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ALPULLU VE PANCARKÖY (ALLIPULLU)

1900&rsquo;lü yýllarýn baþlarýnda,yani Dedelerimizin buralara geldiði yýllarda, "þimdiki Pancarköy&rsquo;ün bulunduðu yer RUM
olarak tanýmlanýyor...

Sonradan gelen bir grup göçmenin yerleþtiði Samafor* Mahallesi, Pancarköy&rsquo;e baðlýydý...

Köyümüzün eski Muhtarlarýndan DELÝ AÐA&rsquo;nýn (Mehmet Kýral) babasý RAÞÝT AÐA, fabrikaya toprak baðýþýnda bulun

Tokaylar&rsquo;ýn gazlý Ferguson&rsquo;u, Osmanlar&rsquo;ýn Case&rsquo;si, Mollametler&rsquo;in Farma&rsquo;sý,
Yaþarlar ile Boyacýlar&rsquo;ýn ortaklaþa aldýðý Fahr marka traktörü vardý...

Savunmada Çiço Recep, Fil Hamdi, Papaz Remzi; Forvette, Kara Yýlmaz, Atilla, Motor Þinasi gibi oyuncular...

Öðrenciler burada öðrenimlerini sürdürürlerken, bir taraftan da, Lüleburgaz Belediyesi&rsquo;nin baðýþladýðý alandaki asýl okull
inþaatlarýnda çalýþtýlar. KEPÝRTEPE, "yaparak, yaþayarak, üreterek eðitim" sonucunda doðdu ve geliþti. Pancarköy&rsquo;lü R
ve Mustafa Çýldýr, Kepirtepe Köy Enstisü mezunu öðretmenlerimizdendir...

Yazýnýn tamamýný okumak için buraya týklayýnýz.

ALPULLU VE PANCARKÖY (ALLIPULLU)

Anadolu gibi Trakya da birçok uygarlýklarýn beþiði olmuþtur.

Traklar-Cenevizliler-Romalýlar-Bizanslýlar-Ruslar-Yunanlýlar-Bulgarlar ve Türkler&hellip;

Þimdiki Alpullu ve Pancarköy topraklarýnda da, bu uygarlýklarýn izleri var.

1900&rsquo;lü yýllarýn baþlarýnda,yani Dedelerimizin buralara geldiði yýllarda, "þimdiki Pancarköy&rsquo;ün bulunduðu yer RUM
olarak tanýmlanýyor.

Rumlar buralara, Rumi 1293 yýlýndaki "93 Harbi"nden (1877-78 Osmanlý-Rus Savaþý&rsquo;ndan) sonra yerleþmiþ olabilirler.

Balkan Savaþý&rsquo;ndan (1912-13) önce, savaþ sýrasýnda ve sonrasýnda, Rum çetelerinden kaçan Selanikli Türkler ve Bulga
çetelerinden kaçan Ortaköy, Kýrcaali, Þumnu ve çevresindeki Türkler, Trakya&rsquo;nýn güvenli bölgelerine, bir kýsmý da
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Anadolu&rsquo;ya göç ettiler.

Mollametler&rsquo;in (Molla Ahmet) Halil Aga&rsquo;nýn oðlu Hasan Abi, 1909&rsquo;da geldiklerini söylüyor.

80&rsquo;lik Mehmet Irak, "Balkan Harbi&rsquo;nden sonra, Ortaköy&rsquo;den 40 hane geldik, Koca Aliler&rsquo;in
evinin yerinde Kilise varmýþ, Adem Hocalar&rsquo;ýn evinin yeri ise, Papazýn eviymiþ." diyor.

Þimdiki Pancarköy topraklarýna yerleþen Atalarýmýz buraya ALLIPULLU adýný verdiler. Sakýzköy, Karamesutlu, Karahalil, Ýne
Dokuzhöyük, Akardere köylerinden gelen, dedemden de yaþlý akrabalarýmýz, burayý "Allýpullu" diye adlandýrýyorlardý.

Yaþamakta olan büyüklerimiz de bunu doðruluyorlar.

O yýllarda, Babaeski&rsquo;nin genel kullanýmlardaki adý KASABA, Alpullu&rsquo;nun adý ise MERKEZ&rsquo;di. Köyden
daha büyük yerleþimlere "Kasaba" denildiðini biliyoruz. Eski adýyla Allýpullu, yeni adýyla Pancarköy halkýnýn, þimdiki
Alpullu&rsquo;ya niçin "Merkez" dediklerini tam olarak bilemiyoruz.

Ýstanbul-Edirne demiryolu inþaatý, 1869&rsquo;da baþlatýlmýþ, 1888&rsquo;de sefere açýlmýþtýr. Bu yol üzerindeki Alpullu Ýst
da, yukarýdaki yýllar arasýnda yapýlmýþ olsa gerektir. O tarihlerde, burada bir yerleþim olmadýðý göz önüne alýnýrsa, bu istasyo
Allýpullu&rsquo;ya (Pancarköy&rsquo;e) baðlý olmasý doðaldýr. Bu nedenle de, köy halký için burasý "Ýstasyon Merkezi" dir. Bu
kýsaca MERKEZ olarak adlandýrýlmasý da bundandýr.

Dedelerimizin Allýpullu&rsquo;da yaþamaya baþladýklarý ilk yýllarda, þimdiki Alpullu bir yerleþim merkezi deðildi. 1925-26 yýllarý
Þeker fabrikasý kurulurken, köyümüzün eski Muhtarlarýndan DELÝ AÐA&rsquo;nýn (Mehmet Kýral) babasý RAÞÝT AÐA, fabrika
toprak baðýþýnda bulunmuþtu. Þeker Fabrikasý&rsquo;nýn kuruluþu ile birlikte, önce Teliçi lojmanlarý yapýlmýþ, çevreye yapýla
Saray adý ile bilinen lojman ve sonraki yýllarda yapýlan Ýþçi Evleri ile burasý bir yerleþim yeri olmuþtu. Bu yeni yerleþim yerine
ALPULLU adý verildi. Eski ALLIPULLU&rsquo;nun yeni adý da, Þeker Fabrikasýna yakýnlýðý nedeniyle PANCARKÖY oldu.

Sonradan gelen bir grup göçmenin yerleþtiði Samafor* Mahallesi, Pancarköy&rsquo;e baðlýydý. Sonraki yýllarda,
Pancarköy&rsquo;ün ya da Alpullu&rsquo;nun Belediye olmasý gündeme geldi. Pancarköy&rsquo;ün nüfusu daha fazlaydý ve bu
nedenle de Belediye olma hakkýna sahipti. Ancak, Belediye olmanýn olumlu yanlarý iyi anlatýlamadýðý ya da karþý propaganda
yapýldýðý için, Pancarköy halkýnýn çoðunluðu Belediye olmayý kabul etmedi. Alpullu&rsquo;nun Belediye olmasý için çalýþanlar
göre,"Pancarköy Belediye olursa, hayvan gübreleri köy dýþýna çýkarýlacak; Ahýr ve ev atýk sularý dereye akýtýlamayacaktý(!)."

Samafor Mahallesi Alpullu&rsquo;ya baðlandý ve adý Gülbahçe oldu. Alpullu da BELEDÝYE&hellip;

&hellip;o&hellip;

Her þeye raðmen, Þeker Fabrikasý&rsquo;nýn çevresine kattýðý ekonomik, kültürel ve sosyal kazanýmlar yadsýnamaz. Pancark
tarlalarý, dört bölüme ayrýldý. Pancar ekimi de, her bölgeye dört yýlda bir yapýldý. Zaten verimli olan Pancarköy topraklarý, panc
sýrasýnda yapýlan bakým ve "sýra ile ekim" nedeniyle daha verimli hale geldi. Buðday, ayçiçeði, mýsýr v.b. ürünlerde verim arttý
Pancarýn yan ürünleri olan yaprak, küspe ve melas, hayvan üretimine de olumlu etki yaptý. Fabrikaya iþçi olarak giren köylüler,
bunun yanýnda tarým ve hayvancýlýðý da sürdürebildiklerinden, köylünün gelir düzeyi yükseldi. Köye traktör girdi. Ortaklýklar kur
Ortaklar", önce Allis Charmes, daha sonralarý da Case marka traktör ve çeþitli tarým makineleri (Biçer Atar, sonra Biçer Baðlar,
Týnaz Makinesi v.b.) aldýlar, kullandýlar. Tokaylar&rsquo;ýn gazlý Ferguson&rsquo;u, Osmanlar&rsquo;ýn Case&rsquo;si,
Mollametler&rsquo;in Farma&rsquo;sý, Yaþarlar ile Boyacýlar&rsquo;ýn ortaklaþa aldýðý Fahr marka traktörü vardý. Traktör ve t
makinelerinin sayýlarý giderek çoðaldý.

Alpullu&rsquo;nun yakýnlýðý ve yolun düzgünlüðü nedeniyle köyde,50&rsquo;li yýllardan da önce,çok sayýda bisiklet vardý.Köye
erken girdi.Fabrikada çalýþan bazý daimi iþçilerin (Kampanya döneminde geçici iþçiler çalýþýyordu) evlerinde,bataryalý radyolar

&hellip;o&hellip;
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Kültür ve eðitimde olumlu geliþmeler yaþandý. Fabrikanýn otobüsü ile Babaeski Ortaokulu&rsquo;na giden köy çocuklarý, Alpullu
Ortaokulu açýldýðýnda, bu okula gitmeye baþladýlar. Bu okul daha sonralarý Alpullu Lisesi oldu. Þeker Sinemasý, Pazar günleri,
köyden gelen çocuklara da açýldý.

Öðretime Edirne&rsquo;de baþlayan KÖY ENSTÝTÜSÜ, eðitim çalýþmalarýný bir süre Alpullu&rsquo;da sürdürdü. Daha sonra L
Emrullah Efendi Ýlkokulu&rsquo;na taþýndý. Öðrenciler burada öðrenimlerini sürdürürlerken, bir taraftan da, Lüleburgaz
Belediyesi&rsquo;nin baðýþladýðý alandaki asýl okullarýnýn inþaatlarýnda çalýþtýlar. KEPÝRTEPE, "yaparak, yaþayarak, üreter
sonucunda doðdu ve geliþti. Pancarköy&rsquo;lü Rafet Kýral ve Mustafa Çýldýr, Kepirtepe Köy Enstisü mezunu öðretmenlerimiz

&hellip;o&hellip;

Cumhuriyetin ilk yýllarýnda, köy kalkýnmasýna da büyük önem verilmiþti. Mustafa Kemal&rsquo;in, Ordu Müfettiþi olarak
Samsun&rsquo;a gönderilmesini saðlayan Kazým Dirik (o sýrada Kurmay Baþkaný), Kurtuluþ Savaþý&rsquo;ndan sonra Bitlis ve
Ýzmir&rsquo;de Valilik yapmýþ, 1935&rsquo;te Trakya Bölgesi Genel Müfettiþliði&rsquo;ne (Edirne,Kýrklareli,Tekirdað Valiliði)
atanmýþtý. Trakya Tahkim Kumandaný Tümgeneral Kemal Balýkesir ile birlikte, "sivil-asker dayanýþmasý"nýn olumlu örneklerini
verdiler. Köyler arasý yollar (þoseler) yapýldý ve aðaçlandýrýldý. Su kaynaklarý köylere ulaþtýrýldý. Tarýmda, meyvecilikte ve ha
önemli geliþmeler baþlatýldý. Leghorn cinsi tavuklar, Hemþin cinsi koyunlar, evcil tavþanlar ve yeni cins bitkiler, örnek olarak halk
daðýtýldý. Çiftçi mallarýný korumak için önlemler alýndý. Tarým alanlarýna zarar veren domuzlar için kuyruk baþýna, kargalar için
ödüller verildi. Saðlýksýz çocuklarýn tespiti yapýldý ve aileleri desteklendi.

Alpullu Þeker Fabrikasý, tüm bu çalýþmalarýn merkezi konumundaydý. Teliçi&rsquo;ndeki Köþkler, Trakya ziyaretine gelen
Atatürk&rsquo;e olduðu gibi, bölge kalkýnmasý için gelen onurlu konuklara da ev sahipliði yapýyordu. Teliçi&rsquo;ndeki Hastane
de, günümüzün Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi gibi görev yapýyordu. Ayrýca, Sarýmsaklý ve Türkgeldi Çiftlikleri de,
Þeker Fabrikasýna ham madde saðlýyor, hem de tarým, hayvancýlýk ve meyveciliðe destek veriyordu. 23 Þubat 1952 tarihinde
"Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi" kuruldu ve Kooperatifçilik giderek geliþti. 01 Aralýk 1957&rsquo;de "Þekerbank Alpullu
Þubesi" hizmete girdi.

Ekonomi, eðitim ve kültürdeki bu geliþmeler, köylerin sosyal yönden de geliþmelerine yol açtý. 50&rsquo;li yýllarda
Pancarköy&rsquo;de yazlýk sinema vardý. Komþu köylerin sinemacýlarýyla film deðiþimi yapan Sinemacý Ali Denizli, her akþam
bir filmi gösterime sunuyordu. Sinemadan, akþam saatlerinde baþlatýlan müzik dinletisi köyün her tarafýndan iþitilebiliyor, köye a
canlýlýk katýyordu.

Sporda da güzel baþlangýçlar ve olumlu geliþmeler yaþandý. Þeker Spor, kýsa zamanda Trakya&rsquo;nýn en güçlü takýmlarý a
girdi. Savunmada Çiço Recep, Fil Hamdi, Papaz Remzi; Forvette, Kara Yýlmaz, Atilla, Motor Þinasi gibi oyuncular, Alpullu,
Pancarköy ve diðer çevre köylerdeki gençlere örnek oldular. Daha sonralarý Barbaros, Cici Fikret gibi futbolcular yetiþti.

Þeker Stadý, o zaman için Trakya&rsquo;nýn en güzel spor alanlarýndan biriydi. Ülkemizin 1.Lig takýmlarýndan baþka, yurt dýþý
futbol takýmlarý geliyordu. Lüleburgaz Lisesi ile Kepirtepe Öðretmen Okulu arasýndaki iddialý Atletizm Yarýþmalarý, çoðu zaman
Stadýnda sergileniyordu.

Þeker Fabrikasý&rsquo;nýn "Güreþ Takýmý" da vardý. Eskiden beri güreþçiler yetiþtiren Sinanlý ve Büyük Mandýra köylerinin ge
Fabrikanýn desteði ile daha büyük baþarýlara imza attýlar.

Bu arada, Pancarköy gençleri de PANCAR SPOR&rsquo;u kurdular ve Sýðýr Yolundaki futbol sahasýnda, Þeker Stadý&rsquo;nd
ve diðer sahalarda baþarýlý maçlar yaptýlar. Millet Bahçesi&rsquo;ndeki Voleybol sahasý da, uzun yýllar spora hizmet etti. Bu ala
daha sonralarý, köy düðünlerinin ve çeþitli etkinliklerinin yapýldýðý bir sosyal tesise dönüþtürüldü. 29 Ekim 2010
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*samafor (semafor): Demir yollarýnda, gündüz mekanik olarak kýrmýzý bir kol ile gece kýrmýzý ýþýkla iþaret veren alet.
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NOT: Bu konudaki eleþtirilerinizi ve katkýlarýnýzý,yukarýdaki adrese bekliyorum. Saygýlarýmla...
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