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Ahıska bölgesinde yaşamakta olan Müslüman 
Türk ahali, askere alınmamaktayken 1939 yılında 
yani harbin başlamasıyla askere çağrıldılar. Kırk 
binle ifade edilen bir kalabalıkla 17-50 yaş arası er-
kekler “vatan müdafaası için” cepheye sevk edil-
diler. Tabi oldukları devlete karşı bir suç işlemedi-
ler. Var güçleriyle Almanlarla savaştılar, bazıları 
Berlin’e kadar gitti. Bazıları da “vatan kahramanı” 
unvanı verilerek madalyayla taltif edildiler. Fakat 
yazıda “alçak, rezil” olarak nitelenen Hitler’den 
daha alçak ve daha rezil olan Stalin, suçsuz ve gü-
nahsız bir halka, akla hayale gelmeyen zulmü reva 
gördü. Vatan için savaşan, can feda eden ve kan dö-
ken kahramanları vatansız bıraktı.

Aşağıdaki yazı bu kahramanlardan biri 
olan Ahıska’nın Bulorza köyünden Bekir 
Dursunoğlu’ndan bahsetmektedir. “Gürcistan Ko-
münist Partisi Merkezi ve Tiflis Komitelerinin Or-
ganı” olarak Tiflis’te çıkan Sovyet Gürcistanı adlı 
gazetede yer alan bu yazıyı nazarlarınıza arz edi-
yoruz. Yazıda dikkatinizi çeken bazı hususlar ola-
caktır. Fakat şu hususu biz belirtelim ki “Azerbaycan 
halkının yiğit oğlu ekir” ifadesinden, o zamanlar bu 
halkın Türk olarak değil de “Azerî” olarak görüldü-
ğü anlaşılmaktadır! Garabete bakınız ki birkaç ay 
sonra Stalin tarafından imzalanacak sürgün karar-
namesinde bu halkın adı Türk olarak yer alacaktır!

N.K.

*
Bekir Dursunoğlu’na Sovyetler Birliği kahrama-

nı unvanı verilmiştir.
Bu şerefle bütün Ahıska rayonu övünüyor ve 

öz hemşehrilerinin yiğitliği ile seviniyor. 
Bekir Dursunoğlu’nun doğduğu Bulorza kö-

yünde büyük ruh yüksekliği ve hususi bir sevinç 
ve heyecan vardır. Köyün küçükten aksakallısına 
ve ak bürçekli kadınlarına kadar hepsi  öz sevimli-
leri Bekir’in yiğitliği ile seviniyor.

Ahıska rayonunun Sakunet köy muhtarlığına 
bağlı olan Bulorza köyü, 30-35 haneden ibaretdir. Kö-
yün küçüklüğüne bakmayarak burada yaşayan kol-
hozcular ve kolhozcu kadınlar emeği seviyor ve ken-
dilerine verilmiş vazifeleri şerefle yerine getiriyorlar. 

Bulorza köyü tabiî manzarası itibariyle en usta 
bir ressamın fırçasında tasvir olunacak güzelli-
ğe sahiptir. Ruget, Ellez ve Vanat dağları vakar-
la yükselerek bu köyü araya almışlar. Dağlık ve  
*  Sovyet Gürcistanı gazetesi, 1 Ocak 1944, Tiflis (Azerbaycan 

Türkçesinden nakledilmiştir).

meyve ağaçları içerisine gark olmuş Bulorza köyün-
de büyümüş, boy atmış ve en nihayet beşeriyetin en 
gaddar düşmanı olan faşizme karşı muharebe cep-
hesinde harikulade yiğitlikler gösteren Bekir Dur-
sunoğlu, fedakâr emeği ile bu köydeki “Kızıl Hava 
Kuvveti” kolhozunda az emek sarf etmemiştir. 

Lenin komsomolunda yetişmiş olan Bekir Dur-
sunoğlu, kolhozcuların güvenini kazandığı için 
kolhozcular onu köy sovyeti vekili seçmişlerdir. 

Alçak Hitler, ssınırlarımızı aşıp mukaddes Sov-
yet topraklarına baskın ettiği zamandan biraz son-
ra Kızıl Ordu sıralarına gönderilen Bekir, bu kızgın 
muharebe günlerinde, yiğitlik  ve kahramanlık ör-
nekleri göstermeye başlamıştır. O, Alman işgalci-
lerine karşı vuruşmalarda yalnız cesaret ve yiğitlik 
değil, kendi halkına mahsus teşebbüs ve zekâyı da 
göstermeye başlamıştır. Çünkü “ olşe ikler partiyası 
So et adamlarını daima metanetli e azimli olmak, ama-
cı iyi kestirmek e hiçbir engele bakmadan hedefe ula-
şabilmek ruhuyla terbiye edilmiştir. ra da ” Bekir’de 
Sovyet adamına mahsus olan yiğitlik ve metanetle 
vuruşmak, birçok defa kendini göstermiştir.  

Bu yüksek şerefe cavap olarak Bekir’in hayat 
yoldaşı Gülhanım Hasankızı ve Bulorza köyünün 
bütün kolhozcuları ve kolhozcu kadınları, mah-
sül toplamada, kolhoz verimliliğinin artmasında  
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görülmemiş yiğitlikler göstermeye başlamışlar-
dır.  Şu kadarını söylemek kâfidir ki, Bekir’e Sov-
yetler Birliği Kahramanı unvanı verildikten sonra 
kolhozda verimlilik hayli yükselmiş, kolhoz dev-
lete taahhüt ettiklerinin hepsini ödemiş, ürünleri 
zamanından on gün evvel toplamaya başlayarak bi-
çilmiş, 500 kilogramdan çok başak toplamış ve ge-
çen yılın 10 sentnerine (1 sentner 100 kg) karşı bu yıl 
her hektardan 16 sentner taneli bitki elde edilmiştir.

Bulorza köyünün vatanperver kolhozcuları, 
vatanı müdafaa mefkûresi ve vatana olan muhab-
beti anlayıp kavradıklarından Sovyet adamlarının 
güzel suretlerini gösteriyor ve bunları şanlı savaş-
çılarımızın cephedeki yiğitlikleri ile birleştirmeye 
çalışıyorlar. Köyün kocaları ve ağ bürçekli kadın-
ları, askerlerimizin yeni yiğitlikler göstermesi için 
moral veriyorlar. Kocaman Elif Yusufkızı’nın 8 
çocuğu var. Senem Garipkızı’nın 8 çocuğu vardır. 
Onlar cepheye giden öz evlatlarını düşmana kar-
şı amansız olmak ruhuyla terbiye veriyor ve hayır 
dua ediyorlar. Bekir Dursunoğlu da böyle bir va-
tanperver ana tarfından yetiştirilmiştir. 

Rezil faşizme karşı beslenen hiddet ve kinle 
dolu olan kolhozcular ve kolhoczu kadınlar, cephe-
ye kendi oğullarına gönderdikleri vatanperverlik 
tüten mektuplarıyla onlara yeni yeni yiğitlik ruhu 
vermektedirler. Bu günlerde Bulorza kolhozcuları-
nın ve kolhozcu kadınlarının Bekir Dursunoğlu’na 
gönderdikleri mektupta şöyle yazmışlardır: 

“Seni yiğitliğin e kahramanlığınla ö ünüyoruz. 
Düşmana karşı daha amansız ol. Ne kadar çok faşist 
öldürsen zaferimiz o kadar yakın olacaktır. Ailenden 
emin ol. Senin ailen başka dö üşçülerin ailesi gibi 

herkes tarafından sahiplenilmiştir. Sen gi ikten sonra 
karın ülhanım, çocukların Fedime, küçük emine e 
Medine, hiçbir şeyden sıkıntı çekmiyorlar. arın ül-
hanım, kolhozun bütün işlerinde yorulmadan çalışıyor 
e ailenizi çok iyi geçindiriyor. olhoz yardımını esir-

gemiyor.”
Öz vatanperverlik vazifesine lâyık Bulorza kol-

hozcuları, bu sözlerle dövüşçülerimizin kollarına 
yeni kuvvet veriyırlar. 

Ahızka’nın çalışanları ve bütün Azerbaycan 
halkı kendi kahraman oğlu Bekir Dursunoğlu’na 
bir defa daha aşk olsun diyor. Her günkü işlerinde 
onu varlığıyla görüyor, alkışlıyor ve tebrik ediyor. 
Böyle de olmalıdır. Çünkü o bizim övüncümüzü 
ve ümidimizi yükselten bir kahramandır. Biz, Be-
kir Dursunoğlu’nun yiğitliğini büyük bir hürmetle 
kaydediyoruz. 

Halqımızın şan ve şerefini yükselten, Sovet si-
lahının ve Sovet adamının kuvvet ve iktidarını bir 
daha gösteren, Lenin komsomolunun sadık oğlu 
Bekir Dursunoğlu’na şan ve şeref! Halk onun adı-
na destan söylüyor, ona koşmalar düzüyor ve onu 
alkışlıyor. Şairler Azerbaycan halkının yiğit oğlu 
Bekir’e şiirler yazıyor ve onu aşağıdaki sözlerle 
methediyorlar:

Alkış ana toprağının her kahraman oğluna,
Alkış onun uçurumsuz bu uğurlu yoluna

Sen ey, benim dağlarımın azametli kartalı,
ollarına tapşırılmış bırakılmış  ülkemizin celalı

yle çal ki kılıncını, başlar düşsün baş üste
Sensin yiğit Koroğlumuz, kala leşi leş üste
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