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ÇARLIK RUSYASI'NIN YAHUDİ POLİTİKASI

Aynı yılın Noelinde Varşova Kutsal Haç Kilisesinde yangın çıktığı şeklinde uyduruk bir 
haber yayılarak çıkarılan izdihamda yirmi dokuz kişi hayatını kaybetti. Ardından bu duyurunun 
panik yaratarak insanları soyma niyetiyle yapıldığı suçlamaları uyduruldu ve kilisede iki Yahudi 
yankesicinin suçüstü yakalandığı bildirildi. 

 Tarihçiler, olayların Rus yetkilileri tarafından kışkırtıldığını, Rus güvenlik güçlerinin 
Yahudiler ile Polonyalılar arasında kargaşa çıkarmaya çalıştığını ve bu tür katliamların suikastlar 
sonrasında İmparatorluk'ta yaygınlaştığını savunuyorlar.

Toplanan kalabalık Kutsal Haç Kilisesine bitişik sokaklardaki Yahudi iş yerlerine, 
mağazalara, konutlara saldırmaya başladı. Kargaşada iki kişi öldü, yirmi dört kişi yaralandı. Bin 
civarında Yahudi aile, maddi yıkıma uğradı. Aralarından birçoğu Amerika'ya göç etmek zorunda 
kaldı. Polonya ile Rusya arasında Yahudi ilişkileri konusunda gerilim arttı. 

Kiev'deki saldırıların tetikleyicisi, 1 Mart 1881'de Çar 2. Alexandr'a karşı düzenlenen 
suikastın sorumlularının Rusya Yahudileri olduğu düşüncesiydi. Güney Rusya İşçileri Sendikası 
bir kitapçık bastırıp dağıtarak şiddetin elden geldiğince yayılmasını ve devam etmesini teşvik 
etmişti. 

Bu iddiaların tersini savunanlar da var. Yahudilerin rakibi Rus iş insanlarının katılımı ve 
demir yolu işçilerinin desteğinin olayları büyüttüğü ileri sürülüyor. İddia sahiplerine göre 
suikastı düzenleyenler, dindarlıkla ilgisi olmayan kişilerdi. Sonuçta binlerce Yahudi evi yıkılmış; 
binlerce aile muhtaç duruma düşmüş; 166 kasabada çok sayıda erkek, kadın, çocuk sakat 
kalmıştı.    

Daha 1821, 1859, 1881, 1886 ve 1905'te Odesa'da Yahudilere karşı bir dizi katliam 
düzenlenmiştir. 26 Nisan 1881'de Kiev'de başlayan ve çevresindeki köylerle sınırlı kalan şiddet, 
kışa kadar devam etti; ardından Padolya, Volhinya, Çernigov, Yekaterinoslav ve diğer 
vilayetler dâhil olmak üzere Ukrayna topraklarına yayıldı. Çar yönetimi hiçbir önlem almadı. 

-AY BALAM- -AY BALAM-

BUDUQLAR

Rus yetkililerin geçen yüzyılda Kuba kazasının dağlık arazisinde yaşayanlar konusunda 

verdikleri bilgilere göre yerli halklar Xınalıqlıların özel bir halk olduğunu, Qrız, Cek və Haputların 

aralarında küçük farklar olsa da birbirine benzediklerini kabul ederler. Bu üç halk, bazıları 

tarafından aynı kavim olarak kabul edilir. Diğer bir etnos ise Buduqlulardır.  Araştırmacılar, onları 

Hususi Kafkas Halkları ailesine dâhil ederek yazıyorlardı ki, Buduqluların ve bu arada, Qırız, Cək, 

Xınalıq və Haput etnik gruplarının Lezgiler ile yakın akrabalığı belirlenememiştir. Buduq sözünün 

ne anlama geldiğinin Buduqluların kendillerince bile bilinmediğini kaydeden Q.A. 

Qeybullayev'in tezine göre Buduq sözü eski Türk dillerinde "delikanlı, hırslı", Boyaq" (Tuva 

dilinde), “budak", Tofalar (Karagaşlar) dilinde “renk” vb anlamlar taşır. Bu sözcük "bud" və "ukh"  

olarak iki hisseden ibarettir. "Bud" sözcüğüne Buduq'dan başka Budizm'in (din adı), Budiler ve 

Budinlerin (halk adları) Bud ve Budin (ada adı), Budun, Budapeşte (şehir adları) da benziyor. 

Buduq sözcüğünün Xınalıqlar tarafından "Budoq" şeklinde telaffuzu da dikkat çekidir. "Buduq" 

yerleşim birimi adları arasında "sarp yerde yaşam", "tepede yaşam" manasında izah edilebilir. 

Bunu köyün coğrafi konumuna tam uygun geldiği gerekçesiyle onaylayanlar da oldu. 1938'de 

Buduq ve Şuduq köylerinde bulunan arkeolog İsa Cafarzade'nin yazdığına göre, Buduqlular 

kendilerini Buduq adlı bir adamın evladı sayıyorlar. İsa Öğretmen, Buduq'u Şuduq ile ilişkilen-

diren rivayet konusunda şunları yazıyor: " Söylenenlere göre Şuduq və Buduq adlı iki kardeş, Can-

Qardaş adı ile tanınan arazide, adı konmamış bir köyde yaşıyorlarmış. Günlerden bir gün bu 

köyün sakinleri düşman saldırısına uğramış ve kanlı vuruşma başlamış. Köyden bir kadın, 

kardeşinin ağır yaralandıktan sonra can verdiğini görüp ortaya atılarak ve "Canqardaş" diyerek 

ciğerparesini kucaklamış. Onların her ikisi, halkın gözü önünde taşa dönüşmüşler. O yerin "Can-

Qardaş" diye adlandırılmasının sebebi budur. Can-Qardaş taşı 1930'lara kadar yerli ahali 

arasında kutsal olarak tanınırdı. Bu hadiseden sonra Buduq və Şuduq kardeşler orayı terk ederler. 

Onlardan biri Qaraçay boyunca şimdiki Buduq'un yerinde köy kurar, diğeri ise köyden uzağa 

göçer. Dağ eteği arazisinde yer alan ormanda Şuduq köyünün binasını diker. Araştırmacılar 

Buduq'un kavim adını kapsadığını, Herodot'un söz ettiği "Budiler”le ilişkisini, Strabon'un 

hatırlattığı Kafkas Albanyası arazisinde yaşayan 26 tayfadan biri olduğunu, hatta, Altay'dan 

göçüp geldiklerini de kaydetmişler. Görüldüğü gibi, Buduq və Buduqluların etnik mensubiyeti 

muhtelif, hem de birbirine zıt düşüncelerle açıklanıyor ki, bu da anlaşılabilir bir durumdur. 

 Anlaşılıyor ki, "Buduq" o köye komşu haklar, etnik gruplar tarafından verilmiş bir addır. 

Buduqlularsa kendilerine "buduq" veya "buduqlu" değil, "budad" diyorlar. 13-14. yüzyılların 

tarihçisi, Fazlullah Reşideddin'in "Came ət-təvarix" adlı eserinde "Budat" adlı kabileden 

bahsedilerek "Budat kabilesinin Tumbine Han'ın 5. oğlu Bat-Kulkin'in soyundan geldiği 

belirtiliyor. Cengiz Han döneminde onların komutanı Uriday'dı. Budatlar Cengiz'le müttefiktiler. 

Budatlardan çok emir yetişmiştir.  

                                                                                                                    Devamı Sayfa 2' de

 Buduqlular köy yollarının yalnız yaz mevsiminde geçit verdiği, bir arazide mesken kurmuşlardır. Buduqlular bu arazilerin ilk sakinleridir. 
Köy yakınlarındaki Külexana və Embere dağında yer alan mağaralar ,burada kadim sakinlerin mevcudiyetini belirtir. "Buduq" adı Buduqlulara 
komşu halklar, etnik gruplar tarafından verilmiştir. Buduqlular ise kendilerini "budad" diye adlandırıyorlar.

               Rafiq Abdullayev

Kuba’nın 64 km güney doğusunda, Karaçay’ın sol sahilinde, 2 km uzakta, Büyük-Kafkas’ın yan silsilesinin yamacında yerleşen Buduq, 
Buduqluların yaşayış mıntıkası olmuş ve şimdi de asıl yaşayış yeri olarak korunmuştur. Buduq civarında Gülxana mağarasının ve Karaçay’ın sağ 
sahilinde Embere dağında insan eli ile yontulmuş Qaşa mağarasının olması bölgede, ilk insanların yaşadığının kanıtıdır. Ormanlardan yoksun dağ 
yamacında yerleşen Buduq’un stratejik ehemmiyeti de büyüktür. Buduq’da Buduq dilinde konuşan, Buduqlular yaşıyor. Buduq etnik grubu, tarihî 
ve etnografik açıdan çok az araştırılmıştır. Buduqluların medeniyetleri de dilleri gibi Qrızlıların medeniyetine çok yakındır. Elde olan malumata 
göre, Buduq köyünün temeli Kafkas Albanyası devrinde atılmıştır. Ahali, Sasani birliklerinin baskınlarından korunmak için, köyü güçlükle ulaşılan 
yerde kurmuştur. (276’dan 651’e kadar bölgenin bir bölümü, Sasaniler tarafından işgal edilmiştir.

Çar 2. Alexandr

Padolia

Varşova

Pogrom, 19. Yüzyılda başlayan büyük çaplı hedefleri olan ve tekrarlanan Yahudi karşıtı 
isyanlardır. Pogromlar, daha önceki tarihlerde az sayıda Yahudi barındıran Rus İmpara-
torluğunun 1772-1815 arasında Polonya-Litvanya Topluluğundan ve Osmanlı Devletinden ele 
geçirdiği topraklarda büyük çapta Yahudi nüfusunun bulunması nedeniyle başladı. Rusya 
Hükûmeti, bu bölgelerde Yahudilerin yaşamasını içine sindiremedi ve bu bölgeler Soluk 
Yerleşim olarak adlandırıldı. 

Yahudilikten dönmeyen, üniversite diplomaları olmayan, tüccar localarından belge 
almayanların Rusya Avrupası'nın, Finlandiya dâhil, diğer bölgelerine gitmeleri yasaklandı. 
Kafkasya, Sibirya, Orta Asya ve Uzak Doğu bu uygulamalardan muaftı.  

POGROM NEDİR?
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BUDUQLAR ( Yazının Devamı)
 Bilindiği gibi, her halkın, her etnik grubun kendisine verdiği ad onun mensubiyetini belirlemede temel rol oynar. Örneğin, 
Buduqluların yakın komşuları Xınalıqlılar kendilerini "katid", köylerini ise "keş" diye adlandırıyorlar. ( Yukarı köylerden kopup Yerfi 
kayasının arka eteğini izleyerek Babaçayı'na kavuşan, bazen durgunlaşan, yağışlarda köpürüp taşan, deli dolu çayın adına Yerfililer 
"Keş" diyorlar) Bu ise Xınalıqlıların kadim kaynaklarda hatırlanan "ket" adlı Alban tayfalarından olduğunu gösterir. Buduqluların 
diger komşuları – Haputlular- kendilerini "Her", Qrızlılar ise öz köylerini "Qerez" diye tanıtıyorlar. İki adın da "her" sözcüğünü 
barındırması, Q.A.Qeybullayev'a, adı geçen etnik grupların Kafkas Albanya'sının kuzey doğusunda mevcut olmuş "Her" 
kabilesinden olduğunu ileri sürmemize fırsat veriyor. "Budad"ın Reşüdiddin Tarihinde adı geçen kabile adı  "budat" ile aynı sözcük 
olması Buduqluların o topluluğun devamcısı olduğu olasılığını güçlendiriyor. Çağımızdaki Buduqluların XIII asrın birinci yarısında 
bölgeye gelmiş Türk-Moğol kavimlerinden olduğunu kanıtlıyor. Peki, hangi kanıta dayanarak Reşideddin bu kabilenin adını "Bud 
kabilesi" olarak değil, "Budat kabilesi" diye veriyor? Olabilir ki, aynı tayfanın mensubunu çevirmen aracılığıyla konuşturan yazar, 
onun kimlerden, hangi soydan geldiğini sorduğunda "budat" (yani budlu) cevabını almış ve kanaat getirmiştir ki, "Budad" sözcüğü 
kabile adıdır ve o da topluluğu bu adla - yani "Budad kabilesi" olarak kayda almıştır. Araştırmacılara göre, Reşideddin'in eserinde 
hatırlatılan Türk-Moğol toplulukları- bölgenin çeşitli yerlerindeki Sumqayıt, Küngüd, Corat, Oriyad, Tanqıt, Zunud, Çirkinli, 
Elciqançay, Qoruqlu, Qanlı, Qarxun, Cəlayir, Ələt, Arakənd, Xartaqan, Qurqan, Tatar, Onqutlu, Dolanlar və Damqalıq kimi yer 
adlarında kendi ad və izlərini korumuşlar. Sanırım, Reşideddin'in "corat" kabilesi ile birlikte değindiği "budat" kabilesinin de izini 
şimdiki "Budad" (Buduq) toponimində aktarmak mantıklı olurdu. Reşideddin 13-14. yüzyıl eşiğinde, yani Budatlar bölgeye 
geldikten tahminen 50 yıl sonra yazıyor ki, hazırda ülkede Budatlardan çok yönetici vardı. Moğolların bir kısmının 17. asra kadar 
Dağıstan'ın batısında – Kaytaq'da- mevcudiyeti, büyük bir bölümünün 19 asra kadar Afganistan arazisinde kendi dillerini koruması, 
20. yüzyıl öncelerinde Mugan çölündə Moğol kalıntılarının, Haşterxan çöllərində 140 bin kadar Moğol – Kalmıkların olması 
rastlantı değildir. Anlaşılıyor ki, Budatlar diğer kabileler gibi geldikleri arazide mesken kurup kaldılar. Bilindiği gibi, Türk-Moğol 
kavimleri bölgede zapt ettikleri arazilerde yerleşik ahaliyi sıkıştırsalar da, onlarla kaynaşmış ve yerli ahali arasında erimişlerdir. 
Lakin bu olguda tarafların birbirine karşılıklı tesiri olmuştur. A.A.Bartold'un kaydettiği gibi, Moğollar Kafqaz halklarının dillerine 
tesir göstermiş veya onlardan etkilenmişlerdir. Bir sorun da şudur ki: Budat kabilesi ve umumiyetle, Moğol-Türk kavimleri bölgede 
boş sahalarda mı mesken kurdular, yoksa mevcut yaşayış meskenlerine mi sahip oldular? Bizce, ikinci seçenek doğrudur. Şundan ki, 
bölgede görünmeye başlamış Türk-Moğol kavimleri kendi soylarının, mensup oldukları bu veya diğer kabilenin adını ayrı ayrı 
köylere vererek doğru davanmışlar. Buduq'un bir yaşayış meskeni olarak Türk- Moğol istilalarından çok önceleri mevcut olması da 
mümkündür. Buduqluların son dönemlere kadar geçirdikleri göçebe hayat tarzı, Buduq dilinde konuşulan bir dizi sözcüklerin (məs: 
- vis - bulaq, paga - sabah) Ural'da, Kuzey batı Rusya düzlüklerinde ve Orta Asya'da yaşayan bazı halkların dillerinde aynı anlama 
geliyor. Kendilerini "keş" diye adlandıran Xınalıqlıların Yenisey çayı havzasındaki Kureyka ketleri ile alakası Buduqluların Altay'dan 
geldiği iddiaları da bu fikrin gerçekliğine inanmayı sağlıyor.
                                                                                                                           Mirza Laçinov

DÜĞÜN

Tatlar Şii Azeri ve Sünni Terekemeler içinde kaybolmaya yüz 

tutmuşturlar. Kars, Ardahan vb. yerleşimlerde ticaretin önemli bir 

kısmı Tat kökenlilerce yönlendirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilindiği gibi Tatlar; Dağıstan`daki İran işgal güçlerinin 

askerleriyle, yerleşik dağlı Yahudilerin (Çıfıt) melezlenmesiyle oluşmuş 

bir topluluktur. Konuştukları dil Ana-Farsça`nın Pahlavuni dalına 

bağlıdır. Dağıstan ve Azerbaycan`daki Tat topluluklarının çoğunluğu 

Şia, az bir kısmı da Musevi ve Sünni İslam inancını sürdürmektedirler. 

Hazar Yahudileriyle ilgileri tam tespit edilmemiş olup, Mazdek inancını 

benimsemiş Farslarla beraber İran`dan Dağıstan dolaylarına sürgün 

edilmiş Yahudi topluluklarını içerirler.

Kars`ın Rus işgali sırasında bölgede etnik olarak 99 Tat ve 

Terekeme yerleşkesi bulunduğu bilinmekteydi. Hâlen Kars merkez, 

Selim, Susuz, Kağızman, Ardahan, Çıldır, Digor, Arpaçay yerleşkelerinde 

büyükçe koloniler halinde yaşamaktadırlar.

 TATLAR 

Bu konudaki diğer bir yazımız Mart ayında Ay Balam'ın 13. 

Sayısında yayımlanmıştı.

 Mahallede benim boyumda henüz okula gitmeyen birçok çocuk vardı. Evcilik 
oyunlarında sıra karı koca olmaya gelince nabız atışlarım hızlanır, beğendiğim kızların biriyle 
eşleşmek için can atardım. Fakat haspalar naz tuz ediyor, her ne dense beni reddediyorlardı. 
Birinde erkek çocukların sayısı yetersiz olunca bana şans doğdu. Alttan alta birbirimizi süzdük. 
Annesi saçlarını özenle taramış, kırmızı kurdelesini güzelce bağlamıştı. Kısa eteği, naylon 
ayakkabısının kordonlarının aralıklarından fırlayan parmakları ile başımı döndürdü. Göğsümdeki 
çarpıntılar duyulacak diye tedirgin, kız istemeye gelmiş damat kadar heyecanlıydım. Fakat 
mutluluğum uzun sürmedi, aniden ortaya çıkan anlaşmazlık sonucu oyun kurulmadan bozuldu ve 
hayal kırıklığının en derinini yaşadım. 

 Ardından taşındığımız evin bahçesinin çaprazında bulunan külahı düşük devasa silindir 
yapının çevresindeki konutlar ufacıktı. Selçuklulardan kalma minare, heybeti ve estetiği bir arada 
sergilerdi. Depremlerden, savaşlardan sapasağlam çıkmış bu İran tarzı yapı ile aramızda dere, 
derenin üzerinde yine bir köprü vardı. Bazen şehrin birçok yerinden gözüken bu yükseltiye sırtımı 
dayayıp başımı kaldırarak gözlerimi yukarı diker, onu bulutlarla yarıştırır, başım dönünceye kadar 
duruşumu bozmadan beklerdim. 
 Mahalle hareketliydi. Şehrin genelevinde çalışan kadınların bindiği paytonlar sık sık 
semtimize uğruyor, meraklı bakışları üzerlerinde topluyorlardı. Kısa eteklerinden fırlayan tombul 
bacakları, koyu renkli gözlükleri, rujlu dudakları, ten rengi çorapları ile gelen bu ziyaretçileri 
dolaştıran sürücü köprüde oldukça yavaşlardı. Yüzlerindeki ciddiyet, şık çorapları ile sokağımızda 
ikamet eden ev kadınlarından çok farklıydılar. 
 Bu karnaval, damperli kamyonlarla sokağa boşaltılan kayaların güzergâhı tıkamasıyla 
sona erdi. Taşları bizim semte ne amaçla getirdiklerini bilmiyorum ve sonra nereye taşıdıklarını da 
hatırlamıyorum. O günlerden aklımda kalan kızların bu kayaları tükürükleriyle ıslatıp uğraşarak 
dudaklarını yeşile boyamaları, yanaklarını allayıp pullamalarıydı. 

 Payton Pazarı'nın bulunduğu cadde köprübaşından sonra aniden daralır, dümdüz 
güzergâh yola abanan hisar kalıntısının sebep olduğu çarpıklık sonucunda eğik bükük bir sokağa 
dönüşürdü. Evimizin penceresi pazartesi ve sonrası günlerde sabahları gelen cemsenin 
gürültüsünden zangır zangır titrerdi. Askerlik Şubesinde çalışan genç kızı almak içindi bu 
merasim. Memur olarak çalıştığını gördüğüm ilk kadın örneğiydi bu komşumuz. Okula 
başladığımda birinci sınıftaki öğretmenim de kadındı. 

 Kız çocuklarından birinin aniden çıkardığı vukuat herkese parmak ısırttı. Evcilik oynamak 
onu kesmiyordu. O, paytonlarda gezmek, gözlük takmak, gerçek boyalarla makyaj yapmak 
istiyordu. Elden geldiğince süslenip püslendikten sonra eline tutuşturduğu bohçasıyla kendisini 
meraklı gözlerle izleyen annesinin karşısına dikilip süslü kadınların çalıştığı yere gideceğini 
çevreye bağıra bağıra ilan etti. Ana kız uzun süre boğuştular. Çocuk, kendini yerlere atıyor, zırıl zırıl 
ağlıyor, Nuh diyor peygamber demiyordu. Annesi kendisini uzun süre uğraştıran bu kızcağızı 
komşuların yardımıyla güçlükle zapt edebildi. Boyuna bosuna bakmadan saçma işlere kalkışan 
bacak kadar kızın yanına, akşam işten eve dönen babasından yediği kötek kâr kaldı. Bir daha böyle 
uçuk davranışlara kalkışmadı. 
   *   *   * 
 Baharda karlar eridiğinde derenin yükselen suyu hızla akar, çer çöpü önüne katıp çevre 
temizliği yapardı. Yıllar geçiyor, evcilik oynama yaşını geride bırakıyorduk. Karşı komşumuzun 
benden taş çatlasa iki yaş büyük olan, serpilip gelişen kızı, memur bir ailedendi. Babası, o ufak 
tefek adam, iş yerine koltuk altına sıkıştırdığı evrak çantası ile gider, değişmez eşyası dönerdi. 
Karısı bu cılız adama göre iri yarı, cüsseliydi. Semtimizde ruj kullanan, makyaj yapan tek memur 
eşi idi. Bununla da şişinirdi. Kızı, dere duvarının oyuk yerinde kollarını iki yana açıp çıplak 
ayaklarıyla suya dokunur, gösteri yapardı. Onun şovları diğer mahallerden gelip sokakta dolaşan 
grupların sayısını hayli artırdı, hatta aralarında rekabet doğdu ve geceleri kavgalar çıktı. 
Gösterilen ilgi kızın hoşuna gidiyor, meftunların sayısı arttıkça göğsü kabarıyordu. Bu kızı 
sahiplenmek, rakiplerimi saf dışı bırakmak istiyordum. Fakat işin ucunda sokakta şişlenmek vardı. 
 Sonbahar geldiğinde bahçemizdeki hareketlilik arttı. Faytonların biri gelip bir gidiyor, 
yetişkin yaşta şık erkekler ve kadınlarla bir şenlik havası estiriliyordu. Neyin nesiyse bir hazırlık 
yapılıyordu. Sonunda işin aslını öğrendik. Bahçeyi paylaştığımız liseli kiracılardan son sınıfta 
okuyan birisi öğretmen olarak atanmış, o kıza talip olmuştu. Yakınları minarenin yükseldiği 
konuta gidip söz kestiler, ardından nişan koydular. Benim gibi ortaokulda okuyan birinin altından 
kalkamayacağı işi komşumuz başarmıştı. Göz göre göre kız elden gidiyordu. Ben ve diğerleri, bu 
kız uğruna birbirini bıçaklayanlar, avuçlarımızı yalıyorduk. Neyse uzatmayalım: Kızın düğünü 
millet bahçesi denilen yerde yapıldı. Biz de düğüne katıldık. Çift, sahaya girdiğinde müthiş bir alkış 
tufanı koptu. Gelinlik ciğer paremize çok yakışmıştı. Yüzünde güller açıyordu. Ben de değişik bir 
heyecanla avuçlarım patlayıncaya kadar tezahürata katıldım. Ben neyse de, akordeonla bar 
havası çalındığında vaktiyle kızın peşinde koşan, birbirini bıçaklayan âşıklar büyük bir halka 
oluşturarak halaya durmuşlardı. Her biri kutsal törenlerdeki kabile üyeleri gibi mağrur, müziğe 
mükemmel bir uyum sağlayarak dans ediyordu. 


