MAVÝ ZAMAN

KÜRESEL ÞÝÝR PAZARI / Sefa KOYUNCU
Ekleyen Üçüncü Yeni
Perþembe, 20 Ocak 2011
Son Güncelleme Perþembe, 20 Ocak 2011

BOB YOUNGÝnsanlarýn þiire olan merakýný keþfeden dünyaca ünlü milyarder iþ adamý Bob Young, yeni satýn al
internet sitesinde her gün þiir yarýþmasý düzenliyor. Yarýþmaya katýlan þiirler arasýndan seçilen, günün þiirine 25, ayýn þiirine 2
de 5000 dolar ödül veriyor.

Þiir pazarý kurdu zengin oldu
Microsoft&rsquo;un rakibi sanayici Bob Young, internette günlük þiir yarýþmasý düzenliyor.
ÖZEL HABER
Sefa KOYUNCU
Türkiye, 20 Ocak 2011 Perþembe

Ýnsanlarýn þiire olan merakýný keþfeden dünyaca ünlü milyarder iþ adamý Bob Young, yeni satýn aldýðý poetry.com internet sit
gün þiir yarýþmasý düzenliyor. Yarýþmaya katýlan þiirler arasýndan seçilen, günün þiirine 25, ayýn þiirine 250, yýlýn þiirine de 50
veriyor. Dünya çapýnda büyük ilgi gören ve baþ döndürücü bir geliþme gösteren siteye, yeni yönetimiyle daha bir yýlýný doldurm
milyonu aþkýn þâir ve þiirsever üye oldu. Siteyi günde ortalama 100 bin kiþi ziyaret ediyor, her hafta 15 bin yeni üye kayýt oluyor.
ülkede faaliyet gösteren lulupoetry.com&rsquo;un, Kaliforniya (ABD), Banglore (Hindistan), Londra (Ýngiltere) ve Toronto
(Kanada)&rsquo;da merkez ofisleri var.

14 MÝLYON ÞÝÝR GELDÝ
Yarýþmaya 14 milyon þiir gönderildiðini, bunlardan 7 milyonunu eriþime açtýklarýný, diðerlerini de hýzla yayýna vermeye çalýþtý
belirten, sitenin editörlerinden Nick Popio; gelen þiirleri, kategorilere ayýrdýklarýný, yarýþmada ödül alan ve alamayan þiirleri de
deðerlendirip kitap hâline getirerek, ayný gruba ait lulu.com sitesinde satýþa sunduklarýný belirtiyor. Üyeler isterlerse siteyle
anlaþarak, kendileri de kitap bastýrabiliyor. Deðiþik baþlýklar altýnda 30 bin çeþit kitap yayýnlayan kuruluþun, net üzerinden aylýk
satýþ adedi ise 40 binden fazla. Dünya genelinde herkese açýk olan yarýþmaya katýlmak için sitede belirtilen kurallara uyulmasý
þiir metninin Ýngilizce olmasý gerekiyor.

KURNAZ PAZARLAMACI
Memurlar.net sitesinden &lsquo;Perhatsýz&rsquo; rumuzlu bir Türk&rsquo;ün de, yarýþmaya katýldýðýný öðreniyoruz. Yazdýðý
35 tanesini Ýngilizce&rsquo;ye çevirip, ödüllü yarýþma için poetry.com sitesine gönderdiðini belirten Perhatsýz, þikayetini þöyle d
getiriyor: &ldquo;4 þiirimi kitaba aldýlar. Seçici komite, benim epeyce þiirimi beðenmiþ, &lsquo;diðerlerini de kitaba alacaðýz&rsq
dediler. &lsquo;Olur&rsquo; dedim. Ancak, kurnaz pazarlamacý bunlar. Dünyadan topladýklarý þiirleri, kitap yapýp
satýyorlar.&rdquo; Benzer þikayetler, ABD&rsquo;deki tüketiciyi koruma kuruluþlarýna da gidiyor.

ÞÝÝR BORSAYA GÝRDÝ
Þimdilerde &lsquo;küresel þiir pazarý&rsquo; oluþturmaya çalýþan, Poetry.com&rsquo;un yeni sahibi ve CEO&rsquo;su Bob
Young, milyarder bir iþ adamý. 11 Aðustos 1999&rsquo;da halka açýldýðýnda Wall Street tarihinin ilk 8. günde en çok kazandýra
þirketi olan teknoloji devi Red Hat&rsquo;in kurucusu Young, ayný yýl, Fortune dergisi tarafýndan Microsoft&rsquo;a rakip
olarak gösterilmiþ, Business Week tarafýndan da &ldquo;en iyi giriþimci&rdquo; seçilmiþti. Poetry.com þiir sitesini satýn alarak,
sahibi olduðu lulu.com&rsquo;la birleþtiren Young, düzenlediði yarýþmalarla þiir dünyasýna farklý bir boyut getirdi.
KASET VE CD'LERÝ 1 MÝLYON SATTI

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan
BÝR KURUÞ ALMADAN BAÐIÞLADI

Gençlik yýllarýndan itibaren þiirle iç içe olan Baþbakan Erdoðan&rsquo;ýn kaset ve CD&rsquo;leri bir milyondan fazla satarak de
sanatçýlarý gölgede býraktý. Bu satýþlardan bir kuruþ almayan Erdoðan, CD ve kaset gelirinin tamamýný &lsquo;düþünce suçlul
ile þehit aileleri, dul ve yetimlerine baðýþladý Seslendirdiði þiirlerden yapýlan, &ldquo;Bu þarký burada bitmez&rdquo; isimli kase
deðme sanatçýlarý gölgede býrakarak, bir milyon satýþ rakamýný aþmasý da gösteriyor ki, halkýmýz tarafýndan raðbet görüyor,
seviliyor. En önemlisi de, çoktandýr ihmal edilen Türk þiiri, Baþbakanýn þahsýnda tavan yapýyor, yeniden zirveye çýkýyor. Bu siz
Türk edebiyatýnýn geleceði açýsýndan da asla göz ardý edilemeyecek bir realite deðil mi?

DÜÞÜNCE MAHKUMU
1997&rsquo;de okuduðu, bir þiir yüzünden 28 Þubat sürecinde hapse mahkum edilen ve dört ay Pýnarhisar Cezaevinde yatan
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan&rsquo;ýn, þiir kaset ve CD&rsquo;lerinin gelirini &lsquo;düþünce suçlularý&rsquo; ile þehit aile
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dul ve yetimlerine býraktýðýný biliyor muydunuz? &lsquo;Bu þarký burada bitmez&rsquo; albümünün hazýrlandýðý Ulus Stüdyola
sahibi Ýskender Ulus, bu konuda þunlarý söylüyor: &ldquo;Erdoðan, albümün gelirini &lsquo;düþünce suçlularý&rsquo;na baðýþl
üçte birinin de, Türkiye Yazarlar Birliði vasýtasýyla þehit aileleri, dul ve yetimlerine verilmesini þart koþtu. Baþbakan bu albümden
kuruþ gelir almadý.&rdquo;
KAYNAK: http://www.netgazete.com/News/755018/siir_sitesi_ile_gelen_servet_turkiye_gazetesinde_.aspx
http://www.turkiyegazetesi.com/haberdetay.aspx?haberid=476789
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