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Eski Türkçe üzerinde, 1893’te yazõtlarõn dilinin çözülmesiyle hõz kazanan
çalõ malar, hâlâ aynõ heyecanla devam ediyor. Gün geçmiyor ki Türkoloji’de bu
alanla ilgili yeni bir yayõn yapõlmasõn. Gerek makale gerekse kitap hacmindeki
çalõ malarõn miktarõ, alanla ilgilenenleri üphesiz memnun ediyor.
Eski Türkçe üzerinde çalõ an Türkologlardan biri de Marcel Erdal. Üzerinde
duracak oldu!umuz çalõ ma, onun 1991’de yayõmlanan Ol Turkic Word Formation adlõ iki ciltlik eserini adeta tamamlar nitelikte. Erdal’õn grameri, ilk baskõsõ
1941’de yapõlan ve dilimize de çevrilen Gabain’in Alttürkische Grammatik adlõ
eserinden sonra bu sahada yeni bir el kitabõ olaca!a benziyor.
Altõ ana bölümden olu an eserin ilk bölümünü “Introduction” adlõ giri bölümü olu turuyor (s. 1-36). Yazar, bu bölümde ilk olarak Erken dönem Ana Türkçe
ve Altayca ili kileri üzerinde durmu , sonra Eski Türkçenin sõnõrlarõnõ ve bölümlerini ele almõ tõr. Buradan anla õldõ!õna göre Erdal, Karahanlõ dönemini de Eski
Türkçenin içinde kabul etmektedir. Erdal, bu açõdan Gabain’den ayrõlmaktadõr.
Yazarõn giri bölümünde verdi!i son bilgiler ise kaynaklar üzerine olmu tur.
Eserin ikinci bölümü “Graphemis, Spelling, Phnology and Morphophonology” ba lõ!õnõ ta õmaktadõr. Çalõ manõn bu bölümünde ünlüler, ünsüzler ve bunlarõn karakterlerinin yanõ sõra ünlü uyumu, ses hadiseleri gibi konular ayrõntõlõ
olarak i lenmi tir (s. 37-136). Yabancõ Türkologlarõn çalõ malarõnda ç ve harßerini ço!unlukla " ve š eklinde yazdõklarõnõ biliyoruz. Clauson’un etimoloji sözlü!ünden uzun bir süre sonra Erdal da 1991’deki çalõ masõnda Türkçe karakterleri
kullanmõ tõ. Ancak yazarõn bu çalõ masõnda yine " ve š’yi tercih etti!i dikkatleri
çekiyor.
Üçüncü bölüm “Morphology”dir. Kelime yapõmõ üzerinde ilk eseri dolayõsõyla fazla ayrõntõlõ durmayan Erdal, bu bölümde a!õrlõklõ olarak çokluk ekleri, sayõ
sistemi, zamirler, Þiller, zarßar ve ba!laçlar gibi konular üzerinde durmu tur (s.
137-356). Erdal’õn sayõlarõ anlattõ!õ bölümde verdi!i örneklerden yüz artokï kïrk
tümän “1.400.000” örne!i ilgi çekicidir (Erdal 2004: 221). Bu bölümdeki ilginç
notlardan biri de Türkçede dual eki olup olmadõ!õ üzerindeki yazarõn Þkirleridir.
Bang ve Gabain’in köküz “gö!üs”, köz “göz”, biz, siz, müyüz “boynuz”, tiz “diz”
gibi kelimelerde eski bir dual eki gördüklerini belirten Erdal, älig “el”, kulkak
“kulak”, ägin “omuz” ve adak “ayak” gibi kelimelerde bu ekin bulunmadõ!õna
dikkat çekmi tir. Erdal hiçbir Türk ve Mo!ol dilinde dual eki olmadõ!õ gibi Ana
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Türkçede de böyle bir ekin olmadõ!õnõ ifade etmi tir (Erdal 2004: 163).
Çalõ manõn dördüncü bölümü “Syntax”a ayrõlmõ tõr (s. 357-514). Bu bölümde hâl eklerinin cümledeki fonksiyonlarõna de!inen yazar, ayrõca isim ve Þil cümlelerinin yanõ sõra zar-Þil ve sõfat-Þil ekleriyle olu turulan cümleler üzerinde de
ayrõntõlarõyla durmu tur.
Be inci bölüm “Pragmatics and Modality” (s. 514-530), altõncõ ve son bölüm
ise “Notes on the Lexicon” (s. 531-536) ba lõ!õnõ ta õmaktadõr. Eserin sonunda
kõsaltmalar ve bibliyografya ile (s. 537-554) bir indeks yer almaktadõr (s. 555575).
Erdal’õn eseri, üphesiz uzun ve yorucu bir çalõ manõn ürünü olmu tur. Bundan sonra yapõlacak çalõ malara da kaynaklõk edece!i ortadadõr. Sahaya gönül
verenler, Erdal’a te ekkür borçludur.
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