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Bu  bülten,  5  Ekim  2017  tarihinde  kitaba  ilişkin  sayfa  sonundaki  bağlantılarla  güncellenmiştir.  

KİTAP  TANITIM  |  ARKA  KAPAK    
IŞIK  YOLLARINDA,  Bircan  Ünver'in  ilk  şiir  kitabıdır.    Bu  kitap  ile  hep  gidilmek  istenilen-düş’lenilen  yeni  bir  yer  değil,  
binyıllık  bir  yaşama  arzusuna  uzanan  ve  Türkiye-Amerika-Türkiye  ekseninde  oluşan  bir  imbikten  süzülmüş  olan  şiirlere  yer  
verilmiştir.  ‘Dünya  barışı’na  talep  ile  başlayan  ve  “kendini  aşma”  arayışları  ve  duygusal-sosyal  ‘iç  hesaplaşmalar’  ile  ‘ışıklı  
yollarda  dans’  ve  ‘binyılı’  aşan  yaşama  düş’lerine  kadar  uzanan  şiir  ve  şiirsel  günceler  ile  bir  ‘deneme’den  oluşmaktadır,  bu  
kitap.  ‘Bireysel  tarih’  çerçevesinde  ise  33  yılı  aşkın  bir  zaman  dilimini  aşan  ‘içsel’    olduğu  kadar  yaşamsal  bir  yolculuğun  da  
izdüşümlerini  içermekte  olan  şiirler;;  üç  ana  başlıkta  sunulmuştur.  Bölüm  başlıkları  ise  şöyledir:    
1.  Güçsüzlüğe  Paydos      
2.  Hesaplaşmalar  da  Güzeldir  ya  da  Sevmek,  Beklentisizliktir    
3.  Işık  Yollarında  
Bu  şiir  kitabı,  "İçindeki  ışığı  arayan  tüm  yeryüzü  dostlarına..."  bir  armağandır.  
  
  
“Çıkış  noktasından  
Öz'ünden  bağımsızlaşarak  
Gün  ışığına  çıkma  güdüsü
          ve  dürtüsüyle...  
An'lık  olan  bir  duygu,  
          algı,  çağrışım  ya  da    
          bir  düşüncenin  
dün-bugün  ve  geleceğin  buluştuğu    
tek  bir  durum  halinde  
kendini  kalıcı  kılma  çabasıyla  
birlikte  
hayatın  iz  bırakan    
bir  ışık  yelpazesidir  de  
bu  kitapta  yer  alan  şiirler…”  
  

  

Yazar  hakkında:  Bircan  Ünver'in  sanat  alanında,  "En  Kutsalı  Yaratmak"  (1995,  Say  Yayınları)    
ve  "Sanatın  Labirentlerinde..."  (2016,  Kişisel  Yayın)  olmak  üzere,  sanat-kültür  alanında  iki  basılı  
kitabı  vardır.  "Işık  Yollarında"  ise  şiir  alanında  bir  ilk  olmakla  birlikte,  üçüncü  kitabıdır.  Amerika'da,  
"The  Light  Millennium  (Işık  Binyılı)  vizyon  ve  felsefesini,  ilk  kez  1999  yılında  sanal  ortamda  tanıttı.  
2001  yılında  ise  kurucu-başkan  statüsüyle  resmen  kurumsallaştırmış  olup,  multi-medya  çalışmalarını  
da  bu  çatı  altında  toplamıştır.  "Yaşamın  her  kesitinde  ve  yediden-doksana,  düşünce  özgürlüğü  ve  
yayın  hakları"  ilkesiyle,  özellikle  2005  yılından  itibaren  de  STK/NGO  statüsüyle  ve  Birleşmiş  Milletler  
kapsamında,  "insan  hakları-insanı  gelişme  hakkı"  üzerinde  yoğunlaşmıştır.  "Kamu  yararına  
televizyon  yapım  ve  yayıncılığı"  alanında  ve  "The  Light  Millennium  Television  -  LMTV"  bünyesinde  
150’ye  yakın  orijinal  program  üretmiş  olup,  Amerika  kapsamında  bir  çok  ödül  kazanmıştır.  Düşünsel  
çalışmalarına  çok  yönlü  ve  multi-medya  platformlarda  devam  etmekte  olan  Ünver,  1989  yılından  
itibaren  Türkiye-Amerika  arasındaki  "gel-git"lerle  birlikte,  çalışmalarını  yoğun  olarak,  New  York  
merkezli  sürdürmekte  olup,  son  iki  kitabında  çalışmalarına  ise  İstanbul  merkezli  ağırlık  vermiştir.  Hiç  
bir  iddiası  olmadan,  yaşamın  içinden  geçilen  zaman  tünelinde,  şiir  ve  şiirsel  günceler  yazmaya  devam  
etmiştir.  Bunlardan  bir  bölümü,  ilk  kez  bu  kitap  ile  gün  ışığına  çıkartılarak,  ilgilisine  sunuluyor.  
@isikyollarinda  #isikyollarinda  @bircanunver  #bircanunver    |  Yönetiminde  olan  web  siteleri  ise  
şöyledir:    www.lightmillennum.org  -  www.isikbinyili.org  -  www.turkishlibrary.us  -  www.unngoga.org  

SİPARİŞLERİNİZ  İÇİN:  
https://www.saykitap.com/BSWeb/KitapDetay.aspx?kID=107119&kitapAdi_I%C5%9F%C4%B1k_Yollar%C4%B1nda;;    
KitapYurdu.Com  ve  Idefix.Com  siteleri  aracılığıyla  temin  edebilirsiniz.  | DAĞITIM  e-posta:  dagitim@saykitap.com  
Bircan  Ünver’in  diğer  kitapları  için:   https://www.saykitap.com/BSWEB/UrunKategori.aspx?yazar=3222  
––  Ayrıca,  bu  kitap,  Say  Yayınları  standında,  36.  İstanbul  Kitap  Fuar’ında  4-12  Kasım  2017  tarihleri  arasında  ilgilisine  
sunulacaktır.  
Önemli  not:  Bu  kitabın  satışından  elde  edilecek  gelirin  %50’sinin  IŞIKBİNYILI.  ORG  Derneği’ne  bağışlanacağı  yazarı  tarafından  taahhüt  
edilir.  Yazar  e-  iletişim:  bircan@isikbinyili.org  veya  bircanunver@lightmillennium.org  |  Mobile:  0542-292-9224  
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