BOR’A DAİR
KIRK BİR GÜZELLİK

KIRK BİR KERE

BOR
Mehmet Baş

Takdim
Hızla değişen ve dönüşen dünyada değişmeyen değerlerimizi ve
güzelliklerimizi korumak için gayret içindeyiz.
Şehrimizi bize emanet bırakan atalarımızı rahmetle anarak onların
bize bıraktıkları bu aziz topraklara layık olduğu hizmetleri yapmaya
çalışmaktayız. Bor’un tarihi ve doğal güzelliklerini, somut ve soyut
kültürel değerlerini yaşatmak gayreti içindeyiz.
Bor şehri her türlü anlamda güzel bir şehirdir. Doğası insanı ve
kültürü ile Anadolu’nun en müstesna yerlerinden birisidir.
Bu şehir anlamı olan manevi değerlerine bağlı bir şehirdir. Doğasıyla
kültürüyle dolu dolu olan bir şehirdir. Fakat turizm açısından tam
anlamıyla tanınmadığı için bir türlü layık olduğu yerde değildir.
Hititlerden Romalılara oradan Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar uzanan
ve milli mücadelede ki destansı mücadelesi ile yurdumuzun
kurtuluşunda büyük emekler sarf eden ilçemizi ve onun kadim
değerlerini tanıtmak için bu eseri sizlere sunduk. Bu çalışmanın amacı
Bor’un güzelliklerini yansıtmak ve ilçemizi layık olduğu yere
ulaştırmaktır.
Yunus Emre bir şiirinde “ben vardır benden içeri der.” Bizde “bir Bor
vardır Bor’dan” içeri diyerek Bor’un gizli kalmış veya unutulmuş
maddi ve manevi güzelliklerini ortaya koymaya çalıştık.
Bu eserde, Borlu değerli hemşerilerimiz kitaba ismini veren kırk bir
güzelliğin asıl unsurları olarak yer almışlardır. Çünkü bu toprakların
insanları bu güzellik nakışlarının nakkaşları bu güzellik tablolarının
ressamları olarak bizim için çok değerlidir.
Gayret bizden başarı Allah’tandır.
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TARİH SAHNESİNDEN YANSIYAN
GÜZELLİKLER

1. SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİ
Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1573 yılında yaptırmıştır. Caminin
bulunduğu yerde daha önce bedesten olduğu tarihi kaynaklarda
belirtilmektedir.
Yoldan bir merdivenle çıkılan caminin ön kısmındaki altı sütunlu son
cemaat yeri sonraki yıllarda kapatılmış ve burası enine dikdörtgen bir
mekâna dönüştürülmüştür. Cami İlçemizdeki enine dikdörtgen planlı
camiler grubundan olup, plan olarak Selçuklu Ulu Cami planlarını
yansıtmaktadır.
Cami, iç kısım ve son cemaat mahfili olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. İç kısım, 32,1 X 21,9 m. ebadındadır. Müezzinler ve
kadınlar için iki ayrı mahfil mevcuttur. Mihrap, pervazları ile birlikte
2,85 m. olup; Osmanlı tarzı sekiz tabanlı ve sarkıtlıdır. Üzerinde bir
Âyet-i Kerime yazılıdır. Minber, beyaz mermerden yapılmış, dokuz
basamaklı, kaidesi 3,63 X 0,90 m. boyutlarındadır. Tavan, ahşap
kaplanmış, üç süslü göbek şeklinde yapılmıştır. Bugün ise sadece
tavandaki orjinal orta göbek durmaktadır.
Camiin damı, kurşunla kaplı bir çatı ile örtülüdür. H. 1210 (M. 1795)
senesinde bir tamirat geçirmiştir.
Niğde Mebusu Halil Nuri Yurdakul Bey'in, Bor'a vakfettiği kütüphane
içerisinde Şehid Mehmed Paşa Vakfiyesinde camiinin de vakfiyesi
mevcuttur. Bu vakfiye, devrinin nefis yazıları ile dört yapraklı möhreli
bir kâğıt üzerine yazılan 17 X 52 cm. ebadındadır. H. 981 (M. 1573)
tarihinde tescil edilmiştir. Vakfiye, devrinin üslub husûsiyetlerine
örnek olacak şekilde açık bir Türkçe ile yazılmıştır.
Sokullu Mehmet Paşa, Bor'daki camiin kıyâmete kadar yaşaması için;
camiinin altındaki toplam 96 dükkânı, Niğde iç ve dış çarşısında
toplam 112 dükkânı, Kayseri'de Anbarburnu Köyü yakınındaki
Keykûbat Köyü Akgeçit köyünü, Sarımsaklı Çayını, Hoca Ali
Kaldırımını, Keykûbat Köyünden akan çayı, Öğünburnu mevkiini,
Hatun Köprüsü ile sınırlandırılmış araziyi ve bu araziye dikilen söğüt

ağaçlarını (kesildikçe yerine yenisinin dikilmesi şartı ile), Sarımsaklı
Çayı üzerindeki değirmeni vakfetmiştir.
Evliyâ Çelebi, bu camiden Şehid Mehmed Paşa Camii olarak
bahsetmekte ve çarşı içerisinde, aydınlık, ferah, yüksek bir cami
olduğunu belirtmektedir.

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ

2: KALE CAMİİ
Kale (Şeyh İlyas, Gözlüzâde, Gözlü Sultan) Camii
Yapılış Tarihi: H. 950 (M. 1543)
Kale Mahallesinde yer alan Kale Camiinin banîsi (ilk yaptıranı) kesin
olarak bilinmemektedir. Vakfiyesi hakkında elde bilgi
bulunmamaktadır. İlçenin kuzeydoğu kesiminde kurulu kare planlı bir
yapıdır. Üzeri onikigen bir kasnağa oturtulmuş kubbe ile örtülüdür.
Oymalı mermerden güzel bir minberi vardır. Şeyh İlyas ismiyle
anılması bitişiğinde Şeyh İlyas türbesinin bulunmasından ileri
gelmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde, Gözlüzâde Camii
denildiği kaydetmektedir.
Camide bulunan değerli bir Kur'ân-ı Kerîm'in kenar boşluğunda Bor
Kasabası'nda Kale'de Gözlü Sultan Camiine Ramazanoğlu soyundan
Kubat Paşa tarafından vakfolunmuştur ifadesi yer almaktadır.
Ramazanoğlu Pîrî Mehmet Paşa, Kubat Paşa'nın kardeşidir. Pîrî
Mehmet Paşa, Padişah Kânûnî Sultan Süleyman devrinde doğu
vilayetlerinde ve Halep vilayetinde valilik yapmıştır. Pîrî Mehmet
Paşa, Adana Sancak beyliği yaptığı sırada Bor da Adana'ya bağlı olup;
aynı zamanda Pîrî Mehmet Paşa'nın sayfiye (yazlık) yeriydi.
Bor'u çok seven ve benimseyen Paşa'nın Kale Camii'ni de yaptırmış
olması uzak bir ihtimal değildir. Ayrıca eskiden beri süre gelen
geleneğe göre bu camiin hademe-i hayrâtı (Din Görevlileri) eski
hamamda ücretsiz yıkanma hakkına sahiptirler. Bu gelenek
Cumhuriyet Dönemine kadar devam etmiştir.
Kubat Paşa 1520 tarihinde Rumeli'de Sancak Beyliği, sonra Basra,
Halep, Van Beylerbeyliğinde bulunmuştur. Belki de Van'da
bulunduğu sırada bahsettiğimiz Kur'ân-ı Kerîm'i, kardeşinin
(muhtemelen) yaptırdığı büyük esere vakfetmek üzere Kürt Şeyh
Abdülaziz'e yazdırmış olabilir.
Pîrî Mehmed Paşa tarafından H. 950 (M. 1543) tarihinde yaptırıldığı
anlaşılan Kale Camii'nin kubbesinin çok sanatkârane bir biçimde

oturtulduğu, Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerinden birisi olduğu
kaydedilmektedir. Muhteşem kubbesi, tuğla ve taştan yapılmış
minaresi, yedi tabakalı, sarkıtlı mihrabı bu eserin en önemli
parçalarını oluşturmaktadır. Camii 15 m. çapında bir kubbe ile
örtülüdür. Beden duvarları 1,25 m. kalınlığında olup sağda ve solda
birer mahfili vardır. Minber kaidesi 1,15 X 5,20 m. ebadındadır.
Mermerden yapılmış iki yan yüzünde girift arabesk kabartmalar
vardır. Son cemaat kısmı üç kubbelidir. Yıkılmış olan bu kısım, kubbe
ile birlikte yeniden onarılmıştır. Camiin inşaatında kullanılan taşların
Kemerhisar kemer harabelerinden getirildiği tahmin edilmektedir.
Cami kayalık zemine oturtulduğundan, temeli yoktur.

BOR KALE CAMİİ

3: SULTAN ALAATTİN CAMİ
Sultan Alaaddin (Câmi-i Atîk, Ulu) Camii
Yapılış Tarihi: H. 813 / M. 1410
Çayın kenarına kurulmuş olan cami birçok tadilat geçirmiştir. Namaz
mahalli uzunlamasına olup, üzeri ağaç direklerle desteklenmiş bir çatı
ile örtülüdür. Bitki ve girift bezemelerle süslü bazı mermer parçaları
başka bir yapıdan alınarak camiin kapısında kullanılmıştır. Kapı, basık
kemerli olup; dikdörtgen bir pervaz ile çevrilmiştir.
Camiin vakfiyesi yoktur. H. 813 (M. 1410) tarihinde yapılmıştır. İki
defa tamir görmüştür. Selçuk Mahallesi (Çukur Mahallesi)'nde Hacı
Hoca isminde bir zat tarafından yaptırılmış olmasına mukabil, Padişah
Sultan Murad'ın kızı Nefise Hatun ile evlenen Karamanoğlu Alâuddin
Ali'nin oğlu II. Mehmed'in zamanında inşa edilmiş olduğundan
Alâaddin Camii olarak anılmaktadır.
Evliya Çelebi, camiin çarşı civarında bulunduğunu, Sultan Alâaddin
tarafından yapıldığını ve en büyük cami olduğunu kaydetmektedir.
Cami 28 X 17,1 m. ebadında ve 20 adet direk üzerine oturtulmuş bir
tavan ile kapatılmıştır. Mihrabı hindî, girift arabesk kabartma ile
donatılmış, minber ceviz kerestesinden girift, hindî çatma usûlü ile
yapılmıştır. Üç tane kitâbesi vardır. İlk kitâbe kapı üzerinde büyük bir
mermer üzerine yazılmıştır. Bu muazzam kitâbe, çok müstesnâ sülüs
hattı ile aynı zamanda girift yazı örneği ile sanatkârâne bir şekilde
mermere hakkedilmiştir.
İkinci kitâbede Şâir Şânî, ebced hesabına göre H. 1250 (m. 1834)
yılını, tamir tarihi olarak düşürmüştür.
Alâaddin Camii, yakın zamanda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce esaslı
şekilde onarılmış ve ibadete açılmıştır.

SULTAN ALAATTİN CAMİİ
4: TARİHİ HAMAMLAR
Karamanoğulları hâkimiyetinden itibaren büyük bir mimari gelişim
gösteren Bor’da, biri Karamanoğulları, diğeri Osmanlı eseri iki adet
büyük hamam inşa edilmiştir. Eski Hamam (İbrahim Bey Hamamı)
adlı bina 1460 yılı veya daha öncesine, Yeni Hamam (Sokullu
Mehmed Paşa Hamamı), 1575-80 yıllarına aittir.
“Niğde’de yok müstakil erkeklere âlâ hamam
Şehr-i Bor’da ayrıdır hem çiftedir hâlâ hamam”
Yukarıdaki dizeler Pirizade Mehmet Esat Bey tarafından Yeni Hamam
için yazılmıştır.
Türk hamam mimarisindeki çifte hamam geleneğinde erkekler
kısmının kadınlar kısmına oranla daha büyük ölçüde yapılması ve
kadınlar girişinin geriye çekilmesi bu hamamlarla da sürdürülmüştür.
Her iki hamam da bir eksen boyunca sıralanan soyunmalık, ılıklık,
sıcaklık ve su deposu mekânlarına sahip birer çifte hamam olarak inşa
edilmiştir. Ancak Eski Hamam’daki erkekler kısmına ait soyunmalık
ile ılıklık bir “aralık” bölümü yerleştirilerek birbirinden ayrılmıştır.
Hamamların plan tipolojosi bakımından en önemli mekânını oluşturan

sıcaklık, Yeni Hamam’ın her iki kısmı ile Eski Hamam’ın erkekler
kısmında haçvari dört eyvanlı ve köşe hücreli inşa edilmiş; Eski
Hamam’ın kadınlar kısmında dikdörtgen planlı bir mekân ve iki
yanına bitişik halvet hücrelerine yer verilmiştir

BOR YENİ HAMAM

BOR ESKİ HAMAM

5: CIĞIZOĞLU KONAĞI
Niğde Bor Ermeni kilisesi ve üzerindeki Cığızlar Evi, Niğde
İli Bor İlçesi’nin merkezinde, daha önce Ermeni Mahallesi olarak
bilinen Orta (Vusta) Mahallesinde bulunmaktadır. Çevresinde 19. ve
20.yy’dan kalma eski konutların yer aldığı yapının kuzeyinden yol
geçmektedir. Eserin doğu batı doğrultusundaki cepheleri bu yola göre
yerleştirilmiş dikdörtgen bir plana sahiptir.
Zemin kattaki kilise ilk yapım evresini oluştururken; ara kat ve birinci
kattaki sivil mimari, konut ikinci yapım evresi olarak düşünülmüştür.
Kilisenin herhangi bir inşa ya da onarım kitabesi bugün mevcut
değildir.
Konağın yapımına ait bilgi içeren herhangi bir kitabesi
bulunmamakta, sadece kapısı üzerinde “1930” tarihi yazmaktadır.
Kilisenin üzerinde yer alan konak bütün mimari özellikleri ile
Neoklasik üslupta yapılmış; iki mimari kültürü özenli bir işçilik ve
hoşgörü ile bir araya getirmeyi başaran, yalın ve abidevi mimarisi ile
Bor’da dikkat çeken bir yapıdır.

CIĞIZOĞLU KONAĞI VE BOR ERMENİ KİLİSESİ

6: ROMA HAVUZU
Roma Havuzu, Bor ilçesine bağlı Bahçeli kasabasında, NiğdeAdana yolu kenarında, bahçelerin arasında bulunur. Dönem olarak
Roma dönemine ait olan yapıyı M.S. 2. yy’da Roma imparatorları
Trojen ve Hadrian yaptırmışlardır. Havuz tamamen toprak
altındayken, tesadüfen 1960’da ortaya çıkarılmıştır. Antik mermerden
yapılı olan havuz, Roma mermer sanatının 23x66x2,5 m.boyutlarında
olup çağının önemli örnek eserlerindendir. Roma Havuzu etrafındaki
yeşil alan bugün mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Yöre halkı hem
iş hayatının stresinden hem de bir nebze olsun şehir hayatının
sıkıcılığından kurtulabilmek için bu mesire alanı tercih etmektedir.

BAHÇELİ ROMA HAVUZU

7: TYANA SU KEMERLERİ
Bahçeli Kasabası’nda bulunan ve Roma havuzu adıyla adlandırılan
antik havuza hayat veren kaynak suyunun Romalılar devrinde
kemerlerle taşınmasına yönelik oluşturulmuş bir yapıdır. Roma
havuzundan itibaren Kemerhisar Kasabası içlerine kadar ki bölümde
kemerler toprak altındadır. Kalan bölümdeki ve kazı alanına kadar
olan kemerler ise toprak üzerindedir Halen büyük bir bölümü ayakta
bulunan su kemerleriyle Roma havuzundan şehre su taşınmaktaydı.
Su kemerleri M.S. II-III. yy.’lara aittir. Tyana Ören yeri I.II. ve III.
dereceli arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınmıştır.

KEMERHİSAR TYANA SU KEMERLERİ

8: SOKULLU MEHMET PAŞA BEDESTENİ
Sokullu Mehmet Paşa bedesteni ve arastası, doğu-batı doğrultusunda
yerleştirilmiş ve bağımsız bir yapı halinde inşa edilmeyerek alt kat
“bedesten-arasta”, üst kat “cami” olarak düzenlenmiştir. Bu özelliğiyle
Türk bedesten mimarisinde “kat bedestenleri” grubuna girer.393
Bedesten, Osmanlı döneminde kıymetli kumaşlar, mücevherler ve
buna benzer eşyaların satımına mahsus üstü kapalı, çarşıların tümüne
verilen isimdir. Arasta ise çarşılarda aynı ürünü satan dükkânların
bulunduğu bölüme verilen addır.
Tavasi Hasan Ağa, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin kıyamete kadar
yaşaması için ayrıca cami altına bir bedesten, ayrıca içte dışta olmak
üzere 102 dükkan inşa ettirmiştir.

BOR SOKULLU MEHMET PAŞA BEDESTENİ

9:SARI CAMİİ
İlçenin dışında güneyde bulunan cami, dikdörtgen planlı olup
sütunlarla taşınan iki sivri kemerle üç sahna bölünmüştür. Bu kemerler
camiin çatısını tutmaktadır. Namaz yerinin önünde bir revak ve batıda
bu revağa dayanan gövdesi yivli bir minaresi bulunmaktadır.
İlçemizin en eski camiidir. Hacı Muhsin, Hacı Mahmud Mahallesi
(Değirmenler)'ni kuran Hacı Mahmud'un oğludur. Camiin vakfiyesi
yoktur. Camide üç adet mermer kitabe mevcuttur. İlki Hacı Muhsin'e,
ikincisi tamir kitabesi olup; Hacı Kasım'a, diğeri ise Padişah III.
Ahmed'in 'Hindî' lakabını verdiği Yakub-u Hindî'ye aittir. Birinci
kitabe 58 X 70 cm. ebadında olup H. 800 (M. 1397) tarihini
taşımaktadır. Camiin iç kapısı üzerindeki ikinci kitabe ise, 37 X 77
cm. ebadındadır
H. 800 senesinden 108 sene sonra Hacı Ahmedzâde Hacı Kasım'ın
malının 1/3'ünü vasiyet etmesi üzerine tamir ettirildiği
anlaşılmaktadır. Bu yüzden caminin bânisi (ilk yaptıranı) anılmayarak;
Hacı Kasım Camii diye de bilinmektedir.
Camiin binası ve minaresi, sarı yontma taşından yapılmıştır. Önceleri
üzeri düz dam iken, zamanla merhum Rasim YÜKSEL'in gayretleriyle
onarılmış ve kubbe inşa edilmiştir.

BOR SARI CAMİİ

BOR’DA TABİATIN NAKIŞLARI

10: BOR’UN BAĞLARI
Diri bağları, Bent kavak, Sinandı, Bağdüz ve Aliyer bağları ismiyle
anılan Bor’un bağları muhteşem dokusu ile ve tertemiz havasıyla her
yerde meşhur olmuştur. Bağ kelimesi bu bölgede sadece üzüm için
kullanılmamaktadır. Elma, armut ve bilumum meyve için
kullanılmaktadır. Yazın gelmesi ile birlikte bağlara doğru bir göç
başlarken bağ işlerinin telaşı tüm ilçeyi sarmaktadır.

BOR’UN BAĞLARINDAN BİR GÖRÜNÜM

11: OKÇU SUYU
Okçu dağından çıkan nefis bir membaa suyudur. Muhtelif pınarların
birleşmesinden oluşmuş bir sudur. Bu pınarlardan bazıları Balıkçıl,
Kayalı ve Dumlu pınarlarıdır. Okçu suyunun kıymeti çok eskiden beri
bilinmektedir. Eşine az rastlanan kıymetine paha biçilemeyen bir
kaynaktır.

BOR OKÇU SUYU

12: KAYABAŞI
Bor’un en güzel mesire alanlarından birisi olarak nam yapmıştır.
Güneşin batışının en iyi seyredildiği yerlerden birisidir. Hâkim bir
tepe üzerinde bağlar bahçeler yemyeşil bir dekor ile yer alır.
Kayabaşı mevkiine yapılan park ve gezinti alanları buranın cazibesini
daha da artırmıştır. Bor Belediyesi tarafından Kayabaşı mevkiinde
yapılan sosyal alanlarla İçerisinde Tyana su kemerleri, ağaçlandırması,
kamelyaları, kafeteryaları, çağlayanları, yürüyüş ve gezinti alanları ve
suni gölü ile tam bir dinlenme ve eğlence mekânı olmuştur.

BOR KAYABAŞINDA GÜNEŞİN BATIŞI

13:ÖZDEN DERESİ
Niğde–Aktaş köyü yakınlarından kaynağını alan Karasu kuzey güney
gönünde devam ederek Niğde’nin Kayardı bağlarından gelen uzantı
deresini alır. Daha ilerde bir takım kaynar ve yer altı suları ile
beslenen Karasu, Akkaya barajında toplanır. Akkaya barajından
bırakılan su, Bor ilçesinin orta yerinden geçerken Hümam çayı adını
alır ve Bor ovasında kaybolur. Hamam çayının üst bölümüne
Yeşildere, alt bölümüne Özden adı verilir.

ÖZDEN DERESİNDEN BİR GÖRÜNÜM

BORDA TARİHİ MESLEKLER

14: BIÇAKCILIK
Bor’da halen birkaç ustanın sürdürdüğü bıçakçılık el sanatları
açısından önemli bir meslektir. Keçiboynuzundan sapı yapılan
bıçaklar her boy ve şekilde üretilmektedir. Tek ve çift ağızlı, açılır
kapanır modellerinde yapılanları vardır. İhsan Binay,Ali İhsan Binay,
Ruhi Ircı, Mehmet Ircı, Fatih Ircı,Selim Ircı, Ahmet Bıçakçı, Nuri
Bıçakcı, Mehmet Kongur, bıçakçılık mesleğinde dünden bugüne ismi
anılan ustalardır. Borun bıçakçıları halen iş yerlerinde el üretimi
ürünler vermeye devam etmektedirler.

BOR’DA BIÇAK USTASI BIÇAK YAPARKEN

15: ÇANCILIK
Bor ilçemizde önceleri yaygın olarak yapılan çancılık son zamanlarda
artık çok azalmıştır. İlçede çancılık, çan yapımının tek ustası olan ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca “Geleneksel El Sanatçısı” olarak
kayıt altına alınan ‘Çan Ustası’ Ayhan DEMİRÖRS tarafından devam
ettirilmeye çalışılmakta ve günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

16: DABAKLIK
Bor’da yapılan en eski meslek dallarından birisidir. Zaman içinde
gelişerek ve teknolojik yenilikleri takip ederek gelişmiştir.
Bor ekonomisinin bel kemiği diyebileceğimiz, kalitesinden sürekli
bahsedilen, Organize Sanayi bölgesinin büyük bir bölümünü oluşturan
meslek dalıdır. Bor dabakhanelerinde işlenen derilerin kalitesi
Türkiye çapında ses getirmektedir.
Son derece modern işletmelerde işlenen deriler, daha çok ayakkabı
üretimi için Türkiye’nin en önemli sanayi tesislerine gitmeden önce
Bor dabakhanelerinden geçmek zorundadır. Başta İstanbul ve İzmir
olmak üzere büyük deri fabrikaları Bor’dan gelecek işlenmiş derileri
beklemektedir.

17: PALANCILIK
At, eşek, deve, katır gibi binek ve yük hayvanlarının sırtına göre
hazırlanan ve binicisinin rahatı düşünülerek yapılan oturaklara Bor’da
“Palan”, bu zanaatla uğraşanlara da “Palancı” denilmektedir.
Palan, hayvanın yüklenmesini ve yüklenen yükün taşınmasını
kolaylaştırmaktadır. Palanda iskelet ağaç kullanılmamakta, “topak
berdi” adı verilen ot kullanılmakta bu özelliğiyle de semerden
ayrılmaktadır.
Palan yapımında bağ bıçkısı, burgu, boynuz yağı, dik çuvaldızı, dikiş
makinesi, palan demiri, kası çuvaldızı, kör makas, palan makası,
tokaç, yaka oyuntu bıçkısı, yüksük aletleri kullanılmaktadır.
Hayvanların kullanıldığı taşımacılık biçimi, zaman içerisinde kültürel
yapıda da yerini almıştır.
“Eşeğin palanına, kuskununa bakmaz da Hasan Dağı’na çıraya çıkmak
ister.”
“Kendimiz palancıyız, gökten palan yağsa kuskunu boğazımıza
geçmez.”
“Palanından alamayan kuskunundan alır.”
Geleneksel yöntemlerle usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen
palancılık mesleğinin yapım amacında ve yapım anlayışında birtakım
değişimlerin olduğu görülmektedir. Son kuşak ustalarca sürdürülen
palancılığın günümüzde hala devam etmesinin nedeni, Bor’a bağlı
köylerin coğrafi yapısının hayvanın yük taşımacılığında kullanılmasını
zorunlu kılmasıdır.
Artık yalnız ilçemizde birkaç ustasının var olduğu bu zanaat kolu
turistik amaçlı olarak değişime uğrayarak oturak, tabure gibi
fonksiyonlarla üretilmekte ve satılmakta ise de palan ustaları
tarafından devam ettirilmeye çalışılmaktadır.

18: SARAÇLIK
“Kösele” denilen kalın deri ve normal ince deri ile hayvan koşum
takımları, kemer, silah kılıfı, mermi kılıfı, çanta gibi avcı gereçlerinin
yapıldığı sanata Saraçlık, bu işle uğraşanlara da Saraç denilmektedir.
Saraçlık mesleğini yarım asırdır sürdürmekte olan Ali Diker bu
mesleğin ilçemizde ki son temsilcisidir.
İlçede bulunan küçük atölyesinde 50 yıldır mesleğini devam ettiren
Ali Diker, deriden yaptığı koşum ve eyer takımlarını hayvancılıkla
uğraşan yöre insanına satmaktadır. Diğer binek hayvanları için
tasmaları da üretmektedir.

BOR MUTFAĞINDAN LEZZETLER

19: BOR SÖĞÜRMESİ
Erkek kuzunun sadece bel kısmından çıkarılan pirzolanın üçlü,
dörtlü parçaya ayrılarak söğürme haline getirilmesinden sonra,
kasabın ince bir işçilikle işleyip, önceden hazırladığı Bor biberiyle
döşeli tepsiye dizdikten sonra biraz kuyruk yağıyla başka hiç bir
malzemeye ihtiyaç duymadan fırına hazır hale gelir. Yaklaşık 40-45
dk sonunda bu enfes lezzet masadaki yerini alır.

20: KÖFTER
Beyaz üzümden elde edilen şıra kaynatılıp yüzünün kefi(köpük)
alınır, ateş söndürülür. Nişasta ve un ölçüye göre hazırlanır. Soğuk
şıra ile yoğrulur. Özel köfter küreği ile dinlenen şıraya yoğrulan boza
kıvamındaki nişasta ve un karışmış şıra katılır ve köfter küreğiyle 45
dk. bu işlem devam eder. Kıvamını bulunca leğen ateşten alınır.
Önceden hazırlanmış kaplara kepçe ile akıtılan karışım 1 gün
bekletilir. Soğuma ile kısmen katılaşan kıvama köfter denilir. Ertesi
gün kaplarda düzenli olarak kesilerek yerden yüksekçe ve güneş
gören, korunmalı yerlerde kamış çığlara düzenli olarak serilir, birkaç
gün sonra arkalı önlü çevrilir ve kurumaya bırakılır. Kuruması sonrası
toplanıp bez torba ya da tenekelere alınarak kış için saklanır. Köfter
kaynaması da komşularla paylaşılan bir gelenektir.

21: ARABAŞI ÇORBASI
Arabaşı genellikle kış aylarında yapılan ve ev gezmelerinde sıkça
sunulan bir yemektir. Özellikle aileler birleşip birlikte bu yemeği
yaparlar. Daha sonra bu kaynaşma içinde hem muhabbet, hem
akrabalık bağları geliştirir. Genellikle kış aylarında yapılması av etinin
kış aylarında bol olmasından ve bu çorbanın soğuk günlerde içilme
özelliği olduğundan kaynaklanır.
Yapılışı: Av eti, yoksa hindi eti o da yoksa tavuk eti(bazıları kuzu eti )
haşlanır, kemiğinden ayrılıp didiklenir. Pirinç de hazırlanır ayıklanır.
Pişirilip suya atılır. Acı ve tuz eklenip un, yağ, salça kavrulup çorbaya
yedirilir. Kaynadıktan sonra servis yapılır. Bir de bu çorbanın özel
hamuru var. Bu hamur da şöyle yapılır; Normal un soğuk su ile
karıştıra, karıştıra ocağa yerleştirilir. Pişirilir. Sinilere alınır. Sinini
ortasında da tas bulunur. Taslarla Arabaşı çorba limonla ve bol
baharatlı bir şekilde sıcak servis yapılır.

22: KELLE YEMEĞİ –TİRİT
Eskiden evlerde ekmek yapılırdı. Bunlar tandır adı verilen fırın misali
yerlerde meydana getirilirdi. İşte ekmek yapma olayı bittiğinde
tandırda kalan köz boşa gitmezdi. Bu közle de kelle yapılırdı. Kelle
tandırda ütülür, temizlenirdi. Daha sonra küçük kelle çömlekleri alınır
içine biraz su koyulur, kelle de içine yerleştirilir ve tuzlanır. Sonra
hazırlanan kelle çömlekle tandıra gömülür. Tandırda pişen bu kellenin
tadına doyum olmaz. Tepsiye parçalanarak koyulan ev yufkasının
üzerine kelle suyu yani tirit dökülerek de yenir.

23: KABAK TATLISI
Kabak duru pekmeze katılarak kabak tatlısı yapılır. Tohuma bırakılan
kabak düzgün kesilip kabuğu soyulup sulandırılır. Kirecin duralmış
suyuna 3-4 saat bırakılır. Kireçli sudan alınıp iyice yıkanır ve
süzdürülüp kuş kanı denen hazırlanmış, kaynatılmış şıraya kabak
katılır. Kabak tadını çekene kadar kaynatılıp rengi kırmızılaşınca
tülbentle süzülerek şıra alınır. Kabaklar devamlı karıştırılmaya devam
edilerek kıvamına gelince ateşten alınır ve pekmezin içine konup
yemeye hazırlanır.

TÜRKÜLERLE BOR

24: OĞLANIN ADI AHMET (EVLERİNİN ÖNÜ)

Evlerinin önü kaya
Kayadan bakarlar aya
Anası kızından maya (yar nenni)
Oğlanın adı Ahmet
Gız ceddine rahmet
Verme bize zahmet
Yar nenni yar nenni
Evlerinin önü çiftlik
Çiftlikte bükerler iplik
Anası kızından keklik (yar nenni)
Oğlanın adı Ahmet
Gız ceddine rahmet
Verme bize zahmet
Yar nenni yar nenni
Evlerinin önü meşe
Dalları dönmüş güneşe
Anası yanaşmaz işe (yar nenni)
Oğlanın adı Ahmet
Gız ceddine rahmet
Verme bize zahmet
Yar nenni yar neni

25: EREĞLİ'DEN ÇIKTI SÖKÜN EYLEDİ
(of of) Ereğli'den çıktı sökün eyledi
Ara yatı Çiftehan'ı boyladı
Zalım felek ne etti de eyledi eyledi
Adana’ya bir kız geçti gördün mü?
(of of) Tekir'e vardım da hava bulandı
Göçün önü Akköprü'ye dolandı
Benim yârim Kavaklı'da sulandı sulandı
Buralardan Hüsne’m geçti gördün mü?
(of of) Ay doğmadan Akköprü’yü geçtin mi?
Gün doğmadan mah yüzünü gördün mü?
Şekerpınarı’ndan bir su içtin mi içtin mi?
Adana’ya bir kız geçti gördün mü?

26: KÜÇÜKTEN GÖRMEDİM ANA KUCAĞI
Küçükten görmedim de (ey ey) ana kucağı
Koçyiğit yatağı da (ey ey) damlar bucağı
Bir yiğit hapsolmakla batar mı ocağı
Gülüm gonca iken soldurdun felek
Ahrete yaralı gönderdin felek
Ortaya attılar da (ey ey) selvi dal gibi
Derimi yüzdüler de (ey ey) sırma tel gibi
Anam bacım gelmiş bakar el gibi
Söyleyin devlete de durmak olur mu?
Allah’tan gelene karşı konur mu?

27: YAVRU ŞAHİN ENGİNLERDE KIŞLAMAZ
Yavru şahin enginlerde kışlamaz
Galip geldi de düşman peşim boşlamaz
Gönül kalesine gülle işlemez
Vurur yıkar bir muhannet taşınan
Şahinidim sarp kayaya tünedim
Çırpınıp uçmaya yoktu kanadım
Ben talihimi her yerlerde denedim
Kime iyilik etsem kem beni bulur
Yüce dağ başına sam yeli esti
Dostlar yandaşım selamı kesti
Çok ahbabım varda iyi gün dostu
Dar günümde dost bulunmaz nedendir

28: ŞEHİT ALBAYIM
Bir nâme almışım Kore ilinden
Başıma yıkıldı dağlar yeşil Bor.
Felek bergüzârı aldı elimden
Şimdi için için ağlar yeşil Bor
Dinimiz Hak dini eksilmez sayı
O kahbe düşmandan alırız payı,
Kaybettik Nuri Pamir albayı,
Şimdi için için ağlar yeşil Bor.
Güç bulunur kahramanın bir eşi,
Kıydı hayatına düşman ateşi,
Haber almış ise kavim, kardeşi,
Şimdi için için ağlar yeşil Bor.
Albay Nuri Pamir baş temelimiz,
Yaratan Mevlâya açık elimiz,
Çağlasın düşmana ölüm selimiz,
Öcünü alacak sağlar yeşil Bor.
Ruhuna rahmetler o kahramanın,
Kalır mı yanında kahbe düşmanın?
Artmıştır hicanı dertli Savancın
Kalbi için için ağlar yeşil Bor.

29: NACİYEM
Dere boyu gidelim Naciye'm
Koyun kuzu güdelim
İkimizi görmüşler Naciye'm
Nasıl inkâr edelim
İlimonum portakalım bizde kalalım
Senin için ısmarladım gelir bakalım
Sap benden keser benden Naciye'm
Gitmiyor eser benden
Keserse Allah keser Naciye'm
Kim keser seni benden
İlimonum portakalım bizde kalalım
Senin için ısmarladım gelir bakalım

BOR’DA UNUTULMAYAN
ŞAHSİYETLER

30: SARI SALTUK
Bugün Cumhuriyet Mahallesi, Niğde Caddesi üzerinde bulunan
Ahmet Kuddûsî Hz. Türbesinin karşısındaki, küçük bir avlu içinde
doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, Küçük kubbeli yapı Sarı
Saltuk Türbesidir.
Sarı Saltuk, Buhara’lı olup asıl adı Mehmed Buhari olup, Yesevi
Tarikatı kurucusu Ahmed Yesevi’nin müritlerindendir. Tahminen
H.560–680 yılları arasında yaşamıştır. Ahmed Yesevi Türkistan’da
olduğu gibi Anadolu’da ve hatta daha uzak diyarlarda islâmiyeti ve
tarikatının yayılması için önce halifesi Hacı Bektaş-ı Veli’yi
Anadolu’ya gönderir. Ardında Hacı Bektaş-ı Veli’ye yardım maksadı
ile Sarı Saltuk’u Diyar-ı Rum’a gitmesi için gönderir.
Kaynaklarda anlatılan menkıbeye göre; Sarı Saltuk yanında 700
kişilik kuvvetle daha önceden Ahmet Yesevi tarafından Anadolu’ya
gönderilen Hacı Bektaş-ı Veli’ye yardıma gönderilir. Ahmed Yesevi
tahta kılıcını Sarı Saltuk’un beline kuşattıktan sonra O’na “Saltuk
Muhammed’im: Bektaşım seni Rum’a göndersin Leh diyarında
delalet-âyin olan Sarı Saltuk suretine girip, ol mel’unu bu tahta kılıçla
katleyle. Makedonya, Dobruca’da, yedi krallık yerde nam ve şan
sahibi ol” der. Şeyhinin dediği gibi Hacı Bektaş-ı Veli Onu
Dobruca’ya gönderir.
Gerçektende Türklerin ilk Rum diyarına geçişinde Sarı Saltuk
bulunmuş ve Dobruca’nın fethedilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Sarı Saltuk’un nerede öldüğü ve kabrinin nerede olduğu kesin olarak
bilinmemektedir. Yine kaynaklarda anlatılan menkıbeye göre; Sarı
Saltuk Dobruca’da vefat etmiş ve vasiyeti üzerine yedi tabut
hazırlanarak müritlerince çeşitli diyarlara götürülerek türbeler
yapılmıştır.
Bugün Bor’da bulunan Sarı Saltuk Türbesinin, Sarı Saltuk’un vasiyeti
ile gönderilen yedi tabuttan birine ait olup olmadığı bilinmemektedir.
Ancak genel kanı türbenin Sarı Saltuk’un kabri değil makamı
olduğudur. Sarı Saltuk’un hayatında Bor’un yerini inceleyecek

olursak; 1231 yılında Baba İlyas Horasanî isyanı çıkmış ve isyan
devlet tarafından bastırılmıştır. Bu sırada Sarı Saltuk’un Bor
mağaralarına sığındığı anlatılır.
Yine Hacı Bektaş-ı Veli, bugünkü Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde
yaşarken, Sarı Saltuk’da bu civarda bulunmuş ve bir dönem Bor’da
ikamet etmiş olma ihtimali yüksektir.
Borlu evliya Ahmed Kuddusi’nin Sarı Saltuk’tan bahseden;
“Belde-i Bor'daki Saltuk türbesi.
Kim ziyaret etse kalmaz kürbesi “dediği şiiri Bor’daki bu makam için
söylenmiştir.

BOR SARI SALTUK TÜRBESİ

31: AHMED KUDDUSİ HZ.
Çevremizde Şeyh Kuddûsî adıyla tanınan şair (11Rebiulevvel) 1183
gecesinde Bor’da doğmuştur . Doğum gününün pazartesi olduğu
kaydedilen şairimizin babası Mer’aşi zade İbrahim Efendi’dir.
Maraş’tan geldikleri anlaşılmaktadır. Öz annesinden 18 kardeş
oldukları halde bunlardan Ahmet ve Mahmut’tan gayrısı vefat
etmiştir. Ahmet Kuddûsi Nakşî usulünde babasından ders ve feyz
alarak tasavvuf âlemine dalmıştır. Fehmi Kuyumcu’nun "Kuddûsi
Divanı" önsözüne göre çeşitli konularda eğitim görmüş “medrese
tahsili görmüştür”. Babası 1785 yılında vefat edince büyük bir sarsıntı
geçiren şair merhale merhale ilmi ve irfanı kavileştikçe şiirde ve ifade
de gelişmiş ve bugün elimizde bulunan divan meydana gelmiştir. Çok
çeşitli konular şiirinin malzemesi olmuştur. İlim, irfan, çalışma,
doğruluk, kanunlara saygı, sevgi, Allah sevgisi, Peygamber sevgisi,
Mevlânâ sevgisi, taassup yergisi gibi birçok konuda yazmıştır.
Divanında 942 şiir vardır. Pendnamesi, Vasiyetnamesi, İcazetnamesi
ve dört mektubu bu divana ek olarak yayınlanmıştır.
Çileli ve feyizli bir hayat yaşamış, 1848 yılında Bor’da vefat etmiştir.
Mezarı Bor kabristanındadır. Şehir içinde bir de makamı vardır.

32: HATTAT YAKUB-U HİNDİ
Hindi lakabı III. Ahmed tarafından verilmiştir. Pehlivan yapılı idi.
Edirne’de ciridi kuleden aşırarak nam kazanmış olup ayrıca birçok
ilimle de üstat idi. Amatörlük zamanında Sarı Cami’nin giriş kapısının
kıble duvarında bulunan mermer kitabeyi yazmıştır.
Enderunda yazı hocalığı, hadika-i hassa ve kitaphane-i cedidede hat
muallimliği yapmıştır. Müstakimzade Süleyman Sadettin Efendi’nin
Tuhfetü’l Hattatin adlı eserinde Borlu Yaub-u Hindi’den bahisle,
babasının isminin Yusuf olduğunu, Borlu Yahya Efendi’den ders
alarak Meşk-i Celide icazetle tebcil olunduğu, Eyub el Ensari
Medresesi kapısı dâhilinde Hû veya Hüve resmeylediği ve ehlinin
buna çok değer verdiğini yazar.
İstanbul’da H.1196 / M. 1781 tarihinde iki bayram arası vefat etmiş ve
Üsküdar Harmanlık’ta toprağa verilmiştir.
33: CIGIZOĞLU HACI OSMAN EFENDİ
Ciğizoğullari Bor’un köklü ailelerindendir. Okçu suyu Bor’a
getiren Hacı Osman Efendi, 1843 yılında doğmuş ve 1907 yılında
vefat etmiştir. Halkevi yakınındaki Eski mezarlıktaki mezarı
Acıgöldeki mezarlığa taşınmıştır. Babası Hacı Mehmet Efendi, annesi
Fatma Hanımdır. Bekdik aşiretinden olan Osman Efendi hayvan
ticareti yapan tüccardır. Arabistan’dan deve getirip Bereke
dolaylarından yayar, Aşiretler yayla için Bor’a geldiklerinde satar.
Ayrıca koyun ticareti ile de uğraşır. Memleket için faydalı işler yapan
Hacı Osman Efendi’nin Ahmet, Mahmut, Sabit ve Mustafa oğulları ve
iki kızları olur. Cığızların Konağı dönemin önemli evlerindendir.
Mahallesinde kızların eğitimi için üç sınıflı okul yaptırıp okutan
Osman Efendi, Okçu suyunu Bor’a getirerek kalıcı en önemli hizmete
vesile olmuştur. Evde görevli olarak çalışan Ömer Soylu “Cığızların
evine üç kapıdan girilirdi. Hariciye kapısı, Payton Kapısı ve Hanım
Dairesi Kapısı. Çok merhametli hayırsever sofraları açık, gönülleri de
zengin insanlardı. Ahmet Cığızoğlu Kurtuluş savaşından önce Kuvay-ı
Milliyeyi Bor’da güçlendiren isimdi” demiştir.

34: HALİT MENGİ
21.8.1883 yılında Bor'da doğdu. Müftüzade Hacı Mahmut Şerif
Efendi’nin ikinci oğlu olan Hüsnü Efendi ile Sarı müderrislerden
Abdülnafi Efendinin kızı Huriye Hanımın birinci çocuklarıdır. Niğde
eşrafından İzzet Efendinin kızı Ulfiye Hanımla evlenmiştir. Bu
evlilikten 8 çocukları olmuştur.
Halit Mengi, 1900 yılından itibaren, Bor Hükümet Konağı İnşaat
Kâtipliği, Belediye Kâtipliği, Tahrirat kâtipliği, Bozkır ilçesi Maliye
Tahsil Müfettişliği, Ereğli ilçesi Tahsil Müfettişliği, Bor Varidat
Memurluğu, Eğridir ilçesi Mal Müdürlüğü, Beyşehir İlçesi Mal
Müdürlüğü, Antalya ili Vergi Memurluğu, İstanbul İstinye ilçesi Mal
Müdürlüğü, İstanbul Şile Mal Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı 2.
Şube Teknik Memurluğu, İstanbul Hasköy İlçesi Maliye Tahakkuk 1.
Memurluğu, Karaman Mal Müdürlüğü yapmıştır.
Bor Belediye Başkanlığına ilk olarak 1914 yılında 200 kuruş maaşla
tayin edilmiş, 1915 yılı sonlarında terfian Aksaray Kaymakamlığına
atanmış, ardından Karaman Belediye Başkanı olmuşsa da istifa ederek
ayrılıp ticaretle uğraşmış. 4 Eylül 1919 tarihinde Mustafa Kemal
Paşa'nın Başkanlığında toplanan Sivas Kongresi'ne Niğde Delegesi
olarak katılmıştır.409 1920 yılında ikinci kez seçimle Bor Belediye
Başkanlığını kazanmış ve 1923 yılında Milletvekilliği seçimine iki ay
kalıncaya kadar bu görevini sürdürmüştür. 1923 Milletvekilliği
seçimlerinde adaylığı Atatürk tarafından tensib edilerek, Cumhuriyet
Halk Fırkasından Niğde milletvekili seçilerek fasılasız olarak 1950
yılına kadar milletvekilliği yapmıştır.
1950 yılında adaylığını koymayarak Bor'da yaşamına devam etmiştir.
Siyasi hayattan çekildikten sonra Bor'da mütevazı bir hayat yaşamayı
sürdürmüş, büyük şehirlerin gösterişli hayatına Bor'u tercih etmiştir.
Hayatını Bor için vakfetmiş bütün hayatı boyunca Bor'a olan aşkından
hiçbir şey kaybetmemiştir. Eline geçen çok büyük imkânları Bor
uğruna tereddüt etmeden reddetmiştir. Siyasi hayattan çekildikten
sonra bile, Bor'da münzevi bir hayat yaşamayı büyük şehirlerin
gösterişli hayatına tercih etmiştir. Halit Mengi, Sivas Kongresine
giderken eşi Oya Hanım’a bir el bombası teslim ediyor ve eşine

bomba nasıl patlatacağını gösterip “Rum ve Ermeni çeteler ola ki
başarmaz isek kapımıza dayandığında kapıyı kitle kapı arkasına
çocukları topla kıracaklarını anladığında bombayı patlat. Sen ve
çocuklarım ölürken onlardan da bir kaçını temizlemiş olun” der. Halit
Mengi 5 Ekim 1958 yılında Bor’da vefat etmiştir.
35: HALİL NURİ YURDAKUL
1898 yılında Niğde ili Bor İlçesinde doğdu. İlköğrenimini burada
tamamladı. Daha sonraki mesleki eğitimini Bursa Askeri Orta Okulu,
Kuleli Askeri Lisesi ve Pendik İhtiyat Zabit Namzetleri okulunda
tamamladı. Pendik İhtiyat Namzetleri Okulunu bitirdikten sonra
burada öğretmen olarak kalmıştır.
Mondros Mütarekesi ilan edildiği sırada Erenköy İhtiyat Zabit
Namzetleri talimgâhında öğretmen olarak görev yapıyordu. Kurtuluş
Savaşında büyük kahramanlıklara imza atan Yurdakul; Pazarcık,
Bozüyük ve İnegöl’de bölgeden oluşturduğu gönüllü askerlerle
emperyalist güçlere karşı koymuştur.
Bursa cephesinin kurulmasında da büyük yararlar sağlamıştır. Atatürk
ve Ali Fuat Cebesoy’dan emir alarak topladığı milli kuvvetlerle
düşman seli karşısına çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda üç kez yaralanan
Yurdakul, 1. ve 2. İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz Savaşlarına da
katılmıştır. 2. İnönü Savaşı sırasında onun yine harp tarihimize mâl
olan önemli başarısını Garp Cephesi Harekât Şubesi Müdürü Tevfik
Bıyıkoğlu aşağıdaki şekilde açıklar: “24. tümenimiz aldığı tertiple
Yunanlılara, Isırganlı-Hamidiye ileri mevzilerinin esas mevzi olduğu
hissini vermeğe muvaffak olmuştur. Burada bütün tümenin bilhassa
143. alayın dış kanadındaki bölüğü faal hareketi ve kendi
teşebbüsleriyle Yunan tümeninin saldırış kanadına taarruz etmesinin
büyük hissesi vardır. Bu bölük evvelce 1. İnönü’ de temayüz etmiş
olan Halil Nuri Yurdakul’un bölüğüdür. Teğmen Halil Nuri
cephelerde gösterdiği başarı yanında, Cevat Giritli ve Sadi Kadıköy ile
birlikte haber alma hizmetlerinde de başarı göstermiştir. Yurdakul,
Yunan 1.ve 11. kolorduları bölgesinde çalışmış, yirmi günlük turları
sonunda aldığı bilgileri Bolvadin’de yerleşen 2. orduya ulaştırmayı
başarmıştır. Bu üç kahraman askerin köylü kıyafetli resimleri
Atatürk’ün emri ile İstanbul Askeri Müzesi’nde sergilenmektedir.

Yurdakul 1927 yılından itibaren yedi yıl boyunca Muhafız Alayı’nda
görev yapmıştır. 1933 yılında Halil Nuri Yurdakul, Niğde 41.Fırka 12.
Alay 3. Bölük Komutanıdır. 1935 yılından itibaren üç yıl boyunca
Van ili Erciş ilçesinde Askerlik Şube Reisliği görevinde bulunmuş ve
24.10.1938 tarihinde Niğde Askerlik Dairesi Mülhaklığına atanmıştır.
1940 yılında Niğde Piyade Alayında 3. Tabur Komutanı olarak görev
yapmıştır. Sonra Kayseri Zencidere Gedikli Erbaş Hazırlama Orta
Okulu Dâhiye Müdürlüğü ve Gedikli Hazırlama Okul Komutanlığı
görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra, Pozantı, Dörtyol ve Maraş’ta
görev yaptı. Milletvekili olmadan önce Adana da Seferi Gereçler
Depo Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Başarılı çalışmalarından
dolayı 14.5.1925 tarihinde Büyük Millet Meclisi, Onu Takdirname ve
İstiklal Madalyası ile taltif etmiştir. 1940 yılında dönemin
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından para ödülü
ile Maarif Vekili Hasan Ali Yücel tarafından Teşekkür Belgesi ile
ödüllendirilmiştir.
Yurdakul’un askeri kimliği yanında, kültür adamı kimliği de çok
önem arz etmektedir.
Halil Nuri Yurdakul 1950 seçimlerinde Niğde Milletvekili olarak
meclise girer. Asker ve kültür adamı kimliği ile yürüttüğü başarılı
çalışmalarını siyasî hayatında da devam ettirir. Niğde ili Bor ilçesinde
adını taşıyan Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi mevcut olup,
Niğde Üniversitesi’nde bir kampüse de onun adı verilmiştir.
Üç erkek ve iki kız olmak üzere beş çocuk babası olan Yurdakul, 28
Şubat 1970 tarihinde vefat etmiş ve doğum yeri olan Niğde’nin Bor
ilçesindeki Acıgöl Mezarlığı’na defnedilmiştir.

36: ASIM EREN
Asım Eren 1901 yılında Libya’nın Trablusgarp şehrinde dünyaya
gelmiştir. Babası Hacı Hafız Mahmut Rıza Efendi Borlu’dur. Lisede
din dersleri, Farsça, Arapça hocası idi. Asım Eren okuma yazmayı
babasından öğrenmiştir. Altı yaşında askeri askeri okula kaydoldu.
Babasının İstanbul’a tayin olması nedeniyle eğitimine Soğukçeşme
Askeri Rüştiye’nde devam etti. Orduya ihtiyat zabiti olarak katıldı.
Asım eren vatanın esaret yıllarında arkadaşlarıyla beraber
Bandırma’ya geçerek askeri birliğe katılır. İnönü ve Sakarya
Muhaberelerine iştirak etti. İki defa yaralandı. TBMM tarafından
İstiklal Madalyasına layık görüldü.
1950 yılında Albay Asım Eren Kore’ye gönderilerek burada Türk
birliği Komutanlığına tayin edildi. Fakat kısa süre sonra bu
görevinden azledilince 48 yıl 10 ay süren fiili hizmetini kendi isteğiyle
sonlandırdı.
Asım Eren Harp Akademisi ve Hukuk Fakültesi mezunudur.
TBMM’ye XI. dönem Niğde Milletvekilliği yapmış, 1961
seçimlerinde bir kez daha parlamentoya girmiştir.
Bor’da bulunan Askeri Levazım Fabrikasının açılmasını, askeri ve
siyasi kanattaki itibarını kullanarak gerçekleştirmiştir.
37: NURİ PAMİR
Şehit Albay Nuri Pamir 1901 yılında Bor’da doğdu. Babası tabur
imamı Bekir Sıtkı Efendi, annesi Cemile Hanım’dır. Henüz Kuleli
Askeri Lisesinde öğrenci iken Kurtuluş Savaşına katıldı. Savaştan
sonra 1929 yılında İstanbul 3.Kolordu’da göreve başladı ve aynı sene
Doğu Anadolu’da Ağrı Harekâtına gönderildi. Burada dört seneye
yakın bir süre isyan edenlere karşı çarpıştı. 1933 yılında başarıları
ödüllendirilerek İstanbul Harp Okulu 5. Bölük Komutanlığı’na atandı.
Daha sonra Harp Okulu Ankara’ya naklolurken O da beraber
Ankara’ya gitti.1938 yılında Ankara’dan Adapazarı’na tayin oldu ve o
yıl binbaşılığa terfi etti. 1940 yılında ise Afgan Devleti’nin davetlisi
olarak gittiği Kabil’de Afgan Harp Okulu’nda dört yıl hocalık yaptı.
Afganistan’daki çalışmaları sonucu Afgan Devletinin büyük
nişanlarından biri ile ödüllendirildi.

Türkiye’ye dönüşünden sonra sırasıyla; Çankırı Atış Okulu Komutan
Muavinliği, Yedek Subay Okulu Komutan Muavinliği ve Harp Okulu
Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu. Kore Savaşı’na katılan 241.
Piyade Alayı’nın komutanı olarak 1951 yılında gittiği Kore’de sıcak
savaş sırasında cephede 5 Haziran 1952 tarihinde şehit düştü.
Şehit Albay Nuri Pamir, gösterdiği kahramanlıklar ve Türk Silahlı
Kuvvetleri’ndeki üstün çalışmalarından dolayı gerek yurt içinde ve
gerek yurt dışında çeşitli madalyalarla taltif edilmiştir. Bunların
başlıcaları, İstiklal Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat
Madalyası, Kore Savunma Bakanlığı Gümüş Yıldız Madalyası,
Birleşmiş Hizmetler Üstün Hizmet Madalyası, Afgan Devleri Gümüş
Nişanıdır.
Şehit Albay Nuri Pamir’in madalyaları, nişanları, şahsi eşyaları ve
silahları, İstanbul’daki Askeri Müze’de, Ankara’da Harp Okulu
Müzesi’nde ve Bor’daki Şehit Albay Nuri Pamir Lisesi’nde
korunmaktadır. Ayrıca Ankara ve Çarşamba’da birer okul ve yine
Ankara ve İskenderun’da birer caddeye ve İstanbul’da bir sokağa adı
verilmiş olan Albay Nuri Pamir, şehit düştüğü Kore’de, Pusan’da,
Kore Harbi’nde şehit düşen Birleşmiş Milletler Askerleri için yapılan
şehitlikte, Yedi Yüzü aşkın Türk Şehidi arasında yatmaktadır.
38: HALİL ATAMAN
1888 yılında Bor’da doğdu. İlköğrenimi ve Rüştiye’yi Bor’da
tamamlamıştır. Yüksek eğitim için gittiği İstanbul’dan sonra,
Gönen’de iken gönüllü yazıldığı 1. Dünya Savaşı dönemini ve bu
süreci ‘Esaret Yılları’ kitabında anlatmıştır. Daha sonra Almanya’ya
gitmiş ve Dabaklık konusunda edindiği bilgileri Bor’a taşımış ve
Dabaklık yapmıştır. Bor Tarihi konusunda çalışmalar ve önemli
incelemelerde bulunur.
Gönüllü olarak Kafkas cephesine gider. İhtiyat zabitidir. Esaret
yıllarında tüyler ürpertici Kafkas harekâtının gerçek veçhesini anlatır,
daha sonra Sibirya’da geçen esaret yılları başlar.
Esirler arasında Türklerden başka Almanlar, Avusturyalılar da var.
Bunlar birer ikişer Rus ailelere dağıtılır. Ancak Halil Ataman ve

arkadaşını Müslüman oldukları için kimse kabul etmek istemez.
Neticede bir kadına zorla verirler. Kadın son derece kızgın ve
üzgündür. Halil Bey vaziyeti kurtarmak durumunda:
- Sen bizim anamız olacaksın, bizden hiç bir zarar gelmeyecektir. Size
teminat veriyorum.
Bu sözleri duyan kadın rahatlar, eski hali kalmaz. Gece olur yatarlar.
Biraz sonra gürültüyle uyanırlar. Meğer ailenin Olga isminde bir kızı
varmış. Korkudan tavan arasına çıkıp saklanmış.
Beklenmeyen misafirlerden zarar gelmeyeceğini anlayınca ortaya
çıkmış. Kahramanımız, Olga’yı kardeş kabul edeceklerini söyler.
Gerçekten de öyle kalırlar.
Ayrılık günü gelip çattığında ev sahibesi ve bizimkiler mateme
bürünürler. Çünkü gerçek bir aile gibi birbirleriyle kaynaşmışlardır
artık. Esaret hayatı Sibirya’nın Viladivostok limanında bin küsur Türk
esiri ile Japon gemisine bindikleri zaman sona ermiş gibi görünür.
Gemi, Çin, Hint Denizi, Kızıl Deniz, Süveyş Kanalı yolu ile
Akdeniz’e çıkar. Yıl 1921, Türk- Yunan harbi bütün şiddetiyle devam
etmektedir. Rodos açıklarına geldikleri zaman bir Yunan torpidosu
bizim zavallı esirleri taşıyan gemiyi çevirir, Pire Limanı’na götürür.
Deniz üzerinde altı ay kalırlar.
Buradan İtalya’nın Azinera adasına giderler, onları ancak kürek ve
idam mahkûmlarının yaşadığı ve yılanların ıslık çaldığı bu adaya
çıkarılırlar. Acıklı macera İsveçli Kızıl Haç’a mensup bir subayın
delaletiyle noktalanır. Nihayet ver elini İstanbul, esaret yılları böylece
sona erer.
Halil Ataman 1993 yılının 19 Ocak gecesi Miraç Kandilinde 105
yaşında Allah’ın Rahmetine kavuşmuştur.

39: RAĞIP ÖNEN
1903 yılında Armutlu Mahallesinde doğdu. İlkokul sonrası Niğde
Sultaniden mezun olmuştur.1933 yılında Halil Nuri Bey
Kütüphanesinde başladığı görevden 1963 yıllında Ankara’ya tayin
olmuştur.
Bor tarihi, şairleri, şiirleri, yaşayanları konusunda önemli bilgi ve
belge derleyen ve Şer’ı Mahkeme sicil defterleri inceleyip günümüze
kalan önemli bilgilere kaynaklık eden Ragıp Önen, Niğde’nin Sesi ve
Yeşil Bor gazetelerinde, araştırma ve yazıları yayınlanmıştır. Bor’dan
sonra Ankara Halk Kütüphanesine 7 yıl görev yapmış, 30 yıl da
Bor’da çalıştıktan sonra emekliye ayrılmıştır. Bor için bilgi ve
belgelerin bugünlere erişmesini sağlayan isimlerdendir

40: TALAT GÜN
1909 yılında Bor’da doğdu. Çeşitli derneklerde görev yaptı. Yazıları,
fıkraları ile örnek bir insandı. Öğretmenlik görevi yanında şiir, fıkra
ve makale ve 1940 yılında ilçenin kısa özeti yer alan Bor tarihinin
kitabını yazmıştır. Bor Gençlik Marşını besteledi. Yeşil Bor gazetesi
ve Niğde’nin Sesi gazetelerinde çok sayıda makalesi ile Hicri
Göncel’in şiirlerini derlediği bir kitabı vardır.

BOR YÖRESİNE ÖZGÜ KELİMELER

41: BOR YÖRESİNE ÖZGÜ KELİMELER

Abarieee :Ne kadar fazla
Ağıllamak :Koyunu kuzudan ayırmak
Aletrik :El feneri
Andal :Tarlanın bölümlerinin her biri.
Aşlık :Buğday
Avşarlamak :Bir işi üstünkörü yapmak
Ate :Hala
Ballık :Yenilebilen bir tür bitki
Bandıkmak :Çok sıcaklamak
Bannakcak :Derme çatma yapılan kapı
Baruu :Korku ifade eden bir ünlem
Batman :8 kiloluk ölçü birimi.
Bazar ekmeği:Somun ekmeği
Bidiminek :Yenilebilen bir tür bitki
Bocut :Küçük testi
Boğen :Kurumamış koyun pisliği
Bolamadı :Çoklukla, fazlasıyla
Boşanmak :Eşeğin zincirini koparıp kaçması
Böycü :Böcek
Bunek Tanayı bağlamaya yarayan ip.
Bunelek Yazın hayvanlara muzallat olan bir sinek
Cavlak Kabuğu soyulmuş ceviz
cavurdamak Gürültü yapmak
Caydak Katıksız
Cıncık şeker Akide şekeri
Cıngıl Üzüm tanesi
Cızlağan Isırgan otu
Ciğerin ağzından gelsin Bir beddua çeşidi
Cingil 1-Bir çeşit süt kabı
Cingil 2-Burundan dışarı akan sümük.
Coruhsuz Çok israf eden
Cülük Civciv
Çağşak Taşlık alan
Çalçap İşi hızlı ve baştan savma yapan

Çellav Hırçın yapılı
Çepiç Genç keçi
Çevirme Üzerine ekmek konulan yuvarlak ahşap sini
Çıkrık Yün eğirme aracı
Çiğin Omuz, vücudun parçası
Çoğzürmek İşemek
Çolpa Beceriksiz
Çonur Çalı dikeni
Çopur Kayalık yamaç
Çorten Dam oluğu
Çukur Hindibağı bitkisi
Dal Sırt, vücudun parçası
Dam tanası Aşılanmış cins dana
Daylı Dert (annelerinn çocuklara bedduası)
Depik Tekme
Devre Aksi
Deyramber Ayçiçeği, günebakan
Dıkaçlı Ağzının içinden konuşmak
Diri gün Salı günü
Domuşmak Ayakta durmak
Dölek durmak Yaramazlık yapmamak
Dumacık Aşırı rahatsızlığa yol açan bir tür sinek
Ekin yolmak Ekin biçmek
El galem Çıtkırıldım, nane molla.
Engel Tarladaki buğday, arpa tutamı
Epitmek Yelllenmek
Fıs dimedi Hava çok sıcak, hiç rüzgâr esmedi
Folu Tavuğun yumurtlaması için bırakılan tek yumurta
Fos ciğer Sakatadın akciğeri
Fotuk Yeşil renkli burun akıntısı
Fotulamak Suyun tazyikli akması
Gabala 1-Rastgele
Gabış Hayvan (tüysüz hayvan)
Gadem Kardeşim
Gağış Kurumuş hayvan pisliği
Ganara Doymayı bilmez adam
Gaklık Taş oyuğu

Gapalı Bazar Pazar günü
Garağış dumanı Çok kederli yüz ifadesi
Garık Bağın bölümlerinden her biri
Garsamba Gereksiz alet, edavat
Geber yatlık Gece yemeği
Geğirmedim getlemedim; bağırsağımın ucu pıtladı Tahmin ettiğiniz
kadar kötü bir şey yapmadım
Geleni Gelincik
Getleme Yenilebilen bir tür bitki
Gıbal Sima
Gırkmak Koyunun yününü kesmek
Gırma 1-Tüfek
Gırma 2-Tarlada andalın içindeki küçük engel
Gıtır vermek Arayı bozmak
Gıykımsız İşini hesaplamadan yapan
Gocaoğmak Peynirli, soğanlı ekmek parçası yemeği
Golan Palanı merkebe sabitlemeye yarayan sağlam ip
Golek Yapay su birikintisi
Golük Merkep
Gosa Tırpan
Guğlek 2 tenekelik ölçü birimi (30 kg civarı)
Gumanım Zannedersem
Gurk Anaç tavuk
Guru boşuna Beyhude yere
Gusgun Palanın bir parçası
Gülbündü Kuş burnu
Günülemek Bir çocuğun başkasını kıskanması
Haftan Koyunların yem yediği tahta havuz
Hak Çobanın emekleri karşılığı perânteden aldığı kuzu (1/10)
Hakkırdamak Yüksek sesle gülmek.
Hangırda Nerede
Harar Büyük çuval
Harım Harman yeri
Hassek Sürüden geri kalmış davar
Hazal Kurumuş yaprak
Hereni Büyük yayvan kazan
Heyden, cesattan kesilmek Takati kalmamak

Heyeri Be adam
Hındıkmak Bir isteği olmadığı için içten içe üzülmek
Hülük Kışın etrafında oturularak ısınılan toprak ocak
Istar Halı tezgâhı
İl iyisi Başkasına yaranmaya çalışan
İn Koyunun kulağına yapılan sahiplik işareti
İni Kayın
İssissıran Spatula
İteği Ekmek yapılırken serilen örtü
İzbet Yorgun, döküntü mal
Kaklamak Sıyırmayı küçültmek
gararadert Bedddua
Kârden gelmek Gurbetten gelmek
Kef Kurumuş burun akıntısı
Kele Uyuz dana
Kelik Ayakkabı
kemçik Düşünmeden konuşan veya iş yapan
Kendir Sağlam urgan
Kerme Katmanlaşmış, parçalara bölünmüş hayvan dışkısı
Keşli Patavatsız
Keşli Saçma sapan konuşan
Kişşik İmece üsulünde sıra
Kitilemek Sinirinden dolayı agresif davranmak
Kofere Bal peteği
Koken Fasulve, karpuz v.b.nin ağacı
Komüs Su bekçisi
Kulük Manivela
Küpecik Peynir konulan toprak kap
Küssük Küçük balyoz
Loda Sıyırma yığını
Lömpü Ağır, hantal adam
Mane vermek Kusur bulmak
Mayda Annelerin sinirli iken çocuklara buyurduğu yemek çeşidi
(Zıkkımın kökü)
Mazer yağı Vazelin
Mısmıl Murdar olmamış
Mızıklanmak İşi ağırdan alan
Miliz Arı

Mimbal Sivri uçlu kısa sopa
Mürdümüne Boşu boşuna, beyhude
Nâkıt Ne zaman
Necaset İnatçı, çirkef çocuk
Noğrün Hal hatır sorma ünlemi
Ohmatsız Gözü doymayan
Onese Avlanmak için yapılan mevzi
Ötürek :Amel-İshal
Panus Yük eşeği
Papara Soğanlı, domatesli bir yemek
Parç Maşrapa
Pelezimek Heyecanlı bir şekilde koşmak
Perânte Yaylada bir çobana mensup sürü sahipleri
Pırtı 1-Kumaş örtü
Pırtı 2-Düğünden önce kız ve oğlan evinin yaptığı alışveriş
Pişkir Havlu
Pörüşmek Solmak
Sakı : Ceket
Samarık Kandırmaya elverişli
Samırdanmak Uykuda konuşmak
Saptan gelmiş golük gibi serilmek Yorgun düşmek
Savan Büyükce örtü
Savuşturmak Uğurlamak
Sındı Makas
Sıracalı Yaramaz çocuk
Sırçan tüyü Bir renk çeşidi (gri)
Sıyırma Hayvanların yediği dikenli bir bitki
Sinekli Yavaş iş yapan
Sitil Domates, biber fidanı
Sokurtu Ağzının içinden konuşmak
Söypümek İyice zayıflamak, seçilmek
Suğdu Sinsi insan
Süngü Bir çeşit kelek
Şalak Karpuz
Şaplak Tokat
Şarapana Üzüm ezilen havuz
Şelek Taşımaya elverişili hâle getirilmiş keven, buğday, sıyırma yığını
Şepe Bir tür ekmek

Şişek Genç koyun
Talvar Gereksiz eşyaların konulduğu çatı bölmesi
Teleme Az pişmiş yumurta
Tetir Ceviz kabuğu
Tırık :ishalin şiddetlisi
Tızıkmak Hızlı koşmak
Tingildemek Düzensiz ve hızlı yürümek
Toklu 6-12 aylık kuzu
Topalak Sakatadın böbreği
Tütsü Nazarı savmayı amaçlayan duman
Uğra Ekmek açılırken onun yapışmamasını sağlayan kepek
Ulu Bazar Pazartesi
Ummuoo Teessüf ederim
Urup Tahıl ölçü birimi (Guğleğin 1/4'ü)
Üzlük Yumurta saklanan derin çukur
Yağlı ufak Bir tür yemek
Yallus Açgözlü
Yav Yahu
Yazağır Yani
Yolak Patika, dağ yolu
Yoz sığırı İşe yaramaz tembel (Çocuklar için kullanılan hakaret
ünlemi)
Yumuş Görev, iş
Yün eğirmek Yünü ip haline getirmek
Yüzellik Nazar değmesini engellediğine inanılan bir tür bitki
Zahra Tahıl
Zerrâdar Azıcık
Zıbarmak Mecburen uyumak
Zımbık Yumruk
Zıpırdamak Gürültülü bir şekilde oynamak
Zollu Çok iyi
Zuğmak Damın akmaması için yapılan toprağı sıkıştırma

