Hemen yayınlanmak üzere
Project 2015 İstanbuldaki Anma Etkinlikleri İçin Öğrencilere Burs Veriyor.
Avrupadan ve Birleşik Devletlerden öğrenciler, Türkiye'deki Ermeni Soykırımı
hakkında akademik çalışmalar yapmak için İstanbul'a gidecekler.
(Los Angeles, 6 Nisan 2015) – Project 2015'ten bugün yapılan bir açıklamada, Project
2015'in on farklı üniversitede okuyan öğrencilere Ermeni Soykırımını anma etkinliklerine
katılabilmeleri için 30.000 USD tutarında burs verdiği belirtildi. Portekiz'deki Calouste
Gubenkyan Vakfı ve İsimsiz bir Britanyalı vakıf da, burslar için mali destek verdi.
Project 2015 her iki kuruma da müteşekkir olduğunu belirtti. Birleşik Devletler'de
faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olan bu grup, tarihi yüzüncü yıl anma
etkinliklerine çok sayıda Ermen'nin ve Amerikalı'nın katılımını sağlamak için çaba
sarfediyor. Project 2015 Ermeni Soykırımının mağdurlarının anısına saygı sunmak ve bu
soykırımdan hayatta kalanların direncini takdir etmek için anlamlı bir fırsat yaratmak
amacıyla, Türkiye'de faaliyet gösteren DurDe ile birlikte çalışıyor.
Project 2015'in yürütme kurulu üyesi ve Davis'teki Kaliforniya Üniversitesi
Profesörlerinden Heghnar Watenpaugh, "bu burs imkanını sağladığımız için çok
mutluyuz, zira kendilerini soykırımı ve insan haklarını çalışmaya adamış öğrenciler,
gelecekte içinde bulundukları toplulukların vatandaşları arasında lider rolleri
üstlenecekler," şeklinde konuşuyor ve devam ediyor: "Bu öğrencilerin İstanbul'daki anma
etkinliklerine katılacak olmaları, hem bu yıl, hem de sonraki yıllarda anlamlı değiş tokuş
ve etkileşimlerin gerçekleşebilmesi için çok büyük bir umut vaat ediyor."
Öğrencilerin bursa hak kazanabilmek için, her bir üniversitenin kendi gereklilikleri ile
uyumlu, mümkünse o üniversitenin müfredatı kapsamında ve bir üniversite profesörünün
gözetimi altında bağımsız bir akademik çalışma planı hazırlaması gerekiyordu. Burslar,
aralarında UCLA, UC Davis, UC Berkeley, Columbia Üniversitesi, Stanford Üniversitesi,
Central European University, Touro Üniversitesi, Viadrina Avrupa Üniversitesi ve
Hacettepe Üniversitesi'nin de bulunduğu, Amerikan, Avrupa ve Türkiye üniversiteleri
tarafından sağlandı. Burs alan öğrencilerin tamamı değil ama çoğunluğu Ermeni kökenli.
Planlanan araştırma projeleri anma etkinliklerini tarih, insan hakları hareketleri, müzik ve
ses, belgesel film yapımı, kişisel ve kolektif tarihler ve gazetecilik merceklerinden
inceleyecekler. Bazı öğrenciler, bu projeleri, Doktora tezlerinin bir parçası olarak
yürütecekler.
Project 2015 yürütme kurulu üyesi ve UCLA profesörlerinden Sebouh David Aslanian,
"Öğrencilerin İstanbul'a oradaki akranları ile etkileşime girmeleri ve hayatlarındaki
önemli öğrenme anlarından biri olabilecek yüzüncü yıl anma etkinliklerine katılmaları
için gitmelerini istiyoruz," diyor. "Destekçilerimizle birlikte, sadece Ermeni Soykırımının
anlamlı bir şekilde anılmasına değil, hakikat, adalet ve onur arayışına da bir yatırım
yapıyoruz."

Öğrencilerin bir çoğu Türkiye'ye hayatlarında ilk defa gidecekler. Burs alan ve Ermeni
Soykırımından hayatta kalanlardan birinin torunu olan bir öğrenci şunları yazdı: "Project
2015 bana, ailemde atalarımın ülkesine geri dönen ilk kişi olma ve Türkiye'deki durum
ile ilgili bir bakış açısı edinme fırsatı verecek."
Project 2015 ve planlanan anma etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgi için:
http://www.armenianproject2015.org/
Facebook: https://www.facebook.com/ArmenianProject2015
Twitter: @2015_Project
Sorularınız için: armenianproject2015@gmail.com
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