ISSN 1226-4490

International
Journal of

Central
Asian Studies
Volume 11-1 2007

Editor in Chief
Choi Han-Woo

The International Association of Central Asian Studies
Korea University of International Studies

International Journal of Central Asian Studies

Editorial Board
Prof. Dr. H. B. Paksoy (Texas)
Prof. Dr. Emine Yilmaz (Ankara)
Prof. Dr. Juha Janhunen (Helsinki)
Prof. Dr. Kim Ho-Dong (Seoul)
Prof. Dr. Valeriy S. Khan (Tashkent)
Prof. Dr. Choi Han-Woo (Seoul)

On matters of announcement of books for review etc. please contact the Editor.

Korea University of International Studies
5-357 Hyochang-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-897, Korea
Fax: +82-2-707-3116 Email: kuis@kuis.ac.kr
Homepage: http://www.kuis.ac.kr

The International Association of Central Asian Studies
Co-Chairman : Prof. Baipakov K.M.
(Director of Institute of Archeology,
Kazakhstan)
Prof. Choi Han-Woo
(Korea University of International Studies,
Korea)
Prof. Dilorom Alimova
(Director of Institute of History, Uzbekistan)
Prof. Jumabaev B.M
(Director of Institute of Oriental Langange and
Culture, Kyrgyzstan)
Directors : Prof. Baipakov K. M
(Institute of Archeology, Kazakhstan)
Prof. Choi Han-Woo
(Korea University of International Studies, Korea)
Prof. Khan Valeriy
(Institute of History, Uzbekistan)
Prof. Kim German
(Kazakhstan National University, Kazakhstan)
Prof. Rtveladze E.T.
(Institute of Art, Uzbekistan)
Prof. Tuaikbaeva B.T.
(Academic Accomplishment Center, Kazahkstan)
General Secretary : Dr. Kim Byung-Il
(Korea University of International Studies, Korea)
______________________________________________________
The International Association of Central Asian Studies
Fetisova 3, Mirobod, Tashkent, Uzbekistan
Tel: (99871)-191-9540 E - mail: kuis@kuis.ac.kr

© IACAS & KUIS 2007
This journal and all contributions contained therein are protected
by copyright.
Any use beyond the limits of copyright law without the
permission of the publisher is forbidden and subject to penalty.
This applies particularly to reproductions, translations, microfilms
and storage and processing in electronic systems.

This Journal is sponsored by
Institute of Asian Culture and Development
Printed in Seoul, Tashkent

ISSN 1226-4490

Moolca-Türkçe Bir Enklitik (Ek-Edat) :
magat> mAt
Bilge Özkan Nalbant
Pamukkale Üniversitesi

Abstract
This study based on mat/met enclitic which attested in Old Turkic,
Karakhanid Turkic, Modern Turkic Dialects, Anatolian dialects and
magat which attested in old and modern Mongolian. Mat/met is related
to Mongolian Magat by scholars. Enclitic Mat/met added to predicate
noun, pronouns (personal, demonstrative, and interrogative) and to verb
forms. Functions and meanings of mat/met is indicated and whole
functions and meanings of mat/met interpreted by us in this article.
Key Words
Particles, Enclitics, Mat/Met, Old Turkic, Middle Turkic.
Özet
Bu yazda Eski Türkçe dönemi eserlerinden balamak üzere Çada Türk
Lehçeleri ile Anadolu azlarnda görülen mat/met ek-edat ve bu ekedatn köken olarak baland Moolca magat sözcükleri üzerinde
durulmutur. nceleme boyunca akraba iki dilde saptanan iki sözcüün
ilev ve görevleri üzerinde durulmu, özellikle Türkçe eserlerde
saptanabilen mat/met ek-edatn isim ve fiillerle kullanm ayrntl bir
ekilde ortaya konmutur. Sonuç olarak mat/met ek-edat ile magat
arasnda köken olarak bir ilgi olduu tespit edilmeye çallm, mat/met
ek-edatnn geçtii Türkçe eserlerde anlamca nasl tercüme edilmesi ile
ilgili görüümüz ileri sürülmütür.
Anahtar Sözcükler
Edatlar, Ek-edatlar, Mat/Met, Eski Türkçe, Orta Türkçe.
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Enklitik en ksa tanm ile “vurgudan yoksun olan ve
kendisinden önceki sözcükle birlikte bir vurgu birimi oluturan öe”
demektir (Vardar 2002: 178), Vardar terimi Türkçede sonasnk ile
karlamtr

Türkçe’nin en eski metinlerinden balamak üzere tespit
edilebilen mat/met sözcüü tarafmzdan enklitik olarak
nitelendirilmekle beraber inceleme konusu olan sözcük ve bu
sözcüe benzer – çu/çü, ok/ök vb. - baka bilim adamlar
tarafndan
emphatic
particles
(vurgulama
edatlar),
kuvvetlendirme edatlar, ek-edat vb. ekillerde de anlmaktadr.
Mat/met ek-edat; isim ve isim soylu sözcüklerle çekimli
fiillerin sonuna gelmekte ve eklendii sözcüklere farkl
fonksiyonlar yüklemektedir. Bu sözcüün kökeni meselesi ise
bilim adamlar arasnda hâlâ bir tartma konusu olarak
durmaktadr.
Türk dili üzerine çalan bilim adamlar Türkçe mat/met ile
Moolca magat sözcüü arasnda ilgi kurmakla beraber bu ilgiyi kabul
etmeyen ve Türkçe mat/met ek-edatn köken olarak baka kaynaklara
balayan bilim adamlar da bulunmaktadr.
Gerçekten de Moolcada anlamlar bakmndan inceleme
konumuz olan mat/met ek-edatyla ilgili olabilecek bir magat sözcüü
bulunmakta ve “kesin, elbette, üphesiz, muhakkak, doru, gerçek,
muhtemel, belki de, galiba, aslen, sahiden, kesinlikle, emin olarak,
üphesiz, azim, karar” (Lessing 2003: 811-12) anlamlarna gelmektedir.
Yine bu dilde bu sözcükten türemi magadlal “aratrma”, magadtu
“gerçek, kesin”, magadla- “incelemek, dorulamak”, magadlagda“emin olmak inandrlmak”, magadlagul- “aratrmak” (Lessing 2003:
811-12) gibi baz isim ve fiil ekillerine de rastlanmaktadr. Yukardaki
anlamlara sahip magat Moolcada cümle içinde ise, isim, fiil, sfat, zarf
gibi görevlerde kullanlmaktadr.
Moolca magat sözcüü ile Türkçe mat/met ek-edat hakknda
bilgi veren bilim adamlarndan biri Räsänen’dir. Türk dili için hazrlad
Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen adl
etimolojik sözlüünde Räsänen (1969:321), Moolca magat ile
Teleütçede görülen mat sözcüklerini madde ba yapm, magat
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sözcüünün Uygurca ve Kumancadaki anlamlarn “gerçek, asl,
kusursuz”, Sagay ve orcadaki anlamlarn ise “iyi, güzel, yetenekli,
yeterli, doru, sadk” ve yine orca “sözleme kontrat, anlama” olarak
vermitir. Yazar Moolcadaki magat sözcüünün “kesin, muhakkak,
belirli, kararl, mutlaka, kesinlikle” gibi anlamlarn ve “tanmlk
(artikel)” gibi görevlerini göstermitir. Räsänen Türkçe mat ek-edatn
ise fiillerden sonra gelen kuvvetlendirme olarak tespit etmi ve
Teleütçede “doru, ciddi, kesin, tam, açk, kolay anlalr.” anlamlarna
geldiini ifade etmitir. Räsänen’in sözlüündeki deerlendirmelerin
nda Moolca magat ve Türkçe mat/met ek-edatlar arasnda bir ba
kurmad anlalmaktadr (1969:330). Fakat Räsänen’in magat için
gösterdii anlam ve görevlerle mat/met ek-edatnn anlam ve görevleri
arasnda birçok benzerlikler olduu incelememiz boyunca
görülebilecektir.
Magat ve mat arasndaki ilikiye deinen Pelliot, mat/met ekedatnn Moolca magat sözcüünden geldiini düünür. Farkl bir bak
açsyla konuya yaklaan Brockelmann ise mat sözcüünün ma
kuvvetlendirme edat ve t ekinden gelitiini varsaymaktadr (1954:191).
Fakat Brockelmann t’nin görev ve fonksiyonlar hakknda eserinde açk
bir bilgi vermemektedir.
Eski ve Orta Türkçenin yazl kaynaklarndaki leksik malzemeye
dayanlarak hazrlanm olan Drevnetyurskiy Slovar’ adl eserde ise,
magat sözcüü yer almazken, mat/met ek-edatnn Eski Türkçede
güçlendirici ve pekitirici son çekim edat olarak kullanld belirtilmi
ve KB’den örnekler verilmitir (Nadelyaev vd. 1969: 338, 343).
Emine Gürsoy Naskali ve Muvaffak Duranl’nn, N. A.
Baskakov ve T. M. Toçakova’nn 1947 ylnda hazrlam olduklar
Oyrotsko-Russkiy Slovar’n Türkiye Türkçesine geniletilmi çevirisi
olan Altayca-Türkçe Sözlük’te ise magat sözcüü için ‘söz, antlama’
ayrca ‘zorunlu, mecburi, artl’ anlamlar verilmi ve bu sözcüün
Moolca olabileceinden söz edilmitir (Naskali vd. 1999: 131-32).
Yakn bir zamanda yaynlanan Old Turkic Grammatic adl
eserinde Marcel Erdal (2004:334) Türkçe mat sözcüünün ahs, iaret,
soru zamirleri ve baz fiil ekillerine eklendiini ve her zaman ünlü
uyumuna uyduunu vurguladktan sonra, bu sözcüün DLT’deki bat
“acele, kesin” anlamndaki sözcükle ya da Moollarn Gizli Tarihi adl
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eser ile modern Mool dillerinde görülen magat ile de
ilikilendirilebileceini belirtmektedir. Erdal, konuya ilikin görülerinin
devamnda bu sözcüün son zamanlarda yaplan çalmalarda Sogdça
m’t ile ilikilendirildiini ve “böyle, bu” anlamlarna gelen Sogdça
sözcükle DLT’de görülen mat sözcüünün anlamlarnn ayn olduuna
iaret etmektedir.
Yukarda söz konusu edilen bütün bu bilgilerin nda baz
bilim adamlar tarafndan Moolca magat “kesin, elbette, üphesiz,
muhakkak, doru, gerçek, muhtemel, beki de, galiba, aslen, sahiden,
kesinlikle, emin olarak, üphesiz, azim, karar” (Lessing 2003: 811-12)
anlamlarna gelen ve baz tarihî ve çada Türk lehçelerinde de görülen
magat ile yine tarihî Türk lehçeleri ve modern sahada çada Türk
lehçeleri ve Anadolu azlarnda görülen “de, da, dahi, kesin, muhakkak”
gibi anlamlara gelen mat/met sözcükleri karlatrlacak ve birçok bilim
adam tarafndan Moolca magat sözcüüne dayandrlan mat/met ekedatnn Türkçedeki tarihî geliim süreci verilerek bu sözcüün isim ve
fiillerle kullanmna göre ilev ve görevlerine deinilecektir.
Eski Uygur Türkçesi dönemi eserlerinden balamak üzere tespit
etmeye baladmz bu ek-edatn kullanm ve anlamlar üzerine ilk
bilgileri DLT’de (C I, 321) bulabilmekteyiz. Kagarl bu ek-edatn
anlamlarn “öyle, anclayn” olarak göstermektedir. 1 Kagarl’nn
verdii anlamlar dnda mat/met ek-edatnn Türkçede eklendii
sözcükleri
anlam
bakmndan
kuvvetlendirdii,
pekitirdii
görülmektedir. Bu ek-edat Türkçede isim ve isim soylu sözcükler ve
1

Burada Kagarl tarafndan madde bana alnm olan mat sözcüüne verilen anlam
“öyle, anclayn”dr. Bu sözcüe ilikin olarak verilen örnek anda mat’tr ve anlam “o
öyle” olarak gösterilmitir. Bizce burada mat ek-edatnn katt anlam “dr/dir”dir.
Anda ise “öyle” anlam tamaktadr. Nitekim yine DLT’de madde bana alnm anda
sözcüü için Kagarl’nn verdii anlam “öyle”dir (DLT, C I, 118). Burada Kagarl ya
anda sözcüünün anlamn yanllkla “o” diye göstermi ve anda’n anlamn mat ekedatna yüklemi ya da verdii örnekte ol zamirini kullanmay unutmutur. Yani ilgili
örnein ol anda mat eklinde olmas gerekirdi. DLT’de Kagarl’nn verdii örnek
cümlelerde ol zamirini çou kez özne olarak kulland görülür. Örnein: ol anda erdi
(O, öyleydi, öyle oldu. DLT, C I, 164) Kagarl’nn mat’n anlam üzerinde büyük bir
olaslkla yanla dütüünü düünmemize ramen ileride ortaya çkacak yeni belgelerde
onun söylediklerini dorulayacak baka kantlar olabileceinden verdii bilgileri de göz
ard etmemek gerekir.
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fiillere gelerek anlamlarn kuvvetlendirirken, baz sözcüklerde ise kökle
kalplaarak yapm eki gibi görev yapmtr. Bu ek-edatn isim ve isim
soylu sözcükler ve fiillerle kullanmnn yannda sözcük türetmedeki rolü
Eski Türkçeden balamak üzere aada incelenilmeye çallacaktr.
A. Tarihî Türk Dili Alanndaki Kullanmlar
1. mat/met Ek-Edatnn sim ve sim Soylu Sözcüklere Kullanm
lk izlerine Eski Uygur Türkçesi sahas eserlerinde rastlanlabilen
mat/met ek-edatnn isim cümlelerinin yüklemleri ve isim soylu
sözcüklerden zamirlerle kullanld görülmektedir. Mat/met ek-edat ve
bunun köken olarak baland magat eklini Kpçak dönemine ait
eserlerde görmek mümkün olabilmektedir. Örnein MS ve CC’de
magat ekli saptanabiliyorken, mat/met ekli yoktur. Mat/met ek-edatnn
gerek Eski Türkçe dönemine ait eserlerde gerekse Karahanl Türkçesinin
baz eserlerinde tespit edilmesine ramen sonraki dönem eserlerinde
bulunmamas üzerinde durulmas gereken baka bir konudur. 2 Türk
dilinin geliim süreci içinde ad geçen dönem eserlerinde saptadmz
mat/met ek-edat isim cümlelerinin yüklemleri, iaret, ahs, soru vb.
zamirlerin yaln ve baz hâl ekli ekilleriyle kullanlmtr.
1.1. sim Cümlelerinin Yüklemleriyle Kullanm
Karahanl sahas dnda isimlerle kullanm bulunmayan bu ek-edat,
bu sahada yazlm DLT’de yüklem olan bir ismi kuvvetlendirmi ve
Orhun Türkçesinde cümle sonlarna gelen ve bu cümlenin anlamn
kuvvetlendiren erinç edatnn rolünü üstlenmitir. DLT’de kür “cesur,
yürekli” anlamlarna gelen isimle kullanlan met ek-edatna ilikin olarak
eserde saptanan örnek öyledir:

2

Bu ek-edat ad geçen iki eserde bulunmazken, magat eklinin bulunmas MS ve
CC’nin yazl sahalarnn farkl olmas ile ilgili olmaldr. Magat bu iki eserde bir ekedat deilse bile cümlenin anlamn kesinletirmitir. Bu iki eserde magat kullanm ile
ilgili tespit ettiimiz örnekler öyledir: Magat izledi ol cinÀb iaret úlnm turur aÆar
men kuldan.(MS, 2a/2), Magattur kim yarlgatr (CC, 62,19:117,19,1), Jesusnga maàat
yeter (CC, 141,11., 141,15.)
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Erti suw Yimeki
Stap tutar bileki
Kür met ang yüreki
Kelgelimet irkiür (DLT, C I, 325)3
“Erti suyunun Yemekleri (de) (savamak için) bileklerini svadlar.
Onlar yürekli ve pek cesur (yiitler)dir. (Üzerimize) gelmek için
toplanyorlar.”(Tekin 1989: 33)
1.2. Zamirlerle Kullanm
1.2.1. ahs Zamirleriyle Kullanm
Bu ek-edatn Eski Türkçe eserlerinde ahs zamirleriyle
kullanm bulunmazken, Karahanl Türkçesinden itibaren sen ikinci tekil
ahs zamirinin yaln haline eklendii görülmektedir. Bu ahs zamiri
dnda baka ahs zamirleriyle kullanmna henüz rastlanmayan bu ekedatn ad geçen zamirle kullanm ise aada ele alnmtr:
Mat/met ek-edat bu ahs zamirinin sadece yaln haliyle
kullanlm ve bu zamire “de, da” anlamlar vererek kuvvetlendirme
yapmtr. Bu ek-edatn II. tekil ahs zamiriyle kullanmna sadece
KB’de rastlanmaktadr. Eserde geçen tek örnek öyledir:

Sini erdüküÆ teg ögümez özüm
Sini sen met öggil kesildi sözüm (KB, I, 33)4
“Seni olduun gibi medhedmiyorum; seni sen medhet! sözüm
kesildi.”(KB, II, 33)5
1.2.2. mat/met Ek-Edatnn aret Zamirleriyle Kullanm
Mat/Met ek-edat tarihî Türk dili alanna ait eserlerin bazsnda
iaret zamirleri, bu ve ol ile kullanlmtr. Bu iaret zamirlerine de “de,
da, dahi” anlamlar katan bu ek-edatn iaret zamirleriyle kullanmlar
3

Bu dörtlükteki farkl okumalar için Dankoff, Kelly ( 1982, C I, 260)
Bu beyitte geçen met edat metinde sen zamirine bitiik yazlmtr.
5
Bize göre ikinci dize Seni sen dahi öv. Kesildi sözüm olarak anlamlandrlabilir.
4
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ilgili dönem eserlerinde saptanan örneklerden yola çkarak aada
srayla gösterilmitir:
1.2.2.1. mat/met Ek-Edatnn “Bu” Zamirinin Yaln Hâliyle
Kullanm
Eski Uygur Türkçesi dönemi nazmn konu alan Eski Türk iiri
adl çalmada bu zamiriyle kullanld görülen mat ek-edat ilgili
örnekte beraber kullanld zamirin anlamn kuvvetlendirmitir:

mundaà yaÆn kim-ler siz-ni úolulayu.
mun-layu körgeli neÆ umasar-m-a.
munça-ú-a ömek öz-e úutrulur-lar
muna bu mat muÆadnçà edgüÆ erür.
“Bu ekilde kimse sizi kollayarak, böylece görmee hiç bir vakit
muktedir olmasa bile, onlar bu kadarck düünmekle dahi
kurtulurlar; te bu öyle senin fevkalade bir iyiliindir.” (ET,
15/55)6
1.2.2.2. mat/met Ek-Edatnn “Bular” Zamirinin Yükleme Hâliyle
Kullanm
Yukardaki örnekte olduu gibi bular iaret zamirinin yükleme
hâlinden sonra gelen mat ek-edat “de, da, dahi” anlamlaryla bular
zamirinin anlamn kuvvetlendirmitir:
burúan kentü köÆül erür köÆül ök burúan.
bularn mat bölser bolur sansar-ta turàan
bodulmasar ikigü-ke bulur ol nrvan.
bu bir sözni seùirek bold baú-ta soràan.
6

R.R. Arat, dörtlük içindeki son dizede geçen mat’n anlamn “öyle” olarak göstermekle
birlikte, bu dizeyi Bu da/dahi senin fevkalade bir iyiliindir eklinde tercüme etmek
mümkündür. Bu tercüme ekli mat’n anlamn daha açk olarak ortaya koymaktadr. Arat,
mat sözcüüne “öyle” anlamn DLT’deki tercümenin etkisiyle vermi olmaldr. Çünkü
Arat’n KB çevirisinde mat sözcüünün geçtii yerlerde böyle bir anlama
rastlanmamaktadr.
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“Burkann kendisi bizzat gönüldür, gönül de burkan, bunlar
öylesine ayrt eden-samsara’da duran olur; her ikisine de
bulamayan insan nirvna’y bulur, bu sözü hocaya soran artk
nadir oldu.” (ET, 12/5)
1.2.2.3. Ol aret Zamiriyle Kullanm
Mat ek-edatnn, ol iaret zamiriyle kullanm DLT’deki bir
örnekle snrldr ve bu örnekte ol zamiri yaln hâlde deildir. Söz
konusu örnekte ol iaret zamirinin yükleme hâli ekli ekli olan ve bu
eklin teg edatyla kalplamas sonucu olumu anta sözcüüne mat ekedat eklenmitir. lgili örnek öyledir:
Anda mat: O öyle. (DLT, C I, 321)7
1.2.3. Soru ve Belirsizlik Zamiriyle Kullanm
Eski Türkçe dönemi eserlerinde soru ve belirsizlik zamirleriyle
kullanm görülmeyen met ek-edatnn, Karahanl Türkçesi döneminde
baz soru ve belirsizlik zamirlerine eklendii görülür. Bu ek-edatn söz
konusu zamirlerle kullanmna sadece iki kez karlalmtr. Met ekedat KB’de kimi ve neteg soru ve belirsizlik zamirlerinden sonra gelerek
anlamlarn kuvvetlendirmitir.
Neteg met yumtt bu erdem saa
Ayu birgil emdi mun sen baa (KB, I, 1795)
“Nasl oldu da bunca fazilet sende topland; imdi sen bana bunu
söyle”(KB, II, 1795)
Kimi sevdim erse sevüg cança tuttum
Cefa keldi andn kimi met seveyi (KB, I, 6578)
“Kimi sevdim ise, onu sevgili canm gibi tuttum; fakat ondan da
cefa geldi; artk kimi seveyim.”(KB, II, 6578)

7

Mat ek-edatnn buradaki anlamlar üzerine deerlendirmeler için bkz. 1. dip not.
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2. mat/met Ek-Edatnn Fiillerle Kullanm
Türkçenin tarihî geliim süreci içinde baz edatlarn fiillerin
fiilimsi veya fiil çekim eki alm ekillerinden sonra geldikleri ve bu
fiilleri anlam bakmndan kuvvetlendirdikleri görülür. Ok/ök, çu/çü, erinç
vb. ek-edatlarn yannda mat/met ek-edatnn da fiillerle bu tip
kullanmlar bulunmaktadr. Sadece Karahanl sahas eserlerinden
DLT’de tespit edebildiimiz bu ek-edatn fiillerle kullanmn zarf-fiil
eki alm fiillerle ve fiil çekim eki alm fiillerle olmak üzere iki balk
altnda incelemek mümkündür:
2.1. Zarf- Fiil Eki Alm Fiillerden Sonra
Mat/met ek-edatnn Karahanl dönemi eserlerinden DLT’de GAlI zarf-fiil ekini alm fiillerden sonra geldii görülmektedir.
Aadaki örneklerde de görülecei gibi söz konusu ek-edatn bu zarf-fiil
ekli fiillere katt anlam, yüklenmi olduu isimlere katt anlamla
ayndr. Yani “de, da, dahi” anlamlarn vererek bu zarf-fiil ekli fiillerin
anlamlarn kuvvetlendirmektedir.

Ú yay bile toúut
Úr közün baút
Tutuúal yaút
Utal mat uraur (DLT, C I, 170)
“K ile yaz (birbirlerine düman olup) savatlar; kzgn gözlerle
birbirlerine baktlar. Tutuup dövümek için birbirlerine
yaklatlar; birbirlerini yenmek için urayorlar.”(Tekin 1989:
105)
Erti suw Yimeki
Stap tutar bileki
Kürmet ang yüreki
Kelgeli met irkiür (DLT, C I, 325)
“Erti suyunun Yemekleri (de) (savamak için) bileklerini
svadlar. Onlar yürekli ve pek cesur (yiitler)dir.(Üzerimize)
gelmek için toplanyorlar.”(Tekin 1989: 33)
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Tegme çeçek üküldi
Boúuúlanp büküldi
Tügsin tügüm tügüldi
Yazal mat yörgeür (DLT, C I, 437)8
“Bütün çiçekler bir araya geldi, tomurcuklanp (boyunlarn)
büktüler. (Tomurcuklar) birer düüm gibi balandlar; (Çiçekler
tomurcuklarn) yarp açmak için birbirlerine dolanyorlar.”
(Tekin 1989: 101)
2. 2. Çekimli Fiillerden Sonra
Mat/met ek-edatnn fiilleri pekitirip kuvvetlendirmesine ilikin
örnekleri
sadece
Karahanl
Türkçesi
eserlerinden
DLT’de
bulabilmekteyiz. Bu ek-edat görülen geçmi zaman eki ile çekimlenmi
üç fiil ile gelecek zaman ekiyle çekimlenmi bir fiilden sonra gelmi ve
Eski Türkçeden beri kullanlmakta olan ve “muhakkak, kesinlikle,
üphesiz” anlamlarna gelen erinç edatna e bir görevde kullanlmtr.
Mat/met edatnn fiillere katt anlam “dr/dir, muhakkak, üphesiz”
olarak vermek mümkündür. Mat/met ek-edatnn fiillerle kullanmna
ilikin tarihî Türk lehçelerinde tespit edilen örnekler ve bu örneklere
ilikin tercümeler aada verilmitir:

Telim balar yuvald mat
Ya andn yawald mat
Küçi an keweldi met
Úlç únúa küçün sd (DLT, C I, 397)
“(Savata) çok balar yuvarland ve düman bu yüzden yavalad,
gücü kuvveti gevedi ve zayflad. (Üzerlerine pek çok kan
kuruyup phtlat için) klçlar knlarna güçlükle sd.”
(Tekin 1989: 21)

8

Bu dörtlükte geçen baz sözcükler Atalay tarafndan farkl okunmutur. Parantez
içindeki cilt ve sayfa numaralar Atalay tercümesine göre verilmitir. Dankoff ve Kelly
tercümesinde ise dörtlük yukardaki ekilde transkripsiyonlanmtr (1982 C I: 329).

Moolca-Türkçe Bir Enklitik (Ek-Edat) : magat> mAt

47

Kelse apa terkenim
tilge met terginim
Tarlmaay törkünüm9
Emdi çerig çergeür (DLT,C II, 209)
“Eer Hakanm (yardmmza) gelirse boyumun ileri düzelecek
–topladm mallar artacak, zenginleecek- 10 toplu halde olan
boy dalmayacak. imdi, ordu (savamak için) saflar halinde
diziliyor. (Tekin 1989: 33)
3. Sözcük Yapmnda Kullanm
Mat/met ek-edat bir ek-edat olarak eklendii baz sözcüklerle
kalplama ve onlarla bir sözcük olma özellii göstermektedir. Mat/met
ek-edatnn bu tip bir kullanmn yemet sözcüünde görebilmekteyiz. Bu
sözcük yah “evet” anlamna gelen sözcükle met ek-edatndan olumu,
zaman içinde birtakm ses hadiseleri sonucu evet ekline gelmitir.
DLT’de görülen yah tek bana “evet” anlam tamasna ramen zaman
içinde yah tek bana sahip olduu evet anlamn met edatyla
kalplaarak olumu evet “evet” sözcüüne brakmtr.(Nalbant 2003)
Mat/met ek-edatnn kuruluunda rol ald evet üzerine DLT’de
Kagarl’nn naklettii bilgi öyledir:
“Ewet: Evet, peki manasnda bir kelimedir. Bunda üç türlü
söyleyi vardr. Yama, Tohs, Kpçak boylar ewet, Ouzlar emet, evet
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Bu ek-edatnn Çada Türk dili alannda kullanmlarn lehçeler
alannda ve Anadolu sahasnda azlar çerçevesi içinde deerlendirmek
mümkündür.
Çada Türk lehçeleri alannda bu-ek edatn magat ve mat
ekillerini tespit edebilmekle birlikte, bu ekillerin var olan kaynaklar
çerçevesinde kullanmlar üzerinde bilgi sahibi olunamamaktadr.
Teleütçede mat “doru, ciddi, kesin, kolay anlalr” 11 anlamlarna
gelmekte, Hakas Türkçesi - bu lehçede magat ekli de bulunmaktadr diyalektlerinde ise Teleütçedeki anlamlara gelen mata sözcüü
bulunmaktadr (Räsänen 1969: 330).
Yeni Uygur, Kuman, or, Hakas lehçelerinde ise mat deil
Moolca mat edatnn eski ekli olduunu düündüümüz magat
bulunmaktadr (Räsänen 1969: 321).
Çada
Türk
Lehçeleri
alannda
baka
izlerine
rastlayamadmz bu ek-edatn, Anadolu azlarnda mat ekli
bulunmaktadr. Derleme Sözlüünde (1993: IX, 3135) Uak ve
çevresinden derlendii belirtilen sözcüün anlam “pek” olarak
gösterilmitir. Bu yöre ile ilgili yaplan az çalmalarnda ise bu ekedat üzerine herhangi bir bilgiye rastlanlmadndan, azlardaki
kullanmlar üzerine bilgi aktarmak mümkün olamamaktadr.
Sonuç:
1. Eski Türkçede izlerine rastlanan, kullanm skl Karahanl
Türkçesi döneminde artan, mat/met ek-edat anlamlar
bakmndan Moolcadaki magat sözcüüyle benzerlikler
göstermekte, bundan dolay bilim adamlarnn büyük bir ksm
tarafndan köken bakmndan Moolcadaki magat sözcüüne
dayandrlmaktadr.
2. M. Erdal bu sözcüün kökeni üzerine birkaç görü
nakletmektedir. Magat sözcüünden geldii tezini de eserine
tamakla birlikte son zamanlarda yaplan çalmalarda sözcüün
11

Räsänen, bu sözcüü eserinde madde ba yapm, Teleütçedeki anlamlarn vermeden
önce DLT’deki anlamlar ve kullanmlar üzerinde bilgiler vermitir.
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Sogdça m’t “öyle, böyle” sözcüüyle ilikilendirildiini
vurgulamaktadr. Erdal, Sogdça m’t ile DLT’de Kagarl’nn
madde ba yapt mat sözcüünün anlamnn ayn olduunu
ifade etmektedir.
3. Bize göre DLT’de mat için verilen anlamlarda bir yanllk
olmaldr. Kagarl’nn verdii anlamlar anda sözcüüne
uymaktadr. Anda mat örneinde anda sözcüünün anlam “o”
deil “öyle” olmaldr. Bu durumda Kagarl’nn verdii örnekte
ol zamirinin unutulduu ve mat ek-edatnn anlamnn ise hiç
verilmedii düünülebilir. 12 Bizce mat sözcüünün anlam
isimlerle kullanmda “de/da, dahi”, fiillerle kullanmda ise
“dr/dir, üphesiz, muhakkak” olarak verilmeli, metinlerin
tercümesinde de bu anlamlar dikkate alnmaldr.
4. Karahanl Türkçesi döneminden sonra ortaya konmu eserlerde
mat/met ek-edatna rastlamamaktayz. Kpçak Türkçesi’nde mat
ekli yoktur, fakat bu dönemde yazlm MS ve CC’de magat
ekli bulunmaktadr. Kpçak dönemi eserlerinde görülen bu
sözcük anlamlar bakmndan mat/met ek-edatna uymakla
beraber, görevce ayrlr.
5. Çada Türk dili alannda kullanm sk olmayan bu ek-edat
birkaç lehçede tespit edilebilmekte, Anadolu sahasnda ise az
çalmalarnn verileri nda sadece Uak yöresinden
tanklanabilmektedir. Çada Türk dili alannda yaplan
çalmalardan hareketle kullanmlar üzerinde bilgi sahibi
olamadmz bu ek-edatn anlamlar yönünden tarihî Türk dili
alannda tespit edilen mat/met ile benzer olduu görülmektedir.

Eser Ksaltmalar
CC
12

: Codex Cumanicus

Bu konudaki deerlendirmeler için bkz. Yazmzdaki 1. dipnot.
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DLT
ET
MS
KB

: DìvÀnü LuàÀti’t-Türk
: Eski Türk iiri
: rdü’l-Mülûk ve’s-Seltn
: Úutau Bilig
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