Hemen Yayınlanmak Üzere

İstanbul'da, 24 Nisan 2015 günü, Ermeni Soykırımının
Mağdurları ve Soykırımdan Hayatta Kalanlar Şerefine,
"DİLEK AĞACI" başlıklı, halk katılımına açık bir sanat
ritüeli planlanıyor.
(İstanbul, 10 Nisan 2015) — Project 2015 ve Anadolu Kültür'ün bugün yaptığı bir
açıklamada, ermeni soykırımının yüzüncü yılını anmak amacıyla, İstanbul'un Taksim
Meydanında düzenlenecek açık hava etkinlikleri kapsamında, resmi anma törenlerinden
önce, halk katılımına açık bir sanat ritüelinin icra edileceği belirtildi. Katılımcılar Ermeni
Soykırımının mağdurlarına ve soykırımdan hayatta kalanlara saygılarını sunmak için
"Dilek Ağacına" kumaş şeritleri bağlayacaklar.
Kültürel ve sanatsal etkileşimin gelişmesi amacıyla faaliyet gösteren, İstanbul Merkezli
bir kurum olan Anadolu Kültür'den Osman Kavala, "Dilek Ağacı'mızın, Taksimde
başlatılmasından sonra, kendine ait bir yaşamının olmasını ve birlikteliğimizin ve
anımsadığımızın bir simgesi olarak, geçmişte Ermeni varlığının bulunduğu şehirleri
ziyaret etmesini istiyoruz," diyor.
Ünlü çağdaş sanatçı Hale Tenger tarafından bu etkinlikler için özel olarak, tasarlanan
dilek ağacı 24 Nisan'dan sonra iki hafta boyunca, Anadolu Kültür'ün sergi salonu
Depo'da, daha sonra da Türkiye'nin başka yerlerinde sergilenecek.
Dilek Ağacı ritüeli, Ermeni soykırımının yüzüncü yılını anmak amacıyla sivil toplum
örgütleri tarafından planlanan ve dünyanın dört bir köşesinden gelecek çok sayıda
Ermeninin de katılacağı bir dizi etkinlikliğin bir parçası.
Project 2015'in yürütme kurulu üyesi Nancy Kricorian, "New York'tan büyükannemin
önlüklerinden birinden yaptığım bir kurdeleyi getireceğim," dedi. "Büyükannem Mariam
Kodjababian Kricorian 1915 soykırımından hayatta kalanlardan biri ve bu kurdeleyi
İstanbul'daki dilek ağacına bağlamak, onun yaşamına sunulmuş bir hediye olacak."
Dilek Ağaçları, geçmişi ağaçların kutsal nesneler olarak görüldüğü pagan dönemlere
dayanan bir Ermeni geleneği. Bugün bile, bir çok eski kilise avlusunun ve yol üstü
kiliselerinin yakınlarında, üzerine bağlanmış paçavralarla süslenmiş ağaçlar görmek
mümkün. "Dilek ağaçlarına" bu paçavraları insanlar bağlıyorlar; her bir paçavra,
bağlayan kişinin kabul edilmesini arzu ettiği bir dileğini veya duasını temsil ediyor.
Dilek ağacı geleneği sadece Ermenilerle kısıtlı değil. Anadoluya ait bir pratik olmanın
yanı sıra, dilek ağaçları İskoçya ve Hong Kong gibi birbirinden çok uzakta olan bir çok
yerde bulunabiliyor. Dilek ağacı fikri, çağdaş pratik için, Yoko Ono gibi sanatçılar

tarafından güncellendi ki, kendisinin Dilek Ağacı, New York Modern Sanatlar
Müzesi'nin bahçesinde, 2010 yılında sergilenmişti. Climate Ribbon Project de (İklim
Kurdelası Projesi), Eylül 2014'de, New York'daki halkın iklim yürüyüşü sırasında aynı
metaforu kullandı.
Project 2015, çok sayıda Ermeni'nin tarihi yüzüncü yıl anma etkinliklerine katılmak için
Türkiye'ye gelmesini sağlayan, Amerika merkezli bir örgüt.
Project 2015 ve planlanan anma etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için:
http://www.armenianproject2015.org/
Facebook: https://www.facebook.com/ArmenianProject2015
Twitter: @2015_Project
Sorularınız:armenianproject2015@gmail.com
Anadolu Kultur hakkında daha fazla bilgi için:
http://www.anadolukultur.org/en/
Facebook: https://www.facebook.com/anadolukultur
Twitter: https://twitter.com/anadolu_kultur
Ermeni soykırımı hakkında daha fazla bilgi için:
http://www.armenian-genocide.org/genocidefaq.html
Daha fazla bilgi için:
In Istanbul, Asena Günal (Türkçe, İngilizce): +90 (212) 292 39 56 – 57;
asenagunal@depoistanbul.net
In New York, Nancy Kricorian (İngilizce, Fransızca): 1-646-234-8529 (cep);
nkbookgroup@gmail.com. Twitter: @nancykric
In Florida, Sarah Leah Whitson (İngilizce, Ermenice, Arapça): +1-718-362-0172 (cep);
sarahleahwhitson@yahoo.com. Twitter: @sarahleah1

