
YUSUF MUTLU 

 Bulgaristan’ın Eski Zağra ilinde 1905 yılında doğmuştur. Değirmenci Mehmet Ağa’nın 

beşinci ve son çocuğudur. O zamanki eğitimini İlkokuldan sonra Rüştiye Okulu’nda iyi derece 

ile bitirmiştir. Babasının isteği ile medreseye dönmüş ve tahsilini bitirerek mesleğine hafız 

olarak devam etmiştir. 

      1924 yılında Zeliha MUTLU ile evlenmiş ve bu evlilikten ikisi kız ikisi erkek dört çocukları 

olmuştur. 1930 yılında Hafızlık mesleğini bırakıp serbest ticarete başlamıştır. Ama gönlünde 

Türkiye ve Atatürk ilkeleri olan birisi olarak Turan Cemiyeti’ne katılmış ve kısa zamanda Turan 

Cemiyeti Eski Zara Başkanı olarak Türkiye ile devamlı olarak haberleşme imkânına 

kavuşmuştur. 1935 yılında Türkiye’ye gelip MUTLU soyadını alıp Lüleburgaz’a yerleşmiş, at 

arabacılığı, faytoncu ve yemişçi olarak hayatını Lüleburgaz’da devam ettirmiştir.  

     Yusuf MUTLU, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, vatanını çok seven bir kişidir. 

       1979 yılında Lüleburgaz’da vefat etmiştir. 

FEHMİ MUTLU 

  1931 yılında Bulgaristan’ın Eski Zağra ilinde doğmuştur. Yusuf ve Zeliha MUTLU 
ailesinin ikinci çocuklarıdır.1935 yılında Türkiye’ye gelmiş ve Lüleburgaz’a yerleşip vefatına 
kadar Lüleburgaz’da yaşamıştır. 

Çok zeki ve çalışkan bir öğrenci olan Fehmi Mutlu, Atatürk İlkokulu’nu Pekiyi derece 
ile bitirmiş ve zamanın koşulları içinde serbest ticaret hayatına küçük yaşında başlamıştır. 
1945’te Lüleburgaz’da Mutlu soyadı ile sebze ve meyve ile kuruyemiş dükkânında 
Lüleburgaz’a hizmet vermiştir. Erzurum 29. Topçu Alayı’nda Ateş İdare Çavuşu olarak vatan 
hizmetini bitirip Lüleburgaz’da yine sebze ve meyve ticaretini seyyar pazarcı olarak devam 
ettirmiştir. Bölgedeki il ve kasabalarda toptan sebze ve meyve satarak mesleğine yenilikler 
eklemiştir. 1951 yılında Remziye MUTLU ile evlenmiştir. Fakat bu evlilikten çocukları 
olmamıştır. 1969 yılında resmi ve tüzel bir şekilde Lüleburgaz Fındıklı Sokak’ta sebze ve 
meyve toptancılığına başlamıştır. Trakya‘daki diğer il ve kasabalara örnek olup mesleğini 
yenilemiştir. Kendi çocuğu olmadığından çocuklara karşı her zaman şefkat ve sevgi ile 
yaklaşmıştır. 1989 yılında ilik kanseri hastalığına yakalanmış ve 1990 yılında ebediyete intikal 
etmiştir. 

 



 

KADRİ MUTLU 

 

25 Ekim 1942 tarihinde dünyaya gelmiştir. Mutlu ailesinin dördüncü çocuğudur. 

İlköğrenimini Atatürk İlkokulu’nda tamamlamış; ama çeşitli sebeplerden tahsiline devam 

edememiştir. Okula devam eden arkadaşlarından ayrılmayıp okumaya her zaman büyük 

önem vermiştir. Hayatını baba mesleği olan sebze ve meyve üzerine düzenlemiştir. İçinde 

yüksek tahsil yapamamanın verdiği ıstırapla bütün yaşamında eğitim ve öğretimin önemine 

inanmıştır. Yaşamı boyunca kurum ve kuruluşlara; bilhassa eğitim kurumlarına her koşulda 

yardımı esirgememiştir. On iki yaşından sonra evvela sebze ve meyvecilik, seyyar pazarcılık 

yapıp 1962 yılında askere gitmiş ve jandarma olarak 1965 yılında terhis olmuştur. Yine 1965 

yılında Nermin Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten ikisi erkek biri kız, üç çocukları olmuştur. 

Oğullarının yüksek tahsil yapmaması onu kız çocuğunu içindeki eğitim ateşini söndürecek 

olan öğretmen OKUYAN VE OKUTAN üçlüsünden mutlu sona ulaştırıp bu hayalini 

gerçekleştirmiştir. 

 1969 yılında sebze ve meyve toptancılığına başladı. Hayatında iş ve kan beraberliği 

olan ağabeyinin 1990 yılında aniden vefatı onu derinden etkiledi. 8 Kasım 1995 tarihinde 

Lüleburgaz’ın Kurtuluş Bayramında okul çocuklarının geçişi sırasında ağabeyi adına bir okul 

yaptırmaya karar verdi. Bu düşüncesini hayata nasıl geçireceğini düşünürken Kurtuluş 

Mahallesi Okul Yaptırma Derneği‘nin teklifi ile okul yaptırma girişimlerine başladı. 

 Belediye meclis oturumda okulun isim hakkıyla ilgili protokol imzalandı. İlk olarak iki 

milyar lira teberru ederek valilik makamına gidildi. Zamanın Kırklareli Valisi Çetin BİRMEK’in 

yardıma devam edeceği sözü üzerine Milli Eğitim Bakanlığına 18 Derslikli İlköğretim Okulu 

Planını sundu. 

 Lüleburgaz Milli Emlak’tan bu günkü arsayı alarak Milli Eğitime devrini sağladı. O 

günkü İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal ALKAN bu çalışmalar sırasında kolaylıklar sağladı. 

İnşaatın onayı geldikten sonra inşaata başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol 



neticesinde yapılacak olan okulun ismi Fehmi Mutlu İlköğretim Okulu olarak onaylandı. 

Okulun inşaatı 22 ayda tamamlandı. Fehmi Mutlu İlköğretim Okulu 1997’de eğitim öğretime 

başladı.  

 Kadri MUTLU Lüleburgaz’da kazandığını yine Lüleburgaz’a hediye etmiş olmanın 

mutluluğunu yaşarken Lüleburgazlı iş adamlarına da örnek olmuştur. 

 Yaşamında sade bir çizgiye sahip olan Kadri MUTLU yaptığı her hizmetin gizli 

kalmasını istemiş ve bundan büyük mutluluk duymuştur. 

 Yaşamında ve ticaret hayatında birçok başarı kazanmıştır. 2000 yılında 
Kurtuluş Rotary Kulübü’nün 40.Yılı dolayısıyla verilen Mesleğini En İyi Şekilde ve Başarılı 
Olduğu Kadar Bütün Değerlere Saygı Gösteren Meslek Ödülü ile onurlandırılmıştır.  

 


