Hemen Yayınlanmak Üzere

İstanbul'da Ermeni Soykırımı Hakkında Çığır Açacak
Konferans
Project 2015 ve DurDe'nin Yüzüncü Yıl Anma Etkinlikleri kapsamında, İstanbul Bilgi

Üniversitesi, Tarih Vakfı ve UCLA tarafından konferans düzenleniyor
(İstanbul, 17 Mart 2015) — Dünyanın farklı köşelerinden gelen akademisyenler, 26
Nisan 2015 günü, "Ermeni Soykırımı: Kavramlar ve Karşılaştırmalı Perspektifler"
başlıklı bir konferansa katılmak üzere, İstanbul Bilgi Üniversitesinde buluşacaklar.
Konferans İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Vakfı ve Los Angeles'taki Kaliforniya
Üniversitesi (UCLA) Modern Ermeni Tarihi Kürsüsü'nün eş sponsorluğunda
düzenleniyor.
Konferans, Türkiye'de insan hakları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü
olan DurDe ve dünyanın farklı köşelerindeki Ermenilerin Türkiye'de yapılacak tarihi
anma törenlerine katılmaları için örgütlenmelerine yardımcı olmak amacıyla ABD'de
faaliyet gösteren bir grup olan Project 2015'in, Ermeni Soykırımının yüzüncü yılını
anmak üzere düzenledikleri bir hafta sürecek etkinliklerin bir parçası.
Tarih Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Bülent Bilmez, "bu
konferans, Ermeni Soykırımının yüzüncü yılında, bu soykırıma ilişkin gerçeklerin ve
tarihin eleştirel yönlerini ele almak isteyen akademisyenlere çok önemli bir fırsat
sunuyor," diyor. "Ermenilerin ve Türkiye'de yaşayan diğer halkların ortak tarihleri
hakkında açıkça konuşmanın — ki bunun her zaman mümkün olabildiği söylenemez —
toplumumuzun geçmişiyle yüzleşmesine yardımcı olacağını umuyoruz."
Konferansa katılacak akademisyenler arasında Norman Naimark, Jay Winter, Dirk
Moses, Müge Göçek, Cathie Carmichael, Keith Watenpaugh, Uğur Ümit Üngör ve
Mehmet Polatel de var. Toplantıda Soykırım karşılaştırmalı bir perspektifle tartışılacak,
çocukların tehciri irdelenecek ve soykırımın tarih-yazımında ne şekilde haritalandığı ve
kolektif ve tarihsel bellekte ne şekilde anıldığı ve muhafaza edildiği incelenecek.

Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nin (UCLA) Tarih Bölümü'nün Modern
Ermeni Tarihi Richard Hovannisian Daimi Kürsüsü Başkanı Sebouh Aslanian "Ermeni
Soykırımının tarihçiler tarafından tartışılmasını isteyenlere diyoruz ki: İstanbul'a tam da
bu amaçla geliyoruz," şeklinde konuşuyor ve devam ediyor: "Türkiye'de Ermeni
Soykırımı ile ilgili eğitime ve bilgi birikimine bizim yapacağımız katkı, tarihsel
kayıtların açıkça ve özgürce tartışılması olacak."
Project 2015 konferansa bir otobüs servisi organize edecek. Otobüs Intercontinental
Otelinden saat 9:15'te hareket edecek ve 7:30'da aynı noktaya geri dönecek.
Etkinlikten sonra, Bilgi Üniversitesi tarafından, isteğe bağlı olarak, bir akşam yemeği
de düzenlenebilecek.
Konferans, bilgilerini armenianproject2015@gmail.com adresine yollayarak ve kayıt
formunu doldurarak kayıt yaptıran tüm Project 2015 katılımcılarına açık olacak.
Konferansı izlemek isteyen diğer katılımcıların daniel.ohanian@bilgi.edu.tr adresine
yazması gerekiyor.
Konferansın tam programına Mart sonu itibariyle, şu adresten ulaşılabilecek:
www.bilgi.edu.tr/en/news-and-events
Project 2015 anma etkinliklerine katılmak amacıyla Türkiye'ye gitmek isteyen öğrenciler
için seyahat bursları da veriyor.
Konferans hakkında daha fazla bilgi için:
İstanbul'da, Daniel Ohanian (Ermenice, Fransızca, Türkçe, İngilizce):
daniel.ohanian@bilgi.edu.tr
Los Angeles'da, Sebouh Aslanian (İngilizce, Ermenice): sebouhaslanian@gmail.com
Bilgi ve Tarih Vakfı hakkında daha fazla bilgi için: www.bilgi.edu.tr/en,
http://tarihvakfi.org.tr ve www.facebook.com/tarihvakfi
Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nin (UCLA) Tarih Bölümü'nün Modern
Ermeni Tarihi Richard Hovannisian Daimi Kürsüsü hakkında daha fazla bilgi için:
http://modernarmenianhistory.history.ucla.edu.

Project 2015 hakkında daha fazla bilgi ve planlanan anma etkinliklerinin tam listesi için:
www.armenianproject2015.org and www.facebook.com/ArmenianProject2015. Twitter:
@2015_Project. Sorularınız için: armenianproject2015@gmail.com
DurDe hakkında daha fazla bilgi için: www.durde.org ve
www.facebook.com/yuzyillik.yuzlesme. Twitter: @DurDeTr

