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Değerli canlar;
Geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılında “ihtiyacı olduğunu” ifade
ederek Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfımıza başvuran
53 üniversiteli gencimize, 9 ay süreyle burs verilmesini sağladık, aracılık ettik.
Başlangıçta 15 öğrenciye burs vermeyi hedeflediğimiz halde
53 öğrenciye bu imkânı sunmamızda elbette ilk olarak sizlerin teveccühü
sonra da Vakfımızın doğru bir projeye imza atmasıyla mümkün olabilmiştir.
Vakıf Yönetimi olarak bu bilinçli, saygın tavrınız nedeniyle sizlere içtenlikle
teşekkür ederiz.
Bizler, sizlerle ortaklaştığımız bu proje kapsamında buluşmak,
bir gencimizin elinden tutmak, hayata tutunmaya çalıştığı yıllarında imdadına
yetişmek, cebine mütevazı bir harçlık koymak, kitap, defter, okul harcı,
otobüs-servis bedeli gibi giderlerinden birini üstlenmek, güven vermekten
büyük mutluluk duyduk ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmaktan onur duyduk.
Bu saygın projeyi bizlerle birlikte yaratan, güç ve umut veren, başarmamızda
en büyük paya sahip olan ve burs bedelini eksiksiz karşılayan sizlere
müteşekkiriz.
Sorunumuzun farkında olan sizlerin de takdir edeceğiniz üzere,
„İlimden
gidilmeyen
yolun
sonu
karanlıktır“
sözünden
hareketle
karanlıktan çıkmanın tek yolu ülkemize-milletimize eğitimli insan yetiştirmektir.
Bu nedenle Vakıf Yönetim Kurulu olarak geçtiğimiz öğretim yılında her şeyden
daha çok eğitime ve insana yatırım yapılmalıdır diyerek, neredeyse bütün
mesaimizi eğitim alanına hasrettik.
Nihayet, sizlerden aldığımız güçle 2016-2017 ders yılında iki önemli
projemizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bunlardan ilki yine ihtiyaç sahibi üniversiteli gencimize 9 ay süresince
ayda 200 TL burs vereceğiz. Bu projemizi Avusturya Alevi İnanç Toplumu,
çeşitli kişi ve sonradan katılmasını umduğumuz-beklediğimiz kurumlarla
ortaklaşarak yürüteceğiz.
Bu arada aramıza katılacak yeni dostlarımız için burs verme politikamız
ve yöntemimizin diğer benzer burs projelerinden çok temel bir farkı var;
biz, burs ihtiyacı olan öğrencilerimizin kurumlarımıza başvurusunun ardından,
öğrencinin başarısı, devamlılığı ve ihtiyacı olup-olmadığı kriterlerine bakıp,
olumlu karar verdikten sonra kendisini görmeye bile gerek duymaksızın,
banka ve iletişim bilgilerini alıyor, burs vermeyi taahhüt eden kardeşimize
iletiyor ve aradan çekiliyoruz. Yani burs bedeli bizim aracılığımızla değil,
burs veren gönüllümüz tarafından ilgilisine direkt ulaştırılıyor.
İkinci olarak üniversite eğitimi sonrasında mastır eğitimini başarıyla
bitirmiş, herhangi bir üniversitede Alevilik-Bektaşilik konusunda doktora eğitimi
alan beş gencimize de doktora süresince devam etmek kaydıyla
aylık 500 TL katkıda bulunulması planlanmaktadır.
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Sizlerinde hak vereceğiniz üzere projelerimizden ilki; henüz üniversite
eğitimine yeni başlamış yavrularımızın, elinden bir nebze olsun tutarak katkıda
bulunmaktır. Diğeri ise Alevilik Bektaşilik alanını çalışmayı düstur edinmiş,
bu konuda akademik bir çabanın içine girmiş Doktora bursiyerlerini teşvik ve
ödüllendirerek tarihsel ve kültürel benliğimize dair eserlerin vücuda getirilmesini
sağlamaktır.
Değerli canlar;
Geçen yıl burs veren canlar “kim burs verdi” sorusunu önemsemediler
ve
büyük
çoğunlukla
isimlerinin
açıklanmasını
bile
istemediler.
Bu yüzden yazdığımız bu metinlerde kişi isimleri yer almamaktadır.
Bu itibarla “Hizmet seyir için değil, Hak için ola” düsturunuz, yaklaşımınız ve
örnek duruşunuz için ayrıca teşekkür ediyor, ortak projemizin başarısı için
katkılarınızı bekliyoruz.
Demokratik-laik,
evrensel
insan
haklarının
egemen
Türkiye hayalinde de ortaklaşmak dileğiyle saygılarımız sunuyoruz.

olduğu

Ankara / Viyana
20/ 08/2016

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve
Eğitim Vakfı adına

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI)
ve Hızır Avusturya Yardım Kuruluşu adına

Murtaza DEMİR

Zöhre DOĞAN
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