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TÜRKİYE ERMENİLERİNİN KÜLTÜREL KİMLİKLERİNİ 

KORUMASINI SAĞLAYAN FAKTÖRLER 

 KOMŞUOĞLU, Ayşegül 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu bildiride hedeflenen Lozan Anlaşması ile Müslüman olmayan azınlıklara 

verilen hakların bu azınlık gruplarının kimliklerini korumaya etkisini 

araştırmaya yönelik bir projenin ilk adımı olarak, Türkiye Ermenilerinin 

kimliklerini korumaya yardımcı olan faktörlerden Türkiye’de Ermeni 

kültürünün yeniden üretimine destek olan iki tanesini ele almak ve 

gözlemlerimizi aktarmaktır. Bu iki faktör eğitime devam eden Ermeni okulları 

ve Ermeni toplumuna ait organizasyon ve derneklerdir. Lozan Anlaşması ile 

varlıklarını sürdüren okullar özellikle Ermeni dili açısından, dernekler ve 

organizasyonlar ise özellikle kültürel faaliyetler ve toplumun bir araya 

gelmesine katkıları açısından kültürel kimliği koruma anlamında etkindir. Bu iki 

faktör ele alınırken Türkiye Ermenileri üzerine Kasım 2004-Mayıs 2005 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan bir araştırmanın verileri kullanılacak ve 

özellikle Ermeni kadınlarının çabaları, kültürün yeniden üretimini sağlamaları 

açısından vurgulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel kimlik, Ermeni kimliği, Türkiye Ermenileri, 

azınlıklar.  

ABSTRACT 

With the establishment of the Turkish Republic in 1923, the Armenians left 

in the borders of the young Republic became Turkish citizens. But the 

Armenians and two other groups, the Jews and the Greeks were defined as a 

“minority” with the treaty of Lausanne signed in 1923 between the Turkish 

government and the allies after the establishment of the Republic. Today 

Turkey’s Armenians are estimated at 60.000 and they are mostly living in 

Istanbul. Their Armenian identity is still very dominant relative to the national 

identity and many Armenian citizens of the Turkish Republic strongly consider 

themselves Armenians. In this study we will try to explore the effect of 

Lausanne Treaty on the cultural existence of Armenian community in Turkey 

by using the findings derived from the field survey conducted in Istanbul from 

November 2004-May 2005 among this Armenian community.  

The legal status of Armenians designed by the Treaty of Lausanne gave them 

the opportunity to establish their own schools, religious and secular 

organizations, to teach younger generations the Armenian language, to publish 

books and newspapers in Armenian, to worship in their churches etc. These 

regulations helped them to live as a community, to maintain their cultural 
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values, i. e. to prolong Armenian identity. The scope of the study is limited to 

understand the effect of the schools and organizations.  

Key Words: Cultural identity, Armenian identity, Turkey’s Armenians, 

minorities. 

GİRİŞ 

Lozan Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli yerini, 

Türkiye’nin azınlık gruplarının tanımlaması ve statülerini belirlemesi açısından 

da sürdürür. Anlaşma bir bakıma devletin vatandaş tanımının sınırlarını 

çizmekte ve ülkedeki etnik/dinsel grupların azınlık kelimesi ile hukuksal 

ilişkisini ortaya koymaktadır.1 Bugün Lozan Anlaşmasının azınlıklara getirdiği 

hak ve ayrıcalıklardan yararlanan üç grup Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bunlar 

Ermeniler, Rumlar ve Musevilerdir.2 Türkiye’de ikinci büyük Müslüman 

olmayan azınlık grubu olan Süryaniler Müslüman olmamalarına rağmen bu üç 

grubun yararlandığı düzenlemelere dâhil olmamışlardır. Bu çalışma Süryani 

toplumu ile Ermeni toplumunu, Lozan anlaşması ile tanınan hakların 

kullanımdaki farkları temel alarak, karşılaştırmayı hedefleyen bir projenin ilk 

adımı olarak hazırlanmıştır.3 Eğitim ve örgütlenme hakları devletçe korunan 

etnik grupların kimliklerini korumakta daha başarılı oldukları iddiası 

çerçevesinde şekillenen bu proje her iki grubun kültürel kimliklerini 

korumaktaki başarısını karşılaştırmayı hedeflemektedir.  

Lozan Anlaşması’nın 40. maddesi, ülkedeki Müslüman olmayan azınlıkların 

“serbestçe kendi dillerini kullanmak ve kendi dinlerinin gereğini yerine 

getirmek hakkına sahip olarak, masraflarını kendileri karşılayarak, her tür hayır 

kurumu, dinsel ve toplumsal kurum, her türden okul ya da eğitim ve öğretim 

amaçlı başka kuruluş kurmak ve denetlemekte eşit hak sahibi olacaklar”ını 

söylemektedir. 4 Bu 40.madde uyarınca eğitime devam eden Ermeni okulları ve 

Ermeni dernek, organizasyon ve vakıfları, Ermeni kültürünün yeniden üretimini 

sağlayarak Ermeni kimliğinin korunmasını etkilemektedir. 5 Bu çalışmanın 

sınırları, Kasım 2004 tarihinde başlayıp Mayıs 2005’te tamamlanan bir projenin 

                                                 
1  Ürer, L., (2003), Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları. İstanbul: Derin Yayınları.  

2 Museviler ve Türk kimliği ilişkisi için bkz.: Toktaş, Ş., (2006), “The Conduct of Citizenship in 

the Case of Turkey’s Jewish Minority: Legal Status, Identity and Civic Virtue Aspects”, 

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 26 (1), 121-133; Toktas, Ş., 

(2005),“Citizenship and Minorities: A Historical Overview of Turkey's Jewish Minority”, The 

Journal of Historical Sociology, 18 (4), 394-429.  

3 Süryaniler ile ilgili kısıtlı literatürde Süryani eğitim kurumları üzerine yapılmış bir çalıma vardır. 

Bkz.: Atalay, Talip., (2005), “Lozan Antlaşması Öncesi ve Sonrasında Süryani Eğitim 

Kurumları”, Kamu Hukuku Arşivi, Mart, 63-69.  

4  Lozan Anlaşması’nın metni için bkz.: Meray, S., (1973), Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar 

ve Belgeler 2. Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları.  
5  Okullar ile ilgili diğer madde, Lozan Anlaşması’nın 41. maddesidir.  
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verilerinin Lozan Anlaşması ile azınlıklara tanınan haklar ve ayrıcalıkların 

kültürel kimliğin korunması ile olan ilişkisinin ortaya konulması ile çizilmiştir. 6 

Günümüz Türkiye Ermenilerinde Kimlik: Ermeni Kimliğine Vurgu 

238 denek ile yapılan yüzyüze görüşmeler sırasında edindiğimiz izlenimler 

ve anket sonuçları, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin Ermeni kimliklerini 

korumaya eğilimli olduklarını göstermektedir.7 Ermeni kelimesi görüşmecilerin 

cevap vermeyenler ve anlamsız cevaplar dışarıda bırakıldığında % 82.98’inin 

cevabında yer almıştır. Görüşülen bireylerin yalnızca % 4.63’ü kendini yalnızca 

“Türk” kelimesi ile tanımlamaktadır.  

Ulusal kimliğin Türkiye Ermenilerinin kimlik tanımlamalarında geri planda 

kalmasının nedenlerden ilki, Müslüman Türklerin ve Türk devletinin dinsel 

azınlıkları algılama biçimi ve ulusal kimliğin tanımında etnik ve dinsel vurgu 

olarak görülebilir. İkinci bir neden, Ermenilerin hem Türk Cumhuriyeti’nin 

                                                 
6 Dr. Ayşegül Komsuoğlu ve Dr. Birsen Örs tarafından yürütülen, İstanbul’da yaşayan 228 

Ermeni ile derinlemesine ve yüzyüze görüşmeye dayanan bu araştırma, temelde dört bölümden 

oluşmaktadır. Bu dört başlık “Türkiye Ermenilerinin Genel Profili”, “Sosyal, Kültürel ve 

Dinsel Bağlar”, “Türkiye Ermenilerinin Siyasal Profili” ve “Türkiye Ermenilerinin Ordu 

Algısı”dır.  
7 Araştırma, İstanbul’un 10 semtinde, 7 ay sürede gerçekleştirilmiştir. Bu semtler The 

neighbourhoods are Bakırköy-Merkez, Bakırköy-Ataköy, Bakırköy-Yesilköy, Bahçelievler, 

Şirinevler, Samatya, Kumkapı, Şişli, Beyoğlu-Taksim, Üsküdar-Bağlarbaşı, and Kadıköy. ’dür. 

Araştırmada bugün sosyal bilimlerde tercih edilen bir yol izlenmiş, aynı anda hem kalitatif hem 

de kantitatif yöntemler kullanılmıştır. Ulaşılan bireylerle hem derinlemesine görüşme yapılmış 

hem de aynı anda görüşmenin sınırlarını belirlememize yardımcı olan bir anket formu 

doldurulmuştur. Her bir görüşme yarım saatten dört saate kadar uzanan geniş bir zaman 

cetvelinde gerçekleşmiştir. Araştırma için örneklem seçimi, Türkiye Ermenilerin nüfusunun ve 

bir örneklem oluşturmakta kullanabilecek yerleşim yeri, cinsiyet, eğitim durumu gibi 

bilgilerinin resmi olarak kullanıma açık bir biçimde kayıtlı olmaması nedeniyle alışılmış 

örneklem belirleme yöntemlerini dışında bir yöntemle yürütülmüştür. İlk olarak Türkiye 

Ermenilerinin kiliselerini, okullarını, derneklerini ve yayın organlarını içeren bir liste 

yapılmıştır. Diğer bir liste ise her iki araştırmacının kişisel olarak ulaşabildiği Ermeni 

komşular, arkadaşlar, öğrenciler gibi kişilerden oluşturulmuştur. Bu kişiler ve adresler yoluyla 

ulaşmayı hedeflediğimiz bireylerin dağılımı, topluluğun gerçekte varolan görüntüsüne uygun 

kılabilmek için toplum hakkında bilgili ve topluma ilgili olduğunu düşündüğümüz yerel Ermeni 

siyasetçiler, bir Ermeni gazetesinin yayın yönetmeni, Ermeni Patrikhanesinin de facto yönetim 

kurulunu oluşturduğunu düşündüğümüz bazı isimler ve Ermeni entellektüeller ile görüşmeler 

yapılmıştır. Bu bilgili ve ilgili olduğunu düşündüğümüz bireylerin yanısıra örneklemin 

olabildiğince sağlıklı olmasını sağlamak için, yaptığımız görüşmelerin birçoğunda Ermeni 

toplumunun genel profili hakkındaki bireysel gözlemleri sorulmuştur. Örneklemin sağlıklı 

olması için izlenen diğer yol ise tüm araştırma süresi boyunca araştırmacılar olarak kişisel 

gözlemlerimize başvurmaktır. Araştırma örnekleminde cinsiyet, yaş, meslek grubu dağılımına 

özellikle dikkat edilmiştir. Görüşmeler sırasında iki farklı yol izlenmiştir. İlk yöntem listemizde 

varolan isimler ve bu isimler ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ilişki kurduğumuz diğer 

isimler ile rendevulaşmak ve bireyi tespit edilen saatte ve yerde ziyaret etmektir. Bu şekilde 

yirmi civarında kartopu elde edilmiştir. Diğer yöntem ise listemizde yeralan dernekleri, okulları 

ve işyerlerini randevusuz olarak ziyaret etmek ve araştırmaya katılmak isteyip istemediklerini 

sormaktır. Bu şekilde yeni bireylere ulaşılmış ve bu bireyler yeni görüşmelere yol açmıştır.  
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kuruluş aşamasında hem de Cumhuriyet kurulduktan sonra yaşadıkları 

zorluklarla ilgilidir.  

Bu bildirinin konusu olan; Lozan Anlaşması ile eğitime devam eden Ermeni 

okulları ile Ermeni toplumun ait organizasyon ve dernekler, bireylerin 

kendilerini nasıl tanımladıkları üzerinde doğrudan değil kültürel kimliği koruma 

bağlamında dolaylı olarak etkin olan faktörlerdir. Bu iki faktör ele alınırken 

özellikle Ermeni kadınlarının (kadınların kültürlerin koruyucusu oldukları 

teorisi temel alınarak) bu iki faktörle ilişkili çabalarına kültürün yeniden 

üretimini sağlamaları açısından yer verilecektir.  

Okullar, Dernekler, Organizasyonlar ve Kültürel Kimliğin Korunması 

Rumlar ve Musevilerle birlikte Ermenileri de “gayrimüslim azınlık” olarak 

tanıyan Lozan Anlaşmasının, diğer gruplar gibi Ermenilere de sağlamış olduğu 

bazı haklar ve ayrıcalıklar -kimlik tanımı çerçevesinde Ermeni olmayı sürdüren 

bu bireylerin-Ermeni toplumunun bireylerinin “Ermeni olmaya” devam 

etmelerini yardımcı olmuştur. Gözlemlerimiz Lozan Anlaşması’nın sağladığı 

hak ve ayrıcalıklar açısından Ermeni okulları, dernekleri, vakıfları gibi 

kurumların bu süreçte rol oynadığını göstermiştir.  

Bugün, Türkiye’de Ermenilerin 35’i İstanbul’da, 8’i Anadolu’da olmak 

üzere 43 kilisesi, İstanbul’da 18 okulu, 1 hastanesi, 2 yetimhanesi, 3 vakfı, 18 

kültürel ve eğitim derneği, 1 gençlik kulübü, 2 spor kulübü, biri haftalık ikisi 

günlük 3 gazetesi bulunmaktadır.  

Okullar, genç nesillerin Ermeniceyi öğrendikleri, dolayısıyla Ermeni 

kimliğinin canlı tutulmasını sağlayan kurumlar olarak ayrı bir öneme sahiptir. 

Türkiye Ermenilerinin bugün İstanbul’da yerleşen nüfusunun büyük bir 

bölümünün bir Ermeni okulunda eğitim gördüğü söylenebilir. Araştırma 

sırasında görüşülen 228 bireyin 183 (% 80.3) tanesi eğitim hayatının herhangi 

bir döneminde bir Ermeni okuluna devam ettiğini söylemiştir. Ermeni okulunda 

eğitim görmeyenlerin büyük bir bölümü İstanbul’a Anadolu’da göç etmiş ve 

eğitim gördüleri yılları Anadolu’da geçirmiş bireylerdir. Bu bireylerin, 

İstanbul’a göç sonrasında, çocuklarının bir Ermeni okuluna devam etmesi ve 

Ermenice öğrenmesi açısından nüfusun geneline göre daha özenli oldukları 

gözlenmiştir.  

İstanbul’da varlığını sürdürebilen okullar Anadolu’dan İstanbul’a göç 

sürecinde de rol oynamıştır. Anadolu’daki nüfusun azlığı ve dağınıklığı 

nedeniyle bölgede varolan okulların kapanmış olması eğitim çağındaki 

çocukların ve gençlerin Ermeni dilinin öğrenebilecekleri ve/veya 

geliştirebilecekleri Ermeni okullarından uzak kalmalarını getirmiştir. Görüşülen 

228 kişiye, eğitim hayatlarının herhangi bir döneminde bir Ermeni okulunda 

okuyup okumadıkları sorulduğunda bu soruya cevap veren 226 kişiden İstanbul 

doğumlu olan 163 kişinin yalnızca 11 (% 6. 74) tanesi bu soruya hayır cevabı 

vermiştir.oysa İstanbul dışında doğan 63 kişinin 32 (% 50.79)si herhangi bir 
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Ermeni okulunda eğitim görmemiştir. Bu sorunun çözümü İstanbul yatılı 

okulların varlığı ile çözülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda görüşmeler sırasında 

en çok hatırlanan ve üzerinde durulan okul “Tıbrevank” adlı yatılı erkek 

okuludur. Bu okulun İstanbul’a göçte bir basamak görevi de gördüğü 

söylenebilir. Tıbrevank’a gelen çocuklar, gözlemlediğimiz kadarıyla, genellikle 

memleketlerine dönmemişler, İstanbul’da iş sahibi olmuşlar, ailelerini 

İstanbul’a getirmişler ve/veya İstanbul’da aile kurmuşlardır. Bu yatılı okullar 

sayesinde Anadolu’da asimile olabilecek bireyler Ermeni toplumun bir parçası 

olmaya devam etmişlerdir. Ermeni yetimhanelerinin de benzer bir işlev gördüğü 

söylenebilir.  

Anadolu’da Ermeni okulu olmayan bölgelerde yetişen bireyler için bugün 

kendini nasıl tanımladığı ile Ermeni okulunda eğitim görme arasında doğrudan 

bir ilişki kurulamaz. Bu nedenle Ermeni okullarına devam etme ile kendini 

Ermeni olarak tanımlama arasında doğrudan bir bağ kurulmamalıdır.okullar 

yukarıda değinildiği gibi genç nesilleri bir araya getirme, Ermeni dilini öğretme, 

yan kurulusları ve organizasyonları ile toplumun ilişkisine katkıda bulunma ve 

Ermeni kültürünün aktarma açısında kültürle kimliği destekleyen bir faktör 

olarak rol oynarlar. Bugün nufusun büyük bölümünün Ermenice konuşabiliyor 

olmasında okulların rolü büyüktür. Görüşülen 228 bireyden 198’i Ermenice 

bildiklerini söylemiştir. (Ayrıntılar için bkz. : Tablo 1) 

Tablo 1: Ermenice Bilme 

                                        Kadın Erkek 

Cevap Yok 1 2 

Evet 100 98 

Hayır 7 20 

Toplam 108 120 

Özellikle genç Ermeni anneler, çocuklarının en azından ilköğretimlerini bir 

Ermeni okulunda yaparak Ermenice öğrenmeleri konusunda oldukça hassas 

davranmaktadırlar. Hatta birçok aile, Ermenice bildikleri hâlde çocukları olana 

kadar evde Ermenice yerine Türkçe konuştuklarını, ancak çocuk sahibi olduktan 

sonra evde Ermenice konuşmaya özellikle dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir.  

Okul aile birlikleri ise Ermeni toplumunun okullar ile olan ilişkisinde önemi 

rol oynayan derneklerdir. Bu birlikler hem okulların ihityaçlarının 

karşılanmasında hem de bireysel aktif çalışmalar ile okulların daha iyi hizmet 

vermesine yardımcı olmaktadır. Birçok okul-aile birliğinde Anadolu kökenli 

Ermeni ailelerin kadınlarının daha aktif olduğu gözlenmiştir. Bu aktifliğin gene 

bu bireylerin kendilerinin sahip olamadığı bir imkâna çocuklarının sahip olması 

nedeniyle okullara daha fazla destek olma çabasından ileri geldiği düşünülebilir.  
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Hem okullar hem de dernek, organizasyon ve vakıflar, yukarıda vurgulandığı 

gibi, Ermeni toplumun farklı bireylerinin bir araya gelmesini sağlayarak toplum 

içi iletişimi kuvvetlendirmektedir. Görüşülen 228 bireyin 154 (% 67.54) tanesi 

arkadaşları arasında Ermenilerin oranını yüzde elli ve üstü olarak göstermiştir. 

43 (% 18. 8) tanesi ise bu oranı yüzde doksan ve üstü olarak cevaplamaktadır. 

(Ayrıntılar için bkz. : Tablo 2) 

Tablo 2: Arkadaşlar Arasında Ermenilerin Oranı 

  Kadın Erkek 

Cevap Yok 1 3 

%90 üstü 25 18 

%70- %89  24 20 

% 50- %69 25 42 

%30-% 49 19 23 

%30 altı 14 14 

Toplam  108 120 

Derneklerin diğer bir önemli rolü ise kültürel etkinlikler ile kültürün yeniden 

üretimine yaptıkları katkıdır. Örneğin tiyatro faaliyetleri hem birçok yaş 

grubuna bir araya gelme imkânı sağlamakta, bu biçimde toplum içi iletişimi 

güçlendirmektedir. Ermenice sergilenen oyunlar ise hem Ermeni dilinin daha iyi 

kullanımına katkıda bulunmakta ve Ermeni edebiyatının canlı kalmasına 

yardımcı olmaktadır. Günlük hayatta; gazeteler, tabelalar ve televizyon gibi 

onlarca farklı alanda görsel olarak tekrarlanan Türkçenin dışında anadilleri olan 

Ermneiceyi günlük konuşma dışında bir biçimde kullanmak çocuk ve gençlerin 

dil ile bağlarını olumlu etkileyen bir faktördür.  

Genç Ermeni annelerinin hafta sonlarının önemli bir kısmını, çocuklarını 

resim, müzik, satranç, bale gibi kursların verildiği çeşitli derneklere götürerek, 

diğer Ermeni çocuklarla sosyalleşmelerini sağlamak için harcadıklarını 

gözlemlemek, hem bu kurumların Ermeni kültürünün yeniden üretimini 

sağlamada ve Ermeni kimliğini canlı tutmada ne kadar önemli olduğunu, hem 

de ailelerin bu konuda ne kadar hassas olduğunu göstermesi açısından oldukça 

ilginçtir.  

Birçok dernekte, çocuklar dışında anneler için de etkinlikler bulunmaktadır. 

Farklı hobi kursları bu tür etkinliklere örnek verilebilir. Bu tür faaliyetlerin de 

benzer biçimde toplum içi iletişimi arttırdığı düşünülmelidir.  

Bireyleri bir araya getiren her türlü etkinliğin diğer bir etkisi ise toplum içi 

evliliklerin devam etmesini sağlayacak tanışmaları ve arkadaşlıkları 

sağlamalarıdır. Bütün azınlık gruplarında toplum içi evlilikler azalıp içinde 

yaşanan geniş gruplarda evlilikler arttığında asimilasyon kaçınılmaz hâle gelir. 
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Bu nedenle modern toplumda, gençlerin daha önceki kuşaklara göre çevre ile 

iletişimin arttığı düşünüldüğünde etnik grubu içi birlikteliklerin giderek 

zorlaştığı söylenebilir. Örneğin ilk ve orta öğretimini bir Ermeni okulunda 

yapsa da yeni kuşaktan bireylerin üniversite ve sonrası çalışma hayatında çok 

daha dışa açık bir hayat sürdürdükleri gözlenmektedir. Bu durunda toplum içi 

sosyal etkinlikler evlilik ile sonuçlanabilecek bir birliktelik şansını 

arttırmaktadır. Vurgulanabilecek diğer bir nokta ise, özellikle yakın dönemde 

Anadolu’dan göç etmiş ailelerde Anadolu’nun muhafazakârlığının yerel 

kültürün etkisi ile devam etmesidir. Bu nedenle sosyal etkinliklere sahne olan 

dernekler özellile kızların dışarı ile iletişiminde rol oynamaktadır.  

SONUÇ YERİNE 

Ermeni toplumu üzerinde yapılan araştırmanın kısaca aktardığımız sonuçları 

ve gözlemlerimiz, Lozan Anlaşması ile Ermeni toplumuna tanınan hak ve 

ayrıcalıklar kapsamında varlıklarını sürdüren okul, organizayon ve derneklerin 

varlığı ile Ermeni toplumunun kültürel değerlerinin korunması/yeniden 

üretilmesi arasında ilişki kurulabileceğini göstermiştir. Ermeni okulunda eğitim 

görme ve dernek/organizasyonlarda aktif olma ile bireyin kimlik tanımında 

Ermeni olmaya referans vermesi arasında doğrudan bir ilişki kurmak mümkün 

olmasa da, tüm bu kurumlar Ermeni toplumunun dillerini korumaları ve toplum 

içi ilişkileri desteklemeleri ve bu şekilde toplumun azınlık olduğu bir bütünde 

asimile olmadan varlığını sürdürmesine katkıları açısından dolaylı olarak 

etkindir. Lozan Anlaşması çerçevesinde okul ve dernek/organizasyonlarını açık 

tutma ile kültürün devamı arasında bir ilişki kurulabildiğine göre, bu çalışmanın 

ikinci adımı Lozan Anlaşması’nın Müslüman olmayan azınlıklara sağladığı 

olanaklardan bugün yararlanmayan Süryani grupları ele almak ve her iki 

toplumun kimliklerini korumak konusunda farklı noktalarda olup olmadığını 

görmektir. Örneğin Süryani dilinin kullanımı ile Ermeni dilinin günümüzde bu 

toplumlar tarafından kullanımının karşılaştırılması ve ulaşılan sonuçlar, bu iki 

grubun kültürün en önemli ögelerinden biri olan dil konusundaki durumlarını 

bize gösterebilir. Bu sonuç ulus devletlerin farklı kültürleri korumak 

konusundaki uygulamalarının kültürlerin korunması ve yeniden üretimi 

açısından ne kadar etkin olduğu konusundaki araştırmalara bir katkı 

sağlayabilir.  

 


