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Þiir hayatýmýzdaki bilinen ve bilinmeyen güzellikleri ortaya çýkaran bir çalýþmadýr.Herkes þiir yazamaz, herkes&rsquo;e þiir
yazýlmaz.Her þeye de þiir yazýlmaz.Ne olmuþ, nasýl olmuþ bilmiyorum ama toplumumuzda bence çok yanlýþ bir düþünce yer e
mi?Yahu memlekette herkes þair.Ya þiir?Birbirine benzeyen heceleri alt alta dizdin mi al sana þiir.Atarým, yatarým
,satarým&hellip; gibi.Ama hakikat böyle deðil.Þiir için yüzlerce, binlerce deðerli tanýmlamalar yapýlmýþ.Bu tanýmlamalarýn bütün
baktýðýmýzda þiir duygunun, düþüncenin, fikrin, hayalin, sesin, sözün, ifadenin kristalleþmiþ olan þekli.Yani pýrýl pýrýl,ýþýltýlý, s
hikmeti,ifadenin güzelliði.Þair þuurlu adam.Hayali, sezgiyi,bilgiyi, duyguyu,þuura bilince dönüþtüren yürekli adam.Þair seçkin ada
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hikmeti,ifadenin güzelliði.Þair þuurlu adam.Hayali, sezgiyi,bilgiyi, duyguyu,þuura bilince dönüþtüren yürekli adam.Þair seçkin ada
da bütün toplumlarda deðiþik meslek guruplarýn da ayný mesleði paylaþan on binlerce,yüz binlerce milyonlarca insaný
bulabilirsiniz.Ama þair öyle deðil.Þiirin pýnarlarýnýn çaðýldadýðý doðu toplumlarýnda,kendi toplumumuzda bile gerçek anlamýyla
bir kiþi bile deðildir.Matematiksel bir mantýkla yüzde bir oraný istisna teþkil eder. Bu oran binde bir olursa daha müstesna olur .Bu
anlamda þairlerimiz ender,nadir,müstesna insanlardýr.Siz siz olun eðer bir þairle karþýlaþýrsanýz ona bu gözle bakýn,saygýyla
yaklaþýn.Merhum Muhsin Yazýcýoðlunun vefatý sebebiyle yüzlerce þairimiz birbirinden güzel þiirler yazarak hatýrasýný yaþatma
istiyorlar.Deðerli edebiyatçý,þair Sergül Vural haným efendi büyük bir duyarlýlýk göstererek bu þiirleri derleyip kitaplaþtýrmak üze
yapýyor.Yüzü aþan bir þiir seçkisiyle örnek bir kitap taslaðý oluþturmuþ durumda.Geçtiðimiz Cuma akþamý yapýlan þiir dinletisin
þairlerimiz Muhsin Yazýcýoðlu baþkanýmýz için yazdýklarý þiirleri okudular.Çorbada bir çintik tuz misali bende bu anlamda yazd
sizlerle paylaþmak istiyorum.Zaman zaman bu þiir seçkisinden bazý þiirleri de paylaþmaya çalýþacaðým.
Yazýcýoðlu&rsquo;na
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