KAPADOKYA KÜLTÜR DERNEGI KAPADOKYANIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

DÜNYA DA BÝR ÝLK ÞÝÝR BORSASI
Ekleyen kapadokya
Perþembe, 18 Aralýk 2008

Dünyada bir ilk/Yavuz NUFEL yazýyor

Borsa deyince bono ve tahvillerin alýnýp satýldýðý, görkemli binalar aklýmýza gelir&hellip;
-Döviz ticareti için döviz borsalarý;
-Pamuk fiyatlarýnýn belirlendiði pamuk borsalarý;
-Altýn fiyatlarýnýn belirlendiði altýn borsalarý;
-Hububat fiyatlarýnýn belirlendiði borsalar olmak üzere her türlü ticari mallarýn ve enstrümanlarýn ticaretinin yapýldýðý yerlerdir
borsalar&hellip;.
Borsanýn düþmesi iþadamlarýný, yatýrýmcýlarý, hükümetleri kara kara düþündürürken; yükselmesi ekonomide canlýlýk, yatýrým
hükümetlere rahat nefes; iþadamlarýna yeni yatýrým demektir&hellip;
Yine ekonomiden bahsedeceðimi, küresel kriz çare arayacaðýmý sanmayýn sakýn; ben kiiiim, ekonomi yazarlýðý kim!
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***
Merkezi Almanya´da bulunan Kapadokya Kültür Derneði
ile Ürgüp FM´in Nevþehir Valiliði´nin himayesinde düzenlediði 3. Kapadokya Þiir Þöleni´ne onur konuðu olarak davet edildim&hel
Yurtiçi ve yurtdýþýndan onlarca þairin katýldýðý þölen, 28 Kasým 2008 Cuma günü Ürgüp Sinema ve Kongre salonunda start ald
Þiire gönül vermiþ Nevþehir Vali yardýmcýsý Mustafa Kemal Keskin, Ýl Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa, Nevþehir Üniversitesi R
Dr Filiz Kýlýç ve öðretim görevlileri; Ürgüp Kaymakamý Recep Soytürk baþta olmak üzere bütün mülki ve idari amirlerle birlikte K
halký tam tekmil oradaydý&hellip;

***
Festival çerçevesinde bir de þiir yarýþmasý düzenlenmiþ&hellip;
Bence festivale katýlan, þiire gönül vermiþ herkes birinciydi&hellip;
29 Kasým günü ise önce Avanos´ta, bir þiir dinletisi gerçekleþti&hellip;
Festivale Kapadokya dýþýndan gelen þairlerin haricinde tek Avanoslu, Avanos Belediye Baþkaný Dr. Mustafa Körükçü´ydü..
Hem tek dinleyicimiz hem de ev sahibimiz olan Belediye Baþkaný Körükçü, onlarca þairin þiirlerini dinleyerek bir ilke imza attý
Þaireleri birer çiçekle onore eden baþkan; bir bardak çay bile ikram etmeden bizleri uðurladý!..
Sokaklardaki Avanoslularýn böyle bir etkinlikten haberleri olmadýðýný öðrendik Sayýn Körükçü&hellip; Seçim telaþýndan olsa g

***
Ayný günün akþamý ise Nevþehir Ticaret Borsasý salonunda gerçekleþen þiir dinletisi, dünyada bir ilk&hellip; Ticaret Borsasý´nd
dinletisi kimin fikri ise kutlamak gerek&hellip;
Benden önce þiirlerini okuyan þairleri dinlerken dünya literatürüne girmesini ümit ettiðim kelimeleri bulmuþtum: ÞÝÝR BORSASI&
Ya da bir baþka deyiþle: Dünyanýn ilk þiir borsasý Nevþehir´de açýldý&hellip;
Borsa Baþkaný ( sunucu) Zeynep Köþker, bizler de yatýrýmcýydýk&hellip;
Hisse senedi, tahvil, altýn, gümüþ, pýrlanta, elmas deðil; bu borsaya acýlarýnýzý, sevinçlerinizi, hasretlerinizi, sevdalarýnýzý, da
aþklarýnýzý, duygu ve düþüncelerinizi, hayallerinizi yatýrýyorsunuz&hellip;
Yatýrýmlar, insanlýk için insanlýk adýna deðer kazanýyor/kazanacak!

***
Bu iþ, kürek iþi deðil; yürek iþi kýsaca&hellip;
Þiirin, dostluðun, dünyada kalýcý huzur ve barýþýn meþalesi Nevþehir ÞÝÝR BORSASI´nda atýlýdý, Darýsý diðer illerimizin baþ
Uzun vadede mümkün görünmese de Allah korusun, "Þiir Borsasý" gün gelir tepe taklak giderse, iþte o an insanlýðýn sonudur!
"Güzel insanlar güzel atlarýna binip&hellip;" gitmemiþler, yürekleri avuçlarýnda hem de Kapadokya´dalar.. Sevgili Sezen senin
aklýn Ege´de; benimki de Kapadokya´da kaldý&hellip;
Þiir tadýnda bir bayram dileklerimle...

http://kapadokyadf.com
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