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    FEYZİ HALICI      
      

Lütfi Kılıç

Kocaman bir çınar idi kökleri çok derinde
Çağrı yaptı yüreğinden mücevher değerinde
Nice şair, nice âşık boy verdi ellerinde
Çağrı’nın bereketiyle yapraklandı, dal verdi
Fikirleri dolu dolu yansıdı eserinde
İsteyene bülbül oldu, isteyene gül verdi.
 
Bal verecek çiçekleri birer birer sezdi o
Mihman oldu gönüllere, konak konak gezdi o
Üşenmedi; gece, gündüz araştırdı, okudu
Ayrıkları ayıkladı, asilleri yazdı o
 
Işık veren güneş idi, battı Feyzi Halıcı
Yaradan’ı arzuladı, gitti Feyzi Halıcı.
 
Mevlana’dan feyiz aldı, Mesnevi’den beslendi
Ariflere yâren oldu, âlimlere yaslandı
Duygu deryasına daldı, hislendikçe hislendi
Yol sorana yoldaş oldu, yorulana el verdi
Yunus’layın arı, duru üst perdeden seslendi
İsteyene bülbül oldu, isteyene gül verdi.
 
Enaniyeti olmayan, lekesiz beyazdı o
Kışı hayırla yâd eden bahardı o, yazdı o
“Günaydınım, Nar Çiçeğim” güftesiyle şakıdı
Gâhi esrik dervişândı, gâhi de niyazdı o.
 
Her hâlinde Hakk yolunu tuttu Feyzi Halıcı
Yaradan’ı arzuladı, gitti Feyzi Halıcı.
 

Güvercinle gökyüzünde pervaz etti bir zaman
Yemekleri yarıştırdı, yerlilikte buldu can
Atlı cirit oyunuyla cana ulaştı canan
Âşıklar bayramı yaptı, âşıklara yol verdi
Duygular doruğa çıktı, coştukça coştu meydan
İsteyene bülbül oldu, isteyene gül verdi.
 
Estetiği edebiyat imbiğinden süzdü o
Şekil, mana mihenginde mısraları dizdi o
Türkİslâm motifleriyle gergefini dokudu
Şairlere şirin kalem, âşıklara sazdı o.
 
Güzellere güzellikler kattı Feyzi Halıcı
Yaradan’ı arzuladı, gitti Feyzi Halıcı.
 
Çiçekler bala sevdalı, başında arısı yok
İki dünya hayatının artık bir yarısı yok
Halıcı Hakk’a yürüdü, bugünün gerisi yok
Derdine derman yetmedi, ulu çınar bel verdi
“Her can ölümü tadacak” ötesi, berisi yok
Kelimei Şahâdet’le bülbül oldu, gül verdi.
 
Meclislerin iftiharı, menendi pek azdı o
Lütfü der ki; kibar kelam, baştanbaşa hazdı o
Gönlü engin, yüreği pak, alnı daim ak idi
Buhar buhar gök kubbeye yükselen avazdı o.
 
Bu dünyayı bir kenara attı Feyzi Halıcı
Yaradan’ı arzuladı, gitti Feyzi Halıcı.


