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Abstract: Mongolian spoken in Inner Mongolia, as is well-known, is suffering 

from structural changes not only in the lexicon but also in the grammar under the 

strong influence of Chinese. The presence of mixed constructions of Mongolian 

and Chinese had been reported earlier even in the 1980s but the details were in 

the spotlight as late as in this century. According to some foregoing studies 

including the ones by the author, it seems that the state of affairs in some area is 

so critical that most Mongols speak Chinese as the first language and Mongolian 

spoken there can be regarded as a kind of endangered language. However, the 

process of language loss is not always unanimous; even in the same area the 

degree of Sinicization is different depending on speakers’ social status, 

occupation, education, and so on. The key lies in such socio-linguistic factors. 

To be examined in this paper are three Mongolian students studying in our 

university; one is from Fusing Mongolian Community, Liaoning Province, 

another two students are from the eastern part of Inner Mongolia. They are all 

Mongolian in ethnicity but are different one another in their performance of 

Mongolian as communicative tools; they represent different stages of language 

loss. The contrast is clear as for the degree of acceptability of Chinese-

Mongolian mixed constructions. This study will contribute to Mongolian 

linguistics as well as general socio-linguistics. 
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Özet: İç Moğolistan’da konuşulan Moğolca, bilindiği üzere, Çincenin güçlü etki-

si altında hem söz varlığı hem de dilbilgisi açısından yapısal bir değişime maruz 
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kalmaktadır. Moğolca ve Çince karışık yapıların varlığı 1980’li yılların başından 

beri bilinmekle birlikte bu konunun ayrıntıları ancak içinde bulunduğumuz yüz-

yılda gündeme gelmeye başlamıştır. Bu makalenin yazarının da içinde bulundu-

ğu birtakım araştırmacıların konuyla ilgili olarak yürüttüğü araştırmalara göre, 

bazı bölgelerde durum oldukça ciddidir; çoğu Moğol Çinceyi ilk dil olarak 

konuşmakta, bölgede konuşulan Moğolca ise tehlike altındaki bir dil olarak 

kabul edilmektedir. Bununla beraber bölgedeki dil yitimi süreci her zaman aynı 

ölçüde değildir; aynı bölgenin içinde bile Çinlileşmenin derecesi konuşurun sos-

yal mevkisi, mesleği, eğitimi gibi toplumdilbilim unsurlarına göre değişmektedir.  

Bu makalede incelemek üzere üniversitemizde okuyan üç Moğol öğrenci seçil-

miştir. Bu öğrencilerden biri Çin toplumunun içinde eriyen bir Moğol topluluğu-

nun yaşadığı Liaoning eyaletindendir. Diğer iki öğrenci ise İç Moğolistan’ın 

doğu bölgesindendir. Üçü de Moğol kökenli olmakla birlikte, Moğolcayı iletişim 

aracı olarak kullanmaları bakımından farklı özellikler göstermekte ve dil yitimi-

nin farklı aşamalarını temsil etmektedirler. Karşıtlık Çince-Moğolca karışık 

yapıların kullanım derecesine göre açığa çıkmaktadır. Bu çalışma Moğol dilbili-

min yanı sıra genelde toplumdilbilime de katkıda bulunacaktır. 
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