbilimci 

Guthrie’nin sınıflandırmasına göre 40. Grup içinde (G40) sınıflandırılmaktadır. (Guthrie, 

M., 1967: 4). 

         Komor  halkı İran Arapları (arabo-şiraziler) ve Afrika halkının karışımından 

oluşmaktadır. Nüfusun neredeyse tamamı müslümandır. Yerli halk genellikle Svahili 

                                                           
5 Anonim.2016. www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/comores.htm, Erişim Tarihi 20/02/18 
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diline biraz yakın olan bantu dil ailesi içerisinde yer alan Komor dilini konuşmaktadır. 

(Resmi olarak “Shikomor” diye adlandırılır). Svahili dili ile Komorca’daki birçok 

sözcüğün Arapça kökenli olması ve bu iki dilin dilbilgisel yapılarındaki benzerlik 

Komorca’nın Bantu dil ailesine ait olduğunun göstergesidir. Bu dilsel etkileşim 

Komorluların Arap-İslam-Bantu medeniyetlerinin etkisi altında kaldığını göstermektedir. 

Buna doğu Afrika kıyıları boyunca uzanan Zanzibar, Lamu, Pate, Pemba ve Afrika kıyı 

şeridinde bulunan Kenya ve Tanzanya gibi  ülkeler de eklenebilmektedir.  

Ayrıca, Chamanga 2010’da da belirtildiği gibi adalara göre Komorca’nın 4 ana lehçesi 

vardır. Bu lehçelerin, dil, sözcük düzeyinde ve hatta biçimbilim olarak oldukça hassas,  

fakat hemen-hemen anlaşmazlık yaratacak kadar büyük olmayan farkları vardır. Bu 

farklılık ada halkı arasındaki anlaşmayı tamamen engellemez.  Doğal olarak, bütün 

dillerde olduğu gibi , bu lehçelerin her biri,  hem aksan (accent) açısından, hem sesli, hem 

sözel (oral) açıdan birbirinden farklı olan yerel şivelerden oluşmaktadır. Bütün farklıklara 

rağmen, daima bu şiveleri, aksanları konuşanların birbirlerini anlaması nispeten kolaydır. 

Örneğin, her bir lehçede, şimdiki zamanda « yemek » eylemin nasıl oluşturulduğuna 

bakılabilir:  

Ngazidja ve Moheli adalarında: Ngarilao (yiyoruz)  

Nzuwani ve Maore adalarında: Risila (yiyoruz) denir.  

Bu örnekte gördüğümüz gibi, adalara göre, « Yiyoruz » anlamına gelen bu eylemin 

telaffuzu ve yazılışı farklı olsa bile, eylem kökü olan « la » ve « biz » adılını ifade eden   

« ri » hiç değişmemektedir; sadece şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılan terimler 

yapılar farklıdır. Birinci durumda (yani Ngazİdja ve Mwali adalarında konuşulan 

lehçede) şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılan sözcüğün önüne « Ngua» yerleştirilir. 

İkinci durumda ise (yani Nzuwani ve Maore Adalarında konuşulan lehçede) eylemin 

kökü olan  « la »’nın önüne « si » yerleştirilir. Komor dilinde, « ngua » ve « si » ekleri 

şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılmıştır (Chamanga, 2010, S.10).  

 

2.2  Komor Dilinin Yazı Dizgesi  

 

          Komor dilbilimcilerinin çoğunluğu, Komorca’nın yazı dizgesi  

(phonetic system) hakkında aynı fikirleri paylaşmaktadır. Onlara göre, (Moinaecha, 1986; 

Chamanga, 2010) Komorca alfabesinde 24 temel harf vardır:  

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z.  

q ve x harfleri kullanılmaz.  
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Dilde “dh,  ts, dz, ny, ng, sh, th, pv, dr,” gibi çift ünsüzler (digraphs) bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak sadece bir tane “ tsh ” olarak var olan üç ünsüzlü (Trigraphs) bir yazı 

birim bulunmaktadır (Y. C. Moinaecha, 1986).  

 

2.2.1 Dilin Sesleri   
 

        Komor dilinin yazı dilini ve alfabesini inceledikten sonra, bu dilin sesbirimleri 

(phoneme) üzerinde de kısaca durulması gerektiği düşünülmektedir.   

2.2.1.1  Ağızsıl  Ünlüler  

 

           Bantu dillerinin çoğunda olduğu gibi, Komorca’da da vurgulu bir tonlamaya 

sahiptir. Bu vurgu son heceden (syllable) önce, son hecede ya da sondan üçüncü hecede 

yer almaktadır. Komor dilinde 5 ünlü  vardır. Bu ünlüler (a, e, i, o, u) Latin alfabesindir.   

2.2.1.2   Genizsil  Ünlüler 
 

         Genizsil (burundan) ünlüler genellikle Arapçadan geçmiştir. Bantu kökenli değildir. 

Bu ünlüler bir inceltme işaretiyle (sirkumfleli aksan «^») birlikte yazılır. « î, û, â». 

Örneğin: â: âda “görenek, adet”.   

2.2.2 Ünsüzler 
 

  B ; F ; G ; H ; J ; K ; L ; M ; N ; P ; R ; S ; T ; V ; Z ;  ünsüzlerdir. Bir sözcükle bir ses 

örneği: Mbaba. Türkçede baba. ( Djohar, 2014 :28). 

 

2.2.2.1   Kapantılılar  
 

          Bunlar, üretim süreci bir kapantılıyla (ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması 

hali; dilbilgisel söyleyişi için ağzın kapatılması) yapılan seslerdir.  Demek oluyor ki bir 

kapantılı ve bir ağız kanalının ani bir açılımı onu takip eder. Bu durumda, (p, b, t, d, tr, 

dr, k ve g) vardır. Ve eğer kapantılı şu düzeylerde ise: 

*  Iki dudakla, çiftdudaksıl ünsüzler elde edilir : (p,b,pv,m,w,), 

* Alt dudak ve kesici dişlerle, dudak-diş ünsüzleri elde edilir: (f,v), 

* Dişlerle :diş ünsüzleri elde edilir: (t,d,th,dh), 
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* Dişyuvasıl (alveolar) dişyuvasıl ünsüzler elde edilir : (tr,dr,s,z,ts,dz,l,r), 

* Yumuşak damak (palate)ön kısmından:  damaksıl (palatal) ünsüzleri elde edilir, 

* Yumuşak damağın sonrasından (artdamak):  damaksıl ünsüzleri elde edilir (k,g), 

* Ses yarığıdan( glottis) : gırtlaksıl (glottal) ünsüzler elde edilir (ʔ) 

 

2.2.2.2   Sürtünücüler  
 

            Bu ünsüzler ses kanallarının sıkılması ve ciğerden çıkan havanın dışarı verlmesi 

eşliğinde telaffuz edilir. Komor dilinde sağır sürtünücüler (f, th, s, sh ve kh) ve sesli 

sürtünücüler (pv, v, dh, z, j ve gh) vardır.  

 

2.2.2.3  Yarı Kapantılı Ünsüzler 

 

            Bu sessiz harflerin telaffuzu ses kanallarının kapantılı (affricates) ile başlar ve bir 

sürtünmeyle tamamlanır. Aynı pozisyondaki yeri, örneğin"ch'yi" (Örneğin ingilizce 

olarak ‘’chair’’) sandalyede olduğu gibi"ch'yi"kavanozdaki gibi paylaşan hemen bir 

fransalı veya spirantla bir patlayıcıyı birleştiren bir seslidir.  

Yani Bunlar, ses kanalın kapantılıyla başlayan ve sürtünme ile biten ürettikleri 

ünsüzlerdir;  

 

-  c (ts.) Türkçe’deki çalışkan örneğindeki "Ç" sesi gibi telaffuz edilir. 

Örnek: WamiCe (yalnızım). UCanfu (kir). 

-  dj (dj), Türkçe’deki  canlı örneğindeki  '' C '' sesi gibi telaffuz edilir. 

       Örnek: Madji (su). 

-  ts (ts), ‘’’ tsétsé ‘’ seferinde olduğu gibi telaffuz edilir.                          

Örnek: tsasi (buradayız). 

-  dz (dz) "dziwa" adında olduğu gibi telaffuz edilir (süt) anlamına gelir. 

 

 

2.2.2.4  Genizsil Ünsüzleri  

 

       Genizsil ünsüzlerinin (the nasals)  sesletiminde (m,n, ny), verilen nefesin ağızın 

içinden ve genizden geçebileceği şekilde  yumuşak damak çok az alçaltılır. 

Örneğin: (ny) önekle ; ‘Nyama’ → Et (Türkçe’de). 
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2.2.2.5   Yarı Ünsüzler  
 

   Yarı ünsüzler (semi-consonants) “w ve y ”, çoğunlukla yarı ünlülere denilir, ünlüler ve 

ünsüzler arasında yer alan seslerdir. Komor dili için, dilin ses yapısını en yakın olarak bu 

sesleri yarı ünsüzler olarak adlandırmayı uygun bulunmaktadır.  

Örnek: wakati   → zaman, vakit. 

 

2.2.3   Hece 
 

         Sesler (ünlü ve ünsüz) bir üst birlik olan heceleri oluşturmak için bir araya gelirler. 

Bu durumun temel öğesi ünlülerdir. Ve bir ünlü bir heceyi oluşturabilmektedir. Öte yadan 

bir ünsüz  bunu yapamaz. Komorca’nın bütün heceleri açıktır, demek oluyor ki her zaman 

bir ünlü ile biterler. Aşağıdaki örnekler, açıkça göstermektedir:  

 

Tablo 1 :  Hece Örnekleri 

 

Sözcük Hecelerin      Hece bölümüşü Anlam 

Alama a-la-ma→ Ünlü-ÜnsüzÜnlü-ÜnsüzÜnlü İz, 

Marka 

 

Ndzia Ndzi-a→ Ünsüz Ünlü-ünlü Yol 

 

 
 

2.2.3.1     Hecesel Genizsil   

    

            Ancak, özel bir durum olan “kapalı” heceden (yani ünlü olmayan) bahsetmek 

gerekir. Genizsil harfi olan “m” kendi başına yani bir ünlü harfe bağlanmaksızın bir hece 

oluşturabilir.  

Örneğin: heceli kesim→ m-lo-zi →ünsüz–ünsüzünlü– ünsüz ünlü olan “ mlozi ” (balıkçı). 

Adsıl sistemdeki bir sonraki başlıklarda da görüleceği gibi, bu herhangi bir burun "m" ile 

değil, komorcanın adsıl sisteminde belirli bir işleve sahip bir genizsil hakkındadır. 

(Chamanga, 2008: 27).  
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  2.3   Adsıl  Sınıflama Kavramı 

 

              Benveniste, Dilbilimin Genel Sorunları adlı eserinde, adı karakterize eden şeyin 

sınıflamanın ruhbilimsel (psychological) gereksinimine verdiği yanıt olduğunu 

belirtmiştir. Daha açık bir ifadeyle, dünya, insan tarafından anlaşılabilmesi için farklı 

ulamlara ayrıştırılmıştır. Yeryüzündeki unsurlar ya cinste, cinsiyete dayalı olarak eril-

dişil şeklinde ya da sayılarına bağlı olarak tekil-çoğul şeklinde ya da bir şeyin veya kişinin 

doğal yapı şeklinde ölçütlere göre sınıflandırılmaktadır (bkz. Benvenist, E. 1966). Eril ve 

dişil karşıtlığa (opposition) dayanan sınıflama genellikle cinsiyet (gender), tekil ve 

çoğulluğa dayalı sınıflama ise adsıl sınıflama olarak adlandırılmaktadır ve bir şeyin veya 

kişinin doğasından oluşturulan yapısının sınıflamasına sınıflandırıcı (classifiers) 

denilmektedir. Tüm bu dil türlerinin ortak noktası, sınıflandırılmaya gereksinim 

duymalarıdır. Örneğin dilbilgisel olarak, dişilik kavramı  bir eylem tarafından ifade 

edilmez ve bu kavram yalnızca bir eşya, bir kişi ya da bir hayvan için kullanılır. Eril veya 

dişil kavramını eylem üzerinden değil ad üzerinden gösterilmektedir. Kihm bu anlamda 

şunları ifade etmiştir: « Noun classes and genders jointly represent the grammatical 

expression of a basic faculty / activity of mind, namely classification ». (Kihm, A. 2002). 

 

         Ad, terimi  “Çekim özellikleri bakımından durum, iyelik, nicelik (tekil/ çoğul/ çift) 

ekleri gibi ulam belirleyici eklerle çekilebilen, tümce içinde belli bir dağıtımı olan ve belli 

sözdizimi işlevlerini (özne, tümleç, nesne gibi) yerine getiren sözcük ulamının üyesi; 

dağılım özellikleri bakımından adöbeğinin baş öğesidir. Adlar, türleri bakımından özel 

adlar (Ayşenur, Mehmet, vb.) ve cins adlan (kitap, elma, vb.) olarak ikiye ayrılır; kimi 

dillerde sayılabilir/sayılamaz (kütle) ad ayrımı da yapılır. Geleneksel dilbilgisinde kişi, 

yer ve nesnelerin ad’ı ya da varlıklara ad olan sözcükler” biçiminde tanımlanmıştır.  

(lmer; Kocaman; Özsoy; 2011: 11). 

 

          Adları tanımlamak için yapılan bu farklı girişimler neticesinde, Bantu dilinde de 

adların ulamlar içeriside yer aldığı ve çiftlerden oluştuğu sonucuna varılmıştır. 

Bunlar adsıl sınıflama (AS) terimiyle adlandırılmaktadır. Komorcada adlar eril veya dişil 

olarak sınıflandırılmaz ve genellikle ulamlardaki ad çiftlerinin biri tekil diğeri de çoğul 

olarak sınıflandırılmaktadır. Bir çiftteki tekil bir adın çoğul hale dönüştürülmesi bu 

ulamlardaki eklerin kullanılmasıyla olur yani adın hangi ulamda olduğunu sınıf işaretleri 

(class mark) ile belirlenebilmektedir. Demek oluyor ki bu çift, bir sınf işareti kullanılarak 
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oluşturulmaktadır. Yani bir adın ait olduğu ulam genellikle bir önek (prefix) ile 

belirlenmektedir. (bkz. Tablo, 2.1.2).  

 

2.3.1   Ad ve Aynı Sınıfa Ait Olma Koşulları  
 

             Daha sonra yapılacak betimlemelerde de görüleceği üzere, adsıl ulamlara (AU) 

sahip diller, sınıf işaretlerinin tanımlanması için yapılan çeşitli çalışmaların konusu 

olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde adsıl sınıfların ikili bir işleve sahip olduğu 

belirlenmiştir. Yani sınıflarda tekillerin tek sayı, çoğulların da çift sayı aldığı çiftler 

bulunmaktadır. Bunu daha iyi açıklamak için « mri »  (ağaç) kelimesi örneği ele 

alınabilmektedir. Bu sözcük « mri » şeklinde yazıldığında “ ağaç ” anlamına gelmekte, 

tek bir ağaçtan bahsedildiği için tek sayı almakta ve Bantu dilbilimcilerinin 

sınıflandırmasında 3. ulamda yer almaktadır. Yine bu kelime « miri » şeklinde 

yazıldığında “ ağaçlar ”  anlamına gelmekte, çoğul bir sözcük olduğu için çift sayı alarak 

bu sınıflandırmada 4. ulama yerleştirilmektedir. Dolayısıyla, adsıl sistem, sayıya dayalı 

türlerden oluşan bir yapı ile karakterize edilmektedir ( Bajrafil, 2017 : 20).  

 

         Bantu dillerinin temel özelliklerinden biri, adları aldıkları öneklere, diğer sözcük 

türlerine (adıllar, sıfatlar, eylemler) veya diğer dilbilgisel öğelerle gerçekleştirdikleri 

uyuma göre sınıflamaya ayrılmasıdır. Bu anlamda, bir adın aldığı önek ve dilbilgisi 

uyumuna göre bu adın ait olduğu sınıf kolayca belirlenmektedir. Böylece, aynı öneke 

sahip ve aynı gramer uyumuna sahip olunca iki ad aynı sınıfta yer almaktadır.  

Örneğin; mlozi (balıkçı), mndru (kişi), mwana (çocuk) ve mrumwa (köle) sözcükleri 

aynı sınıfa aittir. Çünkü:  

- Bu sözcükler aynı « -m » önekine sahiptir.  

- Bu sözcükler aşağıda belirtilen dilbilgisel uyumlarına sahiptir: 

 Eylemlerin  uyumuna örnek: 

o Emlozi hadja « balıkçı geldİ» 

o Emwana hasiwuha « çocuk uyudU »       

 Göstermelerin (demonstrative)  uyumuna örnek:  

o Emlozi oyi mwema « bU balıkçı iyidir » 

o Emwana oyi mwema « bu çocuk iyidir  

 Sıfatların gramer uyumuna örnek: 

o Emlozi oyi mwema « bu balıkçı iyidir » 

o Emwana oyi mwema « bu çocuk iyidir ». 
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            Aynı şekilde çoğul halinde walozi (balıkçılar), wandru (kişiler) ve wana 

(çocuklar) ve warumwa (köleler) aynı diğer sınıfa aittir, çünkü: 

- Bu sözcükler aynı « -wa » önekine sahiptir, 

- Bu sözcükler aşağıda belirtilen dilbilgisel uyuma sahiptir; 

 Eylemlerin  uyumuna örnek; 

o Owalozi wadja « balıkçılar geldiler» 

o Owana wasiwuha « çocuklar uyudular » 

  Göstermelerin gramer uyumuna örnek:  

o Owalozi wanu wema « bu balıkçılar iyidir » 

o Owana wanu wema « bu çocuklar iyidir » 

 Sıfatların gramer uyumuna örnek:  

o  Owalozi wanu wema « bu balıkçılar iyiler » 

o Owana wanu wema « bu çocuklar iyiler ». 

            

                   Buna karşın, mlozi ve myembe (balıkçı ve mango ağacı) sözcüklerinin her 

ikisi de aynı forma sahip öneklerle başlamalarına rağmen farklı adsıl ulamlara aittir. 

Çünkü: 

- Bu sözcükler aynı  dilbilgisel uyuma sahip değildir. 

 Eylemlerin  uyumuna örnek; 

o Emlozi hadja « balıkçı geldİ » 

o Omyembe uzaya «mango ağacı meyve verdi » 

 Göstermelerin  uyumuna örnek:  

Emlozi oyi  « bu balıkçı » 

Omyembe unu « bu mango ağacı ». ( bkz. 3.Bölümü). 

 

 

2.3.2   Komorca’nın Ad Sınıflarının Dağılımı : 

 

           Bantu dili uzmanları, Bantu dilinde yer alan adların sınıflaması için çalışmalar 

yürütmüşlerdir. Bu dilbilimciler, Bantu dillerinin tüm dillerini sınıflara ayırmış ve her bir 

sınıfa da 1’den 18’e kadar numaralar vermişlerdir. Bu tezde ise, bahsedilen bu sınıfların 

sadece Komor dilinde yer alanları üzerine odaklanılacaktır. Ayrıca bu konu, tezin temelini 

oluşturduğu için ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde açıklanacaktır. Başka bir deyişle, burada 

sınıfların belirlenmesi için uzmanların daha önceden genel olarak açıkladıkları adsıl 
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ulamları kapsamlı bir biçimde incelenecek ve bu çalışma sürecinde bu dilde başka 

sınıfların olup olmadığı da araştırılacaktır. Bantu dil uzmanları tarafından genel kabul 

gören uluslararası numaralandırmada, Komorcanın 15 adsıl sınıflamaya sahip olduğu 

belirlenmiştir. Tüm adsıl sınıflar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir :  

 

Tablo 2 : Ad  Sınıflarının Ana Tablosu 

 

 

 

 

 Sınıf 

Numarası 

 

Önek      / ve  Tür  

 

                        

Örnekler Adların Ulamları ve Cins 

             1 

 

 

 

             2 

m-                    

                         Tekil 

mw-               

Mlozi « bir balıkçı » 

 

Mwana « bir  çocuk » 

 

Sadece insanların Adları. 

wa     

                       Çoğul 

wana                                        

Walozi « balıkçılAr » 

 

Wana « çocuklAr » 

             3 

 

 

 

             4 

m- 

                         Tekil 

mw-                     

Mri « bir ağaç »  

 

Mwezi « bir ay »  

 

   Ağaçların ve Bitki adları.  

 

Diğer şeyler olabilir. 

 

 

mi-  

                        Çoğul 

m -                    

Miri « ağaçlAr » 

 

Maha « yıllAr » 

           5 

 

 

 

           6 

dzi -                    

                        Tekil 

 Ø     

Dzinyo « bir  dış » 

 

Gari « bir araba » 

Eşyaların Adları, vücudun parçası), 

 

Anlamı Büyütme ve Küçültme  

Adları. 

Meyveler olabilir. 
ma-                Çoğul Manyo « dıslAr » 

Magari « arabalAr» 

           7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           8 

hi - ,                  

 i – 

                       Tekil 

shi-                   

sh-                         

Hiri « bir sandalye » 

İsiwa «bir ada » 

 

SHiyo” bir kıtap”” 

SHano “’bir tabak” 

 

 

 

Eşyaların ve Alet Adları,  

Dilin adları ve 

hatta  Vücut organları da olabilir. zi-  

                            

                      Çoğul 

z-                               

Ziri “ sandalyelEr’’ 

Zisiwa ’’adalAr’’ 

 

Ziyo” kıtaplAr’ 

Zano’’ tabaklAr’’ 

           9 

 

 

 

 

           10 

N-  

                        Tekil                                       

(m, ny) 

Ndimou” bir Limon’ 

Mbwa ‘ bir köpek’ 

Nyama ’Et’ 

 

Hayvanların, Eşyaların,  

Ve bazen meyvelerin Adları. 

 N-  

                          Çoğul 

(m, ny) 

Ndimou ” Limonlar “ 

Mbwa “ Köpekler ” 

Nyama “ Etler “ 
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                                                                                              ( Devam ediyor) 

 

Not:  

        Komorca, Bantu dil ailesine  ait  bir dildir; insanlar, ağaçlar, vb. için çok sayıda 

tanımlık türüne sahiptir.  Bu durumda 15 sınıflama sayılabilmektedir. Önekler ise 

dilbilgisel ve anlamsal olarak belirsiz tanımlık (article indefinite) kullanımında rol 

oynamaktadır. Bunlar genel olarak Bantu dil uzmanlarının kabul ettiği uluslararası bir 

numaralandırma kullanılarak 1’den 18’e kadar numaralandırılacaklardır. Tanzanya 

dillerinden biri olan Kesukuma gibi diğer dillerde de var olan 12., 13. ve 14. sınıflamanın 

Komorca’da bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Bu durum, yukarıdaki tabloda neden 

doğrudan 11. sınftan 15. sınıfa geçildiğini açıklamaktadır. Çünkü 12., 13. ve 14. ulamlar 

Komorca’da yoktur.  (Chamanga, 2010 : 37 ; Abdou Djohar, 2014 : 34).  

 

2.3.3  Adsıl Sınıflamalarda Cinsiyet Kavramı  
 

          Daha önce incelendiği ve özellikle de yukarıdaki tabloda açıklandığı gibi, sınıflar 

genellikle biri tekil diğeri  çoğul olan çiftlerin gruplanmasıyla oluşturulmaktadır. 

“mndru” (bir erkek), “wandru” (erkekler) ya da “hiri” (bir sandalye), “ziri” 

         11 U- 

                              Tekil 

w (Ünlüden 

 önce) 

 

Uhura “bir duvar “ 

 

Wewu “ Işık “ 

 

 

 

 

Somut  ve Soyutların Adları. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Çoğul 

nyİ (soyut için)                           

Nyihura ’’ Duvalar’’ 

 

Wewu  “ Işıklar ” 

 

 

 

 

          

            15 

 

Hu-  

 

Hw-    

 

U 

 

Hula ( yemEk) 

 

Hwanza(sevmEk) 

 

Ubaliya (götürmEk) 

 

 

   

Mastar (Eylemlik). 
 

   
 

 

 

16/ 17 ve 18 

Pva- 

Pvwa-   

    

...... ni 

....... ni 

 

Pvahanu ‘’yer’’ ‘yere’ 

‘’yerden’’. 

Pvwahanu ‘ yer’ 

Mrayani ‘ mahallede 

Mdjini ‘ şehir’de  

(..den, ..a...) gibi. 

 

Yer Adları (locative). 

Kalma Durumu, Yönelme,  

çıkma biçimbirimleri de kullanılabilir). 
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(sandalyeler) sözcükleri cinslerin (türlerin)  adlandırılmasına örnek olarak verilebilir.  

Esasen, Bantu dil ailesinden bir dil üzerinde çalışırken, dilbilimin eski kuramlarından 

yola çıkmak hata olacaktır çünkü bu kurama göre, yalnızca Hint-Avrupa dilleri gibi eril 

ve dişil dilbilgisi sistemine sahip belirli dillerde cins (tür) kavramından bahsedilebilir. 

Fransızcadaki eril bir sözcük olan “le stylo (kalem)” ve dişil bir sözcük olan “la chaise 

(sandalye)” sözcükleri buna örnek olarak verilebilmektedir. Çünkü Fransızca’da, adlar 

eril ve dişil cinsiyet ulamına göre ayrılmaktadır.  

 

Fakat son zamanlarda Corbett ve Creissels gibi bazı tipologlar tarafından yürütülen çok 

sayıda çalışmanın sonununda bu düşünce terk edilmiştir. Bu araştırmacılara göre, cins 

adları ve ulamlar arasındaki işlevsel benzerlik iyi bir şekilde oluşturulmuştur bu sayede 

cins kavramı ulamları adlandırmak amacıyla kolaylıkla kullanılabilmiştir. 

Araştırmacılara göre nasıl ki Hint-Avrupa dilleri cinsiyete dayalı dilbilgisi yapısına göre 

bir sınıflandırmaya sahipse genel olarak Afrika dilleri ve daha özel olarak Bantu dilleri 

de cins olarak sınıflandırılan bir yapıya sahiptir. Buradaki fark bu tarzdaki Avrupa 

dillerinde cins kavramının eril ve dişil ulamlar için kullanılması fakat Bantu dillerinde ise 

cins kavramının bitki, soyut kavram, araç, hayvan ve insan adlarının sınıflandırılmasında 

kullanılmasıdır. Her iki durumda da kendilerini oldukça benzer bir şekilde organize eden 

bir dilbilgisel uyum sistemi mevcuttur (Corbett, 1991 : 30-50 ; Creissels, 2003 : 23). 

 

           Diğer taraftan, cinsiyete dayalı dilbilgisi yapısına sahip dillerde olduğu gibi adsıl 

ulamlara sahip dillerde de adların biçim-anlamsal ve sözdizimsel dağılımında sınırlılıklar 

mevcuttur. Esasen, Latin dilleri gibi eril-dişil yapıya sahip dillerde tüm adların ait olduğu 

en fazla 3 cins bulunmaktadır. Adsıl sınıflamaya sahip dillerde bu durum farklı değildir 

ancak cins sayısı çok daha önemlidir. Daha açık bir ifadeyle, Latin dillerinde bir ad eril, 

dişil ve yansız olmak üzere üç ulama ait olabilmektedir. Fakat Bantu dillerinde adsıl bir 

sınıfta sınıflandırılamayan bir ad bulmak mümkün değildir. Bu şu anlama gelir; Bantu 

dillerinde eril ve dişil ulamlar yerine ağaçlar sınıflaması, araçlar sınıflaması, insan 

sınıflaması, hayvan sınıflaması gibi sınıflamalar bulunur ve Komorcada ad bu şekilde 

işlev görülmektedir. Bir ad her zaman ve kesinlikle adsıl bir ulama aittir. 

(bkz. Bajrafil, 2017 :20). 
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2.4    Adların Sınıflaması ve bu Sınıflandırmanın Etkileri  
 

          Yukarıda açıklandığı üzere, diğer Bantu dillerinde olduğu gibi Komorca’da da, 

adların sınıflara dağılımı; öneklerine, uyumlarına ve/veya beraber işlev gördükleri diğer 

dilbilgisi unsurlarına göre gerçekleşir. Örneğin, birçok durumda, bir adın hangi sınıfa ait 

olduğu aldığı önek ile kolayca belirlenebilmektedir. Böylelikle, aynı öneklere sahip olan 

ve aynı dilbilgisel uyuma sahip iki sözcük aynı sınıfa ait olmaktadır. Yukarıda 

Komorca’da adların sınıflamasını gösteren tablodan yola çıkarak adların 

sınıflandırılmasının birçok şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Bu adlar; asıl anlamlarına 

göre, çiftler halinde ilişkilendirilmelerine göre ya da kendi içlerinde tek haldeki adlar 

olmak üzere 3 farklı şekilde sınıflandırılabilirlerdir. Bu ad ulamları çalışmanın ilerleyen 

bölümlerinde, ilk olarak anlamsal ulamlar özelliklerine ve daha sonra da çift ve tek 

sınıflar oluşturmalarına göre ele alınacaktır. (bkz 2.Tablo, 2.1.2).   

 

2.4.1  Adların Anlamsal Ulamlarına Göre Sınıflandırılması 
  

          Yukarıda da belirtildiği gibi, Komorca’da adlar; sayıya dayalı bir cins ile nitelenir;  

yani tekil ve çoğul şeklinde ya da adsıl ek (affix) olarak da adlandırılabilecek sınıf 

işaretlerine göre karakterize edilmektedir. Yukarıdaki  tablodan da anlaşılacağı üzere, 

genel olarak, araç ve alet, sayılamayan eşya, insan, bitki, soyut varlık ve benzeri grup 

adlarının her birine kendi sınıf işaretleri (önek rol oynar) eklenerek, bu grupları bir araya 

getirmeye (ve birbirinden ayırmaya) yarayan bir sınıflandırma yöntemi olan ontolojik 

(ontological) sınıflamaya göre sınıflandırılabilmektedir. Yani, tekil ve çoğul ad sınıfları 

oluşturulurken her bir grup farklı önekler almaktadır (Bajrafil, 2017:21).  

Bu sınıflandırma şu şekilde yapılmaktadır:  

 

2.4.1.1   İnsanlar İçin kullanılan Adların Sınıflandırılması   
 

 

            Yukarıdaki tabloda gösterilen insanlar için kullanılan adlar ulamı, anlamsal olarak 

açık olup bu adlar genellikle diğerleriyle karıştırılmadan aynı sınıf içerisinde yer 

almaktadırlar. Başka bir deyişle, bir tekil (1. sınıf) ve bir çoğuldan (2. Sınıf) oluşan bu 

ulam sadece insanlar için kullanılan adlardan oluşur. Bu sınıfta kullanılan «m» öneki ile 

sözcük kökünün ünlü  ile başladığında kullanılan «mw» öneki tekil adların, «wa» öneki 

ile sözcük kökünün ünlü ile başladığında kullanılan «w» öneki ise çoğul adların 

işaretleridir. Bu konuyla ilgili örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:  
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Tablo 3 :  İnsan Adların Örnekleri 

 

Cins / tür Tekil Ad Anlamı  Çoğul Ad  

Anlamı 

 

 

 İnsan Adları 

Mdru Bir kişi  wAndru KişilEr 

  

Mlozi  Bir balıkçı  wAlozi BalıkçılAr 

 

Mlimadji  Bir çiftçi wAlimadji ÇiftçilEr 

 

 

 

          İnsan adlarına bu özel 1/2  ulamının dışında, 5. ve 6. sınıf çiftinin bulunduğu 

ulamda da rastlanabilmektedir. Ve bu 5. 6. ulamlarda  bulunan insan adlarının tekil 

hallerinde önek yoktur. Demek oluyor ki bu ulamlarda bulunan adların çoğunun tekil 

olma durumlarına ait öneklerin bulunmaması nedeniyle bu adlar 5. ve 6. grubun 

bulunduğu ulamda yer almakta, çünkü bu sınıftaki adlar tekil haldeyken önek 

almamaktadır. Bir öneki olmayan bu tür adlara sıfır işareti  adlar denir. Bu adlar kök 

halinde ve öneksiz adlardır ve «ma» öneki ile çoğul hale dönüştürülür. (bkz. bu 

çalışmanın 2.2.2.1.3. ). 

Bu sınıfa ait bazı örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

Tablo 4:  İnsan Adlarında Kullanılan Diğer Örnekler 

 

 

Cins Tekil ad Anlamı Çoğul ad  

Anlamı 

 

İnsan Adları 

 

 Ø fundi 

 

Öğretmen   
 

Mafundi 

 

ÖğretmenlEr 

 

 Ø dukutera Doktor Madukutera Doktorlar 

 

 Ø balozi Büyükelçi Mabalozi Büyükelçiler 

 

  Ø hakimu Hâkim Mahakimu Hâkimler 

 

  Ø imamu İmam Maimamu İmamlar  
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2.4.1.2   Ağaçlar ve Bitkiler İçin Kullanılan Adların Sınıflandırılması 

 

          Bu ulamdaki adlar 3. ve 4. sınıfların yer aldığı ulamı oluşturmaktadır. Bu sınıftaki 

adların tekil durumlarında «m» öneki, çoğul hallerinde ise «mi» öneki kullanılır. Bitki 

adları sınıfına ait bazı örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

Tablo 5: Ağaçların ve Bitki Adları 

 

 

Cins Tekil ad  Anlamı  Çoğul ad   

Anlamı 

 

 

 

Bitki ve Ağaç 

Adları 

 

Mri Bir ağaç  Miri AğaçlAr 

 

Myembe Bir mango 

ağacı  

Miyembe Mango ağaçları 

 

Msiru Orman  Misiru Ormanlar 

 

Mhadju Demir Hindi 

ağacı 

Mihadju Demir Hindi 

ağaçları 

 

 
 

2.4.1.3  Büyütme  ve Küçültme Adların Sınıflaması 

           

 

          Güçlendirci ve küçültme (pejoratif) adlar  ulamı 5. ve 6. Sınıflara aittir. Bu adlar 

sıfır işaret kuralına uygun olarak tekil halde kullanıldıklarında önek almazlar. Yani 

sözcük kök haliyle tekil olarak ifade edilir ve «ma» öneki kullanılarak çoğul hale getirilir. 

Bu sınıfa ait bazı örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Chamanga, 2010).  

 

Tablo 6: Büyütme ve Küçültme Adları 

 

 

 

Cins 

 

Tekil Ad  

 

Anlamı  

 

Çoğul Ad  

 

Anlamı 

 

Anlamı Büyütme  

ve Küçültme  

Adarı  

 

Djinru 

 

Büyük bir aptal  
 

Madjinru 

 

Büyük aptallAr 

 

  

Goma  

 

Büyük davul  
 

Magoma 

 

Büyük davullar 
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2.4.1.4  Eşya ve Alet Adlarının Sınıflandırılması 

 

          Bu ulamda yer alan adlar 7. ve 8. ad sınıflara aittir. Bu sınıftaki adlar tekil halden 

« hi », çoğul hale getirilirken « zi  » önekini alınmaktadır. Bu sınıf aşağıdaki tabloda, 

değerlendirilebilir :  

 

Tablo 7: Eşyanın Adları 

 

 

Cins  

 

Tekil Adı 

 

Anlamı  

 

Çoğul Adı  

 

Anlamı 

 

 

 

Eşya ve Alet  

Adları  

 

Hiri 

 

Sandalye  
 

Ziri 

 

SandalyelEr 

 

Hino 

 

Döveç 
 

Zino 

               

DöveçlEr 

 

 

Higwe 

 

Halat ( ip) 
 

Zigwe 

 

HalatlAr 

 

 

 

2.4.1.5           Hayvan Adlarının Sınıflandırılması 

 

 

          Hayvan adlarının yer aldığı bu ulam, 9. ve 10. ad sınıflarından oluşmaktadır. Bu 

ulamdaki sınıflar aynı yapıdadır. Sözcüğün tekil hali ile çoğul hali genellikle aynı olmakta 

yani tekil veya çoğul halindeki her iki durumda da sözcük önek almamaktadır. Her iki 

durumda da, tekil veya çoğul, asıl sözük olan kök (radical), önek olmadan tek başına 

kullanılmaktadır. Bu nedenle bir sözcüğün tekil ya da çoğul olduğunu anlamak için bu 

sözcüğün cümle içinde hangi bağlamda kullanıldığına bakmak gerekmektedir. Aksi 

takdirde, bu adların tekil ve çoğul hallerini birbirinden ayırmak için sözcüklerin çoğul 

hallerini belirlemeye yarayacak ek sözcüklerin kullanılması gerekecektir. Örneğin; 

‘‘köpek’’ sözcüğünü ele alalım. ‘’Mbwa’’ kelimesi ‘’bir köpek’’ anlamına gelmektedir. 

Bu kelimenin çoğul olduğunu belirtmek için köpekler ya da ‘’birçok köpek’’ anlamına 

gelen ‘’mbwa zindji’’ kelimesi kullanılmaktadır. Bu konu ilerleyen bölümlerde daha 

ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Hayvan adları sınıfına ait bazı örnekler aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir:  



24 
 

 

Tablo 8: Hayvanın Adları 

 

Cins Tekil ad  Anlamı Çoğul ad Anlamı 

 

 

 

 

 

Hayvanlar  

Adları 

 

Mbwa 

 

Köpek 

 

Mbwa 

 

KöpeklEr 

 

 

Mbe 

 

İnek  

 

Mbe 

 

İnekler 

 

 

Nkima 

 

Maymun  

 

Nkima 

 

Maymunlar 

 

 

Ngamia 

 

Deve  

 

Ngamia 

 

Develer 

 

 

 

2.4.1.6  Soyutlama Adlarının Sınıflandırılması  

 

          Bu ulamda soyut adların oluşturduğu 11. sınıf yer almaktadır. Soyut adların 

genellikle çoğul hali bulunmamakta ve bu sözcüklerin çoğul durumlarını ifade etmek için 

yine bu sözcükleri betimleyen başka sözcüklerle beraber kullanmak gerekmektedir.      

Ama aslında Sözcüğün tekil hali ile çoğul hali genellikle aynı olmakta yani tekil veya 

çoğul halindeki her iki durumda da sözcük önek almamaktadır.  

 

Tablo 9: Soyut Ad Örnekleri 

 

 

Cins Tekil Ad Anlamı Çoğul Ad Anlamı 

Soyutlama 

Wewu Işık  wewu Işık (lAr) 

wanzani Arkadaşlık wanzani Arkadaşlik (lAr 

Ufaume Krallık Ufaume Krallık (lAr) 

wangu Kolayklık wangu Kolaylık (lAr) 

Udjizi Bilgi Udjizi BilgileEr 

 

     

 Bir önceki sınıfta da olduğu gibi bu sınıfta da kelimenin tekil ve çoğul hali aynı 

olduğundan bu konu da daha ileriki bölümlerde detaylı olarak incelenecektir.   

(bkz, 2.Tablo, 2.1.2).   
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2.4.1.7  Eylemlik Sınıflaması  

 

          İlerleyen bölümlerde de ayrıntılı bir şekilde görüleceği gibi, bu sınıf mastarlardan 

oluştuğu için özel sınıflar arasında 15. Sınıf yer alınmaktadır. Bu sınıfta, sözcükler tekil 

ve çoğul olarak çiftler oluşturmamakta yani burada mastar halindeki eylemler bir cümle 

içinde dilbilgisel olarak özne rolünü oynamaktadır. İşte bu yüzden bu eylemler, adların 

sınıflandırılması içerisinde yer almakta çünkü böylesi durumlarda ad olarak kabul 

edilmektedir. Bu durum “okumak önemlidir” örneğindeki eylemin durumu ile aynıdır. 

Eylemler sınıfına ait bazı örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

Tablo 10: Mastar Örnekleri 

 

Cins  Önek Örnekler Anlamı  

Mastar 

(Ad eylemleri) 

Hu  Husoma okumAk 

Hu  Hula  Yemk 

Hu Hunwa İçmek  

 

 

 2.4.1.8   Yer Adlarının Sınıflaması  

 

 

          Bu ulamda yer, mekân ve üstünde, içinde, tarafında gibi yer yön bildiren adlar 16., 

17. ya da 18. Sınıf yer almaktadır. Bu sınıfta adların tekil ve çoğul hali bulunmamaktadır.  

 

Tablo 11 :Yer Adları 

 

Cins  Önek Örnek  Anlamı 

Yer adları  Pva/ pvwa Pvahanu  Yer / Yerinde  

 

                                                                                                            (Chamanga, 2010).  
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 Not:     

             Yukarıda bahsi geçen kavramların yer aldığı sınıflar sabit ulamlardır. Başka bir 

deyişle, her bir adın hangi sınıfa ait olduğunu belirleyerek, bu adları düzenleyebileceği 

ulamlardır. Normalde bulunmaması gereken sınıftan başka bir sınıfta yer alan adlar da 

bulunmasına rağmen, bu adlar yukarıda açıklandığı şekilde düzenlenirlerdir.  

Aslında, insanlara için kullanılan adların, eylemliklerin ve yer adlarının her biri belirli bir 

sınıfta yer aldıklarından anlamsal olarak açık oldukları söylenebilmektedir. Bir miktar 

belirsizlikle sınıflandırılan diğer türlerin adları ise anlamsal olarak çok heterojen olan 

diğer pek çok adı güçlendirir. Bu konu diğer bölümlerde detaylı bir şekilde açıklanacaktır.  

 

2.4.1.9    Anlamsal Ulamlarına Göre Adların Sınıflamasının Özeti  

 

 Şekil 2:  Anlamsal Ulamlarına Göre Adların Özeti  

 

1. sınıf: kullanılan tekil adlar  (önek: m-, etc)             

2. sınıf:  kullanılan çoğul adlar (önek : wA             İnsan Adlarının Ulamı 

 

 

3. sınıf: kullanılan tekil adlar  (önek:  m-, )                   

4. sınıf: kullanılan çoğul adlar (önek: mİ   )               Bitki Adlarının Ulamı          

 

5. sınıf: kullanılan tekil adlar (önek: dji,) 

6. sınıf: Kullanılan çoğul adlar (önek: mA      Anlamı Büyütme ve Küçültme Ulamı                

 

 

7. sınıf: kullanılan tekil adlar (önek: Hi ; shİ, )        

8. sınıf: kullanılan çoğul adlar (önek:  zİ , )             Eşya Ve Alet Ulamı                                                                                  

                                                                                         

 

9. sınıf: kullanılan tekil adlar (önek: n-, m-, etc )                

10. sınıf: kullanılan çoğul adlar (önek: n- m- etc )        Hayvanın Ulamı 

                                                                                               

 

 

11. sınıf: kullanılan tekil adlar (önek: U-, W- )               Soyut Ulamı 

               Kullanılan çoğul adlar (önek: U-, W- )            

 

15. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlar ( önek: hU- )             Eylemlik  Adının Ulamı 
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16. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlar                    

                                 (önek: pvA, pvWA )                                                                                  

                                                                  

17./18.sınıf: kullanıllan tekil ve çoğul adlar                Yer Adının Ulamı 

                                    (önek: ni )    

 
 

2.4.2   Adların Çift ve Tek Ulamlara Göre Sınıflaması  

  

          Nitekim yukarıda adların sınıflara dağılımını gösteren tabloda görüldüğü gibi, adlar 

genellikle, biri tekil adlara ve diğeri de çoğul adlara karşılık gelen sınıfların oluşturduğu 

çiftlerden meydana gelen ulamlara dağılmaktadır. Ad sınıflandırmasında 1’den 10’a 

kadar olan sınıflar ikili yani tekil-çoğul çiftlerinden oluşturmaktadır. Öte yandan, 11’den 

18’e kadar olan sınıfların her biri benzersizdir (unique). Yani her bir  sınıf tektir ve bir 

çift oluşturmazlar. Bu sınıflar, bu şekilde yapılan bir sınıflandırma ile biri çiftlerden 

oluşan diğeri de tek olan sınıflar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Şimdi bu sınıfları biraz 

daha detaylı bir şekilde incelenecektir.   

 

2.4.2.1  Bir Tekil ve Bir Çoğul Addan Oluşan Ad Sınıfları  
 

          Bu adlar, öneklerine ve dilbilgisel uyumlarına göre sınıflandırılmıştır. Bunlar, 

Rebuschi'nin (1999) belirttiği gibi genellikle adların tekil ve çoğul hallerinin oluşturduğu 

bir sınıf çifti halinde şu şekilde gruplandırılırlar:  

 

2.4.2.1.1     Birinci ve İkinci Gruptan Oluşan « -m / -wA » Önekli Sınıf  

 

 

          Bu sınıfta sadece insanlar için kullanılan adlar yer alır. Bantu dilleri uzmanları 

tarafından kabul edilen tabloda da açıklandığı gibi ( bu çalışmanın ikinci tabloda) bu sınıf 

tekil ve çoğuldan meydana gelen ilk grubu oluşturmaktadır. Bu sınıfta; meslek, akrabalık, 

bir ülkenin ya da bir bölgenin yerlisi olma, milliyet, vb. terimler yer almaktadır. Burada 

yer alan terimlerin tümü insanlarla ilgilidir. Bu ulamdaki tekil adların yer aldığı 1 

numaralı sınıfta, «-m » öneki ve bu adların çoğul hali olan 2. sınıfta da «-wa» öneki 

kullanılır. Tekil sözcüklerde «m» önekinin kullanılması kuralı, sözcüğün ilk sesinin ünlü 

Aşağıdaki sınıflar gibi yer 

adının ve yönelme, çıkma ve 

kalma durumları ulamı 
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olup olmamasına göre değişebilir. Ancak önce «m» önekinin genel kullanım kuralına 

uygun olan adlar örnekleriyle incelenmektedir. 

 

a)  Tekil Adlarda «-m», Çoğul Adlarda «-wa» Önek Kuralı 

  

          Bu kural, insanlar için kullanılan adlar ulamında, sözcüğün ünsüz  ile başlaması 

durumunda geçerlidir. Bu durum aşağıdaki gibi örneklenmektedir: 

 

 

Şekil 3: Tekil Adlar ve  Çoğul Adların Önekleri  

 

          1. Sınıf    →     Çıft      ←   2. Sınıf     

    

 mndru → bir kişi     wAndru → KişilEr 

 mlozi →  Balıkçı     wAlozi → BalıkçılAr 

 mdzadze → Kadın     wAdzadze → KadınlAr 

 mlimadji → Çiftçi     wAlimadji → ÇiftçilEr 

 mfaume → Kral     wAfaume → KrallAr 

 mdjeni → Yabancı     wAdjeni → YabancılAr 

 mkomori → Bir Komorlu    wAkomor → KomorlulAr 

 

 mbuchi → Bir Madagaskarlı    wAbuchi → MadagaskarlılAr 

 mfarantsa → Bir Fransız    wAfarantsa → FransızlAr 

 mlarinyo → Bir Reunionlu    wAlarinyo → ReunionlulAr  

 msenegali → Bir Senegallı     wAsenegal→ SenegallılAr 

 mkongo → Bir Kongolu    wAkongo → KongolulAr 

          

 

b)  Adın Ünlü  ile Başlaması Durumunda «mW» ve «w-» Öneklerinin Kullanımı 

 

         

        1. ve 2. sınıflarından oluşan bu ulamda sözcük kökü ünlü  ile başladığında, sözcüğün 

tekil olduğunu belirtmek için sadece «m» öneki yerine, « mw » öneki kullanılmaktadır. 

Bu, aynı zamanda ünlü ile başlayan sözcüğün telaffuzunu da kolaylaştırır. Sözcüğün 

başındaki ünlü ne olursa olsun (a,e,i…), « m » ‘ye « w » eklenerek tekil sözcükler için 

kullanılan «mw» öneki oluşturulmaktadır. Bu gruptaki sözcükleri çoğul hale getirmek 
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için ise, sözcük ünlü  ile başladığında «wa» öneki yerine, bu iki ünlünün yan yana 

gelmesini önlemek için sadece « w- » öneki kullanılır. İki ünlünün yan yana 

kullanılmamasına örnek olarak; ünlü  ile başlayan “ana” (çocuk) sözcüğü wa-ana 

(çocuklar) yerine « wana ve edzi » sözcüğü wa-edzi (hırsızlar) yerine «wedzi» şeklinde 

kullanılır yani önekteki ünlü silinir, sözcükteki ikinci ünlü  aynen kalır. Dolaysıyla tekil 

adlar için «mw», çoğul adlarda «w» şeklinde bir kural oluşturulmaktadır. Bununla ilgili 

olarak aşağıdaki belirleme yapılmaktadır: 

 

 

  

Şekil 4: Adın Ünlü ile Başlaması Durumunda  

 

 

 1.Sınıf         →    Çıft        ←                   2.Sınıf  

 

      mWana → Bir Çocuk         wAna → ÇocuklAr 

      mWalimu → Şifacı                    wAlimu → ŞifacılAr 

      mWanzani → Arkadaş          wAnzani → ArkadaşlAr 

      mWekevu → Uysal insan                      wEkevu → Uysal insanlAr 

      mWelevu → Sakin bir insan          wElevu → Sakin insanlAr 

  

 

c)  « mU» Önekinin Kullanıldığı Durumlar 

       

          Bir sözcüğün «mb», «m» ya da «mw» ile başlaması durumunda, «m» önekine «u»  

eklenir ve böylece sözcüğün tekil olduğunu belirten «mu» öneki oluşturulmaktadır. «U»  

sesinin eklenmesiyle aynı iki sesin yan yana gelmesi önlenerek kelimenin telaffuzu da 

kolaylaştırılmış ve bu adın belli bir yerde yaşayan insanlar için kullanıldığı anlaşılmış 

olur. Örneğin; “mbadjini” sözcüğü «m» önekini aldığında [m-mbadjini] yerine 

‘mumbadjini’ şeklinde yazılmaktadır. Sözcüğün çoğul hali yazılırken «wa» öneki 

kullanılmaya devam edilir. Bu durumdaki sözcüklerin özel yer adlarıdır. Örneğin; 

 

 Şekil 5:  « mU» Önekinin Kullanıldığı Durumlar 

 

 

1. Sınıf   →    Çıft        ←      2. Sınıf 

 

mUmbeni → Bir Mbenili    wAmbeni → MbenililEr 

mUmaore → Bir Maoreli   wAmaore → MaorelilEr  
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          Yukarıda 1. ve 2. sınıftan oluşan insanlar için kullanılan adlar ulamı ile ilgili 

yapılan bütün açıklamalar sonucunda, buradaki sınıflandırmada kullanılan kuralın esas 

olarak tekil adlar için «m» ve çoğul adlar içinse «wA» öneklerinin kullanılması ile 

oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte, telaffuzun kolaylaştırılması için önek üzerinde 

bazı küçük değişiklikler veya eklemeler yapılabilir fakat sözcüğün ilk sesi ne olursa olsun 

önekleri sabit kalmaktadır.  ( Rebuschi, 1999 : 185-184). 

 

 2.4.2.1.2   Tekil Adlarda « -m » ve Çoğul Adlarda « -mİ » Öneklerinin      

                      kullanıldığı   3. ve 4. Sınıf                                       
 

          Bu sınıf çiftinde genel olarak ağaç ve bitki adları yer almaktadır. Bununla birlikte, 

bu ulamda bazı eşyaların, bazı vücut organlarının ve bazı hayvanların adlarına da 

rastlanmaktadır. Bu sınıf çiftinin 3. ulamında «m» önekini alan tekil adlar, 4. ulamında 

ise «mi» önekini alan çoğul adlar yer almaktadır. Diğer ulamlarda olduğu gibi, bu genel 

kural, önek alan sözcüğün ünlü veya ünsüz ile başlaması durumunda değiştirilebilmektir.    

 

a)  Sözcüğün Kökeninin İlk Sesinin Ünsüz  Olması Durumunda «m» Önekinin 

Kullanımı 

 

          Eğer sözcüğün ilk sesi ünsüz  ise, bu sözcüğün tekil olduğunu belirtmek için genel 

kural izlenerek sözcüğe «m» öneki, sözcüğün çoğul olduğunu belirtmek için ise  «mi» 

öneki eklenir. Bu konuyla ilgili örnekler şu şeklidedir:  

 

 Şekil 6: Sözcüğün Kökeni İlk Sesinin Ünsüz  Olması Durumunda 

 

              3. Sınıf      →    Çıft        ←   4. Sınıf  

 mri →      Ağaç    mİri → AğaçlAr  

 myembe → Bir mango ağacı   mİyembe → Mango ağaçlArı  

 mhadju → Demirhindi ağacı   mİhadju → Demirhindi ağaçlArı  

 mndu  → Bacak    mİndu → BacaklAr 

 mhono → El     mİhono → EllEr 

 mdzo → Bir koli / bagaj   mİdzo → KolilEr / bagajlar 

 msiru → Orman    mİsiru → OrmanlAr 

 mlima → Dağ     mİlima → DağlAr. 
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b)  Sözcüğün ilk Sesinin Ünlü  Olması Durumunda «mw» Önekinin kullanımı 

 

          3. ve 4. sınıftan oluşan bu ulamda, eğer sözcüğün kökeni ünlü  ile başlıyorsa, «m» 

önekine «w»  eklenerek tekil adlar için kullanılan «mw» öneki oluşturulmaktadır. 

Sözcüğün çoğul halini oluşturmak içinse sadece «m» öneki kullanılmaktadır. Bu 

durumda «m» öneki bu ulamdaki çoğul adlar sınıfında ünlü ile başlayan sözcüklerin 

işaretçisi haline gelmektedir. Yani, sözcüğün kökeni ünlü  ile başladığında, bu sözcüğü 

çoğul hale getirmek için «mi» öneki yerine, buradaki «i» harfi silinerek sadece «m» öneki 

kullanılır. Bunun nedeni iki ünlünün yan yana gelmesini önleyerek sözcüğün telaffuzunu 

kolaylaştırmaktır. (Rebuschi, 1999: 45).  

Ünlü  ile başlayan sözcük köküne ait örnekler şu şekildedir:  

 

Şekil 7: Sözcüğün ilk Sesinin Ünlü  Olması Durumunda  

 

Sınıf 3   →    Çıft        ←                Sınıf 4 

      mWaha →  Bir yıl                                           maha → YıllAr  

mWendje → Bir ışık                           mendje → IşıklAr 

mWezi → Bir ay                        mezi → AylAr.  

       

 2.4.2.1.3    5. ve 6. Eş Sınıflarda Tekil Adlarda kullanılan « dzi » ve « Ø »  

                          Önekleri ve Çoğul Adlarda Kullanılan « ma » Öneki 

 

          Bu ulamda yer alan 5. ve 6. sınıfların diğer sınıflara göre daha farklı bir oluşum 

göstermektedir. Çünkü bu ulamda tekil ad oluşturmanın iki yolu bulunmaktadır. Bu 

yollardan birincisi tekil adın « dzi » öneki kullanılarak oluşturulması, ikinci yol ise 

herhangi bir önek kullanılmadan (öneksiz) oluşturulmasıdır. Yani bu sınıfta, sözcüğün 

kökü hiçbir önek almadan kök halinde tekil ad olarak kullanılabilir. Özetle, tekil adlardan 

oluşan 5. sınıfta yer alan sözcüklerin bir bölümü sözcük köküne ek alarak, diğer bölümü 

ise sözcük kökünün ek almamış haliyle bu sözcüğün tekil halini oluşturmaktır. Ancak bu 

iki durum aynı çoğul biçime sahip olmaktadır. Her iki durumda da, 6. sınıfta çoğul adları 

« ma » önekinin eklenmesiyle oluşturulmaktır.  

 

          Ayrıca, 5. ve 6. sınıflarda vücudun grupları, meyveler, sıvılar ve anlamı büyülten 

ekler gibi çeşitli terimler de yer almaktadır. Bulgulara ve analize göre, bu farklı terimlerin 

aynı sınıfta yer alması; temel sınıf kuralına uyması gerektiği halde uymayan, kendi 

sınıfında yer almayan adların bu ulamda yer alması ile açıklanabilir. Özellikle önek 

almayan adlar 5. ve 6. ulamda yer almaktadır. 
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Buna göre, 5. ve 6. eş sınıflarını, önek alan adlar ve tekil adlarda önek almayan adlar 

olarak ikiye ayırmak mümkündür.  

 

    2.4.2.1.3.1       5. ve 6. Sınıflarda Önek Alan Adlar  

 

          Bu ulamda, tekil ad oluşturmak için « dzi » öneki, çoğul adları oluşturmak için ise 

« ma » öneki kullanılmaktadır.  

        

 Şekil 8:  5. ve 6. Sınıflarda Önek Olanlar  

                     5. ve 6. Eş Sınıflar 

 

 

                    5. Sınıf        6. Sınıf 

                    Dzina (Ad)   Madzina (Adlar) 

                    Dzinyo (Diş)   Manyo (Dişler) 

                    Dzitso (Göz)   Matso (Gözler). 

          

          Yukarıda açıklanan genel kuralın dışında, bu sınıfta, sözcüğün tekil halinde « dji»6 

önekinin kullanıldığı başka adlar tespit edilmiştir. Diğerlerinde olduğu gibi bu adları da 

çoğul hale getirmek için « ma » öneki kullanılır. Chamanga (2010 :45), bununla ilgili 

olarak aşağıdaki belirlemeyi yapmaktadır: 

 

 Şekil 9: « dji » Önekinin Kullanıldığı Adlar 

 

                     5. ve 6. Eş Sınıflar 

 

 

          Djidji (Büyük ilçe)    Madjidji (Büyük ilçeler)  

          Djifu (Büyük ölü kişi)        Madjifu (Büyük ölü kişiler)  

          Djando (Kuruluş)    Madjando (Kuruluşlar) 

          Djosho (Piknik )                        Madjosho  (Piknikler).  

                                                           
6 Bu önek '' dji - ''  genellikle burada olduğu gibi bir güçlendirici ifade etme alışkanlığına sahiptir, 

örneğin bu '' djifu '' kelimesi, önemli bir rütbenin ölümünü  gösterir.yani büyük bir ölü kişi. 
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 2.4.2.1.3.2      5. ve 6. Sınıflarda Önek Almayan Tekil Adlar  

 

          Önek almayan tekil adlar bu ulamda yer alır ve yukarıda da açıklandığı gibi bu tür 

adlar tekil haldeyken sözcük kökü herhangi bir değişikliğe uğramadan işlev görmektedir. 

Bu tür adlarda « sıfır önek » anlamına gelen « Ø » işareti yani sınıf işareti olarak 

tanımladığı önekler yerine sıfır önek sembolü kullanılmaktadır. Bu adlandırma, Komor 

dili üzerine çalışan dilbilimciler tarafından yapılmış ve bu türü Bajrafil (2017) tarafından  

« sıfır işareti  » ulamı  olarak adlandırılmıştır. Buna göre, sınıf işaretinin kullanılmadığı 

birçok ad bulunduğu ve büyük ölçüde sözcük kökü üzerinden hareket edilebileceği 

gerçeğiyle bu işaretçi « sıfır sınıfı işaretisi (SSİ) » olarak adlandırmış ve bunu kendi 

başına tam bir sınıf işareti olarak kabul etmiştir (Bajrafil, 2017 : 25). Bu noktayı 

özetlemek gerekirse, sıfır sınıfı olarak adlandırılan sınıf, Bantu dilleri sınıflamadaki 5. 

sınıfa tekabül etmektedir. Bu sınıftaki adların çoğul halleri « ma » öneki ile 6. sınıfta yer 

almaktadır. Bu sınıf ile ilgili örnekler şu şekildedir:  

 

Tablo 12:Sıfır İşaretlerinin Adları 

 

Sınıf 

Numarası  

Tekil 

Adlarda 

Kullanılan 

Önek  

Ad  Anlamı Çoğul 

Adlarda 

Kullanılan 

Önek  

Ad  Anlamı  

 

 

 

5. ve 6. 

Sınıfı 

Öneksiz    Gari Bir Araba  ma  Magari Arabalar 

Ø    Baho Çit Ma Mabaho Çitler 

Ø    Dirisha Pencere Ma Madirisha Pencereler  

Ø    Bibo Kaju Ma Mabibo Kajular 

Ø    Fenesi Bir meyve7 Ma Mafenesi Meyveler 

Ø    Dhambi Günah Ma Madhambi Günahlar 

Ø    Banda  Salon  Ma Mabanda Salonlar 

 

 

 

 

                                                           
7 “Fenesi” kelimesi, Tayland ve çevresinde yetişen bir meyve. İncir ve dut ailesinden olan 

meyvedir. « Jackfruit » ingilizcde demektir. 
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 2.4.2.1.4      7. ve 8. Eş Sınıflarında «Hi », « shİ» ve « Zi» Öneklerinin Kullanımı 

 

          Yukarıda ad sınıflamasının yer aldığı tabloda (2.Tablo,2.1.2) açıklandığı gibi,  7-8. 

sınıf çiftinin oluşturduğu ulamda, 7. sınıfta yer alan tekil adlarda kullanılan farklı 

öneklerin olduğu görülmektedir. Bu sınıfta bazı adlara « hi » diğerlerine ise « shi » öneki 

eklenerek tekil adlar oluşturulmakta fakat tekil haldeyken kullanılan önek her ne olursa 

olsun bu adlar 8. sınıftaki çoğul hallerine dönüştürülürken yalnızca « zi » öneki 

kullanılmaktadır. Ve onların  çeşitlerini hemen görebilmektedir.  

 

a) Tekil Adlarda «Hi » Önekinin Kullanımı 

 

      Bu ulamında yer alan adların tek seslemli olup bu durumda sözcük köküne « hi » 

önekinin eklenmesiyle tekil adlar, « zi » önekinin eklenmesiyle de çoğul adlar 

oluşturulmakta ve bu aşağıdaki örnekle açıklanmaktadır. 

 

 Şekil 10 : « hi » Öneki Kullanma Durumu  

 

                     7. ve 8. Eş Sınıflar 

 

 

 

  7. Sınıf (tekil adlar)  8. Sınıf (çoğul adlar)     

             Higwe (Bir halat, ip)                 Zigwe (HalatlAr) 

             Hiri (Bir sandalye)                    Ziri (Sandalyeler)              

             Hino (Bir döveç)                      Zino (Döveçler)       

             Hindru (Bir şey, )                      Zindru (Şeyler)    

 

 

b) Tekil Adlarda « i » Önekinin Kullanımı  

 

 

         Bu ulamında yer alan adların birçoğu çok seslemli olup bu durumda sözcük köküne    

« i » önekinin eklenmesiyle tekil adlar, « zi » önekinin eklenmesiyle de çoğul adlar 

oluşturulmaktadır. 
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 Şekil 11 : « i » Öneki Kullanma Durumu  

 

                  7. ve 8. Eş Sınıflar 

 

 

 

  7. Sınıf (tekil adlar)  8. Sınıf (çoğul adlar) 

  Ipande (Bir parça)         Zipande (ParçalAr) 

  Izinga (Bir köz)                          Zizinga (Köz) 

  Ipvimo (Bir ağırlık)        Zipvimo (Ağırlıklar) 

  Isiwa (Bir ada)         Zisiwa (Adalar) 

  Izingiri (Bir problem)       Zizingiri (Problemler) 

  Itsawazi (Bir tabak)        Zitsawazi (Tabaklar) 

  Itrendwa (Bir işlem)        Zitrendwa (İşlemler).      

                                                   

c) Tekil Adlarda « sh » Önekinin Kullanımı  

 

 

          Bu ulamda, ünlü  ile başlayan sözcük köklerinde « sh » öneki, bu sözcükleri çoğul 

hale dönüştürmek için de « z »  öneki kullanılır.  « zi » öneki ünlü ile başlayan bir sözcüğe 

eklendiğinde, iki ünlünün yan yana gelmesini önlemek için buradaki « i » düşerek « z » 

önekine dönüşür. Bununla ilgili olarak aşağıdaki belirleme yapılmaktadır: 

 

Şekil 12 : « sh » Öneki Kullanma Durumu  

 

                 7. ve 8. Eş Sınıflar 

 

 

  7. Sınıf (tekil adlar)  8. Sınıf (çoğul adlar) 

  Shaya (Bir parmağı)                Zaya (Parmaklar) 

              Shano (Bir tabak)     Zano (Tabaklar) 

              Shononde (bir bıçak)    Zononde (bıçaklar)               

              Shombo (bir araç)                    Zombo (araçlar)      

              Shuma (bir maden)     Zuma (madenler). 
 

 

 

 

 



36 
 

 

d) Tekil Adlarda « shi » Önekinin Kullanımı  

 

          Bu ulamda yer alan ve sözcük kökü yarı ünsüz ( y,w ) seslerle ya da “ h ” ile 

başlayan adlar tekil hale dönüştürülürken « shi » öneki, bu sözcükler çoğul hale 

dönüştürülürken de « z- » öneki kullanılmaktadır.  

 

 Şekil 13 : « Shi » Öneki Kullanma Durumu  

                    7. ve 8. Eş Sınıflar 

 

 

 

  7. Sınıf (tekil adlar)  8. Sınıf (çoğul adlar) 

     Shiyo (Bir kitap)      Ziyo (Kitaplar) 

     Shiwanda (Bir atölye)     Ziwanda (Atölyeler) 

                   Shiwe (Bir sütun)      Ziwe (Sütunlar) 

     Shihwi (Bin)       Zihwi (Binler) 

     Shiba (Kemik)       Ziba (Kemikler). (bkz. Chamanga, 2010: 49). 

 

  

 

  2.4.2.1.5      9. ve 10. Çift Sınıflar 

 

 

          9-10 çiftinin oluşturduğu sınıfta tesadüfen yer alan farklı adlar olsa da bu ulamda 

genellikle hayvanlara verilen adlardan oluşmaktadır (bkz. 2. Tablo,2.1.2). Sözcük kökü 

“b, p ve pv” ile başlayan sözcükler haricinde, ünsüz  ile başlayan bütün sözcüklerin tekil 

hallerinde « n » öneki kullanılmaktadır. Bu durum aşağıdaki örnekle açıklanmaktadır: 

 

Şekil 14: « n » Öneki Kullanma Durumu  

 

                     9. ve 10. Eş Sınıflar 

 

 

 

  9. Sınıf (tekil adlar)  10. Sınıf (çoğul adlar) 

             Ngamia (Deve)   Ngamia (Develer) 

             Ndovu (Fil)   Ndovu (Filler) 

             Nkima (Maymun)   Nkima (Maymunlar). 
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            Ancak, bu ulamda yer alan, “b,p ve pv” sesleri ile başlayan sözcük köklerinde 

ise « m » öneki kullanılır. Bu durum, aşağıdaki gibi örneklenmektedir: 

 

 

Şekil 15 : « m» Öneki Kullanma Durumu  

 

                     9. ve 10. Eş Sınıflar 

 

 

 

  9. Sınıf (tekil adlar)  10. Sınıf (çoğul adlar) 

             Mbwa  (Bir köpek)      Mbwa (KöpeklEr)  

             Mbweza (Bir ahtapot)     Mbweza (Ahtapotlar)    

             Mbuzi (Bir oğlak)                      Mbuzi (Oğlaklar) 

             Mbe (Bir inek)       Mbe (İnekler). 

 

 

Diğer taraftan, bu aynı ulamda ünlü  ile başlayan sözcükler ise tekil adlara 

dönüştürülürken    « ny » öneki kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 16 : « ny » Öneki Kullanma Durumu  

 

                 9. ve 10. Eş Sınıflar 

 

 

 

  9. Sınıf (Tekil Adlar) 10. Sınıf (Çoğul Adlar) 

 

              Nyochi (Bir arı)        Nyochi (ArılAr) 

              Nyoha (Bir yılan)                       Nyoha (Yılanlar) 

              Nyanguli (Bir yer solucanı)      Nyanguli (Yer solucanları) 

              Nyantsu (Bir karınca)      Nyantsu (Karıncalar). 

 

 

         Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi tekil adların yer aldığı 9. sınıf ile çoğul 

adların yer aldığı 10. sınıfta aynı önekler kullanılır. Yani tekil ve çoğul adları ayırmak 
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için kullanılan bir önek yoktur ve her iki grup için de aynı önek kullanılmaktadır. 

Dilbilimci Chamanga’ya göre her iki sınıf da aynı yapıdadır. Bir adın tekil ya da çoğul 

olduğu, yalnızca anlamsal bağlam ve/veya dilbilgisi uyumu bağlamı içinde 

anlaşılabilmektedir (Chamanga, 2010 : 51).   

Bu çift sınıfta  tekil ve çoğul halindeki sözcüğün aynı kalması anlamına gelir. 

Sözcüğün geçtiği bağlama ve uyuma göre tekil veya çoğul bir durumda olup olmadığı 

anlaşılabilmektedir. 

 

 

2.4.2.1.6   Adlar Sınıflarının Özeti, Tekil ve Çoğul Bileşen Çiftine Bölünür     

 

Şekil 17 : Çift Oluşturan Adların Özeti:  

 

1. sınıf: kullanılan tekil önekler :  m- /mW/mU            

2. sınıf: kullanılan çoğul önekler : wA /w- / wA  /  

3. sınıf: kullanılan tekil önekler :  m- /mW           

4. sınıf: kullanılan çoğul önekler : mİ /m- /  

5. sınıf: kullanılan tekil önekler :  dZİ- /dJİ/ ꬾ/            

6. sınıf: kullanılan çoğul önekler : ma /ma / ma /  

7. sınıf: kullanılan tekil önekler :  Hi / İ / SH              

8. sınıf: kullanılan çoğul önekler : zİ /zİ- / z- /  

9. sınıf: kullanılan tekil önekler :     n- / m-/ny-             

10. sınıf: kullanılan çoğul önekler:  n- / w- / ny- /  

 

 

2.4.2.2  Çift  Oluşturmayan  Ad  Sınıfları  

 

          Buraya kadar detaylı bir şekilde açıklandığı bütün ulamlar, biri tekil diğeri de 

çoğul adlardan oluşan çiftlerden oluşmaktaydı. Burada ele alanacak sınıflar ise Bantu 

dilleri uzmanları tarafından kabul edilen uluslar arası numaralandırma izlenerek 11’den 

18’e kadar numaralandırılmış ve çiftlerden değil “benzersiz tek sınıflardan” 

oluşmuşturmaktadır. (bkz. bu çalışma 2. Tablo, 2.1.2). Bu nokta hemen sırasıyla 

incelenecektir:   

 

2.4.2.2.1     11. Sınıf  

 

          Bu sınıfta anlamsal olarak soyut ve somut olan adlar yer almaktadır. Genellikle 

soyut adların çoğul halleri bulunmaz. Bu soyut adların tekil halleri aynı zamanda çoğul 
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olarak kabul edilmektir. Bu sınıfta ünsüz ile başlayan sözcük köklerinde « U» öneki, ünlü 

ile başlayan sözcüklerde ise « W » öneki kullanılmaktadır.  

 
 

Tablo 13:Soyut Adlara Örnekler 

 

11. Sınıf Ad  Anlamı 

 

Ünsüz ile Başlayan Sözcük 

kökü 

Ufaume 

 

Uvu 

 

Udjizi 

 

Krallık 

 

Kıskançlık 

 

Bilgi 

 

Ünlü ile Başlayan Sözcük 

Kökü  

Wewu 

 

Wanzani 

 

Wangu 

Beyazlık 

 

Arkadaşlık 

 

Kolaylık 

 

 

        Diğer taraftan bu ulamda yer alan somut adların tekil halleri oluşturulurken « U » 

öneki, çoğul hale getirilerken de « nyİ» öneki kullanılmaktır.  

 

  Şekil 18:  Somut Adlara Örnekler:  

 

        

 

              Tekil    Çoğul 

       Uhura (Bir duvar)      Nyihura  (DuvarlAr)   

       Upanga (Bir kılıç)       Nyipanga (Kılıçlar) 

       Upando (Bir duvar)       Nyipando (Duvarlar) . 

 

 

Not: 

         Tanzanya dillerinden biri olan Kesukuma gibi diğer dillerde de var olan 12., 13. ve 14. 

ulamının Komorca’da bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Bu durumla, aşağıdaki  başlıkta 

neden doğrudan 11. sınıflama 15. ulama geçtiği açıklanmaktadır. Çünkü 12. 13. ve 14. sınıflar 

Komorca’da yoktur (bkz 2.Tablo, 2.1.2).   
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2.4.2.2.2    15. Sınıf Mastar Durumu 
 

         Bu sınıfta mastar halindeki eylem yer almaktadır. Bu eylemlerin ad sınıflamalarının  

dağılımı içerisinde yer almaları, dilbilgisi bakımından özne rolünde olmaları ile 

açıklanmaktadır. Bu sınıfta kullanılan önek « hu » öneki olup genellikle tek seslemden 

oluşan eylemlerde kullanılmaktır.  Örneğin: 

 

   Şekil 19: Mastar Durumu    

                Hula   → yemEk 

                Hudja → gelmEk 

                Huwa  → düşmEk 

                Hutra  → dökmEk 

                Hura   → korkmAk  

 

 

          Bu gruptaki çok seslemli eylemlerde ise « U » öneki kullanılır. Bununla birlikte, 

Chamanga (2010), adasının güneyindeki bazı bölgelerde, çok seslemli eylemlerde « Hu» 

önekinin kullanımı ile ilgili örnekler bulunduğunu teyit etmiş ve bu önekin Komor yazı 

dilinde kullanılan bir önek olduğunu eklemiştir (Chamanga, 2010 : 54). 

Çok seslemli eylemlerde « U » önekinin kullanımı ile ilgili örnekler şu şekildedir:  

 

 

Şekil 20: Çok Heceli Eylem Olan Örnekler 

 

 

             Uhala →  yayılmAk 

             Udaza →  susmAk 

             Ubalia →  taşımAk 

             Ubua →    açmAk 

             Ugabili →  yüzleşmEk 

             Urenga →  almAk  

        

 

 

 2.4.2.2.3       Yer Adlar Sınıfları. 16. , 17. ve 18. Sınıf 
 

 

          Dil sınıfları incelendiğinde, 16., 17. ve 18. sınıflar anlamsal olarak yer adlarını ve 

bunların etkilerini ifade ettiklerinden, bu üç sınıfın bir arada açıklanması uygun 

görülmektedir. Bunun haricinde, ad sınıflamaları ana tablosunda adların ulamlara 

dağılımı yapılırken bu üç sınıfın uyumlu hale getirilip birleştirilmesi ve yer/yön belirten 
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adların bulunduğu sınıfların ana tabloda tek bir grup altında bir araya getirilmesi 

çalışmanında bu sınıfları birlikte ele almasın doğru olacağı gösterilmektedir.  16. sınıfta 

« pva », « pvwa » ve bazen de « pvo » önekleri, yer yön belirten adlarda kullanılır.  Bu 

« Pvo » öneği, Bajrafil (2017 : 53) tarafından açıklanmış ve önek olarak kabul edilmiştir. 

Bununla ilgili olarak aşağıdaki belirlemeyi yapılmaktadır. 

 

 Şekil 21: Yerlik Adların Durumu 

 

              Pvwahanu → yerden / yerde / yere . 

               Pvahanu → yerde  / yerden / yere . 

               Pvopvahanu → yere  / yerde / yerden.  

 

 

          Adlar, « ni » ve « djuu» eklerini alarak sözcüğe yer/yön (içinde, üstünde, da, den, 

vb.) anlamı kadar ve 17. ve 18. sınıfları oluşturulmaktadır. Aşağıda hazırlandığı tablodan 

bazı örnekler şu şekildedir: 

 

 

Tablo 14:Yer Adları 

 

Ad  Anlamı  Yer bildiren ad  Anlamı 

Daho 

Sanduku 

Mraya 

Msihiri 

Ev 

Valiz 

Mahalle 

Cami 

Dahoni 

Sandukuni 

Mrayani 

Msirini 

Bir evde/..den/..a 

Bir valizde/..den/..a 

Bir mahallede/..den/..a 

Bir camiden /..den/..a 

Hiko 

Shoma 

madjaya 

Taraf 

Kümes 

Çöp  

Hikodjuu 

Shomadjuu 

Madjadjuu 

Bir tarafa/..tan/..ta 

Kümese/..de/..den 

Çöplüğe/..ten/te 

 
 
 

          Burada yapılan açıklamalar, 16. sınıf ile 17. ve 18. sınıf arasına biraz fark konularak 

yapılmış olsa da her üç sınıfın da hemen hemen aynı yapıda olduğu ve yer/yön 

bildirdikleri unutulmamalıdır. Aynı zamanda, bu sınıflardaki « ni, djuu » ekleri, diğer 

sınıflardan farklı olarak sözcük sonlarında yer alınmaktadır (Chamanga, 2010).  
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2.4.2.2.4     Çift Oluşturmayan Ad Sınıfları Özeti 

 

 

Şekil 22:   Çift Oluşturmayan Adların Özeti: 

 

11. sınıf: kullanılan tekil önekler :  u- / w- /u /             

               kullanılan çoğul önekler : u- /w- / nyi  /  

15. sınıf: kullanılan tek heceli eylem önekler :  / Hu /             

               kullanılan  çok heceli eylem önekler : / U  /  

16. sınıf: kullanılan tekil veya çoğul önekler :  pvA- /pvWA/ pvO /              

 

17., 18. sınıf: kullanılan tekil veya çoğul önekler :  djuu/ ni /    

    

2.5   Sayılabilen ve Sayılamayan Adların Ulamı 
          

 

         Adların, tekil ve çoğul olmak üzere sınıflara ayrıldığı genel ulamlandırma kuralını 

ve adların sınıflandırıldığı genel tablo incelendiğinde yapısal, dilbilgisel veya sayı 

olarak çoğul halde olan adların mevcut olduğunu görülmektedir. Buradaki farklılık, bu 

yapıdaki sözcüklerin, çoğul olduklarına dair bir ek taşımamalarıdır. Aksine, bu 

sözcüklerin çoğu tekil yapıda oldukları halde çoğul anlam taşırlar. Bu adların çoğu 

topluluk, sayılabilir veya sayılamaz, düşüncüler ya da soyut anlamlar taşıyan, sıvı, toz, 

gaz vb. Adlardır.8 

 

          Komor dilinin yapısal özelliklerini olduğu kadar bu dilin adların insanlar, 

hayvanlar, vb. ulamlara ayrıldığı Bantu dil ailesi içerisinde yer aldığını da göz ardı 

etmemek gerekir. Fakat burada, çoğul ek almadığı halde çoğul anlam ifade eden adları 

tespit etmek ve keşfetmek amacıyla, sayılabilir ve sayılamaz adlar alanının incelenmesi 

gerekmektedir. Genellikle adlar sayılabilen ve sayılamayan adlar olarak ikiye ayrılmakta 

fakat her dil kendine özgü dilsel özelliklere sahip olduğundan bu ayrım bir dilden diğerine 

farklılıklar gösterilmektedir. Örneğin, Fransızca’da bazı adlar sayılabilirken aynı adlar 

İngilizce’de sayılamayan adlar içerisinde yer almakta ya da Türkçe’de sayılabilen bir ad 

Fransızca’da sayılamayan ad olarak nitelenmektedir. Mesela,  “ bagaj ” sözcüğünü ele 

alınabilmektedir. Bu sözcük İngilizcede sayılamayan adlar içerisinde yer alır ve çoğul 

adlar için kullanılan « s » ekini almadığı halde Türkçe’de (bagajlar) ve Fransızcada 

(bagages) bu sözcük sayılabilir bir addır ve çoğul ek alabilir (F.F Martorana, 2000: 146-

                                                           
8 Anonim.Web sitesi.https://www.ef.fr/ressources-anglais/grammaire-anglaise/noms-denombr, 

Erişim Tarihi: 02/12/18 



43 
 

149). Araştırmanın bu noktasında, Komor dili ile ilişkili ve uyumlu olan sayılabilen ve 

sayılamayan adlara odaklanılacaktır.  

 

2.5.1   Sayılabilen Adlar  

 

          Sayılabilen adlar, sayılabilen insan veya eşyalar gibi sayabileceği şeyleri ifade 

etmektir. Genel olarak bu sözcükler tekil ve çoğul yapıda olabilirler. Örneğin, Türkçede 

bir sözcüğün tekil veya çoğul olduğunu belirtmek için, sözcük tekil ise önüne bir 

sözcüğü, çoğul ise sonuna “-lAr” eki getirilir. Komorca’da da ise “hiri” (sandalye) tekil 

haldeyken, “ziri” (sandalyeler) ise sözcüğün çoğul halini ifade etmektedir. 

  

2.5.2   Sayılamayan  Adlar  
 

          Kişiler, eşyalar, maddeler, soyut varlıklar gibi adlar sayılamayan adlar grubunda 

yer almaktadır. Düşünceler, soyut nitelikler, eşyalar de bu grupta yer alınmaktadır. Yani 

bu sözcükler bir bütün oluşturulmaktadır. Bu çalışmada, konusun gereği ve özellikle de 

Komorcanın ad sınıflandırılması mantığından hareketle sayılamayan ( sayılamaz) adlara 

odaklanacaktir. Başka bir deyişle, Komorcadaki ad türlerini inceleyerek sayılamayan 

adlar detaylandırmaya çalışılacaktır.9  

 

 2.5.2.1  Topluluk Adları  
 

          Bu gruptaki adlar, büyük toplulukları başka bir deyişle bir grup insanı ifade eden 

adlardır. Bu yapıdaki adlar genellikle tekil halde olup bir dizi unsuru (varlık ya da eşya) 

temsil eder. Aşağıdaki örnekte açıkça görülmektedir: 

 

Şekil 23: Topluluk Adların Örnekleri 

 

            Twayifa  → Millet                                 Windji → Çoğunluk 

            Wanantsi  → Halk                                  kungumanyo lawanru → Kalabalık 

            Wanru → Kamu                                      Fatika → Bir grup  

 

                                                           
9 https://www.ef.fr/ressources-anglais/grammaire-anglaise/noms-denombr, Erişim Tarihi: 

02/12/18 
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            Udjamaan → Toplum                              ikundi → Asker, topluluk, birlik 

            Dawla → Devlet                                      washashi → Azınlık   

           Wudjumlifu →Toplu .     

 

2.5.2.2   Soyut Adlar 

 

          Çalışmada daha önce  açıklandığı gibi (bkz 2.1.2), soyut adlar, Komorca’nın adsıl 

sınıflama tablosunun 11. sınıfında da yer almaktadır. Bu sınıftaki somut adlar « nyi » 

önekini alarak çoğul hale gelebilir fakat çoğul ek sadece somut adlarda kullanılmaktadır. 

Soyut adların ise çoğul hali bulunmaz. Yani sözcüğün hem tekil hem de çoğul hali aynı 

yapıdadır. Bu türdeki sözcüklerin tekil ya da çoğul olduklarını belirtmek için öbek 

yapısına sıfat, belirteç (çok, bazı, birkaç, vb. ) gibi niteleyici sözcükler eklenmelidir.10 

 Ve burada Soyut adlar için şu örnekleri göstermektedir:  

 

 Şekil 24: Soyut Adların Örnekleri 

          Uhuru → büyüklük 

          Weu → beyazlık  

          Wudjuzi → bilgi 

          Mzaha →  mizah 

          Wutungu → öfke 

          Nrabo → yalan 

 

2.5.2.3   Sıvı Adları  

             Bu sıvı adları, değişmez olduklarından, 5. ve 6. ulam bulunmaktadır ve burada 

sıvı adlarının bazı örnekleri yer almaktadır. 

 

Şekil 25: Sıvı Adların Durumu 

          Mare →  Salya 

          Gashi → petrol 

          Wili → gaz 

          Fumbu →  deniz suyu  

         Madjifiri → Terleme 

                                                           
10Lexilogos.https://www.lexilogos.com/comorien_dictionnaire.htm.ErişimTarihi:08/05/18  
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         Damu → Kan  

         Madji yankudi     →  su kuyusu 

 

   2.5.2.4   Gıda Adları  

          Gıda adları (yemek adları) da tekil hallerinden farklı bir çoğul ek almaz ve aynı 

yapıda kalmaktadır. Bu türdeki sözcükler sıvı gıda ve katı gıda adları olarak iki gruba 

ayrılabilmektedir. 

 

2.5.2.4.1    Sıvı  Gıda  Adları  

          Daha önce de açıklandığı gibi bu türdeki içecek adlarının birçoğu tekil ve çoğul 

hallerinde ek almayarak aynı yapıda kalmaktadır. Örneğin:  

 

 Şekil 26: Sıvı Gıda Adların Örnekleri 

          Madji→ su  

          Chayi → çay 

          Ziwa → süt 

          Ndjizi → bal  

          Mafura → sıvı yağ 

 

  2.5.2.4.2   Katı Gıda Adları  

          Bazı gıda adları tekil veya çoğul eki almazlar. Her iki durumda da aynı yapıda 

kalırlar. Aşağıdaki örnekleri gibi göstermektedir.   

Şekil 27: Katı Gıda Adların Örnekleri 

          Nyama  → Et    Yembe  →  Mango      

          Shingo → Tuz    Ndrovi →     Muz 

          Sukari → Şeker               Ntsongoma →  kırmızı meyve  

          Mayele → Pilav   Ndimu →       Limon  

          Nganu → Un    Madaba →     Manyok bitkisi.11 

 

 

                                                           
11 Lafon, M. 2003. Web sitesi https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00449059/document. 

Erişim Tarihi: 30/06/18. 
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                               ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 
 

 

3. DİLBİLGİSEL UNSURLAR ve ADSIL ULAMLARLA       

UYUMLARI 

                                           

 

Bir önceki bölümde de açıklandığı gibi (bkz. 2.1.1), adlar öneklerine ve dilbilgisel 

uyumlarına göre ulamlara ayrılır. Bu da Bantu dillerinin temel özelliklerinden biridir. Bu 

anlamda, farklı dilbilgisel öğeleri, ad ile uyum sağlayabilmeleri için, ait oldukları ad 

ulamına bağlı olarak işlev görürler. Yani, göstermeler, adıl veya belirsiz sıfatları gibi bu 

dilbilgisel unsurları, eğer ad ile uyum içindeyse o adın ait olduğu ulam içerisinde yer 

alırlar.  Çünkü her bir sınıf herhangi bir dilbilgisel unsuruyla uyum sağlayabileceği 

kendine özgü bir yapıya sahiptir. Bu dilbilgisel öğeleri oldukları ait oldukları ulama bağlı 

olarak önek alınmaktadır. Dolayısıyla bu bölümde, bu dilbilgisel unsurların, adsıl 

ulamları içerisindeki uyumlarının etkisini ayrıntılı olarak incelemeye çalışılacak ve 

burada her ulamın, dilbilgisel uyumunda kullanılabileceği kendi öneklerine sahip 

olduğunu görülecektir.   

 

          3.1. Belirli Tanımlık    
 

          Belirli tanımlıklar aynı zamanda Komorca’da belirli tanımlık önekleri (pre-prefix) 

olarak da adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, belirli tanımlık önekleri, dilbilgisel olarak 

belirli tanımlıklarla aynı anlamı taşır ve bu belirli tanımlıkların görevini üstlenirlerdir. 

Belirli tanımlık olarak adlandırılması, İngilizcede kullanılan « the » ve Fransızcada 

kullanılan « le, la » belirli tanımlıklarının kullanımına karşılık gelmektedir. Bir ad, bir 

kişiyi veya bilinen  bir şeyi ifade ettiğinde, belirli tanımlık olarak tanımlanan dilbilgisel 

unsurunu ek olarak alınmaktadır.  

Belirli Tanımlıkların sözcük üzerindeki veya cümle içindeki rolünü anlamak için aşağıda 

verilen örnekleri incelenebilir.  
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Şekil 28: Belirli Tanımlık Analizi 

 

 A man came here yesterday. → Dün bir adam buraya geldi.   

 The man was very tall.    →   Adam çok uzundu. 

 

          Yukarıdaki bu örnekleri incelendiğinde ilk cümlede bilinmeyen, belirli bir kişiden 

bahsedildiğini görülmektedir. Çünkü burada ‘bir adam’ ifadesiyle herhangi bir adamdan 

bahsedilmektedir. Öte yandan, ikinci örnekte kullanılan ‘ the ’ Belirli tanımlığının bilinen 

bir kişiyi, yani daha önceden bahsi geçen bir kişiyi ifade ettiğini bilinmektedir. Bu 

durumda belirli tanımlık sadece ikinci cümlede kullanılmıştır. Ayrıca, bu belirli 

tanımlıklar Komor dil sisteminde yer almakta ve belirli tanımlık önekleri olarak 

adlandırılmaktadır. Bu belirli tanımlık önekleri adlandırması, bu eklerin genellikle ad 

ulamının ön ekinden önce yer almalarından kaynaklanmaktadır. Bu belirli tanımlık 

önekleri ada belirleyici bir anlam kazandırır ve ait olduğu ulama göre belirlediği ada 

uyum sağlanmaktadır. Belirli tanımlık önekleri  ayrıca bir insanı, bir hayvanı veya başka 

bir şeyi belirlemek için de kullanılırlardır.  

 Bu durumu aşağıdaki gibi örneklemektedir. 

 

 Şekil 29: Belirli Tanımlık İkinci Açıklama 

 

          1) Haono gari→ O bir araba gördü.  

   Haono le gari→  O arabayı gördü.  

          2) Hawono mnashiyoni→    O bir öğrenci gördü. 

   Hawono e mnashiyoni → O öğrenciyi gördü.  

 

        Yukarıda verilen örneklerde, ilk cümlede yer alan « le » ve ikinci cümlede yer 

alan « e » belirli tanımlık önekleri İngilizcedeki « the » belirli tanımlıkla aynı anlama 

gelmektedir. Bu, komorca’da aynı anlama gelen çok sayıda belirli tanımlığın olduğu 

ve bunların beraber kullanıldıkları adın ait olduğu ulama göre işlev gördükleri 

anlamına gelmektedir. Aşağıdaki örneklerle bu belirli Tanımlıkların ulamlar 

içerisindeki kullanımı etkilerini detaylı bir şekilde incelenmiştir.  
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 3.1.1    1 ve 2 Ulam Çiftinde Belirli Tanımlıkların kullanımı  

 

          Bu ulamlarda, belirli bir adı tanımlamak için, tekil adların yer aldığı 1. ulamda « e 

» ve çoğul adların yer aldığı 2. ulamda ise « o » belirli tanımlığı kullanılmaktadır. Djohar 

(2014: 36), bununla ilgili olarak aşağıdaki belirlemeyi yapmaktadır. 

    

Tablo 15:Belirli Tanımlık Örnekleri 

 

Ulam Belirli Tanımlık Örnekler  İngilizce Anlamı 12   Türkçe Anlamı 

 

1 E               
 (Tekil Adlarda) 

E mwana 

E mwanzani 

Emfaume 

The child 

The friend 

The king 

Çocuk  

Arkadaş 

Kral  

2 O                
(Çoğul Adlarda) 

O wana 

O wanzani 

O wafaume 

The children 

The friends 

The kings 

Çocuklar 

Arkadaşlar 

Krallar 

 

 

Not:  

Chamanga'yi (2010:60) belirttiği gibi bazı yazarlar, « e » ve « o »  belirli 

tanımlıklarını sırasıyla « ye » ve « wo » belirli tanımlıklarına dönüştürerek yazmışlardır. 

Başka bir deyişle, 1. ulamda tekil adlar yazılırken « e » belirli tanımlığına ‘’ y ‘’harfi 

eklenerek « ye » şeklinde ve 2. ulamda çoğul adlar yazılırken « o » belirli tanımlığına  ‘’w 

‘’harfi eklenerek « wo » şeklinde yazılmıştır.  

 

3.1.2    3 ve 4 Ulam Çiftinde Belirli tanımlıkların Kullanımı 

 

          Bu ulamlarda adları belirli hale getirmek için tekil adların yer aldığı 3. ulamda « o 

» ve çoğul adların yer aldığı 4. ulamda ise « e » belirli tanımlığını kullanılır. Bu sınıfı 

ilgili aşağıdaki tabloda, değerlendirilebilir. 

 

 

                                                           
12 Belirli tanımlıkların açıklanması boyunca, onların görevlerinin ve anlamlarının daha iyi 

anlaşılması için, verilen örneklerde sözcüklerin belirli tanımlıkların kullanılan bir dil olan 

İngilizcedeki anlamları da yazılacaktır.  
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Tablo 16 : 3 ve 4 Ulamında  Belirli Tanımlıkların Kullanımı 

 

Ulam Belirli Tanımlık  Örnekler İngilizce Anlamı  Türkçe Anlamı 

 

3 O 
(Tekil Adlarda) 

O mri 

O  msiru 

O myembe 

 

The tree 

The forest 

The mango tree. 

Ağaç 

Orman 

Mango ağacı  

4 E               
(Çoğul Adlarda) 

E miri 

E misiru 

E miyembe 

The trees 

The forests 

The mango trees. 

Ağaçlar 

Ormanlar 

Mango ağaçları 

 

 

          

 3.1.3        5 ve 6  Ulam Çiftinde Belirli Tanımlıkların  Kullanımı 
 

          Bu ulamlarda adları belirli hale getirmek için tekil adların yer aldığı 5. ulamda « 

le/ele » ve çoğul adların yer aldığı 6. ulamda ise « e » belirli tanımlığı  kullanılmaktadır.  

Aşağıdaki örnekler, bu açıdan değerlendirilebilir: 

 

Tablo 17:5/6 Ulamında  Belirli Tanımlıkların Kullanımı 

 

Ulam Belirli Tanımlık Örnekler  İngilizce Anlamı Türkçe Anlamı 

 

 

 

5 

 

Le 
(Tekil Adlarda) 

 

Le dzinyo 

Le dzitso 

Le padja 

 

 

The tooth 

The eye 

The leg 

 

Diş 

Göz 

Bacak/ayak 

 

6 
 

E  
(Çoğul Adlarda) 

 

E manyo 

E matso  

E mapvadja 

 

The teeth 

The eyes 

The legs 

 

 

Dişler 

Gözler 

Bacaklar 

                                                                                                               

( Rebuschi, 1999 : 185-183). 

          

 3.1.4      7 ve 8 Ulam  Çiftinde  Belirli  Tanımlıkların  Kullanımı 

 

          Bu ulamlarda adları belirli hale getirmek için tekil adların yer aldığı 7. ulamda « e 

» veya « she/eshe » belirli tanımlığı kullanılır. Bu durum, adın hangi önek ile başladığına 

bağlı olarak değişilmektedir. Yani; ad « shi ya da sh » öneklerinden biriyle başlıyorsa « 

e » belirli tanımlığı, « hi ya da i » öneklerinden biriyle başlıyorsa « she/eshe » belirli 
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tanımlıkları kullanılmaktadır. Çoğul adların yer aldığı 8. ulamda ise her zaman « e » 

belirli tanımlığı kullanılmaktadır.  Aşağıdaki örnekte, açıkça görülmektedir:  

 

Tablo 18: 7/8 Çiftinde Belirli Tanımlıkların Kullanımı 

 

Ulam Belirli  Tanımlık Örnekler  İngilizce Anlamı Türkçe Anlamı 

 

7 E ya da she       

 

(Tekil Adlarda) 

E shiyo 

E shuma 

 

She hiri 

She itranda 

The book 
The metal 

 

The chair 

The bed 

Kitap 

Metal 

 

Sandalye 

Yatak 

8 E  

 

(Çoğul Adlarda) 

E ziyo 

E zuma 

 

E ziri 

E zitranda 

The books 
The metals 

 

The chairs 

The beds 

 

Kitaplar 

Metaller 

 

Sandalyeler 

Yataklar 

 

 

 

 3.1.5    9 ve 10 Ulam Çiftinde Belirli  Tanımlıkların  Kullanımı 

 

          Bu ulamlarda adları belirli hale getirmek için tekil adların yer aldığı 9. ulamda « e 

» ve çoğul adların yer aldığı 10. ulamda ise « ze/eze » belirli  tanımlıkları 

kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 19: 9/10 Çiftinde Belirli Tanımlıkların Kullanımı 

 

Ulam Belirli  Tanımlık Örnekler  İngilizce Anlamı Türkçe Anlamı 

 

9  

E                
(Tekil Adlarda) 

E ngamia 

E mbwa 

E nyoshi 

 

The camel 

The dog 

The bee 

Deve 

Köpek 

Arı 

10 Ze  veya eze 

                  

(Çoğul Adlarda) 

Ze ngamia 

Ze mbwa 

Ze nyochi 

The camels 

The dogs 

The bees 

 

Develer 

Köpekler 

Arılar 
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3.1.6      11. Ulamda Belirli  Tanımlıkların  Kullanımı 

           

          Bu ulamda adları belirli hale getirmek için hem tekil adlardan hem de çoğul 

adlardan önce « o » belirli  tanımlığı kullanılmaktadır. Ayrıca bu sınıfta tekil ve çoğul 

adlar tek bir şekilde yazılmaktadır. Bu ulamdaki adların çoğul hale getirilmesinin gerekli 

olduğu bir durumda, “bazı, birçok, çok” vb. bir sıfatın kullanılması gerekmektedir.    

 Djohar (2014:37), bununla ilgili olarak  aşağıdaki örnekler belirlemeyi yapılmaktadır.   

                

Tablo 20: 11. Sınıfında Belirli Tanımlıkların Kullanımı 

 

  

 

    3.1.7       15. Ulamda Belirli  Tanımlıkların Kullanımı 
 

          Bu ulamın mastar halindeki eylemlerden oluştuğu bilinmektedir. Buradaki eylemler, 

özne görevinde olmaları nedeniyle ad ulamları içerisinde değerlendirilmektedir. Bu 

ulamda adları belirli hale getirmek için addan önce «ho» belirli tanımlığı 

kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnekler, bu açıdan değerlendirilebilir.  

 

Tablo 21: 15. Sınıfında Belirli Tanımlıkların Kullanımı 

 

Ulam Belirli  

Tanımlık 

Örnekler  İngilizce Anlamı Türkçe Anlamı 

 

15 Ho 

  

Ho hula 

Ho hura 

Ho hunwa 

O huwaha 

To eat (The fact to eat) 

To fear (the fact to fear) 

To drink (the fact to drink) 

To build ( the fact to 

build) 

Yemek ... 

Korkmak ... 

İçmek ... 

İnşa etmek ... 

 

 

Ulam Belirli  

Tanımlık 

Örnekler  İngilizce Anlamı Türkçe Anlamı 

 

 

11  

 

O  

 

O udjinga 

O ufaume 

O weu 

O wanzani 

 

The ignorance  

The royalty 

The whiteness 

The friendship 

 

 

Cehalet ( Bilgisizlik) 

Kraliyet 

Beyazlık 

Arkadaşlık 
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          3.1.8       16. Ulamda Belirli  Tanımlıkların  Kullanımı 
 

          Chamanga gibi bazı Komor dilbilimcilerine göre bu ulamda,  yer ve belirli bir 

zaman bildiren adlar yer almakta ve bu ulam sadece tekil adlardan oluşmaktadır. Buradaki 

adları belirli hale getirmek için addan önce « pvo » belirli  tanımlığı kullanılmaktadır.  Bu 

konuyla ilgili örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

Tablo 22: 16. Sınıfında Belirli Tanımlıkların Kullanımı 

 

           

 

3.1.9         17. Ulamda Belirli  Tanımlıkların Kullanımı 
 

Bu ulamda da yer adları ve belirli bir zamanı bildiren adlar yer almaktadır. Başka 

bir deyişle, konum bildiren adlar bu sınıfta yer alır ve bu ulam sadece tekil adlardan 

oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda gösterilecek gibi, buradaki adları belirli hale getirmek 

için addan önce « ho/o » belirli  tanımlıkları  kullanılmaktadır.  

 

Tablo 23: 17. Sınıfında Belirli Tanımlıkların Kullanımı 

 

Ulam Belirli  

Tanımlık     

Örnekler  İngilizce Anlamı Türkçe Anlamı 

 

 

17 

 

Ho  

 

Ho msirini 

 

Ho barini 

 

Ho sandukuni 

İn / at the mosque 

 

At / in the sea / at sea 

 

At/ in the box (suitcase) 

Camide/..den/..e 

 

Denizde/..den/..e  

 

Valizde/..den/..e 

 

 

 

 

 

 

Ulam Belirli  

Tanımlık 

Örnekler  İngilizce Anlamı Türkçe Anlamı 

 

 

16 

 

 

Pvo 

 

Pvo hikodjuu 

 

Pvo mlimadjuu 

 

Pvo mezadjuu 

On the coast 

 

On the mountain 

 

On the table 

Sahilde/..den/..e 

 

Dağda/..dan/..a 

 

Masanında/..dan/..a  
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3.1.10      18. Ulamda Belirli  Tanımlıkların  Kullanımı 

          

16. ve 17. sınıflarda olduğu gibi bu ulam da yer bildiren ulamlar arasında yer 

alınmaktadır. Aynı şekilde de 16. ve 17. ulamlar gibi bu ulam kalma, yönelme, ve çıkma 

biçimbilimsel durumları gerçekleştirilmektedir; yani eklerini,.. da/..a/..dan yer almaktadır 

(Bajrafil, 2017: 53). Fakat bu ulam yalnızca çoğul adlardan oluşmaktadır.  Buradaki adları 

belirli hale getirmek için addan önce « mo » belirli  tanımlığı kullanılmaktadır. Örnekler:  

 

Tablo 24: 18. Sınıfında Belirli Tanımlıkların Kullanımı 

 

Ulam Belirli 

Tanımlık   

Örnekler  İngilizce Anlamı Türkçe Anlamı 

 

 

18 

 

Mo  

 

Mo malahoni 

Mo mapvareni 

Mo nziyani 

Mo mirayani 

To/ in the houses 

To/ In the motorways 

To/In the roads 

To/ In the neighborhoods 

Evlerde/..den/..e 

Otoyollarda/..dan/..a  

Yollarda/..dan/..a 

Mahallelerde/..den/..e 

 

 

 

3.1.11       Belirli Tanımlıkların  Ulam İçinde Kullanımlarının Şema Halinde      

                                         Gösterimi 

 

   Şekil 30: Belirli Tanımlıkların Özeti  

 

1. sınıf:  kullanılan tekil adlarla   ( Belirli tanımlık: E )             

2. sınıf:  kullanılan çoğul adlarla ( Belirli tanımlık: O )            İnsan Adlarının Ulamı 

 

 3. sınıf: kullanılan tekil adlarla  ( Belirli tanımlık: O                   

 4. sınıf: kullanılan çoğul adlarla ( Belirli tanımlık: E          Bitki  Adlarının Ulamı          

 

 

5. sınıf: kullanılan tekil adlarla (Belirli tanımlık: Le ) 

6. sınıf: Kullanılan çoğul adlarla (Belirli tanımlık: E)      Anlamı Büyültme, Pejoratif,      

                                                                                                    Vücut Ulamı 

 

7. sınıf: kullanılan tekil adlarla (Belirli tanımlık :  E / She )        

8. sınıf: kullanılan çoğul adlarla (Belirli tanımlık: E )                    Eşya ve Alet Ulamı                                                                                  
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9. sınıf: kullanılan tekil adlarla (Belirli tanımlık: E )                

10. sınıf: kullanılan çoğul adlarla (Belirli tanımlık: Ze / Eze )    Hayvanların Ulamı 

                                                                                               

 

11. sınıf: kullanılan tekil adlarla (Belirli tanımlık: O)      Soyut Ulamı 

 

 

15. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlarla (Belirli tanımlık: Ho)      Eylemlik  Adının  

                                                                                                                   Ulamı 

 

16. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlarla  

           (Belirli tanımlık: Pvo)    

                                                                                                              

 

17. sınıf: kullanıllan tekil ve çoğul adlarla (Belirli tanımlık: Ho )        Yer Adının Ulamı      

 

 

18. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlarla (Belirli tanımlık: Mo)       Yer Adının Ulamı 

          

  

3.2   Sıfatlar   

 

          Daha önce de ifade edildiği gibi, birçok dilbilgisel birimi ad ulamlarındaki uyum 

sisteminden etkilenmiştir. Bu unsurlar, bir ad ile uyum sağlayabilmek için, adın ait olduğu 

ulama bağlı olarak şekillenmiştir. Bu noktada dildeki sıfatlar konusunu incelemek 

gereklidir. Komorcada genellikle niteleme sıfatı (qualificative adjective) her zaman 

nitelenen addan sonra kullanılmaktadır. Değişken olanlar ve değişken olmayanlar olmak 

üzere iki tür niteleme sıfatları bulunabilmektedir.  

 

 

 

 

Aşağıdaki sınıflar gibi                                

yer Adının ulamı ve  yönelme, 

çıkma ve kalma durumları.                  
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 3.2.1      Değişken Sıfatlar  

          Bu sıfatlar, ad ulamında nitelenen ada göre uyum önekleri aldıkları için değişken 

sıfat olarak adlandırılmaktadır. Chamanga (2010) bu sıfatların yerini uyum şemasına göre 

şu şekilde açıklamaktadır: 

 

Şekil 31: Sıfat Uyumu 

 

      Ad        +       Uyum öneki + Temel Sıfat     ( Chamanga, 2010: 61). 

Nitelikli (nitelenen)      Niteleyici (niteleyen) 

          

 

 3.2.1.1   1/2 Ulam Çiftinde Değişken Sıfatların Kullanımı 

 

           Bir sıfat bu ulamlardaki tekil bir ad ile kullanıldığında « m- » önekini, çoğul bir 

ad ile kullanıldığında ise « w- » önekini alınmaktadır. A. Djohar (2014:67), bu konuyla 

ilgili aşağıdaki örneklerle gösterilmektedir. 

 

Tablo 25: Değişken Sıfatlardaki  1/2 Ulamında 

 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

 

1 

 

M-                               

(Tekil Adlarda) 

Mdjeni mhuu 

Mzade mhuu 

Mlozi mhuu  

Önemli bir yabancı 

Büyük bir kadın 

Büyük bir balıkçı  

 

2 

 

Wa-                        

(Çoğul Adlarda) 

Wadjeni wahuu 

Wazade wahuu 

Walozi wahuu 

Önemli yabancılar 

Büyük kadınlar 

Büyük balıkçılar 

 

 

 

          Diğer taraftan, sıfatın ünlü harfı ile başladığı durumda, yukarıda belirtilen genel 

kural yerine, tekil adlar ile kullanılırken « mw- » öneki, çoğul adlarda ise « w- » öneki 

kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda, « iyi » anlamına gelen « ema » sıfatının kullanımı 

örnekler üzerinde açıklanmıştır.  
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Tablo 26 : Sıfatın Ünlü ile Başladığı Durumda 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

 

1 

 

Mw-                         
(Tekil Adlarda) 

Mdjeni mwema 

Mzade  mwema 

Mlozi    mwema 

İyi bir yabancı 

İyi bir kadın 

İyi bir balıkçı  

 

2 

 

W-                            
(Çoğul Adlarda) 

Wadjeni  wema 

Wazade  wema 

Walozi    wema 

İyi yabancılar 

İyi kadınlar 

İyi balıkçılar 

 

 

 

3.2.1.2       3/4 Ulam Çiftinde Değişken Sıfatların Kullanımı 

  

           Bir sıfat, 3-4 ulam çiftindeki tekil bir ad ile kullanıldığında « m- » önekini, çoğul 

bir ad ile kullanıldığında ise « mi- » önekini alınmaktadır. Örnekler : 

 

Tablo 27:3/4 Çiftinde Değişken Sıfatların Kullanımı 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

3 

 

M-                        

(Tekil Adlarda) 

Mri     mhuu 

Myembe  mhuu 

Msiru    mhuu 

Büyük bir ağaç 

Büyük bir mango ağacı 

Büyük bir orman  

 

4 

 

Mi-                      

(Çoğul Adlarda) 

Miri     mihuu 

Miyembe  mihuu 

Misiru   mihuu 

Büyük ağaçlar 

Büyük mang ağaçları 

Büyük ormanlar 

 

 

          Sıfatın ünlü ile başladığı durumda, sıfat tekil adlar ile kullanılırken « mw- » öneki, 

çoğul adlarda ise « m- » öneki kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda, yine, « iyi/guüzel » 

anlamına gelen « ema » sıfatının bu ulamdaki kullanımı örnekler üzerinde açıklanmıştır.  
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Tablo 28: Sıfatın Ünlü ile Başladığı Durumda 

 

 

 

 

 

 

        

3.2.1.3         5/6 Ulam Çiftinde Değişken Sıfatların Kullanımı 

 

          Bir sıfat, 5-6 ulam çiftindeki tekil bir ad ile kullanıldığında « dzi- » önekini, çoğul 

bir ad ile kullanıldığında ise « ma- » önekini alınmaktadır. Bu konuyla ilgili örnekler 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

 

Tablo 29: 5/6 Çiftinde Değişken Sıfatların Kullanımı 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

5 

 

Dzi-                        

(Tekil Adlarda) 

Gari dzidu 

Bwe dzidu 

Siyah bir araba 

Siyah bir taş 

 

6 

 

Ma-                          

(Çoğul Adlarda) 

Magari madu  

Mawe  madu 

Siyah arabalar 

Siyah taşlar 

 

          Diğer taraftan sıfatın ünlü  başladığı durumda, sıfat tekil adlar ile kullanılırken «dj- 

» önekini, çoğul adlarda ise « m- » önekini alınmaktadır. Aşağıdaki tabloda, «ema » 

sıfatının bu ulamdaki adlarla kullanımı örneklerle açıklanmıştır. 

 

Tablo 30 : Sıfatın Ünlü  Başladığı Durumda 

 

 

 

 

 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

3 

 

Mw-                                                  

(Tekil Adlarda) 

Mri mwema 

Myembe mwema 

Msiru mwema 

İyi /güzel  bir ağaç 

İyi bir mango ağacı 

İyi bir orman  

 

4 

 

M-                          

(Çoğul Adlarda) 

Miri  mema 

Miyembe  mema 

Misiru  mema 

İyi /güzel ağaçlar 

İyi mango ağaçları 

İyi ormanlar 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

5 

 

Dj-                        

(Tekil Adlarda) 

Gari djema 

Dari djema 

İyi/ güzel bir araba 

İyi bir daire 

 

6 

 

M-                          

(Çoğul Adlarda) 

Magari  mema 

Malari   mema 

İyi arabalar 

İyi daireler  
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  3.2.1.4       7/8 Ulam Çiftinde Değişken Sıfatların Kullanımı 

 

          Bu ulam çiftinde kullanılan sıfatlar, tekil bir ad ile birlikte kullanıldıklarında « 

shi- », çoğul bir ad ile birlikte kullanıldıklarında ise « zi- » önekini alınmaktadırlar. 

Örnekler:  

 

Tablo 31: 7/8  Çiftinde Değişken Sıfatların Kullanımı 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

7 

 

Shi-                            

(Tekil Adlarda) 

   Hiri  shidu 

   Hindru shidu 

   Shiyo shidu 

Siyah bir sandalye 

Siyah bir şey (eşya) 

Siyah bir kitap 

 

8 

 

Zi-                           

(Çoğul Adlarda) 

   Ziri  zidu 

   Zindru zidu 

   Ziyo zidu 

Siyah sandalyeler 

Siyah eşyalar 

Siyah kitaplar 

 

 

 

          Bu ulamlarda yer alan bir adın nitelendiği sıfatın ünlü  ile başladığı durumda, sıfat 

tekil adlar ile kullanılırken « sh- » önekini, çoğul adlarda ise « z- » önekini alınmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda, «ema » sıfatının bu ulamdaki adlarla kullanımı örneklerle 

açıklanmıştır. 

        

Tablo 32: Sıfatın Ünlü  ile Başladığı Durumda 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

7 

 

Sh-                     

(Tekil Adlarda) 

Hiri shema  

Hindru shema 

Shiyo shema 

İyi bir sandalye 

İyi bir şey 

İyi bir kitap 

 

8 

 

Z-                                           

(Çoğul Adlarda) 

Ziri zema 

Zindru zema 

Ziyo zema 

İyi sandalyeler 

İyi şeyler 

İyi kitaplar  

 

 

        3.2.1.5       9/10 Ulam Çiftinde Değişken Sıfatların Kullanımı   

 

        Bu ulam çiftinde kullanılan sıfatlar, hem tekil hem de çoğul adlar ile kullanılırken « 

n- » önekini alınmaktadır. Bu konuyla ilgili örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 33: 9/10  Çiftinde Değişken Sıfatların Kullanımı 

 

 

 

          Fakat gerçekte, yukarıda belirtilen bu genel kurala rağmen, bu 9-10 ulamlarındaki 

tüm adlar için kullanılabilecek kesin bir önek yoktur. Yani, sıfatlar bu tür ulamlardaki 

kullanımlarnda benzersiz ve kesin bir öneke sahip değildir. Diğer taraftan Chamanga 

(2010: 63)’ya göre, bu ulamlarda « nyi- », « ndj- », « mb- » ve « ny- » önekini alan farklı 

sıfatlar mevcuttur. Bunların bir tür genel kurala dönüştürülüp daha kolay anlaşılmalarını 

sağlamak amacıyla, bu konu aşağıda verilen alt başlıklar altında, örnekler üzerinden 

açıklanmaya çalışılacaktır.  

 

          a)  9. ve 10. Ulamlarda Kullanılan « nyi- » Öneki 

 

           Ünsüz ile başlayan çok heceli sıfatlar « nyi- » önekini alırlardır. Bu tür sıfatlar 

aşağıdaki gibidir:  

 

Şekil 32:  9/10 Ulamlarda Kullanılan « nyi- » 

 

             Kamilifu → tümü, tamamı  

 Nkudu  → kırmızı  

 Nrwadjina→ diğer, farklı 

 Nrwadji→ başka bir şey 

 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

9 

 

N-                  

 

(Tekil Adlarda) 

Mbuzi  ntiti 

Mbwa  ntiti 

Mbe    ntiti 

Nkuhu  ntiti 

Küçük bir keçi 

Küçük bir köpek 

Küçük bir inek 

Küçük bir tavuk  

 

10 

 

N-                           

 

(Çoğul Adlarda) 

 

Mbuzi  ntiti 

Mbwa  ntiti 

Mbe    ntiti 

Nkuhu ntiti  

Küçük keçiler 

Küçük köpekler 

Küçük inekler 

Küçük tavuklar 
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Tablo 34: 9/10 Ulamlarda Kullanılan « nyi- » Örnekleri 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          b)  9. ve 10. Ulamlarda Kullanılan « ndj- » Öneki 

 

          Bu ulamda kullanılan ve ünlü ile başlayan bazı sıfatlar « ndj- » önekini 

alınmaktadır.  

 

Tablo 35: 9/10 Ulamlarda Kullanılan « ndj- » 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

9/10 

 

Ndj- 

Mbuzi ndjema 

Mbwa ndjema 

Mbe  ndjeu 

Nkuhu ndjeu 

İyi bir keçi 

İyi bir köpek 

Beyaz bir inek 

Beyaz bir tavuk 

 

 

          

 c)  9. ve 10. Ulamlarda kullanılan « mb- » Öneki 

 

         Ünlü ile başlayan diğer sıfatlar da , aşağıdaki örneklerdeki gibi « mb- » önekini 

alınmaktadır. 

 

Şekil 33: 9/10 Ulamlarda Kullanılan « mb- » 

        İtsi    →     çiğ, taze  

        İi       →    kötü, yaramaz       

 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

 

9/10 

 

Nyi-         

 

Tekil ve Çoğul 

Adlarda      

 

 

Mbuzi nyinkudu 

 

Mbwa nyinkudu 

 

Mbe nyinkudu 

 

Nkuhu nyinkudu 

Kırmızı bir keçi 

 

Kırmızı bir köpek 

 

Kırmızı bir inek 

 

Kırmızı bir tavuk 
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Tablo 36: 9/10 Ulamlarda Kullanılan « mb- » Örnekleri 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

9/10 

 

 Mb- 

Ntsongoma mbitsi 

Ndimu  mbitsi 

Mbe  mbii 

Mbuzi  mbii 

Taze  bir meyve 

Taze  bir limon 

Kötü/yaramaz  bir inek 

Kötü/ yaramaz  bir tavuk 

 

 

 

          d) 9. ve 10. Ulamlarda Kullanılan « ny- » Öneki 

 

         Ünlü  ile başlayan bazı sıfatlar, « ny- » önekini alınmaktadır. Aşağıdaki tabloda 

« çok, birçok » anlamlarına gelen « indji » sıfatının kullanımı incelenmiştir.  

 

Tablo 37: 9/10 Ulamlarda Kullanılan « nyi- » Öneki 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

          3.2.1.6       11. Ulamda Değişken Sıfatların Kullanımı   

 

          Bu ulam ve takip eden diğer ulamlar, yukarıdaki ulam kuralına aykırı olarak çift 

(ikili) oluşturmamakta ve sadece tekil adlardan oluşmaktadır. (bkz. 2.bölüm 2.2.2.2).  

          Sıfatlar bu sınıftaki bir ad ile birlikte kullanıldıklarında « m- » önekini 

alınmaktadır. Aşağıdaki tabloda « uzun » anlamına gelen « le » sıfatının kullanımı 

incelenmiştir.  

 

 

 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

9/10 

 

Ny- 

Nkuhu nyindji 

Nyama nyindji 

Çok fazla tavuk 

Çok fazla et 
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Tablo 38: 11. Ulamda Değişken Sıfatlar Kullanımın Örnekleri 

 

 

 

 

 

 

          Sıfatın ünlü ile başladığı durumda ise hem çoğul hem de tekil adlarda « mw- » 

öneki kullanılmaktadır.  

 

Tablo 39: Sıfatın Ünlü  ile Başladığı Durumda 

 

 

 

 

 

 

          3.2.1.7       15. Ulamda Değişken Sıfatların Kullanımı   

 

          Öncelikle bu ulamdaki eylemlerin dilbilgisel olarak özne rolünü üstlendiklerini 

hatırlanmalıdır. Buradaki adlar, bir sıfat ile birlikte kullanıldıklarında uygulanabilecek 

genel bir kural bulunmamaktadır. Aşağıdaki örneklerle açıkça göstermektedir. 

           

  Şekil 34:  15. Sınıfında Değişken Sıfatların Kullanımı   

 

          Uhawsiwu mbii     →   Öfkelenmek kötü bir şeydir.    

          Usoma udjissa        →  Okumak iyidir.   

          Urumishiha mazweya mema  →  Hizmet etmek iyi bir alışkanlıktır.    

 

 

 3.2.1.8        16. Ulamda Değişken Sıfatların Kullanımı   

 

          Bu ulam, çift oluşturmayıp sadece tekil adlardan oluşmaktadır. Bir yer veya belirli 

bir zamanı bildiren adlar burada yer alınmaktadır. Bu ulamdaki adları niteleyen sıfatlar 

« pvwa- » önekini alınmaktadır. Örnekler:  

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

     11 

 

M-  

Upanga mle 

Upando mle 

Ulime mle 

Uzun bir kılıç  

Uzun bir duvar 

Uzun bir dil ( Ağzın dili) 

Ulam Önek Örnekler           Anlamı 

 

     11 

 

Mw- 

Upanga mwema 

Upando mwema 

Ulime mwema 

İyi/ güzel bir kılıç 

İyi bir duvar 

İyi bir dil ( Ağzın dili) 
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 Tablo 40: 16. Ulamda Değişken Sıfatların Kullanımı 

 

Ulam Önek Örnekler  Anlamı 

 

16 

 

Pvwa- 

Pvahanu pvwale 

ikodjuu pvwale 

Pvahanu pvwale 

 Uzun bir yolda/..dan/..a 

Uzun bir sahilde/.den/..e 

Uzun bir yerde/..den/..e 

 

3.2.1.9   17. Ulamda değişken Sıfatların Kullanımı   

 

Bu ulamda da yer bildiren adlar yer almaktadır. Bu ulam yalnızca tekil adlardan 

oluşmaktadır. Sıfatlar bu ulamdaki hem çoğul hem de tekil bir adı nitelediğinde « hu- » 

önekini alınmaktır. Bu konuyla ilgili örnekler aşağıdaki tabloda göstermektedir. 

 

Tablo 41: 17. Sınıfta Değişken Sıfatları 

 

 

 

 

 

 

 

Sıfatın ünlü ile başladığı durumlarda, çoğul ve tekil adlarda « hw- » öneki 

kullanılmaktadır.  

 

Tablo 42: Sıfatın Ünlü ile Başladığı Durumlarda 

 

 

 

 

                                                           
13 Her ne kadar Türkçede tam olarak karşılığı olmasa da, buradaki amaç Komorca’daki sıfatların 

ve yer bildiren adaların (kalma,Yönelme,Çıkma durumları), birbirleriyle olan uyumlarını 

göstermektir.  

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

17 

 

Hu-   

Hodahoni hule 

Homsirini hule 

Honziyani hule 

Uzak evde/..den/..e 

Uzak camide/..den/..e 

Uzak yolda/..dan/..a 

 

Ulam Önek Örnekler          Anlamı 

 

17 

 

Hw- 

 

Hodahoni hwema 

Homahala hwema 

Honziyani hwema 

 

  

Evde/..den/..e, uygun bir ev 13 

 Yerde/..den/..e, uygun bir yer 

Yolda/..den/..a, uygun bir yol  
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3.2.1.10              18. Ulamda Değişken Sıfatların kullanımı   

 

16. ve 17. ulamlarda olduğu gibi bu ulam da yer bildiren ulamlar arasında yer 

alınmaktadır. Aynı şekilde de bu ulam kalma, yönelme, ve çıkma biçimbilimsel durumları 

gerçekleştirilmektedir (Bajrafil, 2017: 53).  

Fakat bu ulam yalnızca çoğul adlardan oluşmaktadır. Burada kullanılan sıfatlar « hw-» 

önekini alınmaktadır. Bu durumu aşağıdaki gibi örneklenmektedir: 

 

Tablo 43: 18. Sınıfta Değişken Sıfatları 

 

 
 

3.2.1.11          Değişken Sıfatların  Ulam İçinde Kullanımlarının Şema  

                              Halinde Gösterimi                    

 

Şekil 35:  Değişken Sıfatların Özeti 

 

1. sınıf:  kullanılan tekil adlarla   (önek: M/ Mw )             

2. sınıf:  kullanılan çoğul adlarla (önek: Wa/ w- )            İnsan Adlarının Ulamı 

 

 3. sınıf: kullanılan tekil adlarla  (önek: M/ Mw )                  

 4. sınıf: kullanılan çoğul adlarla (önek: Mi/ M )              Bitki Adlarının Ulamı          

 

 

5. sınıf: kullanılan tekil adlarla (önek: Dzi/ Dj ) 

6. sınıf: Kullanılan çoğul adlarla (önek: Ma )        Anlamı Büyültme, Pejoratif ve Vücut  

                                                                                      Ulamı      

 

7. sınıf: kullanılan tekil adlarla (önek: Shi/ Sh- )        

8. sınıf: kullanılan çoğul adlarla (önek: Zi/ Z- )                     Eşya ve Alet Ulamı                                                                                  

                                                                                         

 

                                                           
14 Buradaki anlam neredeyse 17. sınıfla aynıdır. Bir başka deyişle, buradaki anlam 17. Ulamdaki 

anlamla hemen hemen aynı olmakla birlikte aradaki fark; 17. Ulamdaki  adlar tekil halde iken 

buradaki adaların (18.ulam), sıfatları ile birlikte çoğul halde olmasıdır. (bkz 3.2.1.9).  

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

18 

 

Hw    

Momalahoni hwema 

Momapvareni hwema 

Momirayani hwema 

Evlerde/..den/..e,  hoş evler 14 

Otoyollara/..da/dan,  hoş otoyollar 

Mahallelerden/..e/..da,  hoş mahalleler 
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9. sınıf: kullanılan tekil adlarla  (önek: N/ Nyi/ Ndji/ Mb/ Ny )                

10. sınıf: kullanılan çoğul adlarla (önek: N/ Nyi/ Ndji/ Mb/ Ny )         

 

 

11. sınıf: kullanılan tekil adlarla (önek: M-/ Mw- )          Soyut Ulamı 

 

15. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlarla (özel ve belli bir önek yok)     Eylemlik  Adının  

                                                                                                                      Ulamı 

 

16. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlarla  

                                          (önek: Pvwa )           

 

 17.sınıf: kullanıllan tekil ve çoğul adlarla (önek: Hu/Hw)      Yer Adının Ulamı  

 

18. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlarla (önek: Hw )                 Yer Adının Ulamı   

 

    

 

       3.2.2.  Değişmez  Sıfatlar  

 

Komor dilinde yer alan bazı sıfatları sabit sıfatlar olarak tanımlanmaktadır. Bir 

başka deyişle, bu sıfatlar bir adı nitelediklerinde, niteledikleri ada ya da adın bulunduğu 

ulama göre yapılarını değiştirmezler ve herhangi bir ek almadan işlev görürlerdir. Djohar 

(2014), bu sıfatların çoğunun, Komorca’ya yabancı dillerden, özellikle Arapçadan miras 

(kalıtım) kaldığı konusunda ısrar edilmektedir. Aşağıdaki örnekler, bu tür sıfatlar arasında 

yer alınmaktadır.  

 

Şekil 36: Değişmez  Sıfatların Örnekler  

 

Twaa        →    Kibar                                   

Muhimu   →  Önemli 

 Sawa        →    Eşit  

Telele        →   Dolu 

Hayvanların      

Ulamı 

                                                                                               

 

Aşağıdaki sınıflar gibi                                           

Yer adının ulamı ve  yönelme, 

çıkma ve kalma durumları.                  
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Laini          →   Yumuşak  

Masikini    →   Fakir  

Tadjiri       →   Zengin   

Rahissi      →    Ucuz 

Anli (ghali)  →   Pahalı  

 

Yukarıdaki örneklerdeki sıfatlar, cümle içerisinde kullanıldıklarında ek almadan 

oldukları gibi kalınmaktadır; yani bu tür sıfatlardan biri herhangi bir ulamdaki ad ile 

birlikte kullanıldığında sabit kalınmaktadır.  

 

 Şekil 37: Farklı Ulamlarda Değişmez  Sıfatları  

 

Mdru twaa          →  Kibar bir insan (1. Ulam) 

Wandru twaa       →   Kibar insanlar (2. Ulam).  

Inyama makini     →  Sakin bir hayvan (3. Ulam) 

Zinyama makini   →  Sakin hayvanlar (4. Ulam).   

 

Görüldüğü gibi, bu tür sıfatlar, bütün ad ulamlarındaki, önek almadan sabit, 

değişmez kalınmaktadır (Djohar, 2014:69).  

 

 

3.2.3    Belirsiz Sıfatlar  

 

 

Belirsiz sıfatlar niteledikleri addan sonra yer alır ve adın yer aldığı ulama göre 

işlev görürlerdir. Hepsi, herhangi biri, herkes, bütün anlamlarına gelen « ontsi » örneğini 

ele alınabilir. Bu durumu aşağıdaki gibi örneklenmektedir: 

 

 Şekil 38: Belirsiz Sıfatların Örnekleri 

Mdru wontsi     →     Herhangi biri 

Wandru wontsi →    Herkes, bütün insanlar 

Emidji yontsi    →    Bütün kasaba 

Ledziwa lontsi  →   Bütün süt ( Süt hepsini).  

Hindru shontsi  →   Her şey 
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« Ontsi » sıfatı örneğinde gördüldüğü gibi, sıfatın, hangi ulama ait olursa olsun tüm 

adlarla uyum sağlamıştır ve bu durum tüm ulamlara uygulanabilmektedir. 

(Chamanga,2010: 71). 

 

 

3.2.3.1             1/2 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatların Kullanımı  

 

Belirsiz sıfat (örneğin ‘ontsi ’ sıfatı ) bu ulamlardaki bir ad ile kullanıldığında, 

adın hem tekil hem de çoğul hali için « w-» önekini alınmaktadır. Bu konuyla ilgili 

örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Tablo 44: 1/2 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatları 

 

 

 

3.2.3.2                 3/4 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatların Kullanımı 

 

Belirsiz bir sıfat bu ulamlarda yer alan tekil bir ad ile (3. Ulam) kullanıldığında 

« w-» önekini, çoğul bir ad ile (4.Ulam) kullanıldığında ise « y- » önekini alınmaktadır. 

Bu nokta ilgili aşağıdaki örneklerle açıkça görülmektedir. 

 

Tablo 45: 3/4 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatları 

 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

1 

 

W-                

Tekil Adlarda   

Mdru wontsi 

Mlozi wontsi 

Mfaume wontsi 

Herhangi biri 

 Herhangi bir balıkçı  

Herhangi bir kral  

 

2 

 

W-                

Çoğul Adlarda 

Wandru wontsi 

Walozi wontsi 

Wafaume wontsi 

Herkes / Bütün insanlar 

Bütün balıkçılar 

Bütün krallar  

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

3 

 

W-                

(Tekil Adlarda)   

Msiru wontsi 

Mri wontsi 

Myembe wontsi 

Herhangi bir orman 

Herhangi bir ağaç 

Herhangi bir mango ağacı 

 

4 

 

Y-                

(Çoğul Adlarda) 

 Misiru yontsi 

 Miri yontsi 

 Miyembe yontsi 

Bütün ormanlar 

Bütün ağaçlar 

Bütün mango ağaçları  
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3.2.3.3              5/6 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatların Kullanımı 
 

 

Belirsiz bir sıfat bu ulamlarda yer alan tekil bir ad ile (5. ulam) kullanıldığında 

« l-» önekini, çoğul bir ad ile (6.Ulam) kullanıldığında ise « y- » önekini alınmaktadır. 

Aşağıdaki örnekler, bu açıdan değerlendirilmektedir:  

 

Tablo 46: 5/6 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatları 

 

 

 

 

 

3.2.3.4           7/8 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatların Kullanımı 

 

Belirsiz bir sıfat 7. ulamda yer alan tekil bir ad ile kullanıldığında « sh-» önekini, 

8. Ulamda yer alan çoğul bir ad ile birlikte kullanıldığında  « z- » önekini alınmaktadır:  

 

Tablo 47: 7/8 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatları 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

7 

 

Sh-                

 Tekil Adlarda 

Hiri shontsi 

Hindru shontsi 

İsiwa shontsi            

Herhangi bir sandalye 

 Herhangi bir şey 

Herhangi bir ada  

 

8 

 

Z-                

 Çoğul Adlarda 

Ziri zontsi 

Zindru zontsi 

Zisiwa zontsi 

Bütün sandalyeler 

Bütün eşyalar ( şeyler) 

Bütün adalar 

 

 

 

 

 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

5 

 

L-                 

Tekil Adlarda 

Dzinyo lontsi 

Dzitso lontsi 

Mhmo lontsi 

Herhangi bir diş 

Herhangi bir göz 

Herhangi bir parmak 

 

6 

 

Y-                

Çoğul Adlarda 

Manyo     yontsi 

Matso      yontsi 

Mapvadja  yontsi 

Bütün dişler 

Bütün gözler 

Bütün parmaklar 
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3.2.3.5    9/10 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatların Kullanımı 

 

Belirsiz sıfatlar bu ulamlarda yer alan bir adı nitelediklerinde, tekil adlarda « y-», 

çoğul adlarda ise « z- » önekini alırlardır. Örnekler:  

 

Tablo 48: 9/10 Ulam Çiftinde Belirsiz Sıfatları 

 

Ulam   Önek Örnekler Anlamı 

 

9 

 

Y-                Tekil      

Mbuzi yontsi 

Mbe yontsi 

Mbwa yontsi 

Herhangi bir keçi 

Herhangi bir inek 

Herhangi bir köpek 

 

10 

 

Z-    

             Çoğul 

Mbuzi zontsi 

Mbe zontsi 

Mbwa zontsi 

Bütün keçiler 

Bütün inekler 

Bütün köpekler 

 

 

 

3.2.3.6       11. Ulamda Belirsiz Sıfatların Kullanımı 

 

 Belirsiz bir sıfat bu ulamdaki adlar ile kullanıldığında « w-» önekini alınmaktadır. 

Ayrıca, bu ulamın çoğul hali bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili örnekler aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir. 

 

Tablo 49: 11. Ulamda Belirsiz Sıfatları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulam Önek Örnekler      Anlamı 

 

11  

 

w- 

 Udjinga  wontsi 

 Ufaume  wontsi 

 Weu        wontsi 

 Wanzani wontsi 

Herhangi bir bilgisizlik 

Herhangi bir krallık 

Herhangi bir beyazlık 

Herhangi bir arkadaşlık  
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3.2.3.7                   16. Ulamda Belirsiz Sıfatların Kullanımı 

 

Bu ulamda,  yer ve belirli bir zaman bildiren adlar yer almakta ve bu ulam sadece 

tekil adlardan oluşmaktadır.  Ve de aşağıdaki 17. Sınıf gibi bu ulam kalma, yönelme, ve 

çıkma biçimbilimsel durumları gerçekleştirilmektedir. ( bkz. 2.Tablo, 2.1.2). 

 

Belirsiz bir sıfat, sadece tekil adlardan oluşan bu ulamdaki adlar ile 

kullanıldığında « pv-» önekini alınmaktadır. Aşağıdaki örnekte, bu noktayla açıkça 

görülmektedir. 

 

 

Tablo 50 : 16. Ulamda Belirsiz Sıfatları 

 

Ulam Önek Örnekler                  Anlamı 

 

16 

 

Pv- 

pvahanu   pvontsi 

hikodjuu  pvontsi 

mlimadjuu pvontsi 

Herhangi bir yerde/..den/..e 

Herhangi bir sahilde/..den/..e (deniz kenarında) 

Herhangi bir mahallede/..den/..e 

 

 

 

3.2.3.8               17. Ulamda Belirsiz Sıfatların Kullanımı 

 

Bu ulamdaki adlar belirsiz bir sıfat ile kullanıldığında, sıfat her durumda « ho-» 

önekini alınmaktadır. Bu konuyla ilgili örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 51: 17. Ulamda Belirsiz Sıfatları 

 

 

Not:    

15. ve 18. Ulamlardaki adlar, belirsiz sıfatlara uyum sağlamadığı için bu ulamlar 

incelenmemiştir (Lafon, 1984 :5-33). 

 

 

Ulam Önek Örnekler Anlamı 

 

17 

 

h-  

mahala hontsi 

sandukuni hontsi 

dahoni hontsi 

barini hontsi 

Herhangi bir yer 

Herhangi bir valiz 

Herhangi bir ev 

Herhangi bir deniz 
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3.2.3.9   Belirsiz Sıfatların  Ulam İçinde Kullanımlarının Şema Halinde   

                             Gösterimi  

 

 Şekil 39: Belirsiz Sıfatlar  Ulamın Özeti  

 

1. sınıf:  kullanılan tekil adlarla   (önek:W- )             

2. sınıf:  kullanılan çoğul adlarla (önek: W- )             İnsan Adlarının ulamı 

 

 

 3. sınıf: kullanılan tekil adlarla  (önek: W )                  

 4. sınıf: kullanılan çoğul adlarla (önek: Y )                   Bitki adlarının Ulamı          

 

 

5. sınıf: kullanılan tekil adlarla (önek: L-) 

6. sınıf: Kullanılan çoğul adlarla (önek: Y-  )               Anlamı büyültme ve Pejoratif  

                                                                                                 Ulamı 

 

 

7. sınıf: kullanılan tekil adlarla (önek: Sh- )        

8. sınıf: kullanılan çoğul adlarla (önek:  Z- )                        Eşya Ve Alet Ulamı                                                                                  

                                                                                         

 

9. sınıf: kullanılan tekil adlarla  (önek: y )                

10. sınıf: kullanılan çoğul adlarla (önek: Z )                  Hayvanın Ulamı 

                                                                                               

 

11. sınıf: kullanılan tekil adlarla (önek: W- )                   Soyut Ulamı 

 

 

16. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlarla 

                                         (önek:  Pv-)              

 

17. sınıf: kullanılan tekil ve çoğul adlarla (önek: H- )           Yer Adının Ulamı.  

 

 

 

 

 

Aşağıdaki sınıfılar gibi bu 

ulam  Yer adının ulamı ve          

yönelme, çıkma ve kalma   

durumları.                  
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3.3.   Göstermeler Sıfatları  

 

          Komorcada genel olarak, üç tür göstermesi bulunmaktadır. Bunlar;  yakını ifade 

eden  göstermeler sıfatları, yakın - uzağı ifade eden göstermeler sıfatları ve uzağı ifade 

eden göstermeleridir. Chamanga’nın da ifade ettiği gibi (2010) bu göstermeler insanları, 

eşyaları, hayvanları vb. göstermekte kullanılırlardir. Sözdizimsel olarak, bu gösterme 

sıfatları beraber kullanıldıkları addan sonra yer alır, adın bulunduğu ulama göre işlev 

görür ve bir ad ile kullanıldıklarında nitelenen bu ad önek alınmaktadır (Chamanga, 2010: 

73). Belirtilen addan önce yer alan bu belirli tanımlık öneki, Fransızca ve İngilizce gibi 

dillerde kullanılan belirli tanımlıklar ile aynı görevdedir. (bkz 3.1). Şimdi bu göstermeleri 

ayrıntılı bir şekilde incelenebilir.  

  

 

3.3.1                   Yakın Göstermeler Sıfatları  

 

Yakını gösteren göstermeler Sıfatları, çok yakında olanı, yani dokunulabilecek 

kadar yakın olanı ifade edilmektedir. Komorca’da sadece insanları tanımlayan 

1.Ulamdaki tekil adlar dışındaki bütün ulamlarda sıfat olarak « bu, bunlar, vb. » 

anlamına gelen « nu » sözcüğü kullanılır ve bu sözcük addan sonra yer alınmaktadır. Bu 

kök halindeki « nu » sözcüğü ile kullanılan her ad, yer aldığı ulamı gösteren bir önek 

alınmaktadır. Aşağıda bu göstermelerinin ulamlar içerisindeki kullanımı detaylı bir 

şekilde incelenmiştir.  

 

3.3.1.1     1/2 Ulam Çiftinde  Yakın Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı  

 

 Yukarıda açıklandığı gibi, bu insan adlarının yer aldığı ulamda, tekil adlar çok 

yakını ifade eden göstermelerini aldıklarında, yukarıda verilen genel kurala aykırı olarak 

« nu » sözcüğünü değil, kendilerine özgü « oyi » sözcüğünü alınmaktadır. Öte yandan, 

bu ulamdaki çoğul adlardaki göstermesi kullanımında genel kurala uyularak « nu » 

sözcüğüne çoğul ek olan « wa » öneki eklenmektedir. Chamanga (2010 :73), bununla 

ilgili olarak aşağıdaki belirlemeyi yapılmaktadır: 
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Tablo 52: 1/2 Ulam Çiftinde  Yakın Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı 

 

Ulam    Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    1 

 

   Oyi  

 (Tekil Adlarda) 

Emdru oyi  

Emzade oyi 

Emfaume oyi 

Bu kişi 

Bu kadın 

Bu kral 

 

   2 

 

   Wanu 

(Çoğul Adlarda) 

Owandru wanu 

Owazade wanu 

owafaume wanu 

Bu kişiler 

Bu kadınlar 

Bu krallar 

 

 

3.3.1.2              3/4 Ulam Çiftinde Yakın Göstermeler Sıfatlarının kullanımı  

  

Yakın gösterme sıfatı bu ulamdaki tekil adlar (3.ulam)  ile birlikte kullanıldığında 

« unu », çoğul adlar (4.ulam) ile birlikte kullanıldığında « inu » olarak yazılmaktadır. Bu 

konuyla ilgili açıkça gösterilmektedir. 

 

Tablo 53: 3/4 Ulam Çiftinde Yakın Göstermeler Sıfatları 

 

 

 

3.3.1.3        5/6 Ulam Çiftinde Yakın Göstermeler  Sıfatlarının  Kullanımı  
 

 

 Bu ulamda yer alan bir adı belirtmek için tekil adların yer aldığı 5.ulamda « linu », 

çoğul adların yer aldığı 6.ulamda ise « yanu » gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Aşağıdaki 

örnekler, bu açıdan değerlendirilebilir: 

   

 

Ulam 

 

Gösterme Sıfatı 

 

Örnekler 

 

Anlamı 

 

    3 

 

Unu  

(Tekil Adlarda) 

Omri unu 

Omyembe unu 

Omsiru unu 

Bu ağaç 

Bu mango ağacı 

Bu orman  

 

   4 

 

İnu 

(Çoğul Adlarda) 

Emiri inu 

Emiyembe inu 

Emisiru inu 

Bu ağaçlar 

Bu mango ağaçları 

Bu ormanlar 
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Tablo 54: 5/6 Ulam Çiftinde Yakın Göstermeler Sıfatları 

 

 

 

Ulam 

 

Gösterme Sıfatı 

 

Örnekler 

 

Anlamı 

 

    5 

 

   Linu                          

(Tekil Adlarda) 

Ledzinyo linu 

ledzitso linu 

lepadja linu 

Bu diş 

Bu göz 

Bu ayak (bacak) 

 

   6 

 

   Yanu                     

(Çoğul Adlarda) 

Emanyo yanu 
Ematso yanu 
Emapvadja yanu 

Bu dişler 

Bu gözler 

Bu ayaklar (bacaklar) 

 

 

 

 

3.3.1.4          7/8 Ulam Çiftinde  Yakın  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı 

 

Bu ulamda yer alan bir adı işaret etmek için tekil adlarda « shinu », çoğul adlarda 

ise « zinu »  gösterme sıfatı kullanılmaktadır.  Örnekler:  

 

Tablo 55: 7/8 Ulam Çiftinde  Yakın  Göstermeler Sıfatlarının  Sıfatları 

 

 

Ulam 

 

Gösterme Sıfatı 

 

Örnekler 

 

Anlamı 

 

    7 

 

   Shinu                          

(Tekil Adlarda) 

Shehiri      shinu 

Shehindru  shinu 

Sheisiwa    shinu 

Bu sandalye 

Bu eşya (şey) 

Bu ada 

 

   8 

 

   Zinu                         

(Çoğul Adlarda) 

Eziri       zinu  

Ezindru  zinu 

Ezisiwa  zinu 

Bu sandalyeler 

Bu eşyalar (şeyler) 

Bu adalar 

 

 

3.3.1.5       9/10 Ulam Çiftinde Yakın Göstermeler Sıfatlarının  kullanımı 

 

Bu ulamda yer alan bir adı belirtmek için tekil adların yer aldığı 9. ulamda « inu », 

çoğul adların yer aldığı 10. Ulamda ise « zinu »  gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Bu 

durumuyla aşağıdaki gibi örneklenmektedir. 
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Tablo 56: 9/10 Ulam Çiftinde Yakın Göstermeler Sıfatları 

 

Ulam    Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    9 

 

   İnu   

 (Tekil Adlarda) 

Embe inu 

Embwa inu 

Embuzi inu 

Bu inek 

Bu köpek 

Bu keçi 

 

   10 

 

   Zinu                         

(Çoğul Adlarda) 

Zembe zinu 

Zembwa zinu 

Zembuzi zinu 

Bu inekler 

Bu köpekler 

Bu keçiler 

 

 

 

3.3.1.6              11. Ulamda Yakın Göstermeler Sıfatlarının  kullanımı 

 

 Öncelikle, bu ulamın ve bundan sonraki ulamların, yukarıdaki ulamların aksine 

çift oluşturmadıkları hatırlanmalıdır. Bu ulam yalnızca tekil adlardan oluşmaktadır.  

Bu ulamdaki adları belirtmek için adlardan sonra « unu » gösterme sıfatı 

kullanılmaktadır.  Buna göre aşağıdaki örnekler belirlemeyi yapılmaktadır. 

 

Tablo 57 : 11. Ulamda Yakın Göstermeler Sıfatları 

 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

        11 

 

Unu  

Oweu unu 

Ouvu unu 

Oudjizi unu 

Bu beyazlık 

Bu kıskançlık 

Bu bilgi 

 

3.3.1.7               16. Ulamda Yakın Göstermeler Sıfatlarının  kullanımı  

 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu ulam da tek olup çift oluşturmaz ve belirli bir 

zamanı ya da öellikle yeri ifade eden adlardan oluşturmaktadır. Bu ulamda kullanılan ve 

çok yakını ifade eden « pvanu » gösterme sıfatıdır (Chamanga, 2010: 73). Bu konuyla 

ilgili aşağıdaki örnekler açıkça gösterilmektedir.  

 

Tablo 58: Ulamda Yakın Göstermeler Sıfatları 

 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

        16 

 

Pvanu  

Pvopvahanu pvanu 

Pvohikodjuu pvanu 

Pvomlimadjuu pvanu 

Bu yerde/..den/..e 

Bu sahilde/..den/..e 

Bu dağda/..dan/..a 



76 
 

 

3.3.1.8        17. Ulamda Yakın Göstermelerinin Kullanımı 

 

 Bu ulam da bir önceki ulamda olduğu gibi yer adlarını bildiren adları bildirmekte 

ve sadece tekil adlardan oluşmaktadır. Bu ulamdaki adlar için kullanılan ve çok yakını 

ifade eden  « hunu » gösterme sıfatıdır. Bu sınıf ile ilgili olarak örnekler şu şekildedir: 

 

Tablo 59 : 17. Ulamda Yakın Göstermeler  Sıfatları 

 

 

 

3.3.1.9         18. Ulamda  Yakın Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı  

 

 16. ve 17. Ulamlar gibi bu ulamda kalma, yönelme, ve çıkma biçimbilimsel 

durumları yer alınmaktadır. bu ulamda yer adlarını bildirmekte ve yalnızca çoğul adlardan 

oluşmaktadır. Bu ulamdaki adlar için kullanılan ve çok yakını ifade eden « munu » 

gösterme sıfatıdır. (Bajrafil, 2017: 53). Aşağıdaki örnekler, bu açıdan değerlendirilebilir. 

 

Tablo 60: 18. Ulamda  Yakın Göstermeler Sıfatları 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

         17 

 

Hunu   

Hodahoni hunu  

Hosandukuni hunu 

Hobarini hunu 

Honziyani hunu 

Bu evde/..den/..e 

Bu kasada/..den/..a 

Bu denizde/..den/..e 

Bu mahallede/..den/..e 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

         18 

 

Munu    

Homalahoni munu  

Homapvareni munu 

Homirayani munu 

 Bu evlerde/..den/..e 

Bu otoyollarda/..dan/..a 

Bu mahallelerde/..den/..e 
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3.3.1.10        Yakın Göstermeler Sıfatlarının  Ulam İçinde Kullanımlarının     

                           Çizelge Halinde Gösterimi    

Tablo 61: Yakın Göstermeler Sıfatları Ulamın Özeti 

 

Sınıf  Yakın Göstermeler Sıfatları Türkçe Anlamı 

1 Oyi  Bu  

2 Wanu  BunlAr  

3 Unu  Bu  

4 İnu  BunlAr  

5 Linu  Bu  

6 Yanu  BunlAr  

7 Shinu  Bu  

8 Zinu  BunlAr  

9 İnu  Bu  

10 Zinu  BunlAr  

11 Unu  Bu 

16 Pvanu  BuraSI/buraDA/..DAN/..A 

17 Hunu  BuraSI/buraDA/..DAN/..A 

18 Munu  BuralarDA/bunlarDA/..DAN/..A 

  
 

3.3.2      Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları   

  

Yakını gösteren  fakat dokunamayacağı uzaklıkta (birkaç metre uzaklıkta, biraz 

yakın) olan eşyaları, insanları, hayvanları, vb. gösterirken kullanılmaktadır. 

Chamanga’ya göre, bu tür bir gösterme, zaman içindeki uzaklığın derecesine bağlı olarak 

gönderim gösterme görevinde de kullanılabilir ve diğer gösterme sıfatlar türlerinde 

olduğu gibi, beraber kullanıldığı adın yer aldığı ulama göre işlev görülmektedir 

(Chamanga, 2010: 75).   

 

Burada, biraz yakını ifade etmek için bütün adlardan sonra « şu, şunlar » 

anlamına gelen « o »  gösterme sıfatı kullanılmaktadır. « o » sözcüğü ile kullanılan her 

ad, yer aldığı ulamı gösteren bir önek alınmaktadır. Aşağıda bu göstermenin ulamlar 

içerisindeki kullanımı detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

 

3.3.2.1     1/2 Ulam Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı 

 

Bu ulamlarda yer alan tekil adları (1. Ulam) işaret etmek için « uwo » gösterme 

sıfatı, çoğul adları (2. Ulam) belirtmek için ise « wawo » gösterme kullanılmaktadır. bu 

konuyla ilgili örnekler açıkça gösterilmektedir.  
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Tablo 62: 1/2 Ulam  Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

Ulam  Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

1 

 

   Uwo                          

(Tekil Adlarda) 

Emdru     uwo 

Emzade   uwo 

Emfaume  uwo 

Şu kişi 

Şu kadın 

Şu kral 

 

2 

 

   Wawo                        

(Çoğul Adlarda) 

Owandru   wawo 

Owazade   wawo 

Owafaume  wawo 

Şu kişiler 

Şu kadınlar 

Şu krallar 

 

 

3.3.2.2     3/4 Ulam Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı 

 

Bu ulamlarda yer alan tekil adları belirtmek için « uwo » gösterme sıfatı, çoğul 

adları belirtmek için ise « iyo » gösterme kullanılmaktadır. Ve bunu aşağıdaki örnekle 

açıklanmaktadır. 

 

Tablo 63: 3/4 Ulam Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3.2.3      5/6 Ulam Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı   

 

Bu ulamlarda yer alan tekil adları belirtmek için « ilo » gösterme sıfatı, çoğul 

adları belirtmek için ise « yayo/yawo » gösterme kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdaki 

örnekle açıkça görülmektedir. 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

3 

 

   Uwo 

(Tekil Adlarda) 

Omri uwo 

Omyembe uwo 

Omsiru uwo 

Şu ağaç 

Şu mango ağacı 

Şu orman 

 

4 

 

   İyo                     

(Çoğul Adlarda) 

Emiri    iyo 

Emiyembe  iyo 

Emisiru   iyo 

Şu ağaçlar 

Şu mango ağaçları 

Şu ormanlar 
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Tablo 64: 5/6 Ulam Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    5 

 

   İlo                         

(Tekil Adlarda) 

Ledzinyo ilo 

Ledzitso ilo 

Lepadja ilo  

Şu diş 

Şu göz 

Şu ayak (bacak) 

 

   6 

 

   Yayo 

(Çoğul Adlarda) 

Emanyo yayo 

Ematso yayo 

Emapvadja yayo 

Şu dişler 

Şu gözler 

Şu ayaklar (bacaklar) 

 

  

 

 

3.3.2.4     7/8 Ulam Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı 

 

Bu ulamlarda yer alan tekil adları işaret etmek için « isho » gösterme sıfatı, çoğul 

adları belirtmek için ise « izo »  gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Bu durumu aşağıdaki 

gibi örneklenmektedir.  

 

Tablo 65: 5/6 Ulam Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    7 

 

   İsho  

 (Tekil Adlarda) 

Shehiri   isho 

Shehindru  isho 

Sheisiwa   isho 

Şu sandalye 

Şu eşya (şey) 

Şu ada 

 

   8 

 

   İzo 

(Çoğul Adlarda) 

Eziri   izo 

Ezindru   izo 

Ezisiwa  izo 

Şu sandalyeler 

Şu eşyalar (şeyler) 

Şu adalar 

 

 

 

3.3.2.5    9/10 Ulam Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı 

 

Bu ulamlarda yer alan tekil adlar için « iyo » gösterme, çoğul adlar için ise « izo»  

gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili örnekler şu şekildedir.  
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Tablo 66 : 9/10 Ulam Çiftinde Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

Ulam  Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    9 

 

   İyo                           

(Tekil Adlarda) 

Embe iyo 

Embwa iyo 

Embuzi iyo 

Enkuhu iyo 

Şu inek 

Şu köpek 

Şu keçi 

Şu tavuk (kuş) 

 

   10 

 

   İzo 

(Çoğul Adlarda) 

zembe  izo 

zembwa  izo 

zembuzi  izo 

zenkuhu  izo 

Şu inekler 

Şu köpekler 

Şu keçiler 

Şu tavuklar (kuş) 

 

 
 

3.3.2.6            11. Ulamda Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı 

  

Yukarıdaki ulamların aksine çift oluşturmayan bu ulamda adların sadece tekil 

halleri yer alır ve burada yer alan bir adı işaret etmek için « uwo » gösterme sıfatı 

kullanılmaktadır. Bununla beraber aşağıdaki örnekler açıkça gösterilmektedir. 

 

Tablo 67: 11. Ulamda Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.7        16. Ulamda Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı 

 

Bu ulami eşsiz yani tek yapıdadır ve yer ve zaman belirten adlardan oluşmaktadır. 

Bu ulamda yer alan bir adı işaret etmek için « yapvo »  gösterme kullanılmaktadır. Ve 

bunu aşağıdaki örnekle açıklanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı  Örnekler Anlamı 

 

11 

 

Uwo 

Oweu  uwo 

Ouvu  uwo 

Oudjizi  uwo 

Şu beyazlık 

Şu kıskançlık 

Şu bilgi 
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Tablo 68: 16. Ulamda Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları 

 
 

 

 

 

3.3.2.8             17. Ulamda Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı 
 

 Bu ulamda da yer adları yer almakta ve bu ulam yalnızca tekil adlardan 

oluşmaktadır. Bu ulamda yer alan bir ad işaret etmek için « iho » gösterme sıfatı  

kullanılmaktadır. Bu noktayla ilgili aşağıdaki örnekler görülmektedir. 

 

 

Tablo 69 : 17. Ulamda Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

  

 

 

 

 
 

3.3.2.9           18. Ulamda Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Kullanımı 

 

16. ve 17. ulamlar gibi, bu ulam da yer bildiren adları yer alır ve bu ulam sadece 

çoğul adlardan oluşurdur. Aynı şekilde de bu ulam 16. ve 17. ulamlar gibi kalma, 

yönelme, ve çıkma biçimbilimsel durumları gerçekleştirilmektedir (Bajrafil, 2017: 53). 

Bu ulamda yer alan adları işaret etmek için yakın uzak gösterme sıfatı olan « imo » 

kullanılmaktadır. Ve buna göre  aşağıdaki örnekle açıklanmaktadır. 

 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler      Anlamı 

 

16 

 

Yapvo  

Pvopvahanu  yapvo 

Pvohikodjuu  yapvo 

Pvomlimadjuu yapvo 

 Şu yerde/..den/..e 

Şu sahilde/..den/..e 

Şu dağda/..dan/..a 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

         17 

 

İho    

Hodahoni iho 

Hosandukuni iho 

Hobarini iho 

Honziyani iho 

Şu evde/..den/..e 

Şu kasada/..dan/..a 

Şu denizde/..den/..e 

Şu mahallede/..den/..e 
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Tablo 70: 18. Ulamda Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

 
 

 

3.3.2.10   Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlarının Ulam İçinde Kullanımlarının   

                      Çizelge  Halinde Gösterimi     

 

Tablo 71: Yakın-Uzak Göstermeler Sıfatlar Ulamın Özeti 

 

 

Sınıf  Yakın-Uzak Göstermeleri Türkçe Anlamı 

1 Uwo  Şu    

2 Wawo  ŞunlAr  

3 Uwo Şu  

4 İyo ŞunlAr  

5 İlo  Şu  

6 Yayo/ yawo BunlAr  

7 İsho  Şu  

8 İzo  ŞunlAr  

9 İyo  Şu  

10 İzo  ŞunlAr  

11 Uwo  Şu 

16 Yapvo  ŞuraSI/şuraDA/..DAN/..A 

17 İho  ŞuraSI/şuraDA/..DAN/..A 

18 İmo  Şuralarda/şunlarDA/..DAN/..A 

 

 

3.3.3.   Uzak  Göstermeler Sıfatları  

 

Çok Uzağı belirten göstermeleri dokunulamayacak kadar uzakta olan eşyaları, 

insanları, hayvanları, vb. gösterirken kullanılır ve bu göstermeleri, zaman içindeki 

mesafenin derecesine bağlı olarak gönderim gösterme görevinde de kullanılabilir ve diğer 

göstermelerde olduğu gibi, beraber kullanıldığı adın yer aldığı ulama göre şekil 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

18 

 

Imo     

momalahoni imo  

momapvareni imo 

momirayani imo 

Şu evlerde/..den/..e 

Şu otoyollarda/..dan/..e 

Şu mahallelerde/..den/..e 
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alınmaktadır.  Burada, yakını ifade etmek için bütün adlardan sonra « o, oradaki » 

anlamına gelen « la »  gösterme kullanılmaktadır. « la » gösterme sıfatlar ile kullanılan 

her ad, yer aldığı ulamı gösteren bir önek alınmaktadır. Aşağıda bu  göstermenin ulamlar 

içerisindeki kullanımı detaylı bir şekilde incelenmektedir. (Chamanga, 2010: 74). 

 

 

3.3.3.1        1/2 Ulam Çiftinde Uzak  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı 

 

 Bu ulamlarda yer alan tekil bir ad ile birlikte « ola », çoğul bir ad ile « wala » 

gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Ve bununla ilgili olarak aşağıdaki örnekle 

açıklanmaktadır. 

Tablo 72: 1/2 Ulam Çiftinde Uzak  Göstermeler Sıfatları 

 

 

 

3.3.3.2         3/4 Ulam Çiftinde Uzak  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı 

 

Bu ulamlarda, bir adı işaret etmek için, tekil adlardan sonra « ula », çoğul 

adlardan sonra « ila » gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnekle, bu açıdan 

değerlendirilebilir.  

 

Tablo 73: 3/4 Ulam Çiftinde Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

 

  

 
 

 

 

Ulam  Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    1 

 

Ola  

(Tekil Adlarda) 

Emdru ola 

Emzade ola 

Emfaume ola 

O kişi 

O kadın 

O kral 

 

   2 

 

   Wala  

(Çoğul Adlarda) 

Owandru wala 

Owazade wala 

owafaume wala 

O kişiler 

O kadınlar 

O krallar 

Ulam  Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    3 

 

   Ula                         

(Tekil Adlarda) 

Omri ula 

Omyembe ula 

Omsiru ula 

O ağaç 

O mango ağacı  

O orman 

 

   4 

 

   ila                          

(Çoğul Adlarda) 

Emiri ila 

Emiyembe ila 

Emisiru    ila 

O ağaçlar 

O mango ağaçları 

O ormanlar 
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3.3.3.3          5/6 Ulam Çiftinde Uzak  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı 

 

Bu ulamlarda yer alan tekil bir ad ile birlikte « lila », çoğul bir ad ile « yala » 

gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Ve bu durumla  aşağıdaki gibi örneklenmektedir.  

    

Tablo 74: 5/6 Ulam Çiftinde  Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    5 

 

   Lila  

(Tekil Adlarda) 

Ledzinyo lila 

Ledzitso  lila 

Lepadja  lila 

O diş 

O göz 

O  ayak (bacak) 

 

   6 

 

   Yala 

(Çoğul Adlarda) 

Emanyo  yala 

Ematso   yala 

Emapvadja  yala 

O dişler 

O gözler 

O  ayaklar (bacaklar) 

 

 

 

3.3.3.4.  7/8 Ulam Çiftinde Uzak  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı  

 

Bu ulamlarda, bir adı işaret etmek için, tekil adlardan sonra « shila », çoğul 

adlardan sonra « zila » gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili örnekler şu 

şekildedir.  

 

Tablo 75: 7/8 Ulam Çiftinde Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

 

 

 

Ulam  Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    7 

 

   Shila                         

(Tekil Adlarda) 

Shehiri shila 

Shehindru shila 

Sheisiwa shila 

O sandalye 

O eşay (şey) 

O ada 

 

   8 

 

   Zila 

(Çoğul Adlarda) 

Eziri zila 

Ezindru zila 

Ezisiwa zila 

O sandalyeler 

O eşayalar (şeyler) 

O adalar 
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3.3.3.5           9/10 Ulam Çiftinde Uzak  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı 

 

Bu ulamlarda yer alan tekil bir ad ile birlikte « ila », çoğul bir ad ile « zila » 

gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnekte, bu sınıf ilgili açıkça görülmektedir. 

 

Tablo 76 : 9/10 Ulam Çiftinde Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

Ulam Gösterme Sıfatı Örnekler Anlamı 

 

    9 

 

   İla  

(Tekil Adlarda) 

Embe ila 

Embwa ila 

Embuzi ila 

Enkuhu ila 

O inek 

O köpek 

O keçi 

O tavuk (kuş) 

 

   10 

 

   Zila 

(Çoğul Adlarda) 

zembe zila 

zembwa zila 

zembuzi zila 

zenkuhu zila 

O inekler 

O köpekler 

O keçiler 

O tavuklar (kuş) 

 

 

3.3.3.6        11. Ulamda Uzak  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı 
 

Tek (çifti olmayan) yapıda olan ve sadece tekil adlardan oluşan bu ulamda adları işaret 

 etmek için « ula » gösterme sıfatı kullanılmaktadır.Ve bunu aşağıdaki örnekle 

açıklanmaktadır. 

 

Tablo 77: 11. Ulamda Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.7          16. Ulamda Uzak  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı  

 

 Yer  adlarının yer aldığı bu ulamda yer alan adlardan sonra « pvala » gösterme 

sıfatı kullanılmaktadır. Bu anlamla, aşağıdaki gibi örneklenmektedir: 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı  Örnekler    Anlamı 

 

11 

 

Ula   

Oweu ula 

Ouvu ula 

Oudjizi ula 

O beyazlık 

O kıskançlık 

O bilgi 



86 
 

Tablo 78 : 16. Ulamda Uzak  Göstermeler  Sıfatları 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı  Örnekler Anlamı 

 

16 

 

Pvala  

Pvopvahanu pvala 

Pvohikodjuu pvala 

Pvomlimadjuupvala 

O yerde/..den/..e 

O sahilde/ ..den/..e 

O dağda/..dan/..a 

 

 

3.3.3.8         17. Ulamda Uzak  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı 

 

Bu ulamda da yer bildiren adlar bu ulamda yer almakta ve bu ulam sadece tekil 

adlardan oluşmaktadır. Burada yer alan bir adı belirtmek için addan sonra « hula » 

gösterme sıfatı getirilmektedir. Aşağıda hazırlandığı tablodan bazı örnekler şu şekildedir. 

 

 

Tablo 79: 17. Ulamda Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 
 

3.3.3.9      18. Ulamda Uzak  Göstermeler Sıfatlarının kullanımı 

  

 16. ve 17. Ulamlar gibi bu ulam da yer adlarını belirtmekte ve sadece çoğul 

adlardan oluşmaktadır. Aynı şekilde de  bu ulam kalma, yönelme, ve çıkma 

biçimbilimsel durumları gerçekleştirilmektedir (Bajrafil, 2017: 53). Bu ulamda yer alan 

bir adı belirtmek için addan sonra « mula »  gösterme sıfatı kullanılmaktadır. Bu 

durumu aşağıdaki gibi örneklenmektedir.  

 

 

 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı  Örnekler      Anlamı 

 

     17 

 

Hula  

Hodahoni  hula 

hosandukuni  hula 

hobarini  hula  

honziyani  hula 

O evde/..den/..e 

O kasada/..dan/..a 

O denizde/..den/..e 

O mahallede/..den/..e 
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Tablo 80: 18. Ulamda Uzak Göstermeler Sıfatları 

 

 

Ulam Gösterme Sıfatı  Örnekler Anlamı 

 

18 

 

Mula  

Momalahoni 

mula 
Momapvareni 

mula 
Momirayani 

mula 

O evlerde/..den/..e 

O otoyollarda/..dan/..a 

O mahallelerde/..den/..e 

 

 

3.3.3.10   Uzak Göstermeler Sıfatlarının Ulam İçinde Kullanımlarının Tablo   

                               Halinde Gösterimi    

     

Tablo 81: Uzak Göstermeler Sıfatlarının Ulamın Özeti 

 

 

Sınıf  Uzak  Göstermeler Sıfatları Türkçe Anlamı 

1 Ola  O   

2 Wala OnlAr  

3 Ula O 

4 İla OnlAr  

5 Lila O  

6 Yala OnlAr  

7 Shila O 

8 Zila OnlAr  

9 İla O 

10 Zila OnlAr  

11 Ula O 

16 Pvala OraSI/oraDA/..DAN/..A 

17 Hula OraSI/oraDA/..DAN/..A 

18 Mula OralarDA/onlarDA/..DAN/..A 

 

 

3.4 Kişi Adılları  
 

Bu adıllara, başka bir deyişle, şahıs zamirleri de denir. Yani « Ben, Sen, O... » yerine işlev 

görürlerdir. Bunlar özellikle özneyi vurgulamak için ya da öznenin kendisi yerine 

kullanılmaktadır.      
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Tablo 82: Komorca'nin kişisel Adılları 

 

Sayı Kategorisi 

 
              Tekil                      Çoğul 

birinci şahıs Mi veya Mimi    '' Ben '' Si veya Sisi     '' Biz '' 

Ikinci şahıs We veya Wewe  '' Sen '' Nyi veya nyinyi  '' Siz '' 

Üçüncü şahis Ye veya  Yeye     '' O '' Wo veya Wowo  ''Onlar'' 

 

 

3.4.1 İyelik Adılı  
 

İyelik adılları, kendi adsıl sınıflamalarına göre uyum oluşmaktadır; adsıl ulamın sahip olduğu 

nesnenin adına eklenirlerdir. Demek oluyor ki adsıl ulama göre adlar ile uyumu sağlanmaktadır. 

Ayrıca  genel olarak, iyelik adılları her zaman adların sonunda yer alırlardır. Sözcük grubuna 

ilgili oldukları ad ile eklenirlerdir. 

 

Bu iyelik adılları şu şekildedir:  

Ahangu: Benim, benimki                

Ahaho: Senin, seninki        

Ahahe: Onun,         onunki  

Ahartu: Bizim,     bizimki 

Ahanyu: Sizin,     sizinki  

Ahawo: Onların, onlarınki    

Djohar (2014) belirtiği gibi, bir insan  için; -ngu, -ho, -he, tru, -nyu, -wo adılları kullanılmaktır.  

 

Örnek:  

Embaba wahangu /baba benim/ « Benim babam » ;  

mdjomba wahe /dayı onun/  « Onun dayısı ».  

–wo, -lo, -sho, -yo, -wo, -pvo, -zo  adılları ise , insan dışı varlıkların adları ile kullanılmaktır.  

Örnek:  

Lepaha linu ematso yahalo yo matiti / kedi bu  gözlerinin   küçük/ « bu kedinin gözleri küçüktür 

»  (A. Djohar, 2014: 37).  
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Tablo 83: Ad Sınıflarındaki İyelik Adıllarının Örneği 

 

 

Mwana  hangu        “ Benim  çocuğum”  

Wana    wahangu   “ Benim çocuklarım”   1/2 Ulamı. 

 

Mri    wahangu       “ Benim ağacım” 

Miri   yahangu       “ Benim ağaçlarım”   3/4 ulamı. 

 

Dzinyo  lahangu     “ Benim dışım” 

Manyo  yahangu    “ Benim dışlarım”  5/6 ulamı. 

Shiyo  shahangu    “ Benim kıtabım” 

Ziyo    zahangu      “ Benim kıtaplarım”   7/8 ulamı. 

 

Mbwa  yahangu    “ Benim köpeğim” 

Mwa    zahangu    “ Benim köpeklerim”  9/10 ulamı. 

 

11. Ulam:   Ufaume wahangu     “ Benim kralliğim”   

16. Ulam:   Nyumbadjou hangu  “ Benim evimDE/..DAN/..A 

17. Ulam:   Mrayani   hangu          “ Benim mahallemDE/..DEN/..E 

18. Ulam:   Mirayani  hangu         “ benim mahallerimDE/..DEN/..E 
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                    SONUÇ 
 

 

Bu çalışma, Komorca’da adların ulamlara dağılımının ayrıntılı bir şekilde 

incelenmesini amaçlamaktadır. Söz konusu dilin bazı özel yapılarının anlaşılmasına 

olanak sağlaması ile alanyazına  katkı sunmaktadır. Esasen diğer Bantu dillerinde olduğu 

gibi Komorca’da  da adlar; insan, hayvan, ağaç ve eşya vb. ulamlara ayrılmaktadır. Bu 

da, Komorca’da adların, Hint-Avrupa dillerinde olduğu gibi eril, dişil veya yansız 

şeklinde ulamlara ayrılmadığı anlamına gelmektedir. Adların bu şekilde ulamlara 

ayrılması bu çalışmanın temel bağlamını oluşturmaktadır. Bu ulamların her birinde 

İngilizce’de « a / an » ve Türkçe’deki« bir » sözcüğü gibi, dilbilgisel ve anlamsal olarak 

belirsiz tanımlık rolünü oynayan bir önek bulunmaktadır. Bu dil üzerinde yapılan genel 

çalışmalara göre, adlar; tekil ve çoğul hallerinin bir araya geldiği çiftler halinde ulamlar 

içerisinde yer almaktadır. Ancak, bazı ulamlarda adlar, çift oluşturmaksızın sadece tekil 

ya da çoğul halleriyle yer almaktadır. Bu şekildeki ulamların birçoğunda adların çoğul ya 

da tekil hallerinde aldıkları önek değişmemektedir.  

 

      Bu çalışmada ortaya konan 18 ulam sayesinde, dilbilgisel unsurlarının 

ulamların kurallarına bağlı kalarak adlara uyum sağladıkları gözlemlenmiştir. Başka bir 

deyişle göstermeler, belirli tanımlık ve sıfat gibi dilbilgisel unsurların hepsi, herhangi bir 

ad ile birlikte kullanılırken,bu dilde uyum oluşturmak için adın bulunduğu ulama göre 

şekil almaktadır. Yani, bir ad bir dilbilgisel unsuruyla birlikte kullanıldığında, dilbilgisel 

unsuru bu adın yer aldığı ulamın sahip olduğu kuralları izlenmektedir. Adın hangi ulama 

ait olduğu bilindiğinde, dilbilgisel uyumun sağlanması için ulamda yer alan ilgili önek 

kullanılmaktır. Bu nedenle bu dilde çok sayıda belirli tanımlık, belirsiz tanımlık, gösterme 

sıfat ve önekleriyle bulunmaktadır.  

 

Komorca’nın baştan eklemeli bir dil olması bu çalışmadaki en önemli bulgulardan 

biridir. Çünkü bu dildeki önekler, adların sınıflandırılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Önekler ad üzerinde anlamsal ve dilbilgisel olarak belirsiz tanımlık rolünü 

oynamaktadır. Örneğin, Türkçe’deki « bir » kelimesini ele alınabilir. Bu öneki herhangi 

bir ad ile birlikte kullanılabilmektedir. Komorca’da ise her bir ulam, diğer bir ulamda 

bulunmayan ve ait oldukları ad  ulama göre çeşitlilik gösteren farklı öneklere sahiptir. Bu 
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şekilde belirsiz tanımlık anlamı taşıyan birçok önekin var olduğu görülür. Yine 

Türkçe’deki « bir » sözcüğü örneğini ele alınırsa, bu sözcük bütün diğer sözcüklerle 

kullanılabilmektedir fakat Komorca’da bu görevi gören onlarca belirsiz tanımlık 

bulunmaktadır. Sadece belirli tanımlıklar değil diğer bütün dilbilgisel unsurları da bu 

önek sisteminden etkilenmektedir. Başka bir deyişle, adıllar, sıfatlar, belirteçlerin hepsi 

önek almaktadır. Bu Komorca’da öneklerin önemli oldukları ve aynı zamanda anlamsal 

ve dilbilgisel olarak pek çok görevde kullanılabildiklerini göstermektedir. Yani, önekler 

bazen adıl, bazen belirleyici ve bazen de gösterme sıfatı anlamı taşıyabilmektedir.  

 

    Bu çalışma boyunca, Bantu dilleri uzmanlarının ad ulamları konusunda 

yaptıkları genel çalışmalara atıfta bulunulmuştur. Bu araştırma, ad ulamları ve bunların 

etkilerini geniş kapsamlı, detaylı ve farklı bir şekilde açıklama imkânı yaratmıştır. İlk 

olarak, adların asıl anlamlarına göre ulamlara ayrılma şekilleri açıklanmıştır. Daha sonra 

adların tekil ve çoğul hallerinin ulamlar içinde çift oluşturma biçimleri incelenmiştir. 

Diğer yandan adların tekil ve çoğul hallerinin çift oluşturmadığı,yani sadece tekil veya 

çoğul haldeki ad ulamları incelenmiştir. Aynı zamanda, genel çalışmalarla ad ulamları 

içerisinde açıkça sınıflandırılmamış adların da başka ulamlarda sınıflandırılabilmiş 

olması araştırmamızın dilbilgisi unsurları açısından sağladığı önemli bir avantajlar 

arasında yer almaktadır. Adın farklı dilbilgisel birimleriyle nasıl uyum sağladığı 

incelenirken, ana sınıflandırma tablosunda yer almayan adların da yeni ulamlar içerisinde 

sınıflandırılması sağlanmıştır. Yani bu çalışmayla birlikte Bantu dilleri uzmanları 

tarafından hazırlanan ad ulamları ana tablosunda yer almayan adlar keşfedilmiştir. Daha 

sonra, bu tür adlar kendilerine uygun ulamlara yerleştirilmiştir. Ayrıca, çalışma sırasında, 

Komorcada kullanılabilecek olan topluluk anlamındaki adlar  ulamının de tespit 

edilmiştir. Buna ek olarak sıvı adları, katı yiyecek adları ve sıvı yiyecek adlarını ve bu 

adların çoğul hallerini de keşfedilmiştir.  

 

Diğer taraftan yer-yön bildiren adların bulunduğu 16., 17. ve 18. ulamlar üzerinde 

özel bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bu üç ulamın yer-yön belirtme şekli detaylı 

bir şekilde açıklanmıştır15 . Bunlar ayrıca adın yönelme, çıkma ve kalma durumu anlamını 

taşıyan adların bulunduğu ulamlardır. Öneklerin kullanıldığı diğer ulamlardan farklı 

olarak bu ulamlarda, belirsiz tanımlık anlamı taşıyan sonekler (-ni ya da –djuu) 

kullanılmaktadır. Chamanga’nın da (2010, 55) doğruladığı gibi bu üç ulamın özelliği, 

                                                           
15 (Bkz. Y. Mohamed, 1993: 18) 
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belli bir ulamı (hayvan adları, eşya adları, insan adları vb)  ifade eden sözcüklere değil 

sadece yer-yön ifade eden sözcüklere sahip olmalarıdır. Yani bu üç ulamda bulunan adlar, 

Komorca’da çok fazla kullanılmasına rağmen bu konuda daha önceden yapılmış 

araştırmalarda bu ulamlara ait çok fazla sözcük bulunamamıştır. Ancak bu durum bizi bu 

ulamlarda yer alan diğer adları keşfetmeye ve derinlemesine incelemeye teşvik etmiştir. 

Sonuç olarak, sadece yeni adlar keşfedilmemiş aynı zamanda diğer ulamlarda yer alan 

adların da dilbilgisel olarak bu üç ulamda yer alabileceği ortaya konmuştur. Bu durum 

özellikle herhangi bir ad yönelme, çıkma ve kalma durumlarda kullanıldığında 

gerçekleşmektedir. Adın bu ulamlarda kullanılabilmesi için « -ni » veya « -djuu » 

sonekini alabiliyor olması yeterlidir.16  Ayrıca çalışmanında bu üç ulamın ( 16, 17 ve 18 ) 

birbirinden ayırt edilmesi için her birinin kendine ait sonekleri belirlenmiştir. Çalışmanın 

belirlemelerine göre 16. ulamda yer alan adlar genellikle « -djuu » sonekini, 17 ve 18. 

ulamlardaki adlarda ise «-ni » sonekini almaktadır.  17. ve 18. ulamların ortak 

özelliklerinin aynı adlara sahip olmaları olduğunu tespit edilmiştir. Aradaki fark; bu 

adların tekil halleri 17. ulamda yer alırken, aynı adların çoğul hallerinin ise 18. ulamda 

yer almasıdır. Bu bulguya göre, 17. ve 18. ulamın kendi aralarında bir çift oluşturdukları 

söylenebilir. Ayrıca yer-yön bildiren adların yer aldığı ulamlar konusu,özel ve geniş 

kapsamlı bir araştırmayı gerektiren önemli bir alandır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 ni ve djuu » sözcükleri cümlenin içeriğine göre Türkçedeki « -dan, -da ve -(y)a »eklerine 

karşılık gelmektedir. 
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                ÖZET 
 

  

 Bu çalışma Komorca’da adların ulamlara ayrılması sistemini ve bu adların tekil 

ve çoğul hallerinin incelenmesini içermektedir. Başka bir deyişle, genel olarak adların 

tekil ve çoğul hallerinden oluşan çiftlerin ulamlara ayrılma şekilleri incelenmiştir. Esasen, 

Komorca Bantu dil ailesi dilleri arasında yer aldığından, adlar; dilbilgisel ve anlamsal 

olarak belirli tanımlık görevi gören önekler aracılığıyla, insan adları, hayvan adları, ağaç 

adları, eşya  adları, sıvı adları vb. ulamlara ayrılmaktadır. Bu nedenle, her bir ad ulamının 

diğer ulamlardan farklı, kendine ait önekleri bulunmaktadır. Bu durum, Komorca’da 

birçok belirli tanımlığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca, Bantu dilleri 

uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre, Komorca’da 15’ten fazla ad ulamı 

bulunmaktadır. Adların ulamlara ayrılması özelliği, Bantu dil ailesinin Afrika’da 

konuşulan Shawili, Sabaki ve Tswana gibi diğer dillerinde de görülmektedir.17 

Komorca’da belirteçler, göstermeler ve sıfatlar gibi dilbilgisel unsurlarının işlevleri ve 

beraber kullanıldıkları ad ile uyum sağlamaları, adın yer aldığı ulama göre farklılık 

göstermektedir. Başka bir deyişle, bu dilbilgisel unsurlarından biri bir ad ile birlikte 

kullanıldığında, bu ada uyum sağlamak için, adın bulunduğu ulamın sahip olduğu kuralla 

(formüle) uymak zorundadır.  

 

Adlar ile birlikte kullanılan önekler ise sadece adların sınıflandırılmasında değil 

aynı zamanda dilbilgisel unsurları üzerinde de önemli bir rol oynamaktadır.Yani önekler; 

adılların, belirteçlerin, belirtmeler, vb. anlamlarını belirtmek için kullanılabilmektedir. 

Komorca’da, bu farklı dilbilgisel unsurları ile kullanılabilen birçok önek bulunmaktadır. 

Çünkü önekler bir ada eklendiklerinde, ada uyum sağlamak için adın bulunduğu ulama  

bağlı kalırlar. Bunlar uygun önekin kullanılması için adların bulunduğu ulamlara bağlı 

kalırlar ve bu nedenle insan adları, hayvan adları, ağaç adları, vb. ile kullanılabilen 

önekler ortaya çıkar. Bu, Komorca’da neden çok sayıda göstermenin kullanıldığını 

açıklamaktadır. Aynı durum belirteçler, sıfatlar ve adıllar gibi diğer dilbilgisel unsurları 

için de geçerlidir. Bu noktada özetle, öneklerin bazen göstermeleri, bazen adılı ve bazen 

de belirteci işaret eden  sözcük anlamında kullanıldığı söylenebilir.  

 

                                                           
17 Avrupa dillerinde ise  adlar genellikle eril, dişil ve yansız gibi ulamlara ayrılmaktadır. 
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Ayrıca, bu çalışma kapsamında yapılan çeşitli araştırmalar sayesinde Komor 

dilinde, Bantu dilleri uzmanlarının belirttiği ulamlardan dışındafarklı ulamların da var 

olduğu keşfedilmiştir. Nitekim ad ulamları ve adların ulamlandırılması incelenirken, sıvı 

adlarının, sıvı yiyecek adlarının, katı yiyecek adlarının ve topluluk belirten adlarının yer 

aldığı ulamlar ortaya çıkarılmıştır. Bu adlar tekil ve çoğul halleriyle birlikte incelenmiştir. 

 

           Bu çalışmada rastlanan bir başka bulguya göre; 16, 17 ve 18 numaralı ulamlardaki 

yer ve yön adları anlam bakımından neredeyse aynı olduklarından, bu adlar aldıkları 

soneke göre ayırt edilmektedir.başka bir deyişle adların, hayvan, insan, eşya vb 

dağılımında bulunan bir başka bulguya göre, 16.17 ve 18 ulamların, yerlerin ve 

konumların adlarını taşıdığını fark edilmektedir. Ayrıca diğer sınıfları öneklere sahipken, 

bu ulamların (16,17,18) önek yerine sonekler bulunmaktadır. Ancak soneki olan ve öneki 

olan diğer sınıfların tümü, ad bölme görevindeki belirsiz tanımlığın anlamını taşırlar. 

 

          Ayrıca bu ulamlardaki adlar çıkma, kalma ve yönelme  anlamı taşımaktadır. 

Adların önek aldığı diğer ulamların aksine, bu 3 ulamdaki adlarda belirsiz tanımlık anlamı 

taşıyan sonekler (-ni ve -djuu) kullanılmaktadır. Bu 3 ulam ayrıntılı olarak incelerken, 16. 

ulamdaki adlarda genellikle « -djuu » sonekinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Hemen 

hemen aynı adların yer aldığı 17 ve 18. ulamlarda ise « -ni »soneki kullanılmaktadır. 

Buradaki tek fark; adların tekil hallerinin 17. ulamda ve çoğul hallerinin ise 18. ulamda 

yer almasıdır. Bu durumda 17. ve 18. ulamların kendi aralarında bir çift oluşturdukları 

söylenebilmektir.  

 

Ana karakterler, nihayette komor dili ile ilgili şu konuları özetleyebilmektedir: 

• Bantu dillerin coğu gibi, komor  dilinin adları da hayvan, insan, bitki ve eşya 

adlarına bölünmektedir.Ve genellikle bu sınıfların her birinin tekil ve çoğul bir 

öneki vardır. Ve bu önek sisteminden, sınıflar ayırt edilebilir. 

• Yüklem uyumu öneklerden yapılır. Ve bu önekler sınıfa göre değişir. Zira her bir 

ad sınıfının kendi öneki vardır. Öte yandan, bu öneklerin özelliklerin arasında 

göstermeler, belirli ve bilirsiz tanımlıklar, adıl ve hatta sıfat vb gibi dilbilgisel 

unsurları bilmek için, onları anlamsal ve dilbilgisel mark (işaret) olarak 

kullanılması vardır. Başka bir deyişle, bu dilbilgisel  unsurlardan birinin oluşumu 

bir önekten yapılmıştır. Yani, bir gösterme,  bir adıl veya sıfat ve diğer dilbilgisel 

unsurları oluşturmak için önüne bir önek eklenmektedir. 
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• Bu dilde eril ve dişil cinsiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Cinsiyet adını belirtmek 

için, eril belirtmek için "me" sıfatını ve dişil belirtmek için "she" sıfatı 

eklenmektedir. Ve yüklem uyum, adının ait olduğu sınıfla yapılmaktadır. 

 

 

Anahtar Kelimeler:  Komorca, Ad Ulamı, Uyum, çoğulluk sistemi, sözcük türleri. 
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                ABSTRACT  
 

 

             In summary, our work consists in studying the distribution of the names of the 

Comorian language and their systems of singular and plural. In other words, it is a 

question of classifying nouns into categories, usually composed of each class by singular 

and plural. Indeed, since the Comorian language is among the languages of Bantu 

families, the names are divided into categories of human names, animal names, tree 

names, object names, liquid type names, etc. Moreover, the names are divided into this 

category way by means of prefixes that grammatically and semantically play the role of 

definite articles. As a result, each category of names has different prefixes from the other 

categories of names. These results in several articles defined in the Comorian language. 

Moreover, according to the researches of the specialists of the Bantu languages, one 

managed to count more than 15 categories of the names. This peculiarity of ranking names 

is found in other African languages of Bantu families, such as Swahili, Sabaki, and 

Tswana.18 In addition the phenomenon is that grammatical units such as adverbs, 

demonstratives, and adjectives, all its chords, and functions depend on these classes of 

nouns. In other words, one of this grammatical element if it wants to make the agreement 

with any name, it depends on the class where the name belongs to follow the rule of the 

class concerned by making the agreement. 

         As far as the prefix is concerned, it plays not only an important role in the 

classification of nouns but also in grammatical elements. In other words, prefixes are 

words that can be used to describe the meaning of demonstratives, adverbs, or pronouns, 

etc. And then in the Comorian language, we get several kinds of prefixes on these 

different grammatical elements. Because, when they connect with the name, they depend 

on the category where the name belongs to make the agreement. They always depend on 

different categories of names to put the prefix that suits; therefore, the result is prefixes 

that mark the demonstratives that can be used with human type names, other prefixes that 

indicate the demonstrative that can be used with animal type names, and other types of 

prefixes that can be used for trees, and so on. This is explained by the fact that there are 

                                                           
18 This is contrary to the European languages (unlike the European languages) whose names are 

divided into masculine, feminine and neutral 
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several types of demonstrations in the Comorian language. And that's the same way other 

grammatical elements such us adverbs, adjectives, and pronouns go on. In this point, it 

can be said briefly that the prefixes bear both the meaning of the words indicating the 

demonstrative, both the meaning of the words indicating the pronoun, and both the 

meaning of the words indicating an adverb and so on. 

     Moreover, apart from the categories mentioned by the specialists of Bantu languages, 

we have discovered other kinds of categories of names in this thesis, according to the 

different researches that are done on this subject. Indeed, when studying the classes of 

nouns and its distribution effects, other kinds of names of liquids, other kinds of names 

of liquid and non-liquid foods, and other categories of names were found. usable names 

in the Comorian language such as collective names. These have been discovered with 

their singular and plural number form systems. 

 

        According to another observation found in this work, is that categories 16, 17 and 

18 are distinguished from their suffix tasks when they have almost the same meaning of 

places and locality . in other words, according to another finding found in the distribution 

of names in categories of animals, humans, objects, etc, is that categories 16, 17 and 18 

have the names of places and locality. In addition, they have suffix instead of prefix while 

other classes have prefixes. However, those classes that have suffix and the other classes 

that have prefixes all have the same meaning of indefinite articles in the name division 

task. They are also categories that designate ablative, locative and allative situations. 

Unlike other categories that have prefixes, these three classes have suffixes (... ni, and ... 

djuu) that play the meaning of the indefinite article. When studying these three categories 

in detail, it was discovered that the names of category 16, usually have the suffix "... 

djuu". And concerning class 17 and 18 they have almost the same categories of names 

with the suffix "..ni". Only the difference what these same names when they are in the 

case of singulars they are placed in class 17. And if they are in the case of plural they then 

appear in class 18. In this case, therefore, one can say that classes 17 and 18 form almost 

in pairs.  
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Main characters can finally be summarized the issues concerning the Comorian language:  

 Like most Bantu languages, the names of the Comorian language are divided into 

animal names, human names, and object names. And usually each of these classes 

has a singular and plural prefix. And from this prefix system we come to 

distinguish classes between them.  

 

 The agreement is made from the prefixes. And these prefixes vary by class. 

Because each class of names has its own prefix. On the other hand, among the 

peculiarities of these prefixes, is that they play semantically and grammatically 

the role of mark (sign) to know the grammatical units such as the demonstrative, 

the definite and indefinite article, the pronouns, and even the adjective etc. In other 

words, the formation of one of these grammatical elements is done from a prefix. 

That is, we put a prefix in front of a word to form a demonstrative, a pronoun or 

an adjective and so on.  

 

 It has been found that in this language there is an absence of the masculine and 

feminine gender. To indicate the sex name, we add to the noun the adjective "me" 

to indicate the male, and the adjective "she" to indicate the female. And the 

agreement is made with the class to which the name belongs.       

 

 

      

Keywords: The Comorian Language, name category, agreement, plurality sistem, part  

                     of speech.  
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EKLER 

 

EK- 1 

 

 

 

                                İngilizce - Türkçe Terimleri  

 
 

African Union:  Afrika Birliği 

Affricate:  Yarı Kapantılı 

Article Definite: Belirli Tanımlık 

Article İndefinite: Belirsiz Tanımlık 

Affix: Ek  

A Little Distant Demonstrative:  Biraz  Uzak  Göstermeleri  

A Summary in The Form of a Schema:  Bir Şemanın Form Özeti  

Adjectives: Sıfatlar  

Bantu Language Family: Bantu Dil Ailesi 

Bantu Language: Bantu Dili 

Bantu language specialists: Bantu Dil Uzmanları 

Category of Names: Adların ulamı 

Classification of Names : Adların Sınıflama  

Classification of Names and The Effects of This Classification: Adların Sınıflaması ve    

                        Bu Sınıflandırmanın Etkileri  

Classification of Names by Their Semantic Categories: Adların Anlamsal Ulamlarına  

                       Göre Sınıflaması: 

 Classification of The İnfinitive : Eylemlik  Sınıflaması  

Classifier: Sınıflandırıcı  

Class Mark: Sınıf  İşareti 

Classification of Names According to Their Pair and impair Categories: Adların Çıft ve  
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                    Tek Ulamlara Göre Sınıflaması 

Consonant Letters: Ünsüzler 

Countable Names:  Sayılabilen Adlar  

Case of Non-Liquid Foods: Katı Gıda Adları  

Collective Noun: Topluluk Adları  

Distribution of The Name Classes of The Comorian Language: Komorca’nın Ad Sınıflarının 

Dağılımı 

European Indo Languages : Hint-Avrupa Dilleri  

Food Names of Liquid Types: Sıvı  Gıda  Adları  

French Speaking Countries:  Fransızca Konuşan Ülkeler 

Grammatical Agreement: Dilbilgisel Uyumu 

Grammatical Elements and Its Agreements with Nominal Classes: Dilbilgisel Unsurlar  

                          ve Adsıl Ulamlarla Uyumları  

Geography of Comoros: Komor Coğrafyası 

Gender: Cinsiyet 

Gender Noun: Cins Adı 

History of Comoros : Komorlar Tarihi    

İnvariable Adjectives : Değişmez  Sıfatlar  

İndefinite Adjectives: Belirsiz Sıfatlar  

Mark Zero: Sıfır İşareti 

Names without a Prefix in The Singular: Önek Almayan Tekil Adlar 

Name Category On Countable and Uncountable System: Sayılabilen ve Sayılamayan  

                           Adların Ulamı 

Names of Locative Classes : Yerlik Adlar Sınıfları  

Nominal Category: Adsıl Ulamı 

Nominal Classification: Adsıl Sınıflama 

Nasal Vowel :  Genizsil Ünlü 
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Nasal Consonant: Genizsil Ünsüz  

Nasal:  Genizsil 

Nominal Classification System of Comorian Language : Komorca’nın Adsıl Sınıflama  

                        Sistemi 

Notion Of Nominal Class: Adsıl  Sınıflama Kavramı   

Notion of Gender in The Nominal Classes: Adsıl Sınıflamalarda Cinsiyet Kavramı  

Occlusive : Kapantılı 

Phenomenon: Görüngüsü  

Prefix: Önek  

Proximate Demonstratives: Yakın Göstermeleri  

Personal Pronouns: Kişi Adılları  

Qualifier : Niteleyici  

Qualified: Nitelikli 

Research Context and Literature Review: Araştırma Bağlamı ve Alanyazını Taraması 

Semi- consonant: Yarı Ünsüz 

Soyut Adları :  Abstract Names 

Syllable: Hece  

Summary of Classification of Names by Semantic Category: Anlamsal Ulamlarına Göre  

                          Adların Sınıflamasının Özeti   

The Names Of Liquids: Sıvı Adları 

The Demonstrative:  Gösterme  

The Possessive Pronouns: İyelik Adıl.  

The Comorian Language Structure: Komorca’nın  Yapısı 

The Comorian Phonetic System: Komor Dilinin Sesbilgisel Dizgesi 

The Sounds of The Language: Dilin Sesleri  
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The Name and İts condition of Belonging to The Same Class: Adı ve Aynı Sınıflama Ait  

                       Olma Koşulları  

The Classes of Nouns Divided by Component Pair from A Singular and A Plural: Adların  

                             Sınıfları, Tekil ve Çoğul Bileşen Çiftine göre Bölünür. 

Union of Comoros: komorlar Birliği 

United Nations:  Birleşmiş Milletler 

Union of Arab States: Arap Devletleri Birliği  

Uncountable Names: Sayılamayan (kütle) Adlar  

Vowel Letter    :  Ünlü   

Variable Adjectives: Değişken Sıfatlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

    

 EK-2 

 

 

 

Komorca’da Belirsiz Tanımlık ile  Cins Adları 

 

 

                                            U/ w ( Soyutlar)     … Ni (Yönelme, çıkma ve kalma durumlar) 

                                                           

 M/n (Hayvanlar)                                                                                  Pva (Yerler)                                                         

                                 

Dji (Büyültme) 

                                                                                        

                                                                                              

 

 

M/mw ( İnsan için).                      M (Bitkiler)        Dzi (Vücut)       Hi/sh/i (Eşyalar) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ‘’  Bir  ’’      

             Türkçe Anlamında 
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EK- 3 

 

 

 

 

Komorca’da Belirli Tanımlık ile  Cins Adları 

 

 

                                    O  ( Soyutlar)                Ho/Mo ( Yönelme, çıkma ve kalma durumlar) 

                                                           

 E/Ze (Hayvanlar)                                                                          Pvo (Yerler)                                                         

                                 

 

                                                                                        

                                                                                              

 

 

E/O (İnsanlar için).                      O/E (Bitkiler)        le/E (Vücut)       Eshe/E (Eşyalar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ‘’  The   ’’      

              İngilizce Anlamında 



107 
 

 

 

EK- 4  

 

 

 

Komorca’da Yakın Gösterme ile Cins Adları  

 

 

 

 

 

                                  Unu  ( Soyutlar)                Hunu (Yönelme, çıkma ve kalma durumlar) 

                                                           

  İnu  (Hayvanlar)                                                                          Pvanu (Yerler)                                                         

                                 

 

                                                                                        

                                                                                              

 

 

Oyi (İnsanlar için).                      Unu (Bitkiler)          Linu (Vücut)    Shinu (Eşyalar) 

 

 

 

 

 

              ‘’   BU  ’’      

            Türkçe anlamında 
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EK- 5  

 

 

Komorca’da Yakın Gösterme ile Cins  Adları  

 

 

 

 

 

                                            Zinu  ( Soyutlar)         Munu (Yönelme, çıkma ve kalma durumlar) 

                                                           

  Zinu  (Hayvanlar)                                                                          Munu (Yerler)                                                         

                                 

 

                                                                                        

                          

                                                                     

 

Wanu (İnsanlar için).                      İnu (Bitkiler)          Yanu (Vücut)    Zinu (Eşyalar) 

 

 

 

 

              ‘’   BunlAr  ’’      

            Türkçe Anlamında 
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EK- 6  

 

 

Komorca’da Biraz Uzak Gösterme ile  Adları  

 

 

 

                                       Uwo  ( Soyutlar)            İho ( Yönelme, çıkma ve kalma durumlar) 

                                                           

  İyo  (Hayvanlar)                                                                          Yapvo (Yerler)                                                         

                                 

 

                                                                                        

                                                                                              

 

 

uwo (İnsanlar için).                     Uwo (Bitkiler)        İlo (Vücut)     İsho (Eşyalar) 

 

 

 

 

 

 

              ‘’   ŞU  ’’      

            Türkçe Anlamında 
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EK- 7  

 

 

Komorca’da Biraz Uzak Gösterme ile  Cins Adları  

 

 

 

                                   Unu  ( Soyutlar)          Hunu ( Yönelme, çıkma ve kalma durumlar) 

                                                           

  İnu  (Hayvanlar)                                                                          Pvanu (Yerler)                                                         

                                 

 

                                                                                        

                               

                                                                

 

Oyi (İnsanlar için).                      Unu (Bitkiler)          Linu (Vücut)    Shinu (Eşyalar) 

 

 

 

 

 

              ‘’   ŞunlAr  ’’      

            Türkçe Anlamında 
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EK-8  

 

 

Komorca’da Çok Uzak Gösterme ile  Adları  

 

 

 

                                      Ula  ( Soyutlar)          Hula (Yönelme, çıkma ve kalma durumlar)      

                                                           

  İla  (Hayvanlar)                                                                          Pvala (Yerler)                                                         

                                 

 

                                                                                        

                              

                                                                 

 

Ola (İnsanlar için).                      Ula (Bitkiler)          Lila (Vücut)    Shila (Eşyalar). 

 

 

 

 

 

  

              ‘’   O ’’      

            Türkçe Anlamında 


