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LOBNOR, LOBNOR AĞZI  
ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

ALİYEVA ESEN, Minara*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk kültürü içinde Uygur Türkleri önemli 
bir yer tutmaktadırlar. Diğer Türk topluluklarından farklı olarak Uygur Türkleri, 
tarih içinde her zaman Çinlilerin ve Çin kültürünün baskısını üzerlerinde 
hissetmişlerdir. Bu baskı ortamında bile kendi öz kültüründen uzaklaşmayan 
Uygur Türkleri, gerek sözlü gerekse yazılı edebiyat alanında varlıklarını ortaya 
koymuş, kültürlerini ve dillerini her zaman korumuşlardır.

Bugüne kadar gerek ülkemizde gerekse yurt dışında en az incelenen ağızlar 
içinde yer alan Lobnor ağzı, Uygur Türkçesi’nin yanı sıra Kırgız Türkçesi’nin 
özelliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca Moğolistan’da yaşayan Sarı Uygurların 
ağızlarıyla birtakım benzerlikler de bulundurmaktadır.

Doğu Türkistan’ın Lobnor bölgesinde yapılan nükleer denemeler, sadece bu 
bölge halkı için değil aynı zamanda radyoaktif atıkların yayıldığı Orta Asya’nın 
Doğu Kazakistan bölgesi ve Orta Asya’nın kuzey bölgeleri için büyük bir tehlike 
taşımaktadır. Radyoaktif yayılma sonucu; çevre kirlenmekte, tabiat ve ürünler 
tahrip olmakta, başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanmakta, 
çocuklar ise sakat veya ölü doğmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lobnor, Lobnor ağzı, Uygur Türkçesi, Kırgız Türkçesi, 
nükleer denemeler, Lobnor ağzı üzerine araştırmalar.

ABSTRACT

Lobnor, a General View of Research on Lobnor Dialect

Uighur Turks have an important place in Turkish Culture which have spread 
over a wide geography. Throughout the history, unlike the other Turkish peoples, 
Uighur Turks, who even under this severe control haven’t departed from their 
own culture, have proved their existence in not only oral but also written literature 
and preserved their culture and language.

Lobnor dialect, which has scarcely been examined both in our country and 
abroad until today, reflects both Uighur and Kirghiz Turkish features. Besides, 
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there are some similarities between dialect of Hoton people whose population is 
about two thousand and who are close to Uighur people and live in Mongolia and 
dialect of Sary Uighurs who live in Gansu Province of China.

Nuclear experiments taking place in Lobnor Province in Eastern Turkestan 
are dangerous for not only people in that region but also people living in Eastern 
Kazakhstan and Northern region of Middle Asia where radioactive contamination 
occurred. Due to radioactive spread, environment is polluted, nature and plants 
are ruined, people suffer from various diseases especially cancer, babies are born 
as crippled and dead.

Key Words: Lobnor, Lobnor dialect, Uighur Turkish, Kirghiz Turkish, 
nuclear experiments, research on Lobnor dialect.

GİRİŞ

Bugüne kadar gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında en az incelenen 
ağızlar içinde yer alan Lobnor ağzı, Türk kültür birliğini ve Türkçenin yayılma 
alanlarının genişliğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Çok geniş alana 
yayılan Türk toplulukları, tarihi dönem içinde pek çok değişim yaşamak zorunda 
kalmışlardır. Bu değişimlerin başında elbette din ilk sırada yer almaktadır. Türk 
toplulukları, tarihî dönemde zorlamalar ve misyoner faaliyetleri nedeniyle farklı 
dinlere girmişler, fakat ana dillerini her ne şekilde olursa olsun canlı bir biçimde 
yaşatmaya çalışmışlardır. 

Türkçe, Türk halkının bayrağı olmuş ve bu bayrak farklı coğrafyalarda 
dalgalanmıştır.

Coğrafi ve Sosyal Durum

Lobnorlar, Çin Halk Cumhuriyetinde yaşayan Doğu Türkistan’ın güney 
ve merkezi ilçelerine nazaran nüfus sayısı az olan Türk boylarından biridir. 
Lobnorlar, Lobnor gölünün batı kısmındaki bölgeyi işgal etmektedirler. Bazı 
kaynaklarda Lop Nur olarak da geçen Lobnor, Çin’in kuzeybatı kesiminde eski 
tuz gölü yatağından oluşmaktadır. Doğu Türkistan-Uygur Özerk Bölgesi’ndeki 
Taklamakan Çölünün doğusunda, Tarım havzasında yer alır. Çin’in en kıraç 
yörelerinden biridir. 

Tarım Irmağı’nın orta kesimindeki sulama tesislerinin ve baraj gölünün 
tamamlanmasıyla kuruyan eski göl, 1950’lerde yaklaşık 2.000 km²lik bir alanı 
kaplıyordu. Çinli bilim adamlarının karbon-14 yöntemine dayalı tarihlemeleri 
(1980-81), zaman zaman aşırı düzeye varan kuraklığa karşın, gölün değişen 
boyutlarla yaklaşık 20 bin yıldan beri var olduğunu göstermiştir. Bu incelemeden 
çıkan bir başka sonuç da yörede rüzgâr erozyonunun ve tuz kabuğu oluşumunun 
artarak sürdüğü yönündedir. Son belirlemelere göre tuz kabuğu 20.800 km²lik, 
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yardang denen düzensiz tuzlu kayaçlardan oluşan sırtlar yaklaşık 3.110 km²lik 
bir alanı kaplamaktadır.

Uygurların büyük bir veba salgınından sonra çöküntü alanını terk ettikleri 
1920’lerden bu yana yörede sürekli yerleşim yoktur. Hayvan varlığı da az sayıda 
çift hörgüçlü yabanıl deveyle sınırlıdır. 1964’ten sonra Çin’in bazı yeraltı ve 
yerüstü nükleer bomba denemeleri Lopnor’da gerçekleştirilmiştir (Ana Britannica; 
94). Bölgede Çinlilerin yaptıkları nükleer denemeler Avrupa kaynaklarında sıkça 
zikredilmektedir. Örneğin, Grolier International Americana Encyclopedia 
bu konuda şu açıklamayı yapmaktadır: “Kıyılarında tuzlu bataklıkların yer 
aldığı, Tarım ırmağının döküldüğü gölün suları, bölgede Çin’in yaptığı nükleer 
denemelerden ötürü son derece zehirlidir.” (Grolier, 1993: 222)

Doğu Türkistan’da Gerçekleştirilen Nükleer Denemeler (1964-1997 
Yılları Arası) 

“Nükleer merkezi” ve “atom deneme alanı’’ Doğu Türkistan’ın Lobnor 
bölgesindedir. 1964’den bu yana 11’i yer altında olmak üzere toplam 44 nükleer 
deneme yapılmıştır. Hiçbir koruyucu tedbir almaksızın yapılan bu denemeler 
sonucunda resmi kayıtlara göre 210 bin insan hayatını kaybetmiştir. Radyoaktif 
yayılma sonucu; çevre kirlenmekte, tabiat ve ürünler tahrip olmakta, başta 
kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanmakta, çocuklar ise sakat veya ölü 
doğmaktadır.

1. 16 Ekim 1964-5 kiloton
2. Mayıs 1965-20 kiloton
3. Mayıs 1966-20 kiloton 
4. Ekim 1966-20 kiloton
5. Aralık 1966-300 kiloton (Hava kirlenmesi oldu)
6. Haziran 1967-3 megaton Termo-Nükleer
7. Aralık 1967-20 kiloton
8. 28 Aralık 1968-3 kiloton Termo-Nükleer
9. Eylül 1969-3 kiloton Termo-Nükleer
10. Ekim 1970 Termo-Nükleer (Radyoaktif bulutlar oluştu. Çevre kirlendi)
11. Ocak 1972-20 kiloton
12. Mart 1972-200 kiloton
13. Haziran 1973-3 megaton Termo-Nükleer
14. Haziran 1974-3 megaton Termo-Nükleer
15. Kasım 1975-3 megaton Termo-Nükleer
16. Ocak 1976-Yeraltı
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17. Eylül 1976-20 kiloton
18. Ekim 1976-4 megaton Termo-Nükleer (Yeraltı)
19. Eylül 1977-Termo-Nükleer (Yeraltı)
20. Mart 1978
21. Ekim 1978
22. Aralık 1978
23. Mayıs 1981
24. Mayıs 1986 (Atmosfer kirlendi. Parçalar atmosferde kaldı.)
25. 23 Mayıs 1992-150 kiloton
26. Eylül 1992-70-90 kiloton
27. Mayıs 1993-60 kiloton 
28. Eylül 1993-30-40 kiloton 
29. Mayıs 1994-40 kiloton
30. Eylül 1994-70 kiloton
31. Mayıs 1995-70 kiloton
32. Ağustos 1995-20-80 kiloton (Patlamadan dört gün sonra radyoaktif 

serpintiler Kazakistan topraklarında görüldü.) (http://www.gokbayrak. com/
turkistan.asp) 

Lobnorların Tarihi

Lobnorların tarihini ortaya koymak hemen hemen imkânsız gibidir. Rus seyyah 
ve etnografı N. M. Prjevalskiy’nin Çetvyortoye Puteşestviye v tsentralnoy azii. 
ot kyahtı na istoki Jyoltoy reki, issledovaniye severnoy okrainı tibeta i put’ çerez 
lob-nor po basseynu tarima çalışmasındaki seyahat raporu bile sınırlı bilgiler 
sunmakta, ayrıca seyahatnamelerin bir halkın kültürel yapısını ortaya koymada 
ikincil kaynaklar olduğu bilinmektedir.

Meşhur seyyah N. M. Prjevalskiy 1876-1877, 1883-1885 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği dördüncü seyahati esnasında Lobnor’da bulunup, bu bölgenin 
tabiatı ve halkı ile ilgili, coğrafi özelliklerine kadar uzanan değerli bilgiler kaleme 
almıştır.

O dönemdeki, iklim zorlukları ile Çin feodallerinin baskısı altında, ağır 
şartlarda yaşayan Lobnorları kısaca tanıtan N. M. Prjevalskiy’nin verdiği bilgiler 
şöyledir:

“Lobnor adı aslında o bölgede yer alan bir göl ismidir. o topraklarda yaşayan 
uygurların adı da bu göl isminden meydana gelmektedir. lobnor Gölü’ne, aynı 
zamanda “büyük göl” anlamına gelen Çön-kül adı verilmektedir. Yerlilerin 
dediğine göre bu isim, o bölgede yer alan moğollar tarafından verilmiştir; ancak 
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ne anlama geldiği bilinmemektedir. Çin kaynaklarına göre, “lob” kelimesinin 
türkçe anlamı “suların birleştiği yer”dir.” 

Yazılı Çin kaynaklarında, Tarım havzası ile ulaşım yolu açılıncaya kadar, 
yüzyıllar önce, Lobnor’da Leu-Lan, daha sonraları Şan-Şan adlı küçük bir devletin 
var olduğu rivayet edilmektedir. Yine aynı kaynaklara dayanarak Çin’den Hotan’a, 
Kaşkar’a ve onun ötesindeki batı ülkelerine doğru giden yolların mevcut olduğu 
bilinir. VII. veya VIII. yüzyıllarda istikametin değiştirilmesi ve bu yolun daha da 
kuzeyinden ve Tanrı dağları (Tyan-Şan) boyunca geçmesinden dolayı Lobnor ile 
ilgili bilgiler çıkmaz olmuş, Lobnor neredeyse tamamıyla unutulmuştur. 

Lobnor, XIII. yüzyılın sonlarında, Büyük Cengiz Han’ın1 idaresi altında 
iken bu bölgeden geçen Marko Polo, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in temsil ettiği 
dine mensup olan halktan ve onların işgal ettiği büyük Lobnor şehrinden söz 
etmektedir. Batıya giden kervanlar, bu şehirde mola vermiş ve buradan Sa-Ceu 
şehrine kadar uzanan korkunç çölü geçebilmek için bir aylık erzaklarını tedarik 
etmişlerdir. XV. yüzyılın ilk çeyreğinde Çin’den Herat’a dönen Timur Han’ın 
oğlu Rak-Şah’ın elçileri Lobnor şehrinden geçmiştir. 

XV. yüzyıldan sonra Lobnor hakkında herhangi bir bilgiye rastlayamıyoruz. 
Batı kısmı, Çinliler tarafından ele geçirildikten sonra, Doğu Türkistan’ın 
ve bununla birlikte Lobnor’un hakkında Çinliler tarafından yazılmış olan 
kaynaklarda birtakım bilgilere rastlayabiliyoruz. 

Si-Yuy-Vın-Tszyan-Lu kitabında Lobnor’da yaşayanların hakkında şöyle 
yazılmaktadır: “lobnor Gölü’nün civarlarında her biri 500’er haneli iki köy 
vardır. halk ne tarımla ne de hayvancılıkla uğraşır, sadece balık avlarlar. 
ayrıca, kürklerini2 ak kuğu tüyünden yapar, kilimlerini, yani çuvallarını yabani 
kenevirden dokur ve avladıkları balıkları kurlya şehrine götürüp satarlar. ekmek 
ve et gibi gıdaları yiyemezler; çünkü alışık olmadıkları için mideleri bu tür 
yiyecekleri kaldırmazdı. türk dilini kullansalar dahi islam dinine inanmazlar.” 
(Prjevalskiy, 1888: 330).

Şu an Lobnor’da yaşayan halkın tarihi ile ilgili bilgiler çok karışıktır. 
Lobnorların bir kısmı, atalarının İli’den gelerek, Altabay adında bir şahsın 
soyundan olup Moğol olduklarını iddia ederler. Diğerleri ise, Kalmuklarla birlikte 
esir olan Moğol atalarının soyundan olduklarını; Timet, Emet, Aynas ve Gaynas 
adlı dört boyun mensupları olduklarını ileri sürerler. Nihayet, üçüncü görüşe 
göre, Lobnor’a gelen Moğollar, Maçin (Çin) boyu ile karşılaşmış ve daha sonra 
da onların arasında asimile olmuşlardır.

Lobnorlar, önceleri Lob şehrinde yaşarlar; “Kevriya” adını taşırlar ve Budizm 
dinine inanırlardı. Daha sonra, Yusuf Sekkand adında bir imam, güç kullanarak 
1 Burada söz edilen kuşak, Cengiz Han’ın oğlu olan Çağatay’ın neslidir.
2 Buradaki “kürk”, bir nevi kaftan anlamına gelmektedir.
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Lobnorları Müslümanlaştırmıştır. İslam dinini kabul eden halk, önceleri Sünni 
mezhebindendi; ancak, daha sonra inanç bakımından değişiklikler yaşamışlardır. 
Bu sebepten dolayı Mevlana Yusuf-Sekkand buna çok kızmış ve ordusuyla 
şehre doğru yürümüştür. Yaklaşmakta olan düşmanı görüp korkan halk, haraç 
vererek kurtulmayı düşünmüştür. Ancak, Mevlana Yusuf Sekkand bunu kabul 
etmeyip Lop şehrini darmadağın etmiştir. Bunun sonucunda Lobnor halkı, Yusuf 
Sekkand’ı öldürmüştür. 

Yerlilerin rivayetine göre bu hadise, Tuğluk-Timur Han’ın İslam dinini kabul 
etmeden üç yıl önce, yani 1373 yılında gerçekleşmiştir. Mevlana Yusuf Sekkand, 
Lob şehrinin halkından sağ kalan 15 aileyi, Aksu şehrine götürüp yakınlarında 
bulunan “Yar Başı” adı verilen köyüne yerleştirmiştir. Şehrin bir kısmı kaçıp 
Keriya şehrine gitmiş ve Kağalık adında bir köye yerleşmişlerdir3. Bir kısmı 
da Hotan’a giderek oralara yerleşip Lop köyünün temelini atmışlardır. Nihayet, 
halkın geride kalan kısmı ise Lobnor gölünün kamışlıkları arasına saklanarak 
kendilerini kurtarmış, daha sonra da bu topraklarda hayatını sürdürmüşlerdir 
(Prjevalskiy, 1888: 302). 

Bir başka rivayete göre, Lop şehrinin yıkılmasından sonra Lobnor’da Ottoguş 
Hanın hükümdarlığı döneminde bağımsız küçük bir devlet varmış. Bir süre 
geçtikten sonra Gasa Moğol hükümdarlarından Huntayçi4, Ottoguş Hanın oğluna 
ve aynı zamanda tek mirasçısına taarruz edip şehrini alt üst etmiş, sağ kalan 
halkın bir kısmı Hotan’a kaçmış, bir kısmı da Lobnor gölünün kamışlıklarında 
saklanmıştı. Bugün yaşamakta olanlar bunların yedinci kuşağı oldukları 
söylenmektedir.

İki rivayetten hangisinin doğru olduğunu söylemek hayli zordur. Büyük bir 
ihtimalle, her iki rivayette olduğu gibi, kendilerini kurtaran halkın bir kısmı, 
Lobnor civarlarında ve Aşağı Tarım’ın bataklıklarında saklanmış ve böylece 
buralarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bir süre geçtikten sonra Cungarları yok 
eden Çinliler, Doğu Türkistan’ı ele geçirdikten sonra yerli kadınlarla evlenmeleri 
için o bölgelere tutukluları salmışlardır. Tabii ki, sadece tutuklular değil, firar 
edenler de çoğu zaman bu bölgeye gelerek yerleşmişlerdir. İşte Lobnor’un ve 
Aşağı Tarım’ın, az da olsa, bugünkü halkı, farklı boylardan kişilerin bir araya 
gelmesinden oluşmuştur. Bu iki bölge bir bütün olarak düşünülmekte ve yerliler 
tarafından lop adıyla adlandırılmaktadır.

3  Rivayete göre, firar eden Lobnorlar, Kore şehrine geldikten sonra, o şehirde hükümdarlık 
sürdüren kağan, bu halkın kurnaz ve hırslı insanlar olduğunu düşünerek onları sınamaya karar 
vermişti. Kaçaklara bir tabakta dut meyveleri ile diğer tabakta ise kara böceklerle dolu iki tabakta 
ikram etmeyi emretmiş. Lobnorlar ise dut yerine kara böcekleri yemeye başlamış. Bunu gören 
hükümdar şüphelerini bastırıp, halkı Kore şehrine yakın Kağalık köyüne yerleştirmiş. Bu köy 
hala vardır. Orada yaşayanlar ise “konguzlı” (böcek insanlar) adıyla anılmaktadırlar.

4  Eski Moğol askerî teşkilatında bir rütbe adı; komutan.
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Lobnor Ağzı Üzerine Yapılan İlk Çalışmalar 

Uygur Türkçesi’nin ağızlarının üç grupta toplamak eğilimi oldukça yaygındır. 
Bu ağızlar, Kâşgar, Yarkend, Hoten bölgelerinde kullanılan Güney grubu ağızları; 
İli, Kuça-Turfan ve Tarançı ağzının dâhil edildiği kuzey grubu ağızlar ve lobnor 
nahiyesinde kullanılan ağız olmak üzere üç grupta toplanmıştır (Öztopçu, 
1992: 21-22); Kumul, Aksu, İli (Kulca), Urumçi ağızlarını içine alan merkezî 
ağız, Kâşgar ve Hoten bölgelerinde konuşulan Güney batı ağzı ve lobnor 
ağzı olmak üzere yine üç grupta, ama farklı bölgeleri bütünleştirmek suretiyle 
gruplandırılmaktadır (Kurban, 1989; 243-245). 

Uygur Türkçesi’nin yanı sıra Kırgız Türkçesi’nin özelliklerini yansıtan 
Lobnor ağzının aynı zamanda Moğolistan’da yaşayan ve Uygurlara yakın, diye 
bilinen iki bin kadar Hoton’un ağzı ile Çin’in Gansu bölgesinde yaşayan Sarı 
Uygurların ağızlarıyla birtakım benzerlikler de bulunmaktadır. Ayrıca, S. E. 
Malov, Lobnor ağzı ve Moğolistan’daki Hoton ağzıyla yakınlıklar gösteren Sarı 
Uygur Türkçesi’ni, Eski Kırgız Türkçesi’nin halefi veya Uygur Türkçesi’nin 
etkisi altında kalmış bir ağzı olarak kabul etmektedir (Thomsen, 1989: 192-193). 

Görüldüğü gibi Lobnor ağzı, Uygur Türkçesi’nin ağızlarının üçüncü grubunu 
teşkil etmektedir. Fakat elde ettiğimiz kaynaklara göre, bu ağız üzerine bugüne 
kadar yeterince ayrıntılı bir araştırmanın yapılmadığı söylenebilir. Yapılan ufak 
çaplı araştırmalar ise şu şekilde özetlenebilir:

1877 yılında ünlü Rus gezgini N. M. Prjevalskiy, Lobnor’da bulunmuş ve 
eserinde Lobnor ağzı ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığını vurgulamıştı. 
Nüfusu az olan Lobnorların ağzındaki farklılıklarla ilgilenmiş, Lobnor’da 
ve Aşağı Tarım’da yaşayanların dilinin Doğu Türkistan’daki ağızlardan biri 
olduğunu dile getirmiştir. Bunu şu şekilde ifade eder: “lobnor’da ve aşağı 
tarım’da yaşayanların dili, tüm doğu türkistan’da olduğu gibi türk dilidir; 
ancak, ayırt edici özelliği, moğolca kelimelerin bulunmasıdır (Prjevalskiy, 1888: 
313).

N. M. Prjevalskiy, Lobnor’da ve Kurlya’da bulunduğu sırada yanındaki 
tercümanı (Kaşgarlı Uygur) hiç zorlanmadan konuşabilmişse de tercümanın 
kendisinin de anlayamadığı Lobnorların kendi aralarında kullandıkları bir 
konuşma diline sahip olduklarını, bir bilgi olarak dikkatlere sunar (Prjevalskiy, 
1888; 313). 

M. V. Pevtsov’a göre, Lobnor ağzında Türk lehçelerinde bugüne kadar pek 
çok değiştirilen ve değiştirilmeyen Moğolca kelimeler muhafaza edilmiştir 
(Prjevalskiy, 1888: 313).

Kazan Üniversitesi Profesörü N. F. Katanov, Lobnor ağzının Aksu ve Turfan’da 
yaşayanların ağzı ile arasındaki benzerliğe değinmişti (Katanov, 1893: 529).
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Arkeolog A. Şteyn, Yarkend ve Hotanlı’dan yol arkadaşlarının, ara sıra arkaik 
sözlük malzemelerine sahip olan Lobnor ağzını anlamakta zorluk çektiklerini 
yazmaktadır (Şteyn, 1912: 342).

Türkoloji alanında Lobnor ağzı, Uygur Türkçesi’nin bir ağzı olarak 
gösterilmektedir (Şçerbak, 1961: 10; Necip, 1960: 9; Baskakov-Nasilov, 1939: 
173). Bununla birlikte E. R. Tenişev, 1956 yılında Uygur Özerk Bölgesi’nde 
Uygur ağızları üzerine derlediği malzemelerini esas alarak, Lobnor ağzının 
belirgin özelliklerinden hareketle bu ağzın kuzey ağza nazaran edebî dilden daha 
uzak olduğunu göstermiştir. E. R. Tenişev’e göre, Lobnor ağzı, Türkçe konuşan 
bir halkın ağzıdır.

N. A. Baskakov’un tasnifinde de Lobnor ağzı, Uygur Türkçesi’nin bir 
ağzı olarak değerlendirilmişti. Bu gruba yalnızca Lobnor ağzı girmekte ve 
diğer ağızlardan farklı olarak gösterilmektedir. Onun karakteristik özellikleri 
belirtilirken, aşağıdaki verilere yer verilir (Baskakov, 1960: 182-183):

a) l~d~t~z sesinin yapısındaki ve kökteki ünsüzlerle uyuşması: ķızzar<ķızlar, 
Kırgız Türkçesi: ķızdar “kızlar”; taştap<taşlap, Kırgız Türkçesi: taştap “bırakıp, 
atıp, terk edip”;

b) m~b~p seslerinin uyuşması: baspadı<basmadı, Kırgız Türkçesi: baspadı 
“basmadı”;

c) Gerileyici asimilasyonun mevcut oluşu; ts>ss: unussa<unutsa, Kırgız 
Türkçesi: unutsa vb.

Türkoloji alanında Lobnor ağzı üzerine ilk araştırma yapan ünlü Rus Türkolog 
S. E. Malov, 1934 yılında “Sbornik v çest’ akademika S. F. Ol’denburga” 
(Malov, 1934: 318-322) adlı eserinde Lobnor ağzı ile ilgili birtakım ön bilgiler 
yayınlamıştı. Bu eserinde S. E. Malov, herhangi bir sonucu veya neticeyi iddia 
etmez. Ancak, 1927 yılında “İzuçeniye jivıh tyuretskih nareçiy Zapadnogo 
Kitaya” (Malov, 1927: 163-172) adlı eserinde pek çok belirgin özelliklere 
dayanarak, Lobnor ağzının, birbirine oldukça yakın olan Doğu Türkistan ağızları 
arasında özel bir yere sahip olduğuna değinir.

S. E. Malov, Frunze’de 1956 yılında yayımlanan Lobnorskiy Yazık (Lobnor 
ağzı) adlı eserinde Lobnorların tarihi hakkında şöyle yazmaktadır: “bu ağızla 
uzun zamandır ilgileniyorum. son zamanlarda halkın yarısı (kuzey kısmını 
işgal edenler), uygur türkçesi ile konuşmakta, kısacası kuzey lobnorlar epey 
uygurlaşmışlardır. doğu türkistan’da lobnor ağzı, ağız olmaktan ziyade bir 
lehçedir. ancak daha sonra elde ettiğim sonuçlara dayanarak, bana göre bu ağız, 
daha çok uygur türkçesi’ne benzemekte ve böylelikle uygur türkçesi’nin bir 
ağzını oluşturmaktadır. ne de olsa lobnorların ördek postu giydikleri, kamıştan 
yapılmış meskenlerde yaşadıkları dönem çoktan geçmişti. şimdi de onların 
meskenleri kerpiçten yapılmış, kamıştan ise sadece yazlık meskenler ve yaşadıkları 
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evlerin giriş bölümü yapılmaktadır. son zamanlarda o civarlarda lobnor’u doğu 
türkistan’ın diğer bölgeleri ile iletişimi sağlayan posta dahi vardır. ayrıca, kuzey 
bölgesi turfan’dan ve batı bölgesi hotan’dan pek çok göçmen bulunmaktadır. 
bütün bunlar, lobnor ağzını uygur türkçesi’nin bir ağzı olduğunu gösterir.” 
(Malov, 1956: 4) 

S. E. Malov, adı geçen çalışmanın ön sözünde Lobnor ağzının Kırgız Türkçesi 
unsurlarını ihtiva ettiğini ve onun geçmiş dönemlerdeki eski Kırgızların eski dili 
olduğunu dile getirmişti. Diğer taraftan S. E. Malov, V-VI. yüzyıla ait Kırgızların 
Yenisey Yazıtları’ndaki dili olan ve literatürde “eski Kırgız dili” olarak 
adlandırılan dile Lobnor ağzının az benzediğini de belirtmiştir. S. E. Malov, elde 
ettiği tüm sonuçlara dayanarak, coğrafik açıdan Lobnor ağzının etnik olarak 
Kırgız Türkçesi’nin ağzı olduğu düşüncesindedir.

S. E. Malov’a göre, Sibirya’da yaşayan Türk halklarının ağızlarında görülen 
büyük asimilasyon özellikleri Lobnor ağzında da görülür. Buna örnek olarak 
S. E. Malov, şu kelimeleri vermiştir: Lobnor ağzında lopluķ yerine loptuķ 
“Lobnor’da yaşayan kimse”, taşla- yerine taşta- “bırakmak, atmak”, ķızlar 
yerine ķızzar “kızlar” vb. (Malov, 1956: 4). Lobnor ağzının geleneksel olarak 
Uygur Türkçesi’nin bir ağzı olduğunu düşünen S. E. Malov, yukarıda verdiği 
diğer fonetik özellikler nedeniyle kararsız kalmıştır.

S. E. Malov, Lobnor ağzının Sarı Uygurlarla da birtakım ortak özelliklere 
sahip olduğunu da dile getirir. Bu konuda düşüncesi şöyledir: “bu iki ağız 
birbirinden oldukça farklıdır. son zamanlarda bu iki ağzı kullanan halkların 
kültürel özellikleri de epey farklılaşmıştır: lobnorlar müslüman, sarı uygurlar 
ise budisttir. bütün bunlar bile bir ağızdaki kelime hazinesi açısından önemli 
rol oynar. lobnorların ağzında pek çok arapça ve Farsça kelimeler, sarı 
uygurların ağzında ise tibet, Çin ve moğolca kelimeler yer alır. sarı uygurlar 
ezelden beri budizm dinine inanırlardı ve dolayısıyla sözlüklerinde de budist-
tibet terimler yer almakta ve sosyal yaşantılarında da kullanılmaktadır. kırgızlar 
ise bambaşkadır. onlar hiç budist olmadılar ve kültürel yaşantılarında ve 
sözlüklerinde ehemmiyetsiz şamanizm terimleri bulunmaz. sosyal yaşantıları da 
şamanizm’den ibaret değildir. bundan dolayı, kırgızların ağızlarına dinî açıdan 
arapça ve Farsça kelimeleri alabilmeleri daha kolay olurdu, diye düşünüyorum. 
ancak pek çok ortak morfolojik ve fonetik özellikler mevcuttur.” (Malov, 1956: 4) 

Nihayetinde S. E. Malov eserin giriş bölümünde Uygurların bir zamanlar 
Kırgızlara çok yakın olduklarını dile getirir. 

S. E. Malov’un bu çalışmasından sonra Lobnor ağzı üzerine yapılan bir diğer 
araştırma, Ü. Asanaliyev’in 1964 yılında Frunze’de yayınladığı Lobnor tilinin 
grammatikalık kıskaça oçerki adlı çalışmasıdır. O, S. E. Malov’un Lobnorskiy 
Yazık adlı eserinde yer alan metinlere dayanarak Lobnor ağzının kısa gramerini 
oluşturur. Ü. Asanaliyev, Lobnor ağzının hem Uygur Türkçesi’nin hem de Kırgız 
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Türkçesi’nin özelliklerini taşıdığını dile getirir. Ancak Lobnorların atalarının 
Lob bölgesine XIII. yüzyıldaki Moğol istilasının neticesinde Kırgızların esas 
grubundan ayrılıp gelebileceklerini düşünür.

Türkoloji alanında Lobnor ağzı üzerine yapılan bir diğer araştırma M. 
Osmanov’un 1999’da Pekin’de yayımlanan “Lop Nur Dialect of the Modern 
Uigur Language” adlı eseridir. Giriş bölümünde araştırmacının Lobnor 
Uygurları ve Lobnor ağzı üzerinde durduğunu görüyoruz. Lobnorlardan 
bahsederken onların hayvancılıkla uğraştıklarını ve eğitimde geri kaldıklarını 
dile getirir. Coğrafî ve nüfus bilgilerini verdikten sonra Lobnor ağzının üzerinde 
durarak bu ağzın Uygur Türkçesi’nin ayrı bir ağzı olduğundan söz eder. 

M. Osmanov’a göre, Lobnor ağzı standart Uygur Türkçesi’ni zenginleştiren 
ve Türkoloji alanında zengin bir malzeme olarak görülebilen bir ağızdır. Bunları 
dile getirirken yapılan çalışmalara değinmektedir. Öncelikle S. E. Malov’un 
1956-1957 yılları arasındaki çalışmasından, daha sonra bu ağız ile ilgili Çin’de 
de yapılan birtakım çalışmalardan söz eder. 

M. Osmanov, 1960’lı yıllarda yapmış olduğu çalışmalara dayanarak 
Lobnorların birçok kabileden asimile edilerek oluşmuş bir topluluk olduğunu 
dile getirir. S. E. Malov’un ve bu görüşe katılan E. R. Tenişev’in Lobnor ağzının 
Kırgız Türkçesi’nin bir ağzı olduğu görüşünü çürütmeye çalışır. 

Kendi görüşünü savunmak için M. Osmanov, Lobnorların kendi aralarında 
boylara ayrıldığını söyler. M. Osmanov, Lobnorların bir kısmının kendilerini 
Karakoşun5 (Osmanov, 1999: 6), Roçen ilçesinin doğusundakilerin ise kendilerini 
kara korçin6 olarak adlandırdıklarını söyler. Yanlar’ın Turfan, Pişan, Kumul 
gibi yerlerden geldiklerini dile getirir. Son olarak da Kalmaklardan bahsederken, 
onların Moğolların torunları olduklarını açıklar.

Yazılı belgelerin bulunmamasından dolayı tarihin kaleme alınmadığını 
dile getiren M. Osmanov, Kâmûsü’l Âlâm’a dayanarak Lobnor çevresindeki 
insanların Türk ve Moğollardan oluştuğunu söyler.

Kırgızlara gelince M. Osmanov, Kırgızların Kırgız torunları olduklarını 
dile getirir. Lobnor bölgesinin batısında yaşayanların kendilerini Kırgız olarak 
adlandırdıklarını, onların batıdan göç ettiklerini ve sayıların az olduğunu 
bildirmektedir.

karakoşunlardan bahsederken “karakoşun, bir boy adı değildir. bu ad, bir 
yer adından meydana gelir. birçok dili konuşan insanlar burada kaynaşmış 
ama uygur türkçesi’nin baskısı ön planda olmuştur. Fakat bu ağızdaki 
dudak yuvarlaklaşması ve fonetik değişmeler uygur, sarı uygur ve kırgız 
5  M. Osmanov, Şemseddin Sami’nin Kâmûsü’l Âlâm adlı eserinde bu boyun “kara korçin” olarak 

geçtiğini dile getirir.
6  M. Osmanov, kara korçinin yerine yanlar isminin kullanıldığından söz eder.
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türkçelerinden farklıdır.” diyen M. Osmanov, şöyle devam etmektedir: “nüfusu 
çok olmamakla beraber kırgızların yaşadıklarını biliyoruz. Fakat biz, s. e. 
malov’un lobnor ağzının eski kırgız türkçesi olduğu görüşüne katılmıyoruz. bu, 
uygur türkçesi’nin bir ağzıdır.” (Osmanov, 1999: 8).

N. M. Prjevalskiy, S. E. Malov, E. R. Tenişev ve M. Osmanov, Lobnor 
ağzı üzerine en kapsamlı çalışmaları yapan bilim adamları arasında ilk sırayı 
almaktadırlar. Bu bölümde bu bilim adamlarının çalışmalarını tanıtmayı ve 
onların görüşlerine değinmeyi esas aldık. Çünkü bu tarihten sonra yapılan 
çalışmalar, yukarıda tanıttığımız çalışmaları tekrarlamaktan öteye gitmemektedir. 

Lobnor Ağzının Temel Özellikleri

Diğer Türk topluluklarından uzakta ve izole bir şekilde yaşayan Lobnorların 
dilinde zaman içinde şüphesiz değişimler olmuştur. Bu değişimler, temelde 
egemen kültürdeki kelimelerin dile girişi ve zaman içinde farklılaşmasıdır. Fakat 
Türk dilinin ve düşünce sisteminin zenginliği her zaman var olmuştur. 

Aşağıda Lobnor ağzının temel özellikleri ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi 
ve söz varlığı olarak verilmiş ve Uygur ve Kırgız Türkçeleri ile karşılaştırılmıştır.

I. Ses Bilgisi

a. Ünlüler

Lobnor ağzında kullanılan ünlülerde, yazı diline göre, pek fazla çeşitlilik 
görülmez. Ancak Kırgız ve Uygur Türkçelerinden farklı olan özellikler az da olsa 
mevcuttur. 

Eski Türkçe’de ve bazı Türk lehçelerinde var olduğu kanıtlanmış olan aslî 
uzun ünlülerin dışında Lobnor ağzında hece kaynaşması ve r, h, y, g ünsüzlerinin 
düşmesiyle ortaya çıkmış uzun ünlüler de vardır: aa, éé, ee, ii, oo, öö, uu, üü: 
Mesela; aanet (<ahanet) “hakaret, azar”, tiil- “dirilmek, canlanmak” vb. Kırgız 
Türkçesi’nde bu uzun ünlülerden sadece aa, ee, oo, öö, uu, üü mevcuttur. Uygur 
Türkçesi’nde ise bu tür uzun ünlüler, daha çok telaffuzda hissedilir.

Bu ağızda kelime başında ve ortasında a ve e ünlüleri, Uygur Türkçesi’nde 
olduğu gibi, açık ilk hecedeki a veya e ünlüsünün ikinci hecedeki u veya ü 
ünlüsünün etkisiyle ya da dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı olması nedeniyle 
o veya ö’ye dönüşür. Mesela; ETü. tegirmen > Lob. toguymen, Uyg. tögürmen, 
Kırg. tegirmen “değirmen” vb.

Bu lehçede ünlülerin o veya ö’ye değişmesi özelliği de görülür. Kırgız 
Türkçesi’nde dudak uyumu, yuvarlak ünlülü kök hecesini takip eden bütün 
ünlüleri yuvarlaklaştırmıştır. Kırgız Türkçesi’nde görülen bu tür değişme Lobnor 
ağzında bazı kelimelerde görülür. Meselâ; toķtomoġon “durmayan” vb. 
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u, ü’nün o, ö’ye dönüşmesi bütün kelimeler için söz konusu değildir. Uygur 
Türkçesi’nde u, ü > o, ö değişmesi sadece yabancı dilden geçen bazı kelimelerde 
görülür. Lobnor ağzında bu özellik, sadece yabancı dillerden alınan kelimelerde 
değil Türkçe asıllı kelimelerde de karşımıza çıkmaktadır. Meselâ, Moğ. nöker > 
Lob. nököy “arkadaş, yoldaş”, köyök “yanma, ateş” vb. Ayrıca Lobnor ağzında, 
Kırgız Türkçesi’nde olduğu gibi, yuvarlak ünlülü kök hecesinden sonra gelen 
eklerde de yuvarlaklaşma görülür: Mesela sözdö- “söylemek, konuşmak”. Ancak 
aynı özelliği bütün kelimelerde görmek mümkün değildir. 

Lobnor ağzındaki a, e’nin é veya i’ye dönüşmesi ise Çağataycanın bir etkisidir. 
Bu ağızdaki kelimenin başında ve ortasında görülen a, e > i, é değişmesi, Uygur 
Türkçesi’nde farklılık gösterir. Uygur Türkçesi’nde bu değişme Arapça ve 
Farsçadan alınmış kelimelerin çoğunda görülür ya da a veya e ünlüsü ile teşkil 
edilmiş kapalı tek heceli kelimeler ek alarak açık hece durumuna geçince hece 
ünlüsü é veya i’ye dönüşür. Lobnor ağzında buna benzer değişme az da olsa 
görülür: Mesela ETü. ana > Lob. éné “ana”. Ancak asıl değişme, Eski Türkçeden 
Doğu Türkçesi’ne geçerken e>i değişmesinde olduğu gibi karşımıza çıkar: 
Mesela ETü. el > Lob. il “ülke”, ETü. eşek >Lob. işek “eşek” vb. Kırgız Türkçesi 
için bu denli değişmeler söz konusu değildir. 

b. Ünsüzler

Lobnor ağzında ünsüz türemesi olayından söz edilebilir. Bu türeme daha çok 
ön seste alıntı kelimelerde görülür. Bu ağızda ünlü ile başlayan kelimelerin başına 
h ünsüzün eklenmesi, yaygın bir hadisedir: Mesela; Ar. aķıl > Lob. haķil “akıl”, 
Ar. ahmaķ > Lob. haķmaķ “ahmak, aptal” vb. y ünsüzü türemesi ise sadece birkaç 
örnekte karşımıza çıkar: Mesela Ar. sıfat > Lob. sıyfat “suret, varlık”, ETü. ıgaç 
> Lob. yıgaç “ağaç” vb. Uygur Türkçesi’nde de ünlü ile başlayan kelimelerin 
başına bazen h veya y ünsüzlerinin getirildiği görülür. Kırgız Türkçesi’nde ise bu 
türeme söz konusu değildir. 

Lobnor ağzında en belirgin ve pek sık rastlanan ses olaylarından biri de ünsüz 
düşmesi olayıdır. Ön seste y ünsüzünün düştüğü örnekler az da olsa görülür: 
Mesela, yil > il “yıl”, yılan > ilan “yılan” vb. İç seste bulunan g, r, y, h, v ünsüzleri 
iki ünlü arasında eriyerek uzun ünlüleri oluştururlar. Ayrıca son seste b, ġ, r, t, 
v ünsüzlerinin düşmesine örnekler de mevcuttur: Mesela Ar. dindar > dinda 
“dindar”, ETü. aw~ab > aa “av” vb. Kırgız Türkçesi’nde ünsüz düşmesi iç seste 
g, l ön seste h, v son seste r ünsüzlerinde görülür. Uygur Türkçesi’nde ise l, r, t, h 
ünsüzlerinin düştüğü görülür. Bu ünsüzlerden t ve h ünsüzleri umumiyetle kelime 
sonunda bulunur. 

Lobnor ağzında ünsüz değişmeleri görülse de düzenli bir ses hadisesi olduğu 
söylenemez. Pek çok kelimede değişmeye uğrayan ünsüz, değişmeden önceki 
ünsüzle paralel olarak da kullanılır. Uygur ve Kırgız Türkçelerinden farklı olan 
özellikleri de şu şekilde gösterebiliriz: (Tablo 1)
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Tablo 1

Ünsüzler Lobnor ağzı Uygur 
Türkçesi

Kırgız 
Türkçesi

b- b-, p- (ETü. biti- > piti- “yazmak” vb.) b-, p- b- 

b- b-, m- (ETü. boyun > moyun “boyun” vb.) b- b-, m-

b- v-, b- (ETü. bar > Lob. vay “var” vb.) b- b-

-b- -v- (Ar. tabut > tavut “tabut” vb.) -b- -b-

-b- -p-, -v- (Ar. sabah > sapah “sabah” vb.) -p-, -v- -b-

-b -v, -p (Ar. sevab > savav “sevap” vb.) -v, -p -p

f- f- (Ar. farķ > fark “fark”) p- p-

-g -g, -k (ETü. köprüg > kövrük “köprü” vb.) -g, -k Ø

-ġ -ġ, -ḳ (ETü. uruġ > uyuḳ “tohum, ekin” vb.) -ġ, -ḳ Ø

x- x-, ḳ- (Ar. xaber > xaver “haber” vb.) x- k-

h- h-, Ø (Far. hergiz>hergiz~ergiz “hiçbir zaman” vb.) h- Ø

-h- -h-, Ø (Ar. ilham > ilham “ilham” vb.) -h- Ø

-k- -x- (akşam > axşam “akşam vb.) -x-, -ḳ- -k-

k- g- (ETü. kizik>kizig “gezi, seyahat, eğlence” vb.) g-, k- k-

-k- -g- (Ar. taḳat > taġat “takat, güç, derman” vb.) -k- -k-

-l- -t- (başla- > başta- “başlamak” vb.) -l- -t-

-r- -r- ~ -y- (ETü. böri > böyi “kurt” vb.) -r- -r-

-r -r ~ -y (ETü. baġır > baġıy “kara ciğer, göğüs” vb.) -r -r

s- ç- (ETü. saç- > çaç- “saçmak, dağılmak”vb.) ç- ç-

t- d-, t- (ETü. taş > daş “taş” vb.) d-, t- d-, t-

y- y-, c-, Ø (ETü. yel > cél “yel, rüzgar” vb.) y-, j- c-

Lobnor ağzında ünsüzlerde görülen en belirgin özellik ünsüz benzeşmesinin 
var oluşudur. Özellikle gerileyici ünsüz benzeşmesinin örnekleri fazladır: Mesela, 
köz-dökü > közzökü “gözdeki”, usta>ussa “usta”, yasuķ-nu>yasuķķu “yastığı” 
vb. Kırgız Türkçesi’nde ünsüz benzeşmesi, Lobnor ağzında olduğu kadar olmasa 
da, epey görülür. Uygur Türkçesi’nde ünsüz benzeşmesine verebileceğimiz 
örnekler ise sayılıdır.

Lobnor ağzında, Uygur Türkçesi’nde olduğu gibi ikizleşme olayını da 
görmemiz mümkündür: Mesela, neççe “ne kadar”, söññök “kemik” vb. Kırgız 
Türkçesi için bu özellik söz konusu değildir.

II. Şekil Bilgisi

a. Yapım Ekleri

Lobnor ağzında, Kırgız ve Uygur Türkçelerinde olduğu gibi dört çeşit yapım 
eki vardır: isimden isim yapma ekleri, isimden fiil yapma ekleri, fiilden isim 
yapma ekleri, fiilden fiil yapma ekleri. Her dört çeşit ek için bol bol örnek 
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mevcuttur. Lobnor ağzında tespit edilen isimden isim yapma ekleri on bir tanedir. 
Bu ekler, Uygur ve Kırgız Türkçelerinde aynen kullanılmaktadır. Ayırt edici 
özelliği, Kırgız Türkçesi’nde da kullanılan +tay ekinin Uygur Türkçesi’nde 
kullanılmayışı; Uygur Türkçesi’nde de kullanılan +çaķ/+çek ekinin Kırgız 
Türkçesi’nde kullanılmayışıdır. 

Lobnor ağzında tespit edilen isimden fiil yapma ekleri on tanedir. Bu 
ekler, Uygur Türkçesi’nde ve Kırgız Türkçesi’nde birkaç ekin dışında aynen 
kullanılmaktadır. Lobnor ağzındaki isimden fiil yapma eklerinden +al-/+el-, 
+l- ekleri, Uygur Türkçesi’nde; +la-/+le- ekiyle genişletilmiş eklerinden +la-t-
/+le-t-, +ķır-/+kir-, +sın- ekleri, Kırgız Türkçesi’nde görülmez. 

Lobnor ağzında tespit edilen fiilden isim yapma ekleri on üç tanedir. Bu ekler, 
Uygur ve Kırgız Türkçelerinde de görülür. Sadece mastar eki olarak tanımlanan 
-maķ/-mek eki, Kırgız Türkçesi’nde uzun ünlü ile karşılanır. 

Lobnor ağzında fiilden fiil yapma ekleri on tanedir. Bu ekler, Uygur ve Kırgız 
Türkçelerinde de aynen kullanılmaktadır.

Lobnor ağzında, Kırgız ve Uygur Türkçelerinde yapım eklerinin çeşitliliği 
konusunda büyük bir farklılık görülmemektedir. Ancak, bu eklerdeki farklılık, 
eklerin fonetik açısından olan çeşitliliktir. Uygur Türkçesi’ne nazaran, Lobnor 
ağzında, Kırgız Türkçesi’nde olduğu gibi, dudak uyumu gereği ek çeşitliliği 
daha da zengindir: Mesela, ohşo- “benzemek”, ķoldo- “kollamak”, sözzöş- 
“konuşmak”, çoñoy- “büyümek” vb. örneklerinde görüldüğü gibi.

b. Çekim Ekleri

Lobnor ağzında Uygur Türkçesi’nde, Kırgız Türkçesi’nde ve diğer Türk 
lehçelerinde olduğu gibi bütün isim hal ekleri, fiil çekimi için geçerli olan 
bildirme ve tasarlama kipleri vardır. Ancak Lobnor ağzındaki, Uygur ve Kırgız 
Türkçelerinden farklı olan bazı karakteristik özelliklerden söz etmek mümkündür.

Birincisi, Lobnor ağzını Uygur Türkçesi’nden farklı kılıp, Kırgız Türkçesi 
ile aynı özelliğe sahip olduğunu gösteren bazı düz-geniş ünlülü eklerin yanında 
yuvarlak geniş ünlülü eklerin kullanılmasıdır. Lobnor ağzında bu özellik çokluk 
ekinde, yönelme ve bulunma hali eklerinde görülür: Mesela, çoñlor “büyükler, 
kölgö “göle”, omoķķo “düşünceye”, öydö “evde” vb. Ancak, eşitlik hali eklerinden 
+ça/+çe’nin yanında, Kırgız Türkçesi’ndeki +ço/+çö şekline rastlayamadık. 

Aitlik eki her üç lehçe için +ki’dir. Ancak Kırgız Türkçesi’nde, bu ekin k’li 
şekillerinin dışında g’li şekilleri de mevcuttur. 

Lobnor ağzında ilgi hali eki ile yükleme hali ekleri sanki iç içe girmiş gibidir. 
Çok çeşitlilik gösteren bu ekin kullanılışını ayırabilmek için dikkat gerekmektedir. 
Uygur ve Kırgız Türkçelerinden farklı olarak da bu ekin yükleme hali gibi 
kullanılmasıdır. Lobnor ağzında hem +nıñ/+niñ (bu ekler daha çok zamirlerden 
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sonra kullanılır), hem de yükleme eki gibi +nı/+ni’nin değişik varyantları 
mevcuttur: Mesela, yar+ni (ottoru) “sevgilinin (ateşi)”, ķuduķ+ķu (içi) “kuyunun 
(içi)” vb. 

Bir diğer karakteristik özellik çıkma hali eklerinde görülür. Uygur Türkçesi’nde 
ve Lobnor ağzında çıkma hali ekleri dar ünlülüdür: Mesela, taġdin “dağdan”, 
murnumdun “burnumdan” vb. Kırgız Türkçesi’nde ise bu ekler, Türkiye 
Türkçesi’nde olduğu gibi geniş ünlülüdür.

Basit fiil çekiminde Lobnor ağzının, Uygur ve Kırgız Türkçelerinin 
birbirinden farklı yönlerinden biri, şahıs eklerinde görülen farklılıklardır. Gerek 
zamir kaynaklı, gerekse iyelik kaynaklı şahıs eklerinde en belirgin farklılık 
çokluk ikinci ve üçüncü şahısta görülür. Lobnor ağzında zamir menşeli çokluk 
ikinci şahıs, Kırgız Türkçesi’nde olduğu gibi -sız/-siz,-suz/-süz’dür. Ancak Kırgız 
Türkçesi’nde bu ekin dışında -sıñar/-siner, -sızdar/-sizder şekilleri de bulunur. 
Uygur Türkçesi’nde ise -siler’dir. Lobnor ağzında iyelik menşeli çokluk ikinci 
şahıs, hem Uygur Türkçesi’ndeki gibi -ñlar, hem de Kırgız Türkçesi’ndeki gibi 
-ñız’dır. Zamir menşeli ve iyelik menşeli şahıs eklerinin çokluk üçüncü şahsında 
ise Lobnor ağzı ile Uygur Türkçesi aynı ekten (-lar/-ler) faydalanır. Kırgız 
Türkçesi’nde ise bu ek görülmez.

Lobnor ağzında fiil çekiminde görülen bir diğer farklılık, bildirme kiplerinin 
farklı zamanlar için kullanılmasıdır. Lobnor ağzında hem şimdiki zaman, hem 
gelecek zaman hem de geniş zaman için kullanılan -a/-e ekinin Uygur Türkçesi’nde 
gelecek, Kırgız Türkçesi’nde ise şimdiki zaman ve geniş zaman için kullanıldığı 
görülür. Ayrıca Lobnor ağzında ve Uygur Türkçesi’nde öğrenilen geçmiş zaman 
için kullanılan -ġan/gen, ķan/-ken eki, Kırgız Türkçesi için söz konusu değildir.

Üç lehçe arasında kip eklerinin arasındaki diğer farklılık, isim çekim eklerinde 
görüldüğü gibi, eklerin çeşitliliğidir. Lobnor ağzında, Kırgız Türkçesi’nde 
olduğu gibi, düz ünlülü kip eklerinin geniş yuvarlak ünlülü şekilde kullanılması 
yaygındır. Bu ek çeşitliliği, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zamanda, emir-
istek çekiminin teklik ve çokluk birinci şahıslarda ve şart kipinde görülür. Hatta 
daha da ileri giderek Lobnor ağzı, görülen geçmiş zaman eklerini, düz dar ünlülü 
eklerin dışında (Kırgız Türkçesi’nde bu tür ekler kullanılmaz) -do/-dö, -to/-tö 
şeklinde de kullanır.

Lobnor ağzında bir diğer farklılık tasarlama kiplerinden gereklilik çekiminde 
görülür. Lobnor ağzında Uygur Türkçesi’nde olduğu gibi gereklilik çekimi        
-mak/-mek kerek şeklinde yapılır. Kırgız Türkçesi’nde ise sadece -mak/-mek eki 
kullanılır.

Basit fiil çekiminde görülen bir diğer özellik sadece Lobnor ağzına hastır. Eski 
Türkçe’de gelecek zaman için kullanılan -ġay/-gey, -ķay/-key eki Lobnor ağzında 
da gelecek zaman için kullanılır. Uygur ve Kırgız Türkçelerinde bu ek gelecek 
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zaman için kullanılmaz. Ayrıca Lobnor ağzını Uygur ve Kırgız Türkçelerinden 
farklı kılan özellik, gelecek zaman çekiminde kullanılan -a/-e;    -y eklerinin 
yanında, teklik 1. şahıs çekiminde görülen -anı/-éni/-ini/-yni ekleridir: Mesela, 
suyaynimén “soracağım”, kéléni mén “geleceğim, döneceğim” vb.

Birleşik çekimlerden hikâye ve rivayet şekilleri her üç lehçede de i-~e- 
fiilleriyle yapılmaktadır. Ancak, Lobnor ağzında ve Uygur Türkçesi’nde -idi~édi 
çekimi, Kırgız Türkçesi’nde -ele şeklindedir.

Lobnor ağzında geçmiş zamanın hikâyesi Uygur Türkçesi’nde olduğu gibi 
yapılır: (-v idi) barividim “varmıştım” / (-ġan idi) be(r)genidi “vermişti” vb. 
Kırgız Türkçesi’nde ise farklı olan özellik, Uygur Türkçesi’nde ve Lobnor 
ağzında öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi için kullanılan -ġan idi şeklinin 
görülen geçmiş zaman hikâyesi için kullanılmasıdır. Geniş zamanda hikâye 
çekimi her üç lehçe için ortaktır: -ar édi ~ -ar idi 

Lobnor ağzındaki geçmiş zamanda rivayet iki şekilde yapılır. Birinci tipteki 
çekim (-ġan iken) her üç lehçe için ortaktır. İkinci tipteki çekim ise (-(i)ptiken) 
Uygur Türkçesi ile ortaktır. Ayrıca -vatadiken ekli şimdiki zamanın rivayeti 
ve idiken ekli gelecek zamanın rivayeti aynı şekilde Uygur Türkçesi’nde de 
kullanılmaktadır. 

Lobnor ağzındaki tasvir fiilleri Uygur Türkçesi’nde olduğu gibi kullanılır. 
Ancak Uygur Türkçesi’nden farklı olan özellikler de bulunmaktadır. Lobnor 
ağzında yeterlilik için kullanılan -p + al- şekli, tezlik için kullanılan -p + al-, ķal-, 
at-, et-, ber-, két-, sürerlik için kullanılan p + tur-, oltur-, yür-, yat- şekilleri Uygur 
Türkçesi’nde görülmez.

Sıfat-fiil ve zarf-fiillerin durumu ile ilgili her üç lehçe için şu sonuçları 
gösterebiliriz: Lobnor ağzındaki -mış/-miş, -ġan/-gen, -ar/-er, -r, -maz/-mez, -ġu/-
gü sıfat fiil ekleri Uygur Türkçesi için de geçerlidir. Kırgız Türkçesi’nde ise bu 
eklerden sadece -ġan/-gen, -maz-/mez, -ar/-er, -r ekleri kullanılır.

 Lobnor ağzındaki -a/-e, -y, -p, -may/-mey, -ġalı/-geli, -ķalı/-keli, -ġuçe/-
güçe, -ķuçe/-küçe, -ġunçe/-günçe, -masķa/-meske, mastın/-mestin, ġanda/-gende, 
-ķanda/-kende, -ġanġa/-genge, -ķanġa/-kenge zarf-fiil ekleri Uygur Türkçesi için 
de geçerlidir. Kırgız Türkçesi’nde ise bu eklerden sadece -a/-e, -p, -gıça/-giçe, 
-ganda/-gende, -gança/-gençe, -galı/-geli ekleri kullanılır.

III. Kelime Bilgisi

S. E. Malov ve M. Osmanov’un adı geçen eserlerinde yer alan metinlerden 
tespit ettiğimiz 8.000 civarındaki kelime, Lobnor ağzının kelime hazinesinin 
zengin olduğunu gösteren unsurlardır. Bu kelimelerin pek çoğunun etimolojik 
denemeleri yapıldığında, Eski Türkçe ile ilişkileri kesin olarak ortaya çıkmaktadır. 
Uygur ve Kırgız Türkçelerine nazaran Lobnor ağzında Arapça, Farsça ve 
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Moğolca kelimeler son derece fazladır. Ayrıca, Çince kelimelere ve az da olsa 
Rusça kelimelere rastlamak mümkündür. 

Lobnor ağzında bulunan bazı kelimelerin, Uygur Türkçesi’nde değil Kırgız 
Türkçesi’nde kullanıldığı, bazı kelimelerin ise Kırgız Türkçesi’nde değil, 
Uygur Türkçesi’nde kullanıldığı görülmektedir. Fakat bir araya topladığımız 
kelimelerin anlamlarını tespit ederken ve ayrıca gramer açısından örnekleri 
karşılaştırmalı olarak incelemeye çalışırken, Lobnor ağzı için verilen kelimelerin, 
daha çok Uygur Türkçesi için ortak olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, Uygur ve 
Kırgız Türkçelerinde olmayıp sadece Lobnor ağzında görülen kelimeler de yer 
almaktadır.

SONUÇ

Sonuç olarak, dil bilgisi özellikleri bakımından Lobnor ağzı, Uygur ve Kırgız 
Türkçeleri esas olarak bir birlik oluşturur, fakat birtakım farklılıklara sahiptirler. 
Lobnor ağzının ses bilgisi yönünden bazı özellikleri Uygur Türkçesi ile, bazı 
özellikleri ise Kırgız Türkçesi ile ortaktır. Ancak ses bilgisi bakımından Kırgız 
Türkçesi’nin en belirgin özelliği olan yuvarlaklaşma olayı, Lobnor ağzında 
görülse de, bugün bütün kelimeler için geçerli olduğu söylenemez. Şekil bilgisi 
ve söz varlığı bakımından Lobnor ağzı, daha çok Uygur Türkçesi’nin özelliklerini 
taşımaktadır. Böyle olmasına rağmen, Lobnor ağzının kendine has özelliklerinin 
mevcut olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela, ilgi ve yükleme hâli eklerinin -ni 
ekiyle gösterilmesi, yuvarlaklaşmanın ve ünsüzlerdeki benzeşmenin güçlü oluşu, 
gelecek zaman çekimi için -eni ekinin kullanılışı vb.

Lobnorların dili, oldukça karışık bir yapıdadır. Lobnor ağzı, Kırgız Türkçesi 
ve Uygur Türkçesi ile pek çok benzerliği bünyesinde barındırdığı hâlde, ne yazık 
ki gerek ülkemizde gerekse yurt dışı literatüründe bu konuda çok az çalışıldığı 
görülmektedir. Bu nedenle Lobnor ağzını daha da detaylı olarak incelemek 
gerekir.

Ayrıca, Doğu Türkistan’ın Lobnor bölgesinde yapılan nükleer denemeler, 
sadece bu bölge halkı için değil aynı zamanda radyoaktif atıkların yayıldığı Orta 
Asya’nın Doğu Kazakistan bölgesi ve Orta Asya’nın kuzey bölgeleri için büyük 
bir tehlike taşımaktadır. 
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