
  BĐR TEKSĐN FERTEK  
 
 
Diyar diyar gezdim,görmedim mislin, 
Bulamadım menendin,benzerin aslın 
Savaşta eşin yok,yiğittir neslin, 
Kahraman yatağı,bir tektir Fertek. 
 
Đlk bahar gelince  öter bülbüller, 
Açılır menekşe,lale sümbüller, 
Ruha neşe verir,nergisler güller, 
Çiçektir çelenktir,cevherdir Fertek. 
 
Bayı fedakardır,bayanı asri, 
Bahçeleri cennet,bağları latif, 
Havası sağlamdır,suları hafif, 
Her bakımdan kıymet, nimettir Fertek. 
 
Dertliye devadır değirmen başı, 
Dahidir insanı tatlıdır aşı, 
Gönüle ferahlık toprağı taşı, 
Garipler dostudur,izzettir Fertek. 
 
Zengin fakir diye bir fark aramaz. 
Hakka tapar haksızlara yaramaz, 
Merde kul olur da namertten yılmaz, 
Kadirşinaslıkta ismettir Fertek. 
 
Alçağa meyledip su gibi akmaz. 
Namert kapısına dönüp te bakmaz, 
Altın olsa zillet tasması takmaz, 
Kanaat sahibi,ganidir Fertek. 
 
Devranı feleği,sillesi meşhur, 
Sohbeti güzeldir ekseri mahmur. 



Bir yanı harabe bir yanı mamur, 
Bir sırrı hikmete kanidir Fertek. 
 
Çıkarır mor taştan ekmek aşını, 
Başını dağa vurur bulur işini. 
Dost düşmanı aşar,eğmez başını, 
Kuvvetli enerjik atomdur Fertek. 
 
 
 
 
Sırrına kavidir ellere demez, 
Sabreder mihnete asla gam yemez, 
Cimriyi sevmez de israfa gitmez, 
Her hususta sağlık ketumdur Fertek. 
 
Ehlidir her işte,askerde elebaş, 
Düğündür onlara serhatta savaş. 
Birine on düşman tutabilir mi baş, 
Hamaset yolunda çetindir Fertek. 
 
Mecnun gibi her dem Leyla’yı arar, 
Vatan sevdasıyla aşkına yanar. 
Zulme isyankardır hakkını arar, 
Hürriyet uğrunda metindir Fertek. 
 
Vekil,Vali,subay,hoca,kaymakam, 
Doktor,katip,hakim,müdürü makam. 
Odacısı Mecelle’den çıkarır ahkam, 
Zekiler kaynağı hikmettir Fertek. 
 
Ahmet,Mehmet,Usta,mıstığı bekçi. 
Kimi hürriyetçi, kimi Đsmet’çi. 
Hep birlikte memlekete hizmetçi, 
Kardeşi kardeşten ayırmaz Fertek. 



 
Fakiri,zengini gözleri toktur. 
Đfrat particisi kavgası yoktur. 
Bilir müfritlerin zararı çoktur, 
Mezhep farkı güdüp kayırmaz Fertek. 
 
Dilerim Mevladan birin bin olsun, 
Hanumanın neşe nimetle dolsun, 
Evladı ayalin yüzleri gülsün, 
Seni yadetmekle doyulmaz Fertek. 
 
Akıncı’nın sensin başının tacı, 
Kalbimin sevgisi,gönül ilacı, 
Vuslatın ne mutlu,hasretin acı, 
Takdirde yazılan bozulmaz Fertek. 
 
 
                                   ĐBRAMĐM AKINCI 
 
Kaynak: ĐSMAĐL ÖZMEL- NĐĞDELĐ ŞAĐRLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        FERTEK 
 
Niğde ile Ferteğin yakın arası, 
Bağlık bahçeliktir köyün çevresi, 
Fertek deyip geçme kültür yuvası, 
Okuma hevesini bu köyde gördüm. 
 
Doktorları hastalara kan katar, 
Subayları ordumuza can atar, 
Sanmayın gençleri köyünde yatar, 
Okuyan çocukları bu köyde gördüm. 
 
Yediden yetmişe okuma işinde, 
Bir çok valisi var normal yaşında, 
Kaymakamları hazır hemen peşinde, 
Okuyan çocukları bu köyde gördüm. 
 
Hakimleri makamında kurulur, 
Müfettişlere çok vazife verilir, 
Profesörleri okullarda bulunur, 
Binlerce öğretmeni bu köyde gördüm. 
 
Ali Ecan derki hakikat sözüm, 
Binlerce memur çıkarır güzün, 
Bunda yalanım yol açıktır yüzüm, 
Bir çok müdürleri bu köyde gördüm. 
 
                                 ALĐ ERCAN 
 
 
Kaynak:KARAKAŞ GÖZLERĐN ELMAS VE NĐĞDE TÜRKÜLERĐ   
Yazan ve Derleyen : ALĐ ERCAN –Niğde Đl Basımevi-1065 
 
 
 



                FERTEK 
 
 
Fertek beldeler içinde şiirin bir kasaba 
Var mıdır?Dünyada eşi benzeri acaba! 
Sakın sormayın arama yok böyle bir kasaba  
Kalkma aramaya sonra olursunuz kaba. 
 
Kumluca tepesinden görünüşü yücedir 
Sağda duran Hançerli köyü pek heybetlidir. 
Üstündeki Koyunlu  yalnız bina ve evdir. 
Fertek Kasabalar içinde bir tek incidir. 
 
Mandilmos mevkii adeta küçük bir koru 
Đçinde akan pınar sanki Ağustos buzu. 
Etrafında yatan faniler uyuyan kuzu. 
Fertek bütün Türkiye’nin tek irfan umudu 
 
Avdamı deresi baharda yemyeşil bakar, 
Ortasından akan sular gürleyerel çağlar, 
Selargı çayındaki kaynak buz gibi akar, 
Bağlarında bülbüller feryad ederek ağlar. 
 
Temmuzda yukarı göl rüzgarı serin eser, 
Etrafındaki koyunlar yavrum diye meler, 
Aşağı göldeki gazino cennete benzer, 
Çakmak suyundan içen yolcu çok dua eder. 
 
Yediden yetmişe ahalisi hep memurdur. 
Valileri makamında şerefle oturur. 
Paşaları,hakimleri,öğretmeni çoktur. 
Doktorlarına giden hastaları şifa bulur. 
 
 
 



Đnsanı çalışıp beldeyi imara aldı. 
Yollarını da en güzel şekilde yaptırdı. 
Hamamönüne pek çok sıralı ev yaptırdı. 
Fertek adını duyan onu bir daha andı. 
 
 
                                 HASAN HAŞMET OĞUZKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   GAZEL 
 
 
Gel ne korkarsın ecel sima-yı  zerdimden benim 
Kurtar Allah aşkına dünyayı derdimden benim 
 
Bir Hudai aşıkım tahlil olunsa tıynetim 
Dehre bin Mecnun gelirher cüz-i ferdimden benim 
 
Ra’d ü berki bak ne müdhiştir heva-yı aşkımın 
Ru-nüma bin yıldırım bin ah-ıserdimden benim 
 
Dil teselli-yab olur reng-i sirişk-i alden 
Bir nişandır çünki rengini-i verdimden benim  
 
Sen tabibim ol yetiş kurtar bu gamdan canımı 
Gel ne korkarsın ecel simay-yı zerdimden benim 
 
 
                           MEHMED GALĐB ( FĐKRĐ ) 
 
 
Kaynak:Müntehabat-ı Tercüman-ı  Hakikat, Cild 3, s.632.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             FERTEK 
 
 
Seni kucaklamış, bahçeler bağlar, 
Değirmen başında suların çağlar, 
Ruhları tazeler, yem yeşil dağlar. 
 
Sana Fertek ağaç,yaprak,taş toprak, 
Bana Fertek tüm şiirdir bin yaprak. 
 
Yaz gelince üzümlerin bol olur, 
Kaynatırlar,siyah,sarı bal olur, 
Şekerlenmiş köfterleri çok olur. 
 
Sana Fertek ağaç,yaprak,taş toprak, 
Bana Fertek tüm şiirdir bin yaprak. 
 
Ezanımız oparlörle okunur, 
Kadınları keten dizlik tutunur 
Güzel,ucuz halı bizde bizde dokunur. 
 
Sana Fertek ağaç,yaprak,taş toprak, 
Bana Fertek tüm şiirdir bin yaprak. 
 
Çok çalışkan amelesi ustası, 
Eksik olmaz ellerinden yarası, 
Fakiri yok,hepsinin çok parası, 
 
Sana Fertek ağaç,yaprak,taş toprak, 
Bana Fertek tüm şiirdir bin yaprak. 
 
Halkı okur yazar, cahili yoktur, 
Yüksek tahsillisi alimi çoktur. 
Okula gitmeyen tek çocuk yoktur. 
 



Sana Fertek ağaç,yaprak,taş toprak, 
Bana Fertek tüm şiirdir bin yaprak. 
 
Neler yaptı örnek reis köyüne, 
Su akıttı Mandilmos’un gölüne, 
Selviler diktirdi gölün önüne, 
 
Sana Fertek ağaç,yaprak,taş toprak, 
Bana Fertek tüm şiirdir bin yaprak. 
 
 
Hakimler,müdürler, genç öğretmenler, 
Kaymakam,savcılar,cesur polisler. 
Doktorlar,subaylar merhum şairler. 
 
Sana Fertek ağaç,yaprak,taş toprak, 
Bana Fertek tüm şiirdir bin yaprak. 
 
Profesör doktor,ünlü valisi, 
Okulu,hamamı,kütüphanesi, 
Çok güzel çarşısı,hele camisi, 
 
Sana Fertek ağaç,yaprak,taş toprak, 
Bana Fertek tüm şiirdir bin yaprak. 
 
 
                                       YUNUS ÖZKAYA  
 
 
 
Kaynak:ĐSMAĐL ÖZMEL- NĐĞDELĐ ŞAĐRLER 
 
 
 
 



   GEÇTĐ  BOR’UN PAZARI 
 
 
 
Başta kavak yelleri estiği günler hani ? 
Umduğumuz neş’eler, şerefler, ünler hani ? 
Beklenilen alaylı, şanlı düğünler hani ? 
Servi gibi ümitlerdöndü birer iğdeye, 
Geçti Bor’un Pazarı sür eşeği Niğde’ye. 
 
Sende cevher var imiş, onu herkes ne bilsin ? 
Kimle böyle züğürdün huzurunda eğilsin ? 
Şöyle bir dairede Müdür bile değilsin, 
Ne çıkar öğrenmişsin mesaha-i (Pi) diye, 
Geçti Bor’un Pazarı sür eşeği Niğde’ye. 
 
Bilmem ki, ne olmaktı senin gayen, maksadın ? 
Fare gibi kitaplar arasında yaşadın, 
Ne dans ettin, eğlendin, ne de sevdin kız, kadın, 
Kim dedi hey serseri gençliğine kıy diye ? 
Geçti Bor’un Pazarı sür eşeği Niğde’ye. 
 
Gönül ne çalgı ister, ne eğlence, ne de dans 
Ne de güzel kadınların önlerine revans, 
Kapandıkça kapandı, bunca yıldır kahbe şans, 
Đhtiyarlık gölgesi perde çekti dideye, 
Geçti Bor’un Pazarı sür eşeği Niğde’ye. 
 
Fırsatı iyi kolla, olma sakın dangalak, 
Genç iken vur partiyi, durma ye keyfine bak, 
Sonra iç şampanyalar, viskiler bardak, bardak, 
Dokunuyor üç kadeh şimdi bizim mideye, 
Geçti Bor’un Pazarı sür eşeği Niğde’ye. 
 
 



Hasan’ın böreğine vaktinde yetişmeli, 
Hiç durmadan gövdeye atıştırıp şişmeli, 
Yanıp da kavrulmadan mükemmelen pişmeli, 
Sonra seni almazlar hiç bir yere çiğ diye, 
Geçti Bor’un Pazarı sür eşeği Niğde’ye. 
 
 
                             Namdar  Rahmi  Karatay 
 
                                             Bursa-1933 
 
 
 
Kaynak: NĐĞDE YILLIĞI-1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


