
PEKİ, BU HALKI NİÇİN SÜRDÜNÜZ?

Sovyetler Birliği döneminde Gürcistan’da 
birçok Türkçe gazete çıkmıştır. Tabii ki bu yayınlar 
tamamen ya Komünist Partisi’nin yayın organıydı 
yahut da onun denetiminde rejimin emrindeydi. 
Bu yayınlar Çok uzun soluklu olmamış, bazen 
de isim değiştirmişlerdir.  Bunlardan ilk akla 
gelen birkaçı şunlardı: Batum’da İslâm Gürcis-
tanı, Yeni Gün/İştirak; Ahıska’da Komünist/Kızıl 
Bayrak; Adigön’de Kızıl Rençber/Adigön Kolhozcu-
su; Aspinza’da Bağban/Sosyalizm Kenti… Ahıska ve 
ilçelerinde çıkan gazeteler Azerbaycan Türkçesiyle 
çıkıyordu. Diğerleri erken tarihlerde yayınına son 
vermiş, Kızıl Bayrak, Adigön Kolhozcusu ve Sosyalizm 
Kenti gibi gazeteler sürgüne yani 1944 yılına kadar 
devam etmiştir.1

*

Bizim burada söz konusu etmek istediğimiz bir 
başka gazete de Tiflis’te çıkan Sovyet Gürcistanı 
adlı gazetedir. Bu gazete de yukarıda andığımız 
gazeteler gibi Gürcistan Komünist Partisi Tiflis Ko-
mitesi yayın organıydı. Yayın hayatı bazen durdu-
rulmuş bazen de değişikliklere gitmiş olarak 1939-
1990 yılları arasında neşriyata devam etmiştir. Önce 
haftalık, sonra haftada üç defa çıkan gazetenin dili 
Azerbaycan Türkçesiydi. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra 1945’te gazetenin yayını durdurulmuş; 1960 
yılında Gürcistan Komünist Partisi’nin yayın orga-
nı olarak yayın hayatına yeniden devam etmiştir. 
Muhtelif zamanlarda redaktörleri de Boçalılı veya 
Azerbaycanlılardı: Mürtez Muradov, Gulu Guli-
yev, Teymuraz Ceferli, Süleyman Süleymanov… 
Bizim elimizdeki nüshanın redaktörü ise M. H. 
Sendov.

Söz konusu ettiğimiz Sovyet Gürcistanı’nın 1 
Ocak 1944 tarihli nüshasını gözden geçiriyoruz. 
Tabii ki ilk sayfada milyonlarca insanın katili 
Stalin’le karşılaşıyoruz. Zaten gazetenin neredeyse 
bütün yazılarında ondan ‘Böyük Stalin’ diye adı 
geçmektedir. Fakat bizim burada dikkat çekmek 
istediğimiz husus, gazetede yer alan Ahıska, Adigön 
ve Aspinza haberleridir. Diline fazla dokunmadan 
aynen aktardığımız metinlere bakınız. Bu bölgenin 
ahalisi ne çok çalışır ter dökermiş… Kadınıyla 
erkeğiyle didinir, üretimi zirveler taşırmış. Maddî 
ve manevî gücünü, cephelerde savaşan Kızıl Ordu 
askerine bağışlarmış. Hatta onların ailelerine, 
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evlerine ve sakatlarına yardım eder, harabelerini 
onarır hatta onlara yeni evler yaparmış! İlâve 
edelim: Kırk bin civarında evlâdını Kızıl Ordu 
saflarında savaşmak üzere cephelere gönderirmiş…  

Görülüyor ki Ahıska bölgesinde yaşayan 
Müslüman Türk halkı, tâbi olduğu devlete hainlik 
ne kelime, malıyla, parasıyla ve alın teriyle hizmet 
etmiş. Peki, bre canavarlar, bu halkı niçin yur-
dundan yuvasından sürdünüz? Koca insanlık 
âleminde bu soruya cevap arayacak babayiğitler 
yok mu?  O yaşında bütün emeğini Kızıl Ordu’ya 
bağışlayan Gelsunda köyünden 75 yaşındaki Cab-
bar Hasanoğlu’nun hakkını kim arayacak? 

 Ahıska’da 

Ahıska rayonunun zahmetkeşleri qehraman 
Kızıl Ordu’ya yardımı gittikçe artırırlar. … Rayo-
numuzun emekçileri 1943-cü yıla muvaffakiyetle 
yekûn vurarak 1944-cü yılı büyük bir intizamla ha-
zırlık alameti altında karşılıyorlar.  

Rayonumuzun kolxozcu kendleri bu yıl ekmiş 
oldukları 8.841 hektar sahadan bol mahsul alarak 
öz taahhütlerini artıqlaması ile ödemiş ve dövlete 
270 ton mahsul satmışlar. Bundan 100 tondan çoğu 
taxıl, 120 tondan çoğu arpa ve 50 tona qederi qarğı-
dalı (mısır)dır. 
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Azgur kend Sovyetliyinin Temlala kendindeki 
‘Qızıl Ulduz’ kolxozunun kolhozcuları ve kolxoz-
cu qadınları emek cephesinde böyük nailiyyetlere 
çatmışlar. Bu yıl kolxozun üzvleri öz mahsullerin-
den dövlete 9.000 kilogramn den satmışlar. Azgur 
kendindeki ‘Sosyalizme Doğru’ kolxozun üzvleri 
dövlete 8.000 kilogram, Tisel kend Gromov adına 
kolxozda 1.800 kilogram ve Tsirzox kendindeki 
Çkalov adına kolxozun üzvleri 1.600 kilogram arpa 
satmışlar. 

Qızıl askerlerin alillerine yardım durmadan artır. 

Adigön’de

1943-cü teserrufat yılının müveffeqiyyetle başa 
çattırılmasında Adigön rayonu zehmetkeşlerinin 
fedakâr işi az olmamışdır. Kolxozcular ve kolxoz-
cu qadınlar ve bütün zehmetkeşler var qüvvetile 
çalışaraq her vasite ile olursa olsun cepheye yar-
dımı daha da artırmağa ve xain düşman üzerinde 
qelebemizi yaxınlaşdırmağa çalışırlar. 

Benara kendindeki Staxonov adına kolxoz 
84 hektar mahsulun yığılması ve döyülmesini  

müveffeqiyyetle başa çattırdığından bu kolxoz-
da yüksek mahsul elde edilmişdir. Kolxozcular 
ve kolxozcu qadınlar Qızıl Ordu ailelerine qayğı 
ile yanaşır ve onlara ellerinden gelen kömekliyi 
edirler. 

Maarif uğrunda aparılan ciddi mübarize-
de Valideynler Soveti yaxşı çalışırlar. Rayonun 
mekteblerinde aparılan semereli iş neticesinde 
şagirdlerin derse davamı ve ders keyfiyyeti kâfi 
derecededir. 

Ali Mursagulov 

Aspinza’da
 
Böyük Stalin’in emir-

leri ile ruhlanan Aspinza 
rayonunun zehmetkeşleri 
cebheye yardımı gettikce 
artırırlar. 1944-cü teserru-
fat yılı rayonumuzun kol-
xozcuları ve kolxozcu qa-
dınları terefinden yeni yeni 
nailiyyetlerle qarşılanır. 

Rayonun idarelerinde 
ve bütün kolxozlarında 
böyük ruh yüksekliyi hiss 
olunmaqdadır. Rustav ken-
dindeki Ş. Rustaveli adı-
na kolxozun kolxozcuları 
ve kolxozcu qadınları öz 
üzerlerine cebheye yardımı 
artırmaq sahesinde bir sıra 
teehhüdler götürmüşler. 

Gelsunda kendindeki 
Stalin adına kolxozda 75 yaşılı Cabbar Hesenoğ-
lu 250 emek günü, Gulşen Paşaqızı 130 emek 
günü qazanaraq qehraman Qızıl Ordu döyüş-
çülerine yardımı daha da artırmaq üçün yeni 
teehhüdler götürmüşler. 

Qızıl Ordu döyüşçülerinin ailelerine yardım 
işi rayon zehmetkeşlerinin nezerinden bir deqiqe 
bele olsun qaçmır. İndiye qeder Qızıl Ordu aile-
lerine 14 ton qeder taxıl, 4 ton qeder kartof, 300 
kilograma qeder pendir, bir tondan artıq yağ, 100 
min manatdan çox pul ve başqa mahsullar veril-
mişdir. Bundan başqa döyüşçülerin 31 ailesinin 
evi temir edilmiş ve 2 aile üçün teze ev tikdiril-
mişdir. 

Aspinza rayonunun zehmetkeşleri Qızıl Ordu 
döyüşçülerine ve cebheye yardımı bundan sonra 
da artıracaqlar. 

A. Hemidov 
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Axalsixe rayonunun kend teserrufat qabaqcılları 

(yuxarıdan-aşağı-soldan) Uravel kolxozunun çobanı 

Ali Memmed oğlu, ‘Zakfedarasiya’ kolxozundan M. Xa-

şilova, Azgur kolxozundan İsmayıl Bayramoğlu, Boga 

kalxozundan Salman İskenderoğlu, Aspinza rayonunun 

‘Qırmızı Rençver’ kolxozundan Adalet Şakirova, Uravel 

kolxozundan (Axalsixe) Bayram Dursunoğlu yoldaşlar. 

(Foto Akipovundur) 
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