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Mekan	  Tahsis	  ve	  Lojistik	  Suport desteği:
Düzenleyen:	  

•  "Özümüz bir "gel-‐git"lere zincirlemeyse
Kaçınılmazdır seninle yeniden buluşmak
Paylaşacağımız daha nice  değerler var...
Gene  geleceğin sana New  York”
– Sanatın Labirentlerinde,	  Sayfa 194	  |	  İstanbul,	  24	  Haziran 1994

•  “Üçbinyıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik
yaşayan insandır.”  
Johann  Wolgang von  Goethe  (1749  – 1832)
•  "Dünyayı yönlendiren güçler,  güvercin kanatlariyla gelir.”
– Friedrich  Nietzsche  (1844  – 1900)”
– Işık Yollarında ara bölümlerdeki sözlerden...



SANATVE  KÜLTÜRÜZERİNE  GENEL  BİR  TANIM

  . SANAT  ve KÜLTÜR  >  İnsani ve sürdürülebilir gelişmenin temeli ve en  yüksek çıtasıdır.  
SANATIN  LABİRENTLERİNDE

  Birkaç KültürTanımı:  Tarihsel,  toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi vemanevi
değerler ile bunları yaratmada,  sonraki nesillere iletmede kullanılan,  insanın doğal ve toplumsal
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü,  hars,  ekin.  (İzzet Benice)

Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.  (Salah  Birsel)

Muhakeme,  zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan
biçimi. (Mehmet  Kaplan)  

  Bireyin kazandığı bilgi “Tarih kültürü kuvvetli bir kişi.”

https://www.turkedebiyati.org/kultur-‐nedir-‐kultur-‐hakkinda-‐kultur-‐anlami/



SANAT  VE KÜLTÜR:
SANAT:  DÖNÜŞTÜRÜRVE ELEŞTİRELDİR.    

KÜLTÜR,  YAŞAMINTÜM KOORDİNATLARINDA  HER  BİR BİREY,  AİLE,  TOPLULUKTAKENDİNİ FARKLI  TANIMLAR.    
TOPLUM,  DİN,  DİL,  IRK,  ÜLKE,  COĞRAFYA,  KITA BENZERİ   ÇOK FARKLILIKLAR -‐ DEĞİŞKENLIKLERGÖSTERİR.

  Kültürün,  yaşamile tüm ilişkilerin damıtılmış olarak bir romana,  öyküye,  
şiire,  resme,  heykele,  müziğe,  dansa,  operaya,  baleya,  tiyatroya,  filme,  
belgesele;  kısacası İNSANIN  YAŞAMLA,  GEÇMİŞ-‐BUGUN  VE  GELECEK  
ekseninde ve TÜM  EYLEMLERİNİN    ve de  İLİŞKİLERİNİN tercih edilen
bir kanal,  araç,  ortam vemedya ile birdüşünsel ya da  görsel bir ürüne
veya bir performansa dönüştürülmüş olmasıdır,  SANAT.    

  Bir başkadeyişle,  SANAT;    Yaşama,  Algı,  Duygu,  Birikim,  Tarih,  
Gelenek,  Töre,  Din  benzeri her  alanda kısaca İNSANIN  KENDİ  OLMA  
ARAYIŞINDA  VE  İNSAN  OLMA  YOLCULUĞUNDA  BİR  ARAÇTIR  DA  
DENEBİLİR! SANAT,  yaşamın her  alanındaki kültürel olgu ve değerlerin
topluma yeniden bir dönüşümü ve farklı alanlarda da  bir ifade-‐anlatım
biçimidir.  Bu  bağlamda,  KÜLTÜR  VE  SANAT  ya da  SANAT  ve KÜLTÜR  
birbirinden ayrılamaz.  Sürekli doğurur,  çoğaltır ve dönüştürür.  

KültürünÖzellikleri:

1.  Millidir.
2.  Tarihidir.
3.  Özgündür.
4.  Ahenkli bir bütündür.
5.  Canlı ve tabii bir varlıktır.
6.  Özü değiştirilemez.
7.  Milletin ortak malıdır.

https://www.turkedebiyati.org/kultur-‐nedir-‐kultur-‐hakkinda-‐kultur-‐anlami/



2016 1995,  Tükenmistir. 2017

SANAT–KÜLTÜRE,  
bu kitaplar çerçevesinde ve kısaca BM-‐19.  madde bağlamında değinelim:  



BİRLEŞMİŞ	  MILLETLER'İN	  1949’da	  İMZALAMIŞ	  OLDUĞU	  
İNSAN	  HAKLARI	  BEYANNAMESİ’NİN	  “DÜŞÜNCE	  ÖZGÜRLÜĞÜ”NE	  

İLİŞKİN	  19.	  MADDE’sine,	  yeniden	  bir	  değinelim:
Madde 19-‐ Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır.	   Bu	  hak
düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek,	  ülke sınırları söz konusu olmaksızın,	  
bilgi ve düşünceleri her	  yoldan araştırmak,	  elde etmek ve yaymak hakkını gerekli
kılar.	  
•Bu	  çerçevede,	  insanın önceki kendini tanıma ve bireysel gelişme aranışlarınada,	  bu
kitaplardakimisi 30	  yıl önce çeşitli dergilerde yayınlanmış sanat yazılarının;
kimisi ise 33	  yıl öncesinden takvim sayfaları arasında kalmış şiirlerinde	  bireysel boyutta
BM’nin 19.	  Maddesinin hayata geçirilmiş olduğunun da	  bir kanıtıdır.	  
•	  Çünkü,	  duyguyu,	  yaşamı,	  tecrübeyi,	  düşleri ve düşünceyi özgürce ifade etmek ekmek kadar,	  
su kadar ve hatta nefes almak kadar en	  temel yaşamsal ihtiyaçlardan olup sürdürülebilir
sağlıklı ve verimli bir yaşamın da	  temel kaynağıdır.	  



YAŞAM  VE KÜLTÜR,  SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİ
GELİŞMENİN  TEMELİDİR  

  •  Yeryüzünde tüm kötü ve karanlık işler,  terör eylemleri,  silah-‐uyuşturucu-‐insan kaçakçılığı benzeri,  
PARA'nın izini.sürün ("Follow  the  MONEY");

•  Eğer başka gezegenlerde yaşamı bulmak istiyorsanız,  SU'yun izini sürün (Follow  the  WATER);

•  Kendi tam  kapasite potansiyelinizi ortaya çıkartmak,  onu yasama,  çevrenize,  ülkenize ve
insanlığa dönüştürmek istiyorsanız;   içgüdünüzü,  içinizdeki ve hayatın içindeki IŞIĞIN  izini sürün
(Follow  the  both  inner  and  external  LIGHT  – B.Ü.).

Kısaca mesleki ve yaşamsal hayallerinizden vazgeçmeyin.  
Kararlılı olun ve her  türlü görünen ve görünmeyen engellere karşı,  azimle çalışmaya devam edin.  
Genel-‐geçer,  günlük kriterlere takılmayın.
Kararlı olun ve iç-‐ruh-‐beden ve kafa bütünlüğü ve özgürlüğünü ISKALAMAZSAK,  belki ancak o  
zaman  KENDİMİZ  olabiliriz,  
MUTLU  ve SAĞLIKLI  insanlar olabilir ve etrafımıza da  bir ışık olabilir ve diğer insanlara da  olumlu
etkiler yapabiliriz.   Çünkü,  MUTSUZLUK  gibi MUTLULUK  da  bulaşıcıdır



•  Bugün olduğukadar bizim ve insanlığın yakın ve uzak geleceğini doğrudan ilgilendiren tüm alanların Anayasaları,  
Türkiye'nin de  kuruluşundan,  1945  yılından itibaren taraf ülke-‐devlet üye olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler
tarafından yapılmaktadır.

Birleşmiş Milletler vizyon ve amaçları,  her  birimizi,  her  bir aileyi,  toplumuve ülkeyi doğrudan ilgilendiren ve
"sürdürülebilir"  gelişme ve kalkınma ve dünya barışını hedefler.  
"Sürdürülebilir Gelişme veKalkınma”nın gerek ülkedüzeyinde ve gerekse dünya genelinde sağlanabilmesinin ve
gelişmişlik-‐gelişmemişlik çerçevesinde ki tüm insani sorunların küresel düzeyde çözümünün de  yegane kanalı ve
umudur,  Birleşmiş Milletler..

Biz,  gerekTürk ve gerek her  bir dünya vatandaşı ve her  birimiz,  bu kararların ülkemiz çapında gerçekleşmesini talep
etmeliyiz.  Çünkü,  ülke olarak imzalamış ve ülkemizde uygulanmasını da  dünya platformunda taahhüt etmişiz.    Aksi halde
ülkemiz,  tüm ülkeler ve Dünya Barışı ve Barış Kültürü tehdit altındadır.  

SANAT-‐KÜLTÜR  
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİ GELİŞMENİN  TEMELİDİR



•  IŞIK  YOLLARINDA  şiir kitabı,  BİREYSEL  TARİH  AÇISINDAN  DÜN  VE  BUGÜNÜN  RUHSAL  
BİR  ANATOMİSİDİR.

•  DÜŞÜNSEL  BOYUTDA  İSE  DAHA  İYİ  VE  İNSANCIL  BİR  GELECEĞE  ÖZLEM  İLE  
O  GELECEĞE  ŞİMDİDEN  BİR  SAHIP  ÇIKMA  GİRİŞİMİ  VE  ÖNERİSİDİR...  

•  Şu an  ve insanlık tarihinde bütün yaşanmışlık anlarının toplamıdır;     
geçmiş-‐bugün ve gelecek de  tümbir ŞİMDİler toplamından oluşur.  

•  Yarın,  yakın ve uzak geleceğin daha iyi olması,  ailenin,  sürdürülebilir gelişmenin
sağlanması ve insanlığın da  sürdürülebilmesi;  

•  bize ve "ŞİMDİ"ler de  ne  yaptığımız;   yaşama,  insanlık tarihi,  birikimi,   kısaca
insanlığa ve yeryüzüne ne  kadar sahip çıktığımıza bir o  kadar da  bağlıdır
YARINLAR  VE  GELECEK.



KİTAPLARDAN KISAALINTILAR

  •  Bu  sunumu kitaplarkısa alıntılar ve şiirlerle bitirmek istiyorum:

1.  EN  KUTSALI  YARATMAK>  “En  KutsaliÜretmek,  sayfa 53

  “Yeniden Başlamak”,  sayfa:  216  

  "Hayatın bir armağan olarak sunuluşundakiöz'ü,  düşüncelerive düşleri gerçekleştirebilmek ve
onların gerçekleşebildiği oranda çiziyorum yeryüzündekiportremi.”
En  KutsalıYaratmak (1994)  |  Sayfa:  217

2.  Sanatın Labirentlerinde >  sayfa 21,  25,  183,  195

3.  Işık Yollarında
•  Güçsüzlüğe Paydos>  sayfa 21  |  Ölü Canlar,  1986,  sayfa 29  
•  Bir ÇıkışArıyorum >  sayfa 47  |  OlmayanYer 73/74
•  YıldızTozu sayfa 109  |  Işık Yollarında >  sayfa 110

  ▶️▶️▶️ Interaktif▶️



Bundan tam	  bir yıl önce bugün İstanbul'dakızkardeşimGülcan'ın evinde ve aile içinde 13	  Ekim 2017	  akşamında;	  
(2	  Temmuz 2018’de)	  Tanrı'nın Rahmetine kavuşmuşolan kızkardeşimOlcay'ın 51.	  Doğum Günü ile 2	  Ekim'	  2017'de	  
henüz yayınlanmış olan şiir kitabım#IşıkYollarındanın çıkışını ailece birlikte kutlamıştık.	  	  […]	  Hayatın ne	  tuhaf
DÖNENCELERİ	  var...	  Bugün,	  yine 13	  Ekim 2018'de	  bu kez İstanbul	  değilNew	  York’ta #SanatınLabirentlerinde
kitabımla birlikte #IşıkYollarında şiir kitabımüzerine aynı	  gündebir söyleşi ve imza günü için bir aradayız…	  

Bu	  sabah ve bugün
ve her	  daim
düşüncelerimde ve
anılarımdasın
canım kızkardeşim
Olcay...	  
Işıklar içinde uyu...	  
Seni çok
özlüyoruz...



www.lightmillennium.org

ŞİMDİ,    SÖZ  SİZİN!
İNTERAKTİF BÖLÜM

E-‐posta:  
bircanünver@lightmillennium.org
contact@lightmillennium.org
İletişim@ışikbinyili.org

@ISIKYOLLARINDA  #ISIKYOLLARINDA
@LIGHTMILLENNIUM  #LIGHTMILLENNIUM
@BIRCANUNVER  #BIRCANUNVER
@ISIKYOLLARINDA  #ISIKYOLLARINDA

Teşekkür▶️



THE LIGHT MILLENNIUM’A,	  MANHATTAN’IN KALBİNDE BU	  
GÜZEL MEKANI	  TAHSİS	  VE	  LOJİSTIK	  DESTEK	  İLE	  

BU	  SUNUMU	  YAPMA	  OLANAĞINI	  SAGLADIĞI	  İÇİN:
  •  Sn.  GÜL  TÜRKMENOĞLU’na,  General  Manager,  The  Benjamin  Hotel  & Regional  Vice  President  of  Operations,  Denihan
Hospitality  Group
•  Ryan  McGHEE,  Daniel  REDLINGER,  Bastian  BOGHOFF,  The  Benjamin  Hotel  &  Teknik Kadrosuna;
•  Programa katılankonuşmacılarımıza;  Açılış Konuşmasını yapanSEVGIN  OKTAY ile
Sanatın Labirentlerinde kitabının sunusunu yapanDr.  HANDE  SUBAŞILAR’a; 
•  The  Light  Millennium’un gönüllü ekibi;
ALİ  SARIKAYA,  Set  Fotoğrafçısı,  ATATÜRK  NY  Arts  &  Culture  Center;
MİNE  TAKIL,  Etkinlik Asistanı &  YÜKSEL  BAŞARIR,  Kitap Sorumlusu;   
LMTV  Çekim Ekibi;  ASHRAF  ALİ  ve GORDON  KELLY’e; 
Ayrıca,  bu etkinliği tanıtımda sizlere ulaşmada ve sosyal medya paylaşımlarıyla destekleri için:  
Mine  Takıl,  Yüksel Başarır,  Günay Menekşe,  Aysel Topraklı,    Bingül Sevimli,  Feray Girgin ile
Kaya  Büyükataman/Turkish  Forum'a;  ve Betty  Oktay’a
set-‐up daki destegine;  ayrıca
Hepinize bu programa katılarak vermiş olduğunuzdestek için
ÇOK  TEŞEKKÜR  EDİYORUZ.  

www.lightmillennium.org – www.turkishlibrary.us – www.isikbinyili.org –www.turkishlibrary.us 
E-‐posta:  bircanünvert@lightmillennium.org – EVENT@lightmillennium.org @bircanünver#bircanünver#lightmillennium  
@lightmillennium@IŞIKYOLLARINDA#IŞIKYOLLARINDA  #SANATIN  LABİRENTLERİNDE  @TurkishLibraryMuseum



YENİ  KİTAPLARLA  YENİDEN  BULUŞMAK  DİLEĞİYLE...
HEPİNİZE  ÇOK  TEŞEKKÜR  EDİYORUM.

WWW.LIGHTMILLENNIUM.ORG

WWW.TURKISHLIBRARY.US

WWW.ISIKBINYILI.ORG

@bircan.unver #bircanunver@lightmillennium
@isikyollarinda #IşıkYollarında #SanatınLabirentlerinde
#lightmillennium  @turkishlibraryus

“Var olan tek bir serüven vardır o	  da	  insanın kendi öz'üne doğru yaptığı
yolculuktur;	  ve bunda ne	  zamanın,	  ne	  uzayın ne	  de	  olguların bir anlamı kalır.”
– Henry  Miller  (1891  -‐ 1980)  #IşıkYollarında (sayfa 143)


