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93 Muhacirlerinin Yeşerttiği Bozkır
Nusret KOPUZLU
Millî tarihin sağlam bir şekilde yazılabilmesi
için önce mahallî tarihlerin yazılması gerektiği
fikri öteden beri bilinmektedir. Hakikaten birçok
parlak örneklerini bildiğimiz şehir tarihlerinin genel tarihten çok farklı bilgi ve haberler ihtiva ettiğini de biliyoruz. Bu sahada elimize ulaşan son
örneklerden biri de Dr. Recep Sanal tarafından kaleme alınan Sarıkaya Tarihi’dir.*
Sarıkaya, Orta Anadolu’da Yozgat iline bağlı
bir ilçedir. Söz konusu kitap bu ilçenin ilk kuruluşundan bugüne tarihî safhalarını ele almaktadır.
Kitap, Sarıkaya’nın henüz bir meskûn yer olmadan önce sıcak bir su kaynağından adını alan Hamam mevkiinin, XIX. yüzyıl sonlarından itibaren
Anadolu’ya akıp gelen muhacirlerin yerleşmesiyle günden güne büyüyerek önce bir mezra, sonra
köy, nahiye ve nihayet kaza/ilçe hâline gelmesini
hikâye etmektedir. Hâliyle de sadece buraya gelen
göçmenlerden değil bilumum göç hadisesinden
bahislerle söze başlamaktadır.
Kitabın giriş bölümünde göç ve onun etrafında
şekillenen kavramlar tanıtılıyor. Bu arada araştırmayla ilgili bilgiler, kavramlar ve tanımlar veriliyor. Böylece göç ve çeşitleri; göçmen, muhacir,
mübadil, mülteci, sığınmacı, yabancı; köy, şehir,
kasaba, el/il, eyalet, vilâyet vs. gibi coğrafî ve idarî
terimler açıklanıyor. Bunlardan sonra dört ana
başlık altında konu bütün teferruatıyla ele alınıyor.
Recep Sanal, kitabının birinci bölümünde,
Sarıkaya’yı kuranların muhaceret öncesi yaşadıkları Kars-Ardahan ve buranın mücavir alanlarını
oluşturan Kafkasya’yı fizikî, tarihî ve sosyolojik
yönleriyle tanıtıyor. Yazar, kitabının ikinci bölümünde Anadolu’da göç hareketleri ve iskân politikalarına ışık tutuyor. Bilhassa Kafkaslardan ve
Balkanlardan Anadolu’ya gelen muhacirlerin göç
sebepleri, göç yolları ve iskânları, bu arada yerli
ahaliyle olan münasebetleri anlatılıyor.
Kırım Harbi sonrasında bilhassa 1864 yılında
yaşanan ve Rusların insanlık dışı baskısıyla muhacerete mecbur kalan Kuzey Kafkasya halklarının
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felâketine de temas edilmektedir. Sarıkaya’yı kuran muhacirlerin geldiği yerler olması itibariyle
1877/78 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi)’nin Kafkas
cephesine geniş yer verilen çalışmada bu harbin
sebep, seyir ve sonuçları ile muhaceretler ele alınmaktadır. Rusların ele geçirdiği Kars, Ardahan ve
Batum’dan ibaret Elviye-i Selâse (üç sancak)’de uyguladıkları nüfus politikasına yer verilmektedir.
Bu savaşların bir numaralı şahidi olarak bilinen
Mehmed Arif Bey’in hatıralarına da çokça yerilen
kitapta yine bu bölgenin en yetkili tarihçisi M. Fahrettin Kırzıoğlu’na da sık sık müracaat edilmiş olması, Sanal’ın çalışmasını daha da değerli kılıyor.
Kitabın dördüncü bölümünde 93 Harbi’yle Rus
işgaline giren Ardahan’dan Anadolu içlerine doğru yönelen göç hareketleri ele alınmaktadır. İşte
kitabın adıyla ilgili en merkezî bölüm de burasıdır.
Zira daha önce meskûn bir yer olmayıp sadece sıcak su kaynağı bulunan ve Hamam adını taşıyan
bir mevkide konaklayıp eski tabirle tavattun edip
burayı vatan hâline getiren Ardahanlıların hayatını okuyoruz. Yozgat iline 80 km mesafedeki bu
mevki, buraya yerleşen muhacirler tarafından zamanla, 1881 yılında köy hâline getirilecektir. Hamam, 1933’te Boğazlıyan ilçesine bağlı bir köydü.
Bu köy, 1934 yılında Rumeli göçmenlerini de kabul edecek ve yine bu yıl ilkokulu açılacak; nihayet
1957 yılında Yozgat ilinin Sarıkaya ilçesi olacaktır.
Burada ana çizgilerine işaret ettiğimiz kitapta,
ilçeyi kuran aileler, bu ailelerin kolları ve yetişen
insanlarını da tanıyoruz. İlk yerleşen Kavukluoğulları ve diğerleri… Yazarın kendisi de ilk gelen
Ardahan muhaciri Mülâazımoğulları ailesindendir.
Sarıkaya Tarihi, başta Sarıkayalılar ve göç tarihine ilgi duyanlar olmak üzere herkesin merakla
okuması gereken bir çalışma. Yazarın bu vadide
çalışmalarının devam ettiğini de ifade edelim.
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