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‘‘ENINDE SONUNDA BIRLIK VE BARABERLIK KAZANACAKTIR’’

Ahmet Mete

Fotoğraf: Ahmet METE ve torunu Yusuf Tayyip DELI



pusula/ 2

Yaptığım röportajda ailesi Sevgili Müftümüzü şöyle 
anlatıyordu;

 
Eğitim alabilmek için on yaşındayken Türkiye’ye git-

miştir. 
Ailesinden ve memleketinden uzak kalmanın verdi-

ği zorlukları çocukluk döneminde yaşamıştır. Senede 
bir ailesini görebilmiştir. Hayat ile mücadelesi daha 
çocukluk döneminde başlamıştır… 

Mücadeleci bir yapıya sahipti. Insanlara yardım et-
meyi çok sever ve her şeyden ders çıkarırdı. Hatta 
hastalığının son dönemlerinde bile yardıma muhtaç 
insanları düşünür, onlara yardım ederdi. 

Edirne’de hastanede yattığı dönemlerde, haber 
bülteninde soğuktan donarak ölen bir ailenin habe-
rini izledikten hemen sonra, din görevlilerinden her 
köyden yardıma muhtaç olan kişilerin araştırılıp, yaka-
cak odunu olmayan ailelerin isimlerinin belirlenmesi-
ni istemiştir. Ardından, bu kişilerin ihtiyaçlarını hemen 
temin ettirmesi de buna bir örnektir. Bunun gibi bir-
çok yardım severliğine şahit olduk. 

Vefatından sonra dahi daha önce kendisinin hiç 
bahsetmediği kişilere yardımının dokunduğunu öğ-
rendik. Mezarına her gittiğimizde başucundaki çi-
çekleri sulanmış buluyoruz. Bu da bize ne kadar çok 
sevildiğini, onu sevenlerin sık sık ziyaretine gittiğini 
gösteriyor. 

SAYIN AHMET METE’NIN 
                       ILE RÖPORTAJ

Bazı insanlar vardır, söyledikleri ve yaptıklarıyla hafızala-
ra kazınır. Bitmesini istemediğiniz sohbetleri vardır. Bun-
lar akıl kurcalayan, güldüren ve aynı zamanda ders veren, 
bizi düşündüren sohbetlerdir.

 Hayatınız boyunca böyle bir kişiye rastladıysanız eğer 
kendinizi şanslı hissedersiniz. 

Genelde bu kişilerin söylediklerinden ve yaptıkların-
dan etkilenip, onun yolundan gitmek istersiniz.

Tarihini net hatırlamasam da sanırım bundan yaklaşık on 
yıl önceydi. Merhum müftümüz, her Perşembe bir rad-
yo programına konuk oluyor ve gelen sorulara yanıtlar 
veriyordu. Perşembe akşamları, iş dönüşünü hiç abartı-
sız, sabırsızlıkla bu programı bekliyordum. Iş dönüşü eve 
nasıl vardığımı anlamadığımla kalmayıp, arabanın içinde 
programın bitmesini beklediğim çok olmuştur. Verdiği 
cevaplardan çok; akıcı konuşması, diksiyonu ve hitabeti 
dikkatimi çekiyordu. 

Genellikle protokol konuşmaları uzun oldukları için in-
sanları sıkar. Merhum müftümüz konuşmaya başladığın-
da ise etraftaki sesler kesilir, herkes dikkatle dinler, me-
rakla devamını beklerdi.

Faziletli Iskeçe Müftümüz Sayın Ahmet METE’nin evine 
konuk oldum. Acısı daha çok taze olan ailesinin, kendisini 
bir eş, bir baba, bir dede sıfatıyla tasvirlerini hüzünle bir o 
kadar da üzülerek dinledim.

Pelin KOCA MOLLA 

Ailesi

Ahmet METE ve eşi Atike DELI HÜSEYIN, 
kızları Feyza METE ve Fatma METE, 
torunları Sara BAKI ve 
Yusuf Tayyip DELI ile birlikte
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Her işini zevkle yapan birisiydi. “Bir işi yaparken ondan 
zevk almaya çalış, zevkle yap” sözünü sıkça söylerdi. Me-
sela yemek yapmak, kahve pişirmek ona zevk verirdi. 

Verdiği nasihatlerden biri de “Karşınızdaki insanları ol-
duğu gibi kabul edin. Kusurları ile. Kimse kusursuz değil-
dir. Insanların kusurlarını açığa çıkarmak yerine örtmeye 
bakın. Insan olabilmek budur.” olmuştur. 

En sevdiği uğraşlardan biri de topraktı. Çiçeklerle, 
sebzelerle, meyvelerle ilgilenmeyi çok severdi. Ken-
disine ait kocaman bir bahçesi vardı. Içinde çeşit çeşit 
meyve ağaçları, ekili sebzeler ve çiçekleri bulunmaktay-
dı. Şimdi ailesi olarak ondan yadigâr kalan bu bahçeyle 
uğraşmak hepimize iyi gelmektedir. 

Kendisi “Toprakla uğraştığım zaman stres atıyorum, ka-
fam dağılıyor, rahatlıyorum” derdi. 

Aynı şekilde hayvanları da çok severdi. Bizlere hayvan 
sevgisini aşılayan da o olmuştur. Şimdi o gidince çok 
sevdiği köpeği bize emanet kaldı. 

Babamız her zaman hayata pozitif bakan birisiydi. Olay-
ları hep olumlu yönünden değerlendirmeye çalışırdı. 
Hastalığı süresince kendisine nasıl olduğunu sorduğu-
muzda hep “iyiyim” cevabını alırdık. Sağlığı ile imtihan 
olduğu bu son günlerinde hiçbir şeyden şikâyet etme-
miş ve isyana gitmemiştir. 

Ayrıca her açıdan donanımlı bir insandı. Bugünün işi-
ni yarına bırakmayı hiç sevmezdi. Başladığı işi bitirmeyi 
severdi. Birçok işi aynı anda yapabilen, yaptığı her işin 
hakkını fazlasıyla veren bir kişiliğe sahipti. Meselâ “Birine 
hediye vereceksen en iyisini vermelisin” derdi. Zengin 
bir gönlü vardı. Kendisine değil de başkalarına bir şey-
ler alıp hediye etmeyi çok severdi. Maddi boyutuna hiç 
bakmazdı. Güzelliğe önem verirdi. Kendisinin kullanmış 
olduğu herhangi bir aksesuarını, birisi beğendiğini dile 
getirirse hiç düşünmeden o kişiye onu hediye ederdi. 

Pratik ve kıvrak zekâsı ile de girdiği her ortamda, kuv-
vetli hitabeti sayesinde kendini çok iyi ifade edebilme 
yeteneğine sahipti. Son zamanlarında ona, en çok yap-
mayı özlediği şeyin ne olduğunu sorduğumuzda bize 
verdiği yanıt “Kürsüye çıkıp vaaz vermeyi” cümlesi ol-

muştur. 
Insanlar arasında ayrım hiç yapmazdı. A’dan Z’ye her-

kesle sohbet edebilen bir insandı. Çocukla çocuk olur-
du. Müftülük sıfatını hiçbir zaman ön planda tutmazdı. 
Yaşlı insanları çok sever onlara çok değer verir, saygıda 
kusur etmezdi. Bu yüzden yaşlı ve hastaları ziyaret etme-
yi ihmal etmezdi. 

Gönül kazanmasını iyi bilen birisiydi. Iletişim konusun-
da ise birçok kişiye örnek olmuştur. Hayranlık uyandıra-
cak derecede olan konuşmaları severek dinlenirdi. Yap-
tığı konuşmaları hikâyeler ile örneklendirmeyi iyi bilirdi. 
Zaman zaman esprili konuşmalarına şahit olmuşsunuz-
dur.

Ahmet METE ve eşi Atike DELI HÜSEYIN

Ahmet METE ve oğlu Mehmet METE 

Ahmet METE ve Atike DELI HÜSEYIN kızları
Fatma METE ve eşi Muhammed Fatih DELI

Feyza METE ve eşi Kürşat Kaan BAKI
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Bizlere sık sık nasihatlerde bulunurdu. Birçok kişinin de 
akıl hocalığını yapmıştır. Her yaptığımız işi ona danışma-
yı severdik. Hayattaki tecrübelerinden faydalandığımız 
çoktur. 

Sert mizacının dışında aslında çok duygusal bir yapı-
daydı. Kendisinin yazmış olduğu birçok şiiri bulunmak-
tadır. 

Başında gururla, sevgiyle ve saygıyla taşıdığı sarığı vaz-
geçilmeziydi. Bir gün Istanbul Fatih Camii’nde kalabalık 
bir ortamda sayın Cumhurbaşkanımız ( o dönem Başba-
kan) Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gelip “Seni taktığın 
sarığından tanıdım” demiştir. 

Sarığıyla ilgili en sevdiği anısı buydu. 
Taşıdığı sarığı sayesinde tanınmış olmak o kadar hoşu-

na gitmişti ki, bunu her defasında heyecanla ve gururla 
anlatırdı. Son zamanlarında tutmuş olduğu günlüğüne 
hedeflerini yazarken; ilk sıralarda, taktığı sarığı daha uzun 
yıllar taşıyıp Türk ve Müslüman Azınlığımıza hizmet etme 
isteği olmuştur.

Tüm bunların dışında dine yıllarca hizmet etmiş büyük 
bir din adamıydı. Binlerce talebesi olmuştur. Dine hiz-
metleri çoktur. Hep Allah’ın rızası için koşuşturmuştur. 
Öğrencilerinin, ona duacı olduğunu biliriz. Dini yönü 
kuvvetli, iman sahibiydi. Bunu hastalığı döneminde çok 
daha iyi anladık. Biz ona destek olmaya çalışırken bize 
hep “Ben hastalıktan ve ölümden korkmam. Ölümden 
ötesi mi var? Veren o, alan o. Benim imanım tam” derdi. 

Biz ailesi olarak onun Allah’ın rızasını kazanacağı bir ha-
yat sürdüğüne şahidiz. Hepimiz için eşsiz bir değere sa-
hipti. Sadece evlatlarının babalığını değil, birçok kişinin 
babalığını yapmıştır. Vefatından sonra insanlardan ‘sanki 
kendi babamı kaybettim’ sözünü o kadar çok duyduk ki. 

Çok sevildiğini de cenaze töreninde hep birlikte gör-
dük. Binlerce insanın vedasıyla son yolculuğuna uğur-
landı. Biz ondan razı olduk, rabbim de ondan razı olsun. 
O bizim kalbimizde hep yaşayacaktır. Yeri asla dolmaya-
caktır. En güzel anılarımızdır bizim. Mekânı cennet ol-
sun…” 

Sevgi ve saygılarımızla:

Atike DELİ HÜSEYiN
Fatma METE ve eşi Muhammed Fatih DELİ
Feyza METE ve eşi Kürşat Kaan BAKİ
Mehmet METE

Ahmet METE oğlu Mehmet METE ve damadı 
Muhammed Fatih DELI

Ahmet METE torunları Ahmet Rıdvan DELI ve 
Yusuf Tayyip DELI ile birlikte

Ahmet METE oğlu Mehmet METE ile birlikte
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Ankara Kocatepe Camii, 19 Ocak 2007
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SAYIN AHMET METE’NIN 
                

Rahmetli müftü efendi ile aramızdaki yakınlık sadece dost, arkadaş yakınlığı değildi. Kendisi aynı zamanda benim 
köylüm ve akrabam olur. Çocukluğumuzdan itibaren ailelerimiz hep iç içeydi. Tarlalarımızın yan yana olmasından 
dolayı tarlaya hep birlikte gider hep birlikte dönerdik. Küçüklüğünden beri çalışkan; tarla, bağ ve bahçe işlerini 
çok seven biriydi. Hiçbir işten kendisini geri çekmezdi. Ilkokulun son yıllarında Türkiye’ye giderek ilköğrenimini 
orada gördü. Ardından ortaokul ve liseyi yine aynı şekilde orada tamamladı. Uludağ Üniversitesi Ilahiyat Fakülte-
si’nde eğitim alarak 1991 yılında Medine Islam Üniversitesi’nden mezun oldu.

1989 yılında Suudi Arabistan’da düzenlenen hafızlık yarışmasına katılmak için Mekke’ye 
gittiğimde kendisi eşiyle beraber Medine’de bulunuyordu. Kabe’de Umre ta-
vafını yapıp otele geçtiğimizde kendisi bizi karşılamıştı. Mekke’deki yarış-
madan sonra Medine’ye gidişimizde de bizi karşılayan ilk o olmuştu. 
Birlikte yemek yemiş, çarşı pazar her yeri beraber gezmiştik. Giyim 
kuşama çok önem veren, tabiri caizse dönemin modasına göre 
de giyinen biri olması hasebiyle farklı farklı kumaş ve renkte el-
biseleri olan biriydi hangi kumaşın, nerede satıldığını da çok iyi 
bilirdi.

Köye temelli döndüğünde ilk olarak Çay mahalle Kuran 
Kursu hocalığına başlamıştı. Ardından Yassıören’de yıllarca 
beraber hocalık yapıp birçok talebe yetiştirip hatim me-
rasimlerini birlikte icra etmiştik. Kendisi çiçekleri çok sev-
diğinden özellikle Yassıören’de imamlık yaptığı dönemde 
cami bahçesini güller ve karanfillerle donatırdı. Müftü se-
çildiği günden itibaren arkadaşlığımız, dostluğumuz hiç 
bitmedi hep beraber olduk ve her zaman her davada yan 
yana olduk. Her daim köyüne bağlı bir insandı. Herkesle iyi 
geçinir, herkesin derdine derman arardı.

Bu güzel anılarla birlikte kendisini bu dünyadan uğurladık. 
Geride asla unutulmayacak izler bırakarak gitti. Allah ondan razı 
olsun, mekânı cennet, makamı âli olsun. Allah rahmet eylesin.

İbrahim KOCA AHMET

Hafız
Ibrahim KOCA AHMET

Ibrahim KOCA AHMET Hafızlık Merasimi, 1984 Ibrahim KOCA AHMET ve Ahmet METE, Suudi Arabistan, 1989

Ibrahim KOCA AHMET ve 
Ahmet METE, 

Suudi Arabistan, 
1989

Köylüleri
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Batı Trakya sevdalısı bir lider, hayatı boyunca bu memlekete 
hizmete adanmış bir kişi. Benim Ahmet METE (müftüm) bugün 
bu durumda olmama sebep olan kişidir. 25 sene onunla bera-
ber, bana; dostluğunu, dürüstlüğünü, açık sözlü olmam yönün-
de tavsiyeleriyle büyüdüm. Ahmet METE bir müftü. Bir çiftçi, bir 
lider hepsini gururla yaşadı. Benim acizane söyleyeceğim şudur: 
O toparlayıcılık ve liderlik vasıfl arını en güzel şekilde gösterdi ve 
bizleri toparladı. O kadar çok anım var ki hangisini anlatacağımı bi-
lemiyorum. Fakat ömrünün son günlerinde onunla yaşadığım ve 
etkilendiğim bir anımı paylaşmak istiyorum: “Ben ona fakir bir ai-
lenin serasını parça parça örttüğünü söyledim. O da bana hemen 
bir serayı örtmek için çadırı göndertti” Kendini hiç düşünmeyen, 
halkı için yaşayan büyük bir liderdi. Mekânı cennet olsun. Allah yo-
lunda gitmemizi nasip etsin. 

Hüseyin CİHAN

Kuran Kursu Öğretmeni
Hüseyin CIHAN

Ahmet METE, 2020

Hüseyin CIHAN ve 
Ahmet METE, 
2018
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Merhum seçilmiş müftüm Ahmet METE. Rahmetli Yassıören köyü 
imamı Hasan Mehmet AGA’nın 2000 yılında rahmetlenmesiyle köy 
imamı olarak vazife alan Ahmet Hoca 2001-2002 yıllarında köy imam-
lığını beraber icra ettik. Kendisinden çok şey öğrendiğim bu dö-
nemde 2003-2007 yıllarında benim Sandovissa köyündeki vazifemde 
tecrübe kazandırmıştır. Kendisi 2007 de müftü seçilmesiyle boşalan 
imamlık vazifesinde ben imam seçildim. Merhum müftüm Ahmet 
Hoca’m kendi köyü olan Yassıörene yardımı hizmeti büyüktür. Allah 
taksiratlarını af etsin, cennetiyle mükafatlandırsın inşallah.

Cavit KARABIYIKLI

Yassıören Köy Meydanında Iftar, 
25 Temmuz 2014

Yassıören Köyüne Bilal ERDOĞAN Ziyareti, 
Müftü Ahmet METE’Nin evinde,
 3 Mayıs 2015

Yassıören Köyü
Imamı
Cavit KARABIYIKLI
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Bizim fi kir babamız; köylümüz, Ahmet Hoca’mız, Batı Trakya’nın 
gelmiş geçmiş en iyi hatiplerinden, yerin asla doldurulamayacak 
belki... Makam olarak sadece müftülük değil, tüm toplumunu o yük-
selttiğin mertebe de takdire şayandır ve pek tabii senin olduğun şu 
anki mertebede inşallah buluşmak üzere. Rabbim makamını cennet 
eylesin inşallah.

Ahmet KADRİ

Yassıören Spor, Kültür ve 
Eğitim Derneği
Başkanı
Ahmet KADRI

Yassıören Kütüphanesi
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Iskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet METE 1965 yılında Is-
keçe’nin Yassıören köyünde dünyaya geldi. Ilk ve orta 
öğrenimini Istanbul’da (Türkiye) tamamlamasının ardın-
dan yüksek öğrenimi için Suudi Arabistan’ın Medine Is-
lâm Üniversitesi’nin yolunu tuttu. Din Esasları ve Davet 
Usulleri Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olan Ahmet 
METE doğduğu ve sevdiği köyüne kesin dönüş yaptı. 

Toplumuna faydalı olabilecek her türlü sebebi kullan-
mayı kendine şiâr edinen METE, bu uğurda 2000-2007 
yılları arasında köyüne din hizmeti sunabilmesi açısın-
dan imam olarak görev aldı. 

Eğitim hayatındaki hedefi  bununla 
sınırlı değildi. Belki o zamanlar tek he-
def müftü olmak değildi ama şartlar 
bu ortamı olanak dahilinde sununca, 
2007 yılında Iskeçe Seçilmiş Müftülü-
ğüne seçilen müftü oldu. 

Her ne kadar bizler de orta öğre-
nim yıllarında Istanbul’da iken adını 
duymuş olsak da esas tanışmamız 
Medine de gerçekleşti. Onu orada 
bulduk. Bize ağabeylik görevini de 
zaman zaman yerine getirirdi. 

Azimli ve çalışkan idi. Hedefl erine 
ulaştıracak ders müfredatı dışında 
genel kültür okumalarını da elinden 
geldiğince aksatmamaya çalışıyor-
du. 

Açık sözlü idi. Söylenmesi gereken-
leri beyninin arkasına saklamıyordu. Bu özelliği onu ba-
zıları nezdinde kabul edilemez olarak kılsa da bundan 
vazgeçmiyordu. Kişinin arkasından konuşmak yerine, 
acı da olsa yüzüne söylemeyi tercih ediyordu. 

Dürüstlüğünü elden bırakmıyordu. 
Davasına sadık bir fıtrata ve eğilime sahip idi. Bu özel-

liğini bildiğindendir, gayretleri bu yönde yoğunlaşmış 
idi. Müftü seçilme ve diğer görevlerde hedefi ne ulaştı-
ran en büyük etken de belki bu özelliği oldu. 

Lafını esirgemez, sözü gediğine koyardı. Müftülük 
görevi boyunca da bundan vazgeçmedi. Bu tavrı onu 
bazıları nezdinde sevilmeyen biri, sivri dilli, keskin sözlü, 

dayanılmaz kılsa da gerçek böyle idi. 
Düzenli çalışmayı, titiz davranmayı asla terk etmedi. 

Müftülük çatısı altında birlikteliğimizin ilk gününden de 
bu özelliğini hiç değiştirmedi. Bir nevi liderlik ruhu ile 
hareket etti. 

Seveni olduğu gibi, sevmeyeni de olacaktı. Bu haya-
tın her canlı varlığı için geçerli olan kuralı gereği, onun 
da bundan nasibi vardı. 

Her ne olursa olsun 14-Temmuz-2022 tarihi perşem-
be günü vefatıyla ertesi cuma günü ikindi namazına 

müteakip kılınan cenaze namazı ile 
tarafl ı tarafsız herkesin gönlünde 
bir şekliyle taht kurduğunu göster-
miş oldu. 

Insanlar söyledikleriyle değil, yap-
tıklarıyla teraziye konulurlar. Mer-
hum müftümüz ve liderimiz Ahmet 
METE de cenaze töreninde hizmet 
ettiği toplumu tarafından terazinin 
hangi kefesine konulduğunu -on 
binleri bulan katılımcı ile- göstermiş 
oldu. 

Toplumunun gözünde bir dini 
lider olarak bu dünyanın kaçılmaz 
sonu olan ve ebedi mekâna geçi-
şin ilk durağı kabre konulma işlemi 
esnasına iştirak eden kalabalığın et-
tiği dualar ile Rahman’ın rahmetine 
uğurlandı. 

Biz onu iyi bilirdik. Öyle şahitlik ettik bu dünyaya son 
veda görevimizde. 

Öyle de anacağız yaşadığımız müddetçe. Umut ede-
riz ki, Batı Trakya halkı var olduğu müddetçe bu sevgili 
dini liderini de asla unutmayacaktır. 

Mekânı cennet, ebediyeti mamur olsun. A
llah’ın sonsuz rahmeti eksik olmasın. 
Sevgili dostum, arkadaşım, ağabeyim, mesai arkada-

şım ve müftüm. 
Saygılarımla. 

Hamdi BEKİR

Ilahiyatçı,Vaiz
Hamdi BEKIR
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İskeçe 
Müftülüğü

-Sayın Müftü Vekilim, öncelikle Btaytd Pusula Der-
gisi olarak, Siz ve İskeçe Seçilmiş Müftülüğünün 
değerli hocaları bizi kabul ettiğiniz için sizlere te-
şekkürü bir borç bilirim. Hocam sizi tanıyoruz ama 
kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?  

-Ahmet HRALOĞLU, Müftü Yardımcısı, Merhum Müf-
tüler M. Emin AGA ile Ahmet METE’nin yanında 30 yıl ça-
lıştım. Halen bu görevimi sürdürüyorum.

-Müftümüz Ahmet METE’yi nasıl tanımlayabilirsi-
niz? Bizlere merhum müftümüzün özgeçmişinden 
bahsedebilir misiniz? 

-Merhum müftümüz Ahmet METE, amirden ziyade ha-
yat dolu herkese pozitif enerji veren bir dost canlısıydı. 
Cesareti ve mücadele ruhuyla ile Batı Trakya Müslüman 
Türk davasına ömrünün son gününe kadar hizmet eden 
bir liderdi.

Tabii ki, Faziletli Müftümüz 1965 yılında Iskeçe’ye bağlı 
Yassıören köyünde dünyaya geldi. Ilköğrenimini Türki-
ye’de Istanbul Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dede Ilkoku-
lunda tamamlayan Müftümüz, Gaziosmanpaşa Imam 
Hatip Lisesini bitirdi. Bir dönem Uludağ Üniversitesi 
Ilâhiyat Fakültesinde eğitim gördükten sonra, Suudi 
Arabistan’daki Medine Islâm Üniversitesinin Dava Fakül-
tesinde tahsiline devam etti ve 1991 yılında bu fakülte-
den mezun oldu. Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan’da 
tamamlamasından sonra Batı Trakya’ya dönerek, Iskeçe 
Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur’an kursu öğret-
menliği görevlerinde bulunan Ahmet METE, 2000-2007 
yılları arasında kendi köyü olan Yassıören’de Imamlık 
görevinde bulundu.2007 yılında müftü seçilen Ahmet 
METE vefatına kadar müftülük görevini yürüttü. Merhum 
Müftümüz evli ve üç çocuk babasıdır. 

Ömrünü Batı Trakya Müslüman Türk davasına adamış 
Iskeçe Faziletli Müftümüz Ahmet METE’yi kaybetmenin 

derin üzüntüsü içerisindeyiz.14 Temmuz 2022 Perşem-
be günü sabah 07:15’te Rahmet-i Rahmana kavuştu. Batı 
Trakya Müslüman Türklerinin ve tüm Türk Dünyasının başı 
sağ olsun. Allah başta kederli ailesine olmak üzere he-
pimize sabır ve metanet versin. Makamını âli, mekânını 
cennet eylesin. 

-Merhum Müftümüz ile ilk hangi tarihte ve nasıl 
çalışmaya başladınız? Bir projeye başlarken ilk nele-
re dikkat eder, ekibiyle nasıl bir hazırlık yapardı

-31 Aralık 2006 tarihinde birlikte seçime girdik. Ken-
disi müftü oldu beni de müftü yardımcısı olarak yanına 
aldı. Ölümüne kadar uyum içinde bu görevi sürdürdüm. 
Kendisi müftülük görevine gelince müftülükte gerek 
Kur’an kurslarımızda gerekse müftülük içinde bazı deği-
şikliklere gitti. Bir ekip kurdu ve her zaman ekip çalışma-
sı yaparak çok güzel bir şekilde çalışmalar yaptık birçok 
projeye imza attık. Değinmek istediğim bir nokta da şu-
dur ki fakirlere yardım konusunda da çok hassastı. 

-Merhum Müftümüz ile ilgili birçok değerli anıla-
ra aşinalığınız vardır. Bu kapsamda sizi etkileyen bi-
zimle paylaşmak istediğiniz bir hatıra var mı?

-Müftümüz hep şunu söylerdi: “Biz bir aileyiz, kimin ne 
derdi varsa söylesin.” 2019’da hastanede bir rahatsızlık 
dönemi geçirdim. Bana gösterdiği ilgi ve alaka beni çok 
duygulandırmıştı. 

-Ahmet METE Hoca denilince hiç şüphesiz akla Batı 
Trakya sevgisi ve toplumu için verdiği mücadeleler 
geliyor, bunlara yakinen şahitlik eden biri olarak 
duygu ve düşünceleriniz nedir?

-Batı Trakya Müslüman Türk davasına inanmış bir lider-
di. Her konuda mücadelenin ön safında yer alıyordu. 
Gerek yurt içinde gerek yurt dışında azınlığımızı en iyi 
bir şekilde temsil etti. 

-Sayın Ahmet Hocam, son olarak ilave etmek iste-
diğiniz bir husus var mı? 

-Müftümüzün vefatı hepimizi derinden etkiledi. Onun 
yokluğunu içimizde hissediyoruz. Çünkü sadece bir 
müftümüzü değil, aynı zamanda bir dostumuzu, bir kar-
deşimizi, bir sırdaşımızı kaybettik. Rabbim rahmetiyle 
muamele eylesin. Mekânı cennet olsun.

Iskeçe Müftü Vekili
Ahmet HRALOĞLU
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-Sayın Müftü Yardımcım, öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?

-Ben Fatma IMAM, Balkan bölgesinde bulunan Ketenlik 
köyünde doğdum. Ilkokul eğitimine köyümde başlayıp 
Iskeçe’de bitirdim. Ortaokul ve liseyi Bursa Imam Hatip 
Lisesinde okudum. 1998 yılında Bursa Uludağ Üniversi-
tesi Ilahiyat fakültesinden mezun oldum. Iskeçe Müftü-
lüğünde Müftü Yardımcısıyım ve aynı zamanda Ketenlik 
Kur’an Kursunda görevliyim.

-Merhum Müftümüz ile ilk hangi tarihte ve nasıl 
çalışma yolculuğunuz başladı? Bir projeye başlarken 
ilk nelere dikkat eder, ekibiyle nasıl bir hazırlık ya-
pardı?  

-Merhum Müftümüz Ahmet METE’yle 2007 yılının Ni-
san ayında Müftü Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. 
Merhum müftümüz yapmaya karar verdiği işi, öncelik-
le kafasında tasarlar, kısa kısa notlar alır, sonra da ekibini 
odasına davet ederek yapmak istediklerini ve düşün-
düklerini anlatır, fi kir alışverişinde bulunur, onların ko-
nuyla ilgili fi kirlerini alırdı. Böylece yanında çalışanlarının 
görüşlerini alarak onlara değer verdiğini gösterirdi. Ve 
yapmaya karar verdiği işi hemen yapardı, geciktirmezdi.

-Merhum Müftümüz ile ilgili birçok değerli anıla-
ra aşinalığınız vardır. Bu kapsamda sizi etkileyen bi-
zimle paylaşmak istediğiniz bir anı var mı?

-Müftümüzü kaybettik ama kendisiyle ilgili var olan bir-
çok değerli anılarımız zihnimizde. Ne onu unutabiliriz ne 
de onunla ilgili anılarımızı. Ahmet METE deyince birçok 
olumlu kelime ve cümle sıralanır zihinlerde. Azimli, bil-
gili, cesaretli; çalışkan, yardımsever, çok merhametliydi. 
Bayanlara karşı daha da merhametliydi, empati yetene-
ğine sahipti, göründüğünden daha iyiydi, cömertliği ile 
ön plandaydı. Çok kişiye yardım etmiştir. Yardımseverli-
ği ile ilgili bir anımı paylaşmak isterim: Geçen sene son-
baharda ihtiyaç sahiplerine odun yardımında bulunaca-
ğını bildirmişti. Bunu duyan fakat farklı konularda maddi 
yardıma ihtiyacı olan bir bayan, -hatta hiç tanımadığı bir 
bayan- “Belki benim derdime de çare bulur” ümidiyle 

kendisine mesaj atmış, isteklerini bildirmiş, o da “Müf-
tülük makamına uğra” diye yanıt vermiş. Bayan geldi ne 
tür ihtiyaçlarının olduğunu anlattı, kendisine bildirdim, 
bir miktar para uzatıp “Hanımla birlikte çarşıya gidin ve 
neye ihtiyacı varsa alın” dedi. O sadece tanıdıklarına de-
ğil, hiç tanımadığı insanlara da yardım ederdi. Özellikle 
öğrencilere yardım ederdi. Onun için önemli olan ih-
tiyaç sahibinin kim olduğu değil, gerçek ihtiyaç sahibi 
olup olmadığıydı.

-Ahmet METE Hoca denilince hiç şüphesiz akla Batı 
Trakya sevgisi ve toplumu için verdiği mücadeleler 
geliyor, bunlara yakinen şahitlik eden biri olarak 
duygu ve düşünceleriniz nedir?  

-Batı Trakya toplumunu çok seven ve elinden geleni 
yapan lider ruhu taşıyan biriydi. Toplumunu sevmekle 
kalmadı, verdiği mücadeleyle kendini de toplumuna 
sevdirdi.  

Müftü olmadan önce Batı Trakya’dan bir otobüs do-
lusu insanla Istanbul’a bir Kurultaya katılmıştık. Yine 
böyle bir dönemden geçiyorduk, o zamanlar da döne-
min müftüsü olan Mehmet Emin AGA’yı kaybetmiştik. 
Dolayısıyla bölgemizde müftülük seçimi yapılacaktı. 
Merhum Müftümüz Ahmet METE’ye müftü adayı olup 
olmadığını sormuştum. “Ben anamdan müftü olmak 
için doğdum” diyerek cevap verdi. Çalışma hayatında 
verdiği mücadelelerle de bunu ispatlamış oldu. Birçok 
sıkıntılı durumla karşılaştı, mahkemelerle uğraştı; yılma-
dan, usanmadan çalışarak başarılı olduğunu gösterdi. 
Hastayken bile halkının kendisine emanet ettiği müftü-
lük makamını boş bırakmadı. Hayatının son anına kadar 
görev başındaydı.

-Son olarak, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? 

-Batı Trakya’nın 15. Müftüsü olan Ahmet METE, ör-
nek alınması gereken bir şahsiyetti. Rabbim Batı Trakya 
gençlerine onu örnek almalarını ve unutmamalarını na-
sip etsin. Ruhu şad olsun. Makamı âli, mekânı cennet ol-
sun. Aramızdan ayrıldığı için hüzünlüyüz. Cenab-ı Allah, 
öncelikle ailesine sonra da hepimize sabırlar ihsan etsin.

Iskeçe Müftü Yardımcısı
 Fatma IMAM
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-İskeçe Müftülüğü Eğitim Şube Müdürüm, önce-
likle bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

-Mustafa TRAMPA Iskeçe Müftülüğünde yıllarca farklı 
kademelerde görev yaptım. Şahin köyü doğumluyum 
ve Iskeçe’de ikamet etmekteyim. Müftülüğümüzün gö-
revleri yanında azınlığımızın farklı kurumlarında da gö-
revler aldım ve elimden geldiği kadar dini, milli ve kültü-
rel sahada hizmet etmeye çalışıyorum.

-Müftümüz Ahmet METE’yi nasıl tanımlayabilirsi-
niz?

-Merhum Müftümüz gayet kibar bir insandı. Giyim ve 
kuşamı her daima onun karakterini yansıtıyordu. Insani 
ilişkileri güçlü ve muhatabına karşı saygınlığını muhafa-
za eden biriydi. Merhamet yönü ağır basardı. Her ferde 
karşı merhametli ve şefkatli davranırdı. Bunun ispatı da 
cenazede görüldü. Yediden yetmişe halkımızın katılımı 
aslında davranışların bir tezahürüydü.

-Merhum Müftümüz ile ilk hangi tarihte ve nasıl 
çalışmaya başladınız? Bir projeye başlarken ilk ne-
lere dikkat eder, ekibiyle nasıl bir hazırlık yapardı? 
Projeleri nasıl değerlendirirdi?

-Merhum Müftümüz ile müftü seçildiğinden kısa bir 
süre sonra ekibine katıldım. Takriben 15 yıl bir fi il mesai 
arkadaşlığımız ve dostluğumuz oldu. Ağabey kardeş 
gibi çalıştık. Yaptığımız her işi takdir etmesini bilen biriy-
di. Hiçbir öneri ve projeyi geri çevirmezdi. Daima olum-
lu yönden değerlendirir ve her türlü desteği sağlardı. 
Istişareyi önemserdi. Yapılan istişarelerde herkesi tek tek 
dinler ve sonuca öyle giderdik.

-Merhum Müftümüz ile ilgili birçok değerli anıla-
ra aşinalığınız vardır. Bu kapsamda sizi etkileyen bi-
zimle paylaşmak istediğiniz bir hatıra var mı?

-Anılar çok tabi. Lakin en son kendisiyle yaşadığımız bir 
anımız var. Benim açımdan etkileyiciydi. Son dönemler-
de malum hastalıkla mücadele ederken müftülükteki va-

zifesini de ihmal etmezdi. Genç yaşta bir bayan için yar-
dım talep edildi. Ayağı kesilmişti. Protez ayak takılacaktı. 
Istenilen maddi miktar az değildi. Müftümüzün durumu 
biraz ağırlaşmıştı. Ama yine de görevi başındaydı. Gün-
lerden çarşamba idi. Saat 11 gibi müftülüğe geldi. Iki gün 
sonra bayramdı. 

Yürütülen kurban kampanyası hakkında bilgi istedi. Ar-
kadaşlar analitik bilgiyi verdikten sonra, başını kaldırarak 
“Başka bir şey var mı?” diye sordu. Biz hepimiz birbirimi-
ze baktık. 

Kimse konuşmak istemedi. Zira müftümüzün o hali he-
pimizi derinden üzmüştü. Arkadaşlar odasından çıktı. Biz 
ikimiz baş başa kaldık. Protez ayak takılması gereken has-
tanın durumunu izah ettim. Beni sakince dinledi. Başını 
hafi f kaldırdı. O kısık sesiyle, “Yardımı bayramdan sonraki 
cuma günü toplasak nasıl olur?” dedi. Olur tabi ki, sayın 
Müftüm dedim. Tamam bayramdan sonra bu işi mutla-
ka halledin dedi. Sakın ihmal etmeyin. Yoruldum evime 
gideyim dedi. Ve kalktı ağır adımlarla o çok sevdiği kuru-
muna ve dostlarına veda edercesine evine gitti. Sarfetti-
ği bu sözler bana son sözleriydi.

-Ahmet METE Hoca denilince hiç şüphesiz akla Batı 
Trakya sevgisi ve toplumu için verdiği mücadeleler 
geliyor, bunlara yakinen şahitlik eden biri olarak 
duygu ve düşünceleriniz nedir? 

-Merhum Müftümüz mücadeleci ruhlu bir insandı. Dik 
duran asla değerlerimizden taviz vermeyen ve değerle-
rimizin yaşatılması için ciddi efor sarf ederdi. 

-Röportajımızı sonlandırırken, son olarak ilave et-
mek istediğiniz bir husus var mı? 

-Merhum Müftümüz Batı Türk Azınlığı davasının sa-
hiplenmesi noktasında önemli bir katkı sunmuştur. Var-
lığımızın güçlü sesi olmuştur. Bıraktığı miras kutsal nite-
liğindedir. Bize düşen görev bu emaneti daha önemli 
aşamalara getirmek ve yaşatmaktır. Ruhu şad, makamı 
âli, mekânı cennet olsun inşallah. 

Iskeçe Müftülüğü 
Eğitim Şube Müdürü 
Mustafa TRAMPA
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-Saygıdeğer hocam, röportajımıza başlamadan önce biraz kendinizden bahse-
der misiniz?

-Mustafa KAMU. Iskeçe Müftülüğü Personel Şube Müdürü. Iskeçe Müftülüğünde 2000 
yılından itibaren Vaiz ve Kur’an Kursu görevini icra etmekteyim.

-Müftümüz Ahmet METE’yi nasıl tanımlayabilirsiniz?

-Merhum Müftümüz tek cümleyle dost, arkadaş ve dosta güven düşmana korku veren 
bir karaktere sahipti.

-Merhum Müftümüz ile ilk hangi tarihte ve nasıl çalışmaya başladınız? Bir proje-
ye başlarken ilk nelere dikkat eder, ekibiyle nasıl bir hazırlık yapardı?  

-Merhum Müftümüz müftü olarak seçildiği andan itibaren belli aralıklarla kendisiyle 
çalışmaktaydım.

-Merhum Müftümüz ile ilgili birçok değerli anılara aşinalığınız vardır. Bu kap-
samda sizi etkileyen bizimle paylaşmak istediğiniz bir hatıra var mı?

-Merhum Müftümüz çalışma hayatının yanı sıra, özel hayatında bilhassa bahçe işlerin-
de de çok iyiydi. Bana bir gün şöyle demişti: ‘‘Bahçeye girerken, ilk önce oradaki bitkileri 
selamlayıp akabinde onları okşayıp seveceksin. Bunu yaptığın takdirde bahçenin ne ka-
dar bereketlendiğini fark edeceksin.’’

-Ahmet METE Hoca denilince hiç şüphesiz akla Batı Trakya’nın sevgisi ve toplu-
mu için verdiği mücadeleler geliyor, bunlara yakinen şahitlik eden biri olarak duy-
gu ve düşünceleriniz nedir? 

-Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu’nun sorunlarını kendisine dert edinen engin ve 
ender şahsiyetlerden biriydi.

-Son olarak ilave etmek istediğiniz bir husus var mı?  

-Merhum Müftümüzü unutmayacağız. Onu her daim hayırla yad edeceğiz ve duaları-
mıza katacağız. Makamı âli, mekânı cennet olsun. 

Iskeçe Müftülüğü 
Personel Şube Müdürü
Mustafa KAMU
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-Sayın Hocam, kendinizi bize tanıtır mısınız? Eği-
tim ve öğretim süreciniz hakkında bilgi verebilir mi-
siniz?

-Ismim Rıdvan TOPÇU. 1986 Ketenlik doğumluyum. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Ilahiyat; Marmara Üniversitesi 
Yüksek lisans mezunuyum. Islam Hukuku alanında de-
vam eden Doktora eğitimimin de sonuna gelmiş bulu-
nuyorum. 2013 yılından itibaren Iskeçe Müftülüğünde 
vaiz ve Kur’an kursu hocası olarak görev yapıyorum. 2020 
yılından itibaren Rahmetli Müftümüz Ahmet METE’nin 
teveccühüyle Din Hizmetleri Şube Müdürlüğü vazifesi-
ni de yürütüyorum.

-Müftümüz Ahmet METE’yi nasıl tanımlayabilirsi-
niz?

-Faziletli Müftümüz gerçek bir liderdi. Etrafındakilere 
güven veren, ufku son derece açık ve inanılmaz bir ze-
kaya sahipti. Çocukla çocuk gibi konuşabilen, herkesin 
seviyesine inebilen ve hitabetiyle dikkatleri üzerine çe-
kebilen bir özelliğe sahipti. 

-Merhum Müftümüz ile ilk hangi tarihte ve nasıl 
çalışmaya başladınız? Bir projeye başlarken ilk nele-
re dikkat eder, ekibiyle nasıl bir hazırlık yapardı? 

-Merhum Müftümüzle olan çalışmalarımız esasında 
2013 öncesine dayanmaktadır. Öğrencilik yıllarımda 
hem kendimi geliştirme hem de mensubu olduğum 
Batı Trakya Müslüman Türk toplumuna faydalı olma ga-
yesiyle vaazlara çıkmak istediğimi kendisine belirttiğim-
de, elinden gelen tüm imkânları seferber ederek bana 
gereken tüm kolaylığı sağlamıştı. Bu açıdan kendisiyle 
çalışmanın son derece güzel olduğunu ifade etmek 
mümkündür. Çünkü kendisi, yapılacak olan çalışmada 
son derece fedakâr ve özverili bulunduğundan, zaten 
bizim önümüzdeki engelleri ortadan kaldırırdı. Ancak 
her aşamada fi kir alışverişinde bulunmayı da ihmal et-
mezdi. 

-Merhum Müftümüz ile ilgili birçok değerli anıla-
ra aşinalığınız vardır. Bu kapsamda sizi etkileyen bi-
zimle paylaşmak istediğiniz bir hatıra var mı?

-Müftümüz ince bir düşünceye sahipti. Hiç kimsenin 
fark edemediğini fark edebilen ve hiç kimsenin düşü-
nemediğini düşünebilen bir insandı. Covid döneminde 
ailece rahatsızlanmıştık. Bir ara telefon çaldı. Açtığımız-
da siparişlerimizin kapıda olduğu söylendi. Meğerse 
Müftümüz bize dahi haber vermeden yemek hazırlatıp 
evimize göndermişti. Hasta halde bir insanın yemekle 
uğraşamayacağını biliyordu ve bu yüzden de sorma ge-
reği görmeden insanın ihtiyacını karşılayabildiği ölçüde 
karşılamaya çalışıyordu.

-Ahmet METE Hoca denilince hiç şüphesiz akla Batı 
Trakya sevgisi ve toplumu için verdiği mücadeleler 
geliyor, bunlara yakinen şahitlik eden biri olarak 
duygu ve düşünceleriniz nedir?

-Merhum Müftümüzün her anı mücadeleyle geçti. 
Bunların bir kısmına yakinen şahit olduk. Onu bezdirmek 
ve inandığı davadan vazgeçirmek için her türlü yola baş-
vuruldu. Ancak onun Batı Trakya’ya olan sevdası her çeşit 
engelden büyüktü. Bu sevda onu son ana kadar dimdik 
ayakta tuttu ve onun mücadelesi geride bıraktığı Batı 
Trakya Müslüman Türk Azınlığına örnek oldu.

-Son olarak ilave etmek istediğiniz bir husus var 
mı? 

-Müftümüz Ahmet METE’nin yokluğu bu toplumda 
her zaman hissedilecektir. Onun ismi Batı Trakya Müslü-
man Türk insanı tarafından her zaman anılmaya devam 
edecektir. Sözlerime son verirken kendisine Cenab-ı 
Hak’tan rahmet diliyor, kıymetli derginizde bizlere de 
yer ayırdığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum...

Iskeçe Müftülüğü 
Din Hizmetleri Şube Müdürü 
Rıdvan TOPÇU
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-Emine Hocam, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? İskeçe Müftülüğü’nün 
hangi kademesinde  ve  kaç yıldan beri görev yapmaktasınız?

-Emine Hüseyin PALAZLI. Merhum Faziletli Iskeçe Müftümüz Ahmet METE’nin 
yakın çalışma ekibinde altı yıldır görev yapıyorum.

-Müftü’müz Ahmet METE’yi nasıl tanımlayabilirsiniz?

-Merhum Iskeçe Faziletli Müftüsü Ahmet METE’nin adeta her hal ve hareketi 
tecrübevâriydi. Merhum Müftümüz gerek açık sözlülüğü gerek acıma duygu-
suyla birçok hususta gençlere örnek oldu. Müftülük davasına ve Azınlık mese-
lelerine olan yakın hassasiyeti onu Batı Trakya’da iz bırakan ender şahsiyetler-
den biri kıldı. Birçok değeri bizatihi hayatında uyguladığını, onları hal diliyle ve 
uygulamalarıyla bize aktardığını müşahede ettik.

-Merhum Müftümüz ile ilk hangi tarihte ve nasıl çalışmaya başladınız? 

-Merhum Faziletli Iskeçe Müftüsü Ahmet METE’nin yakın çalışma ekibinde 7 
Ekim 2016 tarihinden itibaren yer almaktayım.

-Merhum Müftümüz ile ilgili birçok değerli anılara aşinalığınız vardır. 
Bu kapsamda sizi etkileyen bizimle paylaşmak istediğiniz bir hatıra var 
mı?

-Merhum Faziletli Müftümüz Ahmet METE, tefsiri çok severdi. Tefsirle ilgili 
olarak; ‘‘Eğer fırsatım olsaydı yüksek lisansımı tefsir alanında yapmak isterdim’’ 
deyip bizleri yüksek lisans yapmaya teşvik etmişti. 

-Son olarak ilave etmek istediğiniz bir husus var mı? 

-Müftümüzün, kıymetli hocamızın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Iskeçe Müftülüğü 
Basın Yayın Sorumlusu
 Emine PALAZLI
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-Sayın hocam, birkaç soru ile röportajımıza başlamak istiyorum. Bugünden 
geçmişe doğru baktığımızda, sizi kendinizden dinlemek isteriz. Secdat KÜ-
ÇÜK kimdir? Kısaca bahseder misiniz? 

-Ismim Secdat KÜÇÜK. Iskeçe Müftülüğü çatısı altında Özel Kalem Müdürü olarak 
görev yapmaktayım. Aynı zamanda Elmalı Kur’an Kursunda öğretici olarak çalışmak-
tayım. Evliyim ve bir evladım var. 

-Müftümüz Ahmet METE’yi nasıl tanımlayabilirsiniz? 

-Müftümüz Ahmet METE’yi cesur, dava adamı; ağabey, yoldaş, lider olarak tanım-
layabilirim. Kendisini anınca aklıma ilk gelen kelimeler arasında fedakârlık ve azim var. 
Bir dava uğruna feda edilmiş bir ömür. 

-Merhum Müftümüz ile ilk hangi tarihte ve nasıl çalışmaya başladınız? Bir 
projeye başlarken ilk nelere dikkat eder, ekibiyle nasıl bir hazırlık yapardı?

-Saygı değer Müftümüz Ahmet METE’yi ilk olarak Elmalı Yukarı ki Camii Imam- Ha-
tiplik görevim sırasında 1997’de tanıdım. O tarihten itibaren aile dostluğumuz başla-
mış oldu. Merhum Müftümüz Ahmet METE’nin 2007 de müftü olarak seçilmesinden 
sonra kendisiyle birlikte göreve başladım. Kendisinin uzun yıllar şoförlüğünü yaptım. 
Gerek yurt içinde gerek yurt dışında katıldığı programlara eşlik ettim. Kendisi tüm 
işlerinde aşırı hassas ve düşüncelidir. Önceliği her zaman Batı Trakya Azınlığının istik-
balidir. Ekibiyle de bu ihtiyaçlara göre çalışır sürekli olarak projeler üretirdi. Batı Trak-
yalıların derdiyle dertlenir, sorunlara çözüm aramaya çalışırdı. 

-Ahmet METE Hoca denilince hiç şüphesiz akla Batı Trakya sevgisi ve toplu-
mu için verdiği mücadeleler geliyor, bunlara yakinen şahitlik eden biri olarak 
duygu ve düşünceleriniz nedir?

-Merhum Hocamız Ahmet METE her zaman kararlılığı ve yılmaz mücadelesiyle 
hatırlanacaktır. Kendisi Batı Trakya’da iz bırakmış ender şahsiyetler arasına ismini yaz-
dırmıştır. Şairin dediği gibi baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş. Rabbim ömrü-
nü verdiği mücadelesini hakkıyla sürdürebilmeyi hepimize nasip eylesin. Batı Trak-
ya’mızın başı sağ olsun. Bizler kendisini hep hayırla yad edeceğiz. 

Iskeçe Müftülüğü
 Özel Kalem Müdürü 
Secdat KÜÇÜK
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Ahmet METE, Ilkokul Dönemi Ahmet METE, Ortaokul Dönemi

Ahmet METE, Liseden Üniversiteye Geçiş Dönemi Ahmet METE, Askerlik Yılları
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-Sayın Müftü, siz Merhum Müftü Ahmet METE’den yaş olarak da, kıdem olarak da büyüktünüz. 15 yıl bo-
yunca omuz omuza müftülük görevlerinizi icra ettiniz. Bu doğrultuda Batı Trakya’da müftülük görevini de-
ğerlendirir misiniz?

-Bizler Lozan Anlaşması ile ve bu anlaşmanın ilgili maddelerinde beyan edildiği üzere kendi kültür ve gelenekle-
rimizi yaşama hakkına sahibiz. Kendi müesseselerimizi kurmak, yönetmek gibi haklarımız da mevcuttur. Fakat son 
zamanlarda çıkan yasalarla bu haklarımızın elimizden alındığını, Azınlığımızın kurumlarının kalmadığını görüyoruz. 
Şekil olarak her ne kadar var gibi gözükse de içi boşaltılmış birer kurum haline getirildiler. Müftülük kurumu son 
çıkan yasa ile Yunanistan’da bir büro halini aldı. O büronun din ile ne kadar bağlantılı olduğunu bilemiyoruz. Içi bo-
şaltılarak planlı ve programlı bir şekilde böyle bir makam haline getirildi. Fakat azınlığımızın bu tür şeylere rağbet 
etmediğini görüyoruz elbette. Bunun en açık örneklerinden birisi de Merhum Müftü Ahmet METE’nin cenaze 
törenidir. Bu durumu şu şekilde özetleyebilirim; tabii ki ölüm hak, tayinli müftülerden biri vefat etmişti, kesin bil-
gi sahibi değilim ama cenaze törenine katılım 200-300 kişi kadar olduğu duyumunu aldık. Fakat rahmetli Ahmet 
METE’nin cenaze töreninde on binin üzerinde Batı Trakyalı vardı. Bu Azınlığımızın, seçilmiş Müftülerinin arkasında 
olduğunu, devletin tayin ettiği müftülere rağbet etmediğinin delil ve göstergesidir. 

-Siz 32 yıldır, merhum Müftü Ahmet METE de 15 yıl boyunca müf-
tülük görevini icra etti. Bu süreçte karşılaştığınız zorluklar neler-
dir?

-Biz iki seçilmiş müftü olarak 15 yıl boyunca birlikte yürüttüğümüz gö-
rev sürecimizde çeşitli sıkıntı ve zorluklarla karşılaştık. Bilindiği üzere biz 
iki komşu iliz. Batı Trakya’da Iskeçe’nin problemleri ayrı, Gümülcine’nin 
problemleri ayrı. Bu durum halkın sosyolojik ve kültürel yapılarıyla ala-
kalı. Bölgesel problemlerimizin dışında, karşılaşılan zorlukların en başın-
da mahkeme süreçleri gelmekte. Bunlar bazen ekonomik boyutlarda 
da olmakta. Örneğin Ahmet METE’nin bankadaki şahsi kasası savcılık 
kararıyla açtırıldı. Bu hadisenin bir benzerini ben de yaşadım. Merhum 
Müftü Ahmet METE mahkemelerden de geçti, soruşturmalardan da. 
Üzerimizde hükümet tarafından oluşturulan bir baskı vardı. Aramızda 
konuştuğumuz bir başka konu da bizi zorlayan bazı insanların olmasıy-
dı. Bunların belirli merkez veya gruplar tarafından olduğunu elbette 
biliyorduk fakat bu durum beni de onu da üzmekteydi. Dert ve üzün-
tülerimizi paylaşarak bu tür olaylara göğüs gerdik. 

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü 
ve Danışma Kurulu Başkanı 
Ibrahim ŞERIF

Gümülcine
Müftülüğü

Gümülcine Türk Gençler Birliği Lokali ‘‘Cübbe Giydirme Töreni’’ 
Müftü Ahmet METE, Müftü Ibrahim ŞERIF, Aralık 2006
Fotoğraf GÜNDEM Gazetesi Arşivinden

Vakıflar Haftası Açılışı ve Uluslararası Kudüs 
Vakıfları Forumu, 8 Mayıs 2017
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-Merhum Müftü Ahmet METE  ile ilgili aklınızda kalan, sizin için önemli olan bir hatıranız var mı? Bunu 
bizimle paylaşır mısınız?

-Dönemin Iskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet EMIN AGA vefat edince Iskeçe Il’inde tekrar müftülük seçimleri 
gerçekleşti. Bir Kurban Bayramı sabahında iki aday arasında Iskeçe camilerinde bir müftülük seçimi yapıldı. Ben 
dönemin Danışma Kurulu başkanıydım ve seçimi bizler organize etmiştik. Oy çokluğu ile merhum Müftü Ahmet 
METE Iskeçe Müftüsü olarak ilan edildi. Kurban Bayramı’nın ikinci günü Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde “Cüb-
be Giydirme” töreni yaptık. Cübbesini ve sarığını ben giydirdim. O da bana “Hocam ben bu sarığı artık başımdan 
çıkartmayacağım” dedi. Bunun sebebini de sabık Müftü Mehmet EMIN AGA’nın çok güçlü bir karakter olduğu-
nu ve onun ardından Müftülük görevini Iskeçe’de icra etmenin zor olacağını, Mehmet EMIN AGA’nın sarığını hiç 
çıkartmadığını ifade etmişti. Kendisi de hayatı boyunca sarığını hiç çıkartmadı. Bu konuda bazen şakalaşıyorduk. 
Bana şu şekilde ifade ediyordu, “Sarık başımı o kadar çok sıkıyor ki, fakat başıma; sabret sen öyle de yapsan böyle 
de yapsan ben bunu takacağım onun için sen bu konuda azimli ol” diyorum şeklinde esprili ifadelerde bulunu-
yordu. Gerçekten de bunu gerçekleştirdi ve bir ömür boyu sarığı başında taşıdı. Tesadüf o dur ki, yine bir Kurban 
Bayramı sonrasında kendisi aramızdan ayrıldı. 

Diğer bir anımız olarak da şunu aktarabilirim; zaman zaman sohbetlerimiz esnasında hayallerimizden bahsedi-
yorduk. Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Işleri tarafından bize boyut olarak oldukça büyük ebatlara sahip 
Kur’an-ı Kerim hediye edilmişti. O da ona istinaden “Hocam yaşlandığımız zaman pencere kenarına oturacağız ve 
gözlük kullanmadan bu Kur’an-ı Kerimleri okuyacağız.” diyordu. Hayalinde yaşlanmak vardı ama Cenab-ı Allah `ın 
takdiri yaşlanmak nasip olmadı, genç yaşta aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin.

-Batı Trakya’da Seçilmiş müftü olmak bir an-
lamda da hayatınızı Batı Trakya`ya adamak mı-
dır?

-Evet, doğrudur. Her gün gazete sayfalarında, 
haber sitelerinde, sosyal medya mecralarında 
“Sözde Müftü” gibi yazılar ve söylemler görmek el-
bette ki üzücü. Bunun yanında bunlara baskı boyu-
tu da eklenmekteydi. Bazen bir köye gidip sadece 
Cuma namazı kılmamız bile - konuşma yapmasak, 
ezan okumasak dahi -Sahte Müftülük olarak nite-
lendiriliyor. Bununla ilgili hakkımızda soruşturmalar 
açılabiliyor. Batı Trakya’da Seçilmiş Müftü olmanın 
zorluklarına en açık örnek bunlar sanırım. Bizler din 
adamıyız, din adamı olarak bizlerden istenenleri 
yapmaya çalışıyoruz. Bunun da adına “Makam Gas-
pı” deniyor. Bu gibi olaylardan dolayı suçlanıyor, 
mahkemelere, savcı, hâkim karşısına çıkıyoruz, sor-
gulamalar yaşıyoruz. Bir ömür boyunca bu tür olay-
larla karşılaşıyoruz. Bazen hiç ilgi ve alakamız olma-
yan hadiselerden dolayı takibe alınıyoruz. Bunlar 
da sözde “koruma, muhafaza” adı altında yapılıyor. 
Bizler yalnızca birer din adamıyız, politikacı değiliz. 
Sahamız, dini sahadır. 

-Son olarak bizlere Merhum Müftü Ahmet 
METE’yi üç kelime ile; arkadaş, dava adamı ve 
din adamı olarak nasıl anlatırsınız?

-Merhum Iskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet METE 
ile yerel ve uluslararası toplantılara giderken ve 
Danışma Kurulu’nda arkadaşlık yapıyorduk. Bana 
daima “Hocam” diye hitap ederdi, ben de ona 
“Müftüm” derdim. Karşılıklı bir saygımız vardı. Ken-
disinin “Seçilmiş Müftü” olarak birçok hizmeti ve 
bunların bazılarından ötürü mahkemelerde yaşadığı sıkıntılar oldu. Dava adamı olarak Batı Trakya Azınlığının Lo-
zan’da ve ikili anlaşmalardan doğan haklarının verilmesi konusunda ve azınlık mensuplarının bunları kullanması için 
elinden geldiği kadar, şartlar elverdiğince mücadele etti. Hasta olduğu son dönemlerde bile makamına giderek 
orada hizmet etmeye çalışırdı. Görevinin başında da vefat etti diyebiliriz. Iyi insandı, mücadele insanıydı, müca-
delesini verdi ve aramızdan ayrıldı. 

Ahmet METE Cenaze Töreni, 15 Temmuz 2022

“Iskeçe Cami ve Mescitleri”adlı kitap tanıtımı, Iskeçe, 5 Haziran 2022
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Edirne 
Müftülüğü

Batı Trakya’nın Iskeçe eski Müftüsü merhum Ahmet METE Hocamızı Il Müftü Yardımcımız Adem ÖZSOY’la be-
raber 1 Şubat 2022 tarihinde Trakya Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ziyaret ettik. Kendileri, çok iyi olduğunu, 
yakında taburcu olacağını ve görevine döneceğini dile getirdi. Ziyaretimizden dolayı teşekkürlerini bildirdiler. 
Yaklaşık yarım saat oturduk, kendileri yatağında yaslanarak oturuyordu. Vedalaşmada “ Hatıra fotoğrafı çekebilir 
miyiz ?” dediğimizde “Bana sarığımı verin, sarıksız görüntü vermek istemiyorum ” deyip sarığını taktı, ceketini giydi 
ve fotoğraf çektirdik. Maalesef bu son görüşmemiz oldu. Merhum Müftümüz güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Ağzından 
çıkan her söz hikmetli ve öğüt dolu sözlerdi. O, bir Islam alimi ve aşığıydı. Kabri pür nur, mekânı cennet olsun. Allah 
(C.C) rahmetiyle ve engin merhametiyle muamele etsin. Aile efradına sabırlar ihsan eylesin. Başta Batı Trakyalı Müs-
lüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm Müslümanların başı sağ olsun. 

Alettin BOZKURT

Edirne Il Müftüsü
Alettin BOZKURT
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Iskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet METE beyefendi ile 
2021 Ekim ayında Edirne`de gerçekleştirilen sempoz-
yum sonunda ilk kez karşılaştım ve resim çekilerek ayak 
üstü sohbet ettik. Teşehhüt miktarı tanışıklığımızda ken-
disini samimi, içten, bulunduğu ortamda kendisini his-
settiren ve pozitif enerji yayan birisi olarak gözlemledim.

Yaklaşık 3 - 4 ay sonra Sayın Hoca’mızın Edirne’de hasta-
nede olduğunu öğrendim. Batı Trakya’nın bizim için çok 
önemli olduğunun bilincinde olmam ve hassaten müf-
tülük makamının öneminden dolayı Edirne Il Müftümüz 
ile birlikte geçmiş olsun için ziyaretine gittik.

Bu görüşmem kendisiyle ikinci görüşmemdi ve ilk kar-
şılaştığımda hissettiğim hususlarda yanılmadığımı anla-
dım. 

Çok güleç bir şekilde bizleri karşıladı. Yarım saat birlik-
te geçirdiğim sürede tane tane konuşuyor ve sözleriyle 
düşündürücü hikmetli kelam ediyordu. Zaman zamanda 
espriyle bizi güldürürdü. Sanki hasta olan biziz de O bize 

moral veriyordu. Bir de sık sık Allah`tan geldik Allah`a gi-
deceğiz diyordu. Hem teslimiyetini dillendiriyor hem 
de bizim teslimiyetimizi artırmamıza vesile oluyordu.

Ayrıca konuşmalarından ne denli ufku geniş olduğunu 
da herkes açık bir şekilde müşahede edebilirdi.

Ve maalesef kendisini tanımamın üzerinden bir yıl 
geçmeden 2022 Temmuz ayında vefat haberini aldım. 
Üçüncü buluşmamız kendisinin cenazesine katılmam 
olarak gerçekleşti. Cenazesinin kalabalıklığı, Türkiye`-
den en üst düzeyde yetkililerin katılması, hassaten Diya-
net Işleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hoca’mızın katıl-
ması, sosyal medya mecralarında geniş kitlelerce taziye 
mesajlarının yayınlanması ve önemli TV kanallarında ce-
naze haberinin verilmesi onun çevresine ne denli etkili 
olduğunu gösteriyordu...

Rabbim rahmetine gark eylesin!

Adem ÖZSOY

Edirne Il Müftü Yardımıcısı
Adem ÖZSOY
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TÜRKIYE CUMHURIYETI GÜMÜLCINE 

-Merhum Müftü Ahmet METE ile ilk tanışmanız na-
sıl gerçekleşti? Sizde oluşturduğu izlenim neydi?

-Müftü Ahmet METE’nin güçlü ve renkli bir kişiliğe 
sahip olduğunu aslında buradaki görevime başlayaca-
ğım resmiyet kazandığında duymuştum. Kendisiyle ilk 
görüşmemiz Başkonsolosluk binamızda oldu. Ilk görüş-
memizin sonunda Mete’nin gerçekten söylendiği gibi 
güçlü bir kişiliğe sahip, dirayetli, olaylara ciddiyetle ve 
cesurca yaklaşan bir kişi olduğu izlenimini edinmiştim.

-Sizin gözünüzde Ahmet METE nasıl biriydi?

-Müftü METE fi kirlerini sözü fazla dolandırmadan, ba-
zen de çarpıcı ve sıra dışı olarak görülebilecek kelimeler-
le aktarmasıyla da bilinirdi. Gerektiğinde de “diplomatik 
konuşmayı bilmem” ya da “şekerim düştü herhalde” di-
yerek anında ortamı yumuşatan bir hamle yapardı. Ama 
bu özelliği Müftü METE’nin kırıcı birisi olduğu anlamında 
düşünülmemeli. Tam tersine, son derece ince ruhlu ve 
zevkli, kendisinden çok muhatabını düşünen bir kişiliği 
vardı. Ayrıca merhum müftümüz akıcı ve etkileyici hitap 
kabiliyeti olan bir kişiydi. Diğer taraftan, görüşlerini yalın 
bir şekilde ifade edebildiği kadar, espri kabiliyetine sa-
hip olmasından dolayı da katıldığı görüşmelerin sıkıcı 
geçmesi imkansızdı.

Bunlara ilaveten kılık kıyafetine hep önem verir, temiz 
ve şık giyinmeye dikkat ederdi. Ayrıca, karşılıklı hediye-
leşmeye de dikkat ederdi. Mesela bugün üstümdeki 
kravat onun bir hediyesiydi. Bu kravatın onun renkli kişi-
liğini gösterdiğini görebiliyorsunuz herhalde.

-Merhum Müftü Ahmet METE nasıl bir dava ada-
mıydı? Onu bu yönüyle nasıl anlatırsınız?

-Müftü Ahmet METE, Batı Trakya Türk Azınlığının haklı 
mücadelesinde hep ön safl arda yer almıştır. Güçlü ve 
disiplinli kararlı duruşu, topluma yön veren etkileyici hi-
tabıyla Iskeçe’de Türk azınlığı ayakta ve bir arada tutmak 
için yılmaz şekilde¬¬ -diyebilirim ki son nefesine kadar- 
mücadele vermiştir. Onun yaklaşık 15 yıllık müftülük dö-
neminde Iskeçe’de yapılan faaliyetleri en iyi Iskeçelilerin 
takdir edebileceğini biliyorum. Müftü efendinin, insan 
ayırmaksızın hem sevdiklerine hem de o kadar samimi 
olmadıklarına yardımcı olmaya çalıştığına ben şahitlik 
edebilirim. Ben sadece hizmetlerinin büyüklüğünün 
halk tarafından son derece iyi anlaşıldığını ve bunun kar-
şılığının da cenaze törenindeki yüksek katılım ile somut-
laştığını düşündüğümü söyleyebilirim.

BaşkonsolosluğuBaşkonsolosluğu

Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu
Murat ÖMEROĞLU ile röportaj esnasında

Balkan Kolu, Çay Mahalle, 2018

Türkiye Cumhuriyeti 
Gümülcine Başkonsolosu 
Murat ÖMEROĞLU
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-Ahmet METE’nin ölüm haberini aldığınızda neler 
hissettiniz?

-14 Temmuz Perşembe sabahı telefonum çaldı. Tabi 
normalde pek telefonumu kullanmadığım bir saatte te-
lefon gelince, acil veya beklenmedik bir durum olduğu 
fikri zihnimden hızlıca geçti. Ama Müftü METE ile ilgili 
bir durum olacağını hiç tahmin etmedim, zira tedavisi-
nin gayet olumlu seyrettiğini duyuyorduk, ayrıca daha 
2-3 gün önce Bayramlaşma’da bizi yalnız bırakmamış, 
hep olduğu gibi hanımlar için çiçek getirmeyi de unut-
mamıştı. Ama tabi hak vaki olunca elden bir şey gelmi-
yor. Ben bu üzücü haberi BTAYTD Başkanı Dr. Hüseyin 
BALTACI’dan duymuş oldum. Tabi insan o andaki şokla 
üzüntüsünü hemen yaşamıyor. Ama sonraki birkaç gün 
boyunca adeta ailemden birini, çok yakın bir akrabamı 
kaybetmiş gibi üzüntü hissettim. Geçen yıl bu dönem-
de kaybettiğim babamın acısından sonra çok yakınımı 
belki bir ağabeyi kaybetmiş gibi hissettim diyebilirim.

-Sizce göreve geldiği günden ölümüne kadar ge-
çen 15 yıllık görev süresinde Batı Trakya’ya neler 
katmıştır/kazandırmıştır?

-Merhum Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin AGA’nın ve-
fatından sonra seçilerek göreve gelen Ahmet METE, 
görev yaptığı 2007 yılından yaşamının son anına kadar 
görevini en layıkıyla yaptığına inanıyorum. Hatta buna 
şahidim.

Iskeçe’de toplumun birlik ve beraberlik içerisinde ha-
reket etmesini sağlamıştır. Müftülük personelinin, soy-
daşların hem iyi günlerinde hem de kötü günlerinde 
hep yanında olmalarını teşvik ediyordu. Gerektiğinde 
soydaşların fikirlerini alarak hareket etmeyi tercih eder-
di. Belki biraz da bu sebeple olsa gerek, Iskeçe’de esna-
fından, çiftçisine dönem dönem ziyaretler hâl hatırlarını 
sormayı bir gelenek haline getirmişti.

Batı Trakya’da müftülüklere saygı duyulması gerekti-
ğini en çok savunanlardan biri olmuştur. Makama saygı-
da kusur edildiği durumlarda da çekinmeden tepkisini 
gösterirdi.

-Merhum Müftü Ahmet METE ile ilgili paylaşmak 
istediğiniz bir anınız var mı?

-Müftü METE’yle tabi bu 5 yıl içinde paylaştığımız 
birçok an var. Bu an birçoğu neşeli, ama az da olsa acılı 
zamanlar oldu. Mesela, Müftü Efendi annesini kaybetti-
ğinde ben bir toplantı sebebiyle Almanya’daydım. Uça-
ğım, Selanik’e iner inmez Yassıören’e devam ettim ve 
cenazeye yetiştim.

Kurban Bayramı vesilesiyle Başkonsolosluğumuz bah-
çesinde düzenlediğimiz Bayramlaşma töreninden ayrı-

lırken de sanki son defa görüşüyormuşuz gibi el sallaya-
rak hoş çakalın dedi. Bu onu gerçekten son görüşümüz 
oldu. Bu ikisi geri dönüp baktığımızda acılı anılar.

Daha tebessümle hatırladığımız bir anı olarak da şunu 
paylaşabilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 yazında bizi 
pikniğe davet etti. Biz de bunun üzerine Ankara’dan ge-
len bütün Başkonsolosluk çalışanları olarak, çoluk-çocuk 
dahil, bir minibüse doluştuk ve yola çıktık. Bizim aklımız-
da 1 saat civarında arabayla yol gidip, Iskeçe’den biraz 
ötede bir mevkide, belki bir su/dere kenarında düz bir 
alanda piknik yapacağımız fikri var. Belki kendimizden 
bu kadar emin olduğumuz için yeri hiç sormadık Müftü 
Beye. Neyse, lafı uzatmayayım, Gümülcine’den – yerel 
deyişle- yola çekildik sabah 10 sularında. Saat 11 oldu, Is-
keçe’yi geçtik hala dağa çıkmaya devam ediyoruz. Bu 
arada yol tutan arkadaşlar oldu, durduk biraz mola ver-
dik. Belki 2 saat belki 3 saat yol gittikten sonra Çay Mahal-
le’nin üst taraflarında bir mevkide durduk. Ama ne düz-
lük var ne dere. Saat biraz ilerleyince rakım sebebiyle 
hava da soğumasın mı? Sonuçta orada güzel birkaç saat 
geçirdik, lezzetli yemekler yedik ama aklımızda yolun 
uzunluğu kaldı yani.

-Batı Trakya’da müftülük statüsü, müftünün yeri 
ve önemi nedir?

-Batı Trakya Türklerinin mevcut şartlarda en önemli 
kurumu müftülük kurumudur. Tarih perspektiften bak-
tığımızda, müftü, soydaşların arasından seçilen, saygın 
kişiliğe sahip bir şahıs olagelmiştir. 

Batı Trakya’da müftü, bir büroda oturarak sadece din 
görevlilerinin görev yerlerini belirleyen bir kişi veya ma-
kam değildir, böyle olmamalıdır da. 

Saygın bir makama sahip, gerektiğinde soydaşların 
sorunlarıyla ilgilenen ve yetkili olduğu konularda talimat 
alan değil de yol gösteren, öncülük eden bir kurum ol-
malıdır.

-Son olarak neler söylemek istersiniz?

-Batı Trakya zor bir coğrafya. Siyasi zorluklar var. Ekono-
mik zorluklar var. Etnik kimliğin yok sayılması var. Bu listeyi 
daha çok uzatmak mümkün. Tüm bu saydığımız sayama-
dığımız zorluklara rağmen Batı Trakya Türk Azınlığı müca-
delesini on yıllardır sürdürüyor. Müftü METE’nin cenaze-
sinde toplanan o muhteşem kalabalığın ortaya koyduğu 
birliktelik ve beraberlik görüntüsünden herkesin gerekli 
mesajı alması gerekir. Bu şekilde Müftü METE’nin herhal-
de son hizmetinin de Batı Trakya Türk Azınlığının müftü-
lerine nasıl sahip çıktığını, benimsediğini ve destekledi-
ğini cümle aleme, dosta düşmana göstermiş olduğunu 
söylemek yanlış olmaz.
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Sayın Müftümüz, merhum Ahmet METE’yi anlatmak 
benim için çok zor çünkü her şeyden önce bizim çok 
güçlü bir dostluğumuz mevcuttu.

Sayın Müftümüz, asi duruşu ile başta farklı bir izlenim 
yaratsa da onu tanıdıkça ne kadar insancıl, hoşgörülü ve 
sabırlı; çocuk ile çocuk yaşlı ile yaşlı olan, bitmek bilme-
yen enerjisi ile topluma çok güçlü bir rehber olan bir din 
adamı ve ilerici bir insan profi li öne çıkarmaktaydı.

Dinlenmek için bile çalışan ve toprakla uğraşmayı çok 
seven bir insandı. Yorucu bir günün ardından ya bir ca-
mimize çiçek ektiğini veya serası ile ilgilendiğine şahit 
olurduk.

Adaletten ve haktan yana hiçbir ödün vermeyen, sınıf 
ayrımı yapmayan muhtaç ve mazlumu sürekli kollayan 
bir yapısı vardı.

Katı müftülük normlarının dışına çıkan çok farklı yapıda 
bir kişiliğe sahipti. Aslında biz toplumun önünde yürü-
yen herşeyin önüne önce halkını ve insanını koyan çok 
içten bir dostumuzu, dürüst bir abimizi ve otoriter bir 
babamızı kaybettik.

Kimin ne sorunu varsa soluğu onun yanında alırdı. Hat-

ta hastalığının son dönemlerinde bile hiç boş kalmayıp 
yol gösteren, nasihat eden ve koruyup kollayan olmuş-
tur. Onun için çok yorucu olsa da kurum ve kuruluşları, 
siyasetçileri, tüm halkımızı ve ona geçmiş olsun dilekle-
rini iletmek isteyen herkesi geri çevirmeyip makamına 
kabul etmiştir.

Müftümüz azınlığın her sorunuyla yakından ilgilenmiş 
ve birçok öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuş; bir-
çok camimizin onarılmasında, inşasında yer almış, kuran 
kurslarını düzenlemiş ve yüksek seviyede din eğitimi ve-
ren kurumlar haline dönüştürmüştür.

Görüşleri ve dile getirdikleri bazı kesimler tarafından 
hoş karşılanmasa da duruşunu değiştirmeden ve kişili-
ğinden taviz vermeden olayları olduğu gibi aktarmayı 
bilen, öz eleştiriden çekinmeyen şahsiyet ve onur sahibi 
bir din lideriydi.

Sayın Müftümüzün, nasıl bir insan olduğunu anlamak 
için cenaze merasimine bakmak yeterlidir. Batı Trak-
ya’nın her yerinden akın akın gelen sevenleri ve dostları, 
Balkanlar’dan gelen çok değerli dava arkadaşları, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin çok değerli üst düzey yetkilileri. Kısaca-
sı müftüm yaşadığı gibi uğurlandı. Onun hayat felsefesi 
veda gününün de en açık yansımasıydı.

Yaşam tarzıyla topluma örnek olan, halkımız için verimli 
ve etkili bir hizmet sunan müftüm, mekânın cennet ol-
sun. Batı Trakya Halkı seni hiç unutmayacak, biz senin il-
kelerin ve çizmiş olduğun yolda yürümeye devam ede-
ceğiz. 

Hüseyin ZEYBEK

Iskeçe Ili Siriza Partisi
Milletvekili
Hüseyin ZEYBEK
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Sevgili, Ahmet METE için bir yazı, bir anı yazmam istendiği zaman ilk etapta bi-
raz irkildim doğrusu. Çünkü kendisiyle hem iyi hem de ilişkilerimizin kötü olduğu 
dönemlerde oldu. Hızlı yaşayan, aktif, enerjik birinin yaşantısını üç beş satıra sığ-
dırmak zordur.

Dini liderlerimizin, öğretmenlerimizin, imamlarımızın Batı Trakya’daki mevcut 
statüden dolayı birçok alanlarda faaliyet göstermeleri gerekebiliyor. Bu gerek-
sinimde, kurum ve kuruluşlarımızın yetki ve uzmanlık alanlarının dışına taşıp top-
lumda bir ikilem doğurabiliyor…Benim de rahmetliyle uyuşamadığım konular 
bu esasa dayanmakta olup şahsı ile ilgili hiçbir zaman bir sıkıntımız olmadı.

Şakacı, sözünü esirgemeyen, iyi bir din bilgini, iyi bir hatip, her sınıftan her yaş-
ta insanla kolay ilişki kurabilen bir kişiliğe sahip biriydi.

Müftülük makamının organizasyonunu, işlevselliğini, modernizasyonunu en iyi 
şekilde koordine etmiş olup, Türkiye’den her türlü konumdaki ziyaretçileri hak-
kıyla ağırlamış, beğenilerini kazanmış ve dostluk köprüleri kurmuş bir dini liderdi. 
Yine camilerimizin, imamlarımızın, kuran kursu hocalarımızın alanında bir ahenk 
içinde çalışma ortamı sağlamış olup dini faaliyetlerimizi en üst seviyeye taşımış-
tır.

METE ‘’Hızlı yaşadı ve ölümden korkmadan ona yakışır bir şekilde öldü’’. Tabii ki, 
en acı anılarımda ölümüne sebep olan amansız hastalığı ile ilgili olanladır. Onko-
log olmam ve tedavisini üstlenen doktorların Istanbul Çapa Tıp Fakültesi kökenli 
olmaları nedeniyle hastalığını, seyrini ve neticesini önceden biliyor ve içimde 
büyük bir acı yaşıyordum. Bu acı, kendisiyle yaşadığım sürtüşmelerin bitmesine, 
yerini bir sevgiye, bir duygusallığa bırakmasına neden oldu.

Yolun açık olsun Sevgili METE, bulunduğun yerde rahat ol ve emin ol ki ektiğin 
ağaç büyüyerek yeşerecek ve yıllar geçtikçe gölgesi koyulaşacaktır.

Burhan BARAN

Iskeçe Ili Pasok Partisi
Milletvekili
Burhan BARAN
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Ahmet METE... Faziletli Iskeçe müftümüz... Kendi halkının seçmiş olduğu onurlu dava adamı... O artık aramızda 
değil. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının cesur dava adamı, Iskeçe ilinin dini lideri olmakla birlikte tüm Batı Trak-
ya’nın desteğini almış, gönlünde yer edinmiş, verilmeyen haklarımız için sesini alçaltmamış koca yürekli çınar, hak-
kın rahmetine kavuştu. 

Batı Trakya’nın kutsal davası yolunda şimdiye kadar korkusuzca mücadele vermişler arasına adını altın harflerle 
yazdırdı. Bizlere de bu kutsal yolda meşaleyi teslim ederek aramızdan tüm umutlarıyla ayrıldı. Son ana kadar onu 
yakalayan illet hastalığa karşı boyun eğmedi, uğradığımız haksızlıklara karşı boyun eğmememiz gerektiğinin bir 
örneği gibiydi. 

Halkın seçmiş olduğu diğer dini liderlere yapılan baskılar gibi kendisi de defalarca suçlamalara, tehditlere, haka-
retlere maruz kaldı yaşamı boyunca. Bunlar onu yıldırmadı, her zaman aynı dik duruşuyla, göğsünü tüm haksızlıkla-
ra karşı siper ederek bizlere bir güvence ve örnek teşkil etti. 

Hani mangal gibi yüreği var derler ya, ha işte tam olarak öyleydi Ahmet METE. Mangal gibi yüreği vardı, onu 
makam gaspıyla suçlayanlarla, azınlığın kimliğini inkâr edenlerle, azınlığın haklarını sömürenlerle ömrü boyunca 
mücadele etti. Ancak müftümüzün son vedası öyle büyük bir cevaptı ki, gerçekleri inkâr edenlere, Batı Trakya Türk 
Azınlığını yok sayanlara cenaze töreniyle kimin sahte kimin gerçek müftü olduğunu, Azınlığın ne istediğini göster-
di. Iskeçe şehri on binlerce, çocuk, kadın, yaşlı, genç son yolculuğunda Ahmet METE’yi yalnız bırakmadı. Ona da 
böylesi yakışırdı zaten, büyük dava adamına büyük veda… 

Çiğdem ASAFOĞLU

Dostluk Eşitlik Barış Partisi
Genel Başkanı
ÇIğdem ASAFOĞLU



pusula/ 31



pusula/ 32

Faziletli Müftüm Ahmet METE’nin acı kaybını hala 
sindiremiyorum, hala inanamıyorum! Sohbetlerimiz 
canlanıyor gözümün önünde.’’ Ev sahibim! ‘’, diye ses-
leniyordu bana 2006 yıllarında … Peyami Safa’nın “Ev 
ona yakıştı” romanını hatırlatıyordum kendisine… ‘’ Te-
levizyonda, “Batı Trakya’da müftüler sorunu programında izledim seni’’, de-
mişti bana 2007 yılında… ‘’Hadi bir ayrıl Selanik’ten, burada senin için çok iş 
var!’’ demişti. Aynı yılda nikahımı kıydı. ‘’Aile kurmak büyük sevaptır. Evlat sahi-
bi olmak daha da büyük sevaptır. Batı Trakya’da hayırlı Müslüman Türk evladı 
yetiştirmenin sevabını sen düşün Hüseyin!’’ demişti. ‘’Başkanım!’’ diye sesle-
niyordu bana 2019 yılında… Heyecanlı Batı Trakya Türkleri danışma kurulu top-
lantılarında, camilerde, uzun yolculuklarda; yokuşlu, çıkışı zor mücadele yo-
lunda hep birlikteydik. ‘’Batı Trakya’mızın bütün yüksek tahsillilerinin derneğe 
karşı, toplumumuza karşı bir sadaka nezdinde özel borcu olmalı. Gönülden 
hizmetini sunmalı’’ diyordu. “Ah başkan! Daha yeni çıktın yola. Karşı tarafın sal-
dırıları her zaman için seni daha da güçlendirecektir. Asıl kapanmayan yaralar 
kendi insanından saplanan bıçaklardır.’’ demişti. 06.09.2021 günü Merhum 
Mehmet Emin AGA’nın ölüm yıl dönümünde: “Doktorum!’’ diye seslenmişti. 
2021 yılında Müftüm ile Edirne dönüşündeki sohbetimiz sırasında göz yaşla-
rımı tutamamıştım. “Ölmekten korkmuyorum! Her şeyi biliyorum. Ne yolda 
yürürken ne de asansör içinde aldığım tehditler korkuttu beni. Asıl beni duy-
gulandıran insanımızın samimi ilgisi ve sevgisi oldu…’’ çok daha fazlasını hak 
ediyorsun Hocam! Hakkın ödenmez. Ama bizi çok işler bekliyor Hocam… 
Ben daha Selanik’te iken söylediklerini hatırlıyor musun? “Yapacak çok işimiz 
var daha!’’ 2022 Mayıs sonlarında güzel ortak bir etkinliğimiz olmuştu: “Bal-
kanlar’da Kadın olmak.” “Müftüm! Gerçekleşen projemiz çok başarılı ve güzel 
geri dönüşümler aldı. Birlikte yaptığımız projeler müthiş oluyor. Sizinle her 
yere varım Müftüm!” demiştim ona. Hafi f gülümseyerek “Emin misin Başka-
nım? Emin misin Doktorum? Her yere mi? Birazdan gidiyorum… ama her za-
man yanınızdayım…’’

Hüseyin BALTACI

BTAYTD Başkanı
Dr. Hüseyin BALTACI

Bizi 
Unutma...
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Ben yanmasam, sen yanmasan, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Demiş ya üstad, biz karan-
lıkta bir mum olmaya çıktık bu yola. Yeri geldi “yanarak” karanlığa meydan okuduk, yeri gel-
di güneşin peşinden koştuk. Daha gidecek çok yolumuz vardı...Fakat!

Insanın kaybı büyük olunca bazen dile kilit vurulur, iki kelimeyi denk düşürüp bir cümle 
kuramaz ya, gidişinle bizleri öyle tarifsiz bir yoklukta bıraktın ki sevgili ağabey, kelimeler acı-
mızı tarifte kifayetsiz kaldı. Sana hep “Iskoçya Şeyhülislam’ı” derdim ya, bizimkisi pek çok in-
sanın anlamlandırmakta güçlük çekeceği bir yolculuktu. Aynı hedefe doğru koştuk yıllarca. 
Ortaktı davamız. Adanmış hayatlardık. Daha gidecek çok yolumuz vardı...Fakat!

Aşk olsun sana ağabey, aşk olsun! Sen Batı Trakya Türk Azınlık maratonunda en güzel 15 yılı 
koştun. Hızlıydın, yürekliydin, örnektin. Başımız sıkıştığında teklifsiz kapını çaldık. Kâh gül-
dük, kâh dertlendik. Daha gidecek çok yolumuz vardı...Fakat!

Daha gidecek çok yolumuz vardı...Fakat sen...!
Eminim ki gittiğin yer ışıklı, eminim ki bu azınlık için verdiğin mücadelenin mükafatını ala-

caksın fakat bizim daha gidecek çok yolumuz vardı...
Mekânın cennet olsun!

Pervin HAYRULLAH

Cesur Yüreği
HUZUR IÇINDE UYU 
BATI TRAKYA’NIN

BAKEŞ Genel Müdürü
Insan Hakları Uzmanı
Pervin HAYRULLAH
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Müftü METE, Iskeçe Türklerini müftülük çatısı altında 
bir araya topladığı gibi, Batı Trakya Müslüman Türk Azın-
lığının yıllardan beri maruz kaldığı hakların iadesi konu-
sunda da yılmaz bir savunucusu olmuştur.

Bu konuda azınlık kurumları ve başkanlarına duyduğu 
güven ve verdiği cesaret herkesçe bilinen bir gerçektir. 
Onun bu özelliği bizler gibi azınlıkta yaşayan insanların 
birbirlerine olan ihtiyacı, ortak bir ülküye hedefl enme-
leri gerektiği, tefrikaya düşüp parçalamamaları açısında 
ne büyük bir önem ve değer taşımıştır.

Müftü METE bunu her zaman ilmî siyaseti ile başarmış 
karizmatik bir liderdir. Rahmetli Mehmet Emin AGA’nın 
ölümünden sonra müftülük makamına gelmesi bunun 
açık bir göstergesidir. Sahip olduğu dini ilimlerdeki de-
rin ve engin bilgisi, Iskeçe Müslüman Türk Azınlığın bu 
konuda, bekleyen sorularına bir çözüm getirmiş, ver-

diği kararlar herkesçe kabul görmüştür. Müftü METE, 
sorunların çözümünü ararken ve bulurken de kimseyi 
kırmamaya, incitmemeye ve küçümsememeye büyük 
bir özen ve çaba sarf etmiştir. Onun bu gayreti halkın 
gözünde daha da bir itibar kazanmasına neden olmakla 
birlikte bir arada ve beraber yaşamanın örneği olmuş-
tur. Iskeçe Müslüman Türk Azınlığı da onun hiçbir zaman 
yalnız bırakmamış, daima onun ve müftülük makamının 
yanında yer almıştır.

Bu durum dini ve milli kimliğin korunması ve sahip çı-
kılması adına halkın gözünde daha da büyük bir özen ve 
önem arz etmiştir. Toplumların ancak kendi dini ve milli 
kültürel değerlerine sahip çıkmakla var olacağını, tarih 
sahnesinde hayatını devam ettirebileceklerini, insanlığa 
yarar ve fayda sağlayacağını bütün Batı Trakya Müslüman 
Türk Azınlığın zihnine yazılmış ve bir daha silinmemek 
üzere kazılmıştır.

Müftü METE şanslı biriydi. Zira yanında Batı Trakya Müs-
lüman Türk Azınlığının gönlünde taht kurmuş, azınlığın 
maruz kaldığı haksızlıkları ve gaspları tüm dünya kamu-
oyuna duyurmayı başarmış, Avrupa Insan Hakları Mahke-
mesi’ne başvurarak müftülük davasını kazanmış Gümül-
cine Seçilmiş müftüsü Ibrahim ŞERIF vardı. Hiç şüphe 
yok ki onun engin ve bilgin tecrübesinden istifade et-
miştir..

Hüseyin BOSTANCI

BAKEŞ Başkanı
Hüseyin BOSTANCI
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Faziletli Iskeçe Müftümüz Ahmet METE’yi kaybetmek, 
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın her ferdini oldu-
ğu gibi beni de derinden üzdü ve sarstı. Erken bir vefat-
tı. Hiç kıyamadık. Anladık ki Hüda onu bizden daha çok 
severmiş…

Her şeyden önce nevi şahsına münhasır bir adamdı. 
Doğru bildiğini çekinmeden söyleyen, cesur ve dira-
yetli bir insandı. Davasına olan inancı ve saygısı sayesin-
de karşılaştığı tüm zorluklara göğsünü siper etti ve şart-
lar ne olursa olsun asla geri adım atmadı. Hakkında açılan 
davalar, mahkeme koridorları ve soruşturmalar onun hak 
arama kavgasını daha da perçinledi.

Yunan basınının kendisini ‘korsan, sahte Müftü’ olarak 
karalamasına, itibarsızlaştırma çabalarına ve devletin 
kendisini tanımamasına aldırış etmeden, o hep tanınmış 
müftü gibi hareket etti. Başındaki müftü sarığını asla çı-
karmadı. Adeta onunla bütünleşti. Bu tutumu ve dik du-
ruşu dostun da düşmanın da kendisine saygı duymasına 
vesile oldu.

Her muhafazakâr ve din adamında bulunmayan iki 
özellik kendisinde çok dikkat çekiyordu. Birincisi çok 
nüktedan oluşu, ikincisi de çok şık giyinmeyi sevme-
si. Her takım elbisesinin rengine uygun taşlı yüzükleri, 
yaka mendili ve kravatı bir farklılık yaratıyordu kendisin-
de. Nüktedan yanı ise karşı tarafta bir sevecenlik, cana 
yakınlık ve dostane duygular geliştiriyordu. Bu yönü ve 
sohbeti benim açımdan çok kıymetliydi. Öğretmenler 
Birliği’ne ilk başkan seçilmemden sonra güzel bir bay-
ram günü GTGB’nin bahçesinde karşılaştık. Beni tebrik 
ettikten sonra yine nüktedan yönünü konuşturarak ‘şe-
kerli dünyamıza hoş geldin başkan’ dedi. ‘Yaşayacağın 
ve sana yaşatılacak zorluklar, stresler sonrası nur topu 
gibi şekerin olacak’ dedi. Tecrübesi onu yanıltmadı ve o 

FAZILETLI MÜFTÜMÜZE DERIN BIR

Özlemle…
gündür bu gündür şekeri dengede tutmak için büyük 
gayret gösteriyorum.

FUEN Başkanı Hans Heinrich HANSEN, Batı Trakya Türk 
Azınlığı’nın sorunlarını yerinde görmek için bölgemi-
ze bir keşif ziyaretinde bulunuyordu. Kendisini faziletli 
müftümüze ben götürdüm. Başkan müftülük kapısın-
dan içeri girince hemen giriş kapısının yanında kafes 
içinde bir Kangal köpek yavrusu gördü. Veteriner olan 
Başkan bu durumdan ziyadesiyle mutlu oldu. Köpeği 
sevdi ve müftü hayvansever galiba diye söylendi. Gayri 
ihtiyari evet dedim, tüm din adamları doğayı, hayvanla-
rı ve insanları sever diye de ekledim. Müftülük makamı-
na girince müftümüzün arkasında kafes içinde bülbülü 
gördü ve mest oldu. Bana dönüp haklıymışsın dedi. 
Yerimize otururken ben pot kırmayalım diye durumu 
müftümüze Türkçe olarak birkaç sözcükle özetledim. 
Ava gittiğimi söylemedin mi dedi. Pek tabi ki söyle-
memiştim. Azınlık sorunları derin mevzular hararetli 
bir sohbet başladı. O arada rahmetli Ahmet METE’nin 
telefonu çaldı. Telefon, bir bülbül sesi ile çalıyor. Te-
lefondaki sesten etkilenen bülbül aralıksız ötmeye ve 
sohbete mâni olmaya başladı. Rahmetli dayanamadı, 
ayağından terliği kaptığı gibi bülbülün kafesine fırlattı. 
‘’Seni patavasız’ diye de seslendi. O an o terlik bülbüle 
değil de sanki bana atıldı. FUEN Başkanı veteriner bana 
gözlerini dikti ve bu ne şimdi der gibi baktı. Kendisiyle 
hasta ziyaretine gittiğimde bu konuyu tekrar konuştuk 
ve hep birlikte kahkahalarla güldük.

Tüm zorluklara rağmen o hayata hep gülümsedi. Za-
man zaman haksızlıklara isyanları oldu. Bütün bu isyanla-
rı umut ve sevgi ile bezenmiş yüreğinde eritti. 

Nezaketi ve zarifl iği tarafımızdan hep hatırlanacak. 
Her bayram sabahı elindeki çiçek buketleriyle Başkon-
solosluk bahçesine girişi, bayanlara özel saygısı ve her-
kese gülümseyerek laf atması hatıralarımızda hep canlı 
kalacak.

Biliyor musun, insan olmayı, insanca yaşamayı ve insa-
ni ilişkiler kurmayı becerebilen koca yürekli adam, sana 
‘faziletli’ sıfatı çok ama çok yakışıyordu… Nurlar içinde 
uyu!

Aydın AHMET

BTTÖB Başkanı
Aydın AHMET
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Nasıl ve ne zaman tanıştık? Nasıl samimi olduk? Kıymetli Müftüm, Ağabeyim, 
Sevgili Ahmet METE Hoca’m. Birlikte yolculuğumuz belki kısa mesafeydi fakat 
Batı Trakya’ya dair güzel bir yolculuktu. Mühim olan nitelikli paylaşım değil mi ki 
zaten?

Birlikte, aynı yöne bakabilmek ve de yürüyebilmek herkese nasip olmaz. Biz 
kısa yolculuğumuzda sizinle bunu paylaştık. Hayata ve zorluklara karşı mücade-
len hepimize örnek olacak, yol gösterecek nitelikteydi. Eminim ki gittiğin yer 
huzur bulacağın, emeklerinin karşılığını alacağın bir yerdir.

Bu amansız hastalık seni bizden ayırmasaydı daha ne yolculuklarımız olurdu 
birlikte, kim bilir? Bazı gün yükselen duygularımız bazen durulup sığınacak li-
man olan kocaman yüreğin. Bildiğim bir şey var ki Batı Trakya Türklerinin tarihin-
de ismin ve mücadelen altın harfl erle yazıldı. Huzur içinde ol ki bize bıraktığın 
miras, örnek mücadele ruhun ve azmin hep yüreğimizde olacak.

Kıymetli ağabey, Ahmet METE, düşüncesiyle; örnek kişiliğiyle yaşanır, anlatıl-
maz ki. Bunu seninle birlikte mesai yapmış, yol arkadaşlığı yapmış herkes bilir. O 
nedenle çok şükür ki bu dünyada beraber yolculuk yapmak nasip oldu.

Mekânın cennet, ruhun şad olsun.

Sedat HASAN

Gümülcine Türk Gençler Birliği 
Başkanı 
Sedat HASAN

Ahmet Mete’ye 
Dair...
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14 Temmuz Perşembe günü sabah erken saatlerde cep telefonumun sesiyle uyan-
dım. Cevap vermeye yetişemedim. Telefonu elime alır almaz “Ozan abi, müftümüzü 
kaybettik.” mesajıyla karşılaştım. Arayan kişiyle konuştum. Hemen ardından müftülük-
teki arkadaşları aradım. Evet doğruydu. Bir süredir hastalığıyla mücadele eden müftü 
Ahmet METE’nin bedeni yorgun düşmüş ve dünyaya gözlerini kapamıştı. 

Iskeçe Müftümüz Ahmet METE’yi oldukça genç yaşta kaybettik. Dokuz aylık bir has-
talık ve tedavi süreci geçiren müftü Ahmet METE, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü 
vefat etti. 15 Temmuz Cuma günü de son yolculuğuna uğurlandı. Müftü METE’nin 
ölümü oldukça ani oldu. Zira, Ahmet METE hayatının son günlerine kadar, hatta bazen 
tedavi sürecini de zorlayarak ayaktaydı ve aramızdaydı. 

Ahmet METE’nin müftülüğü, yaşamı ve liderliği kadar cenazesi de konuşulacak. Is-
keçe şehri, Müftü METE’nin cenazesindeki gibi bir kalabalığa bugüne kadar şahit ol-
madı. Batı Trakya’nın birçok yerinden ve Iskeçe’nin her köşesinden soydaşlar müftü-
lerine karşı son görevlerini yerine getirmek için Iskeçe’de buluştu. Ahmet METE’nin 
bir müftü olarak, dini lider olarak halk arasında geniş bir kabul ve destek gördüğü; ce-
naze töreninde bir kez daha net olarak ortaya anlaşılmıştır. Azınlık insanı, seçtiği müf-
tüsüne bir kez daha sahip çıkmıştır. 

Ne yazık ki Müslüman Türk toplumunun dini liderinin cenazesinde bile, ulusal ve 
yerel basında “sahte müftü” , “sözde müftü” gibi ifadelerin eksik olmadığını gördük. 

Ancak Batı Trakya Türkleri, Müftü Ahmet METE’nin cenazesinde, toplumumuzun ira-
desini hiçe sayan “sahte müftü” , “sözde müftü” politikasını adeta tarihe gömmüştür! 
Bu bağlamda müftümüzün cenazesi tarihi öneme sahiptir. Iskeçe Müftüsü Ahmet 
METE, müftü olarak görev yaptığı 15 yıl boyunca Batı Trakya’nın ve özellikle de Iske-
çe’nin toplumsal hayatına damgasını vurmuştur. Duruşu, iradesi ve Batı Trakya Türk 
Azınlık davasına katkısı ile milletimizin toplumsal hafızasında yerini almıştır. 

Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Batı Trakya 
Türk Azınlığına ve Türk Dünya’sına başsağlığı dilerim. 

Ozan AHMETOĞLU

Iskeçe Türk Birliği 
Başkanı 
Ozan AHMETOĞLU
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-Merhum Müftü Ahmet METE`nin aramızdan erken 
ayrılışını nasıl yorumlarsınız? Sizce bu Batı Trakya`-
ya nasıl yansıyacaktır?

-Iskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet METE gerçekten ara-
mızdan erken, hiç beklemediğimiz bir yaşta ayrıldı. Bu-
nun Batı Trakya`ya yansıması elbette olacaktır. Merhum 
Müftü Ahmet METE Batı Trakya Türkleri için “Dik Duruşun” 
bir sembolüydü. Batı Trakya Türklerinin ve Iskeçe Türk 
halkının kendini yaslayabileceği bir liderdi. Tabii ki O`nu 
kaybetmek hem Batı Trakya Türkü için hem de Iskeçe 
Türkleri için kötü ve üzücü olmuştur. 

-Merhum Müftü Ahmet METE sizden yaşça büyük-
tü. Onun tüm sıfatlarının dışında bir “Ağabey” olarak 
değerlendirseniz neler söylersiniz?

-Merhum Müftü Ahmet METE benden yaşça büyük-
tü ve gerek hayat tecrübesi gerek Batı Trakya Türkleri-
nin davası konusunda oldukça tecrübeli bir isimdi. Ben 
“ağabey” olarak kendisinden çok şey öğrendim aynı 
zamanda tam anlamıyla sırtımı yaslayabileceğim gerçek 
bir dosttu.

-Tanıştığınız günden Müftü Ahmet METE`nin ve-
fatına kadar  gerçekleştirdiğiniz tüm görüşmelerde 
size verdiği nasihatler nelerdi? Bunlar sizi nasıl etki-
ledi?

-Merhum Müftü Ahmet METE ile uzun yıllardan beri ta-
nışıyordum. Tabii Azınlık davasında birlikte omuz omuza 
mücadele ettiğimiz yıllar da oldu. Öncelikle şunu söy-
lemek isterim ki onunla birlikte bu davaya omuz omuza 
hizmet etmek benim için gurur vericiydi. Kendisini ta-
nımak benim için bir onur oldu. Bana verdiği nasihatler 
arasında bu davada dik duruşun çok büyük öneme sahip 

olduğuydu. Bu konuda aynı düşüncelere sahip iki insan-
dık. En önemlisi de buydu benim için.

-Merhum Müftü Ahmet METE`nin sizin için önemli 
bir cümlesi var mıydı? Bu siyaset hayatınızı nasıl et-
kiledi?

-Merhum Müftü Ahmet METE gerçekten düşündüğü-
nü söyleyen birisiydi. Bize de bu yönde doğruluğu dü-
rüstlüğü öğretti. Altını çizerek söylüyorum, benim için 
dik duruşun bir sembolüydü. Batı Trakya Müslüman Türk 
Azınlığı O`nu öyle tanıdı. Karşısındaki kişi hakkında ne 
düşünüyorsa yüzüne söyleyen, arkasından konuşmayan 
bir liderdi. Ben O`nu bu açık sözlülüğü ile tanıdım, bu 
konuda ondan çok etkilendim. Bence bütün Batı Trakya 
Türk Azınlığı da onun bu yönünden etkilenmiştir.

-Sizde bir dava adamısınız. Geçmişte aktif bir si-
yaset hayatınız oldu. DEB Partisine uzun süre genel 
başkanlık yaptınız. Oradan yola çıkarak merhum 
Müftü Ahmet METE`nin siyasete nasıl bir bakış açısı 
vardı? Bunu değerlendirebilir misiniz?

-Merhum Müftümüz Ahmet METE Iskeçe ilinin, Batı 
Trakya Iskeçe Türklerinin neredeyse yüzde yüzüne hâ-
kim bir insandı. Siyasi olarak hiçbir zaman partilere gü-
venmedi. Burada Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına 
bir devlet politikasının olduğunu, partilerle bu sorunun 
çözümlenemeyeceğini zaman zaman O`da bana söylü-
yordu. Bu konuda bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde, 
partiler üstü bir mücadele vermemiz gerektiğini de söy-
lüyordu, tavsiye ediyordu. Bu konuda Dostluk Eşitlik Barış 
Partisinin öneminin büyük olduğunu dile getiriyordu. 

-Batı Trakya`da müftülük din adamlığının dışında 
nasıl bir öneme sahiptir?

-Merhum Iskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet METE`nin 
din adamlığı dışında belki de taraf olduğu tek siyasi par-
ti vardı oda Dostluk Eşitlik Barış Partisiydi. Dostluk Eşitlik 
Barış Partisinin katılmış olduğu 2014 yılı Avrupa Parlamen-
tosu seçimlerinde bizlere verdiği destek benim için çok 
önemliydi. Gerçekten her koşulda, her anımda yanım-
daydı, yanımızda hissettik onu. Bana göre Dostluk Eşitlik 
Barış Partisine bakışı çok farklıydı. 

Dostluk Eşitlik Barış Partisi
Sabık Genel Başkanı
Mustafa ALI ÇAVUŞ
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-Son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler ve 
yapmış olduğunuz açıklamalardan yola çıkarak Batı Trak-
ya`da müftülük sorunu ile ilgili nasıl bir duruş sergilenme-
lidir?

-Bence Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı yıllar önce müftüle-
rini seçti. Azınlığımız kendi müftülerini kendi hür iradesiyle seç-
miş bulunmaktadır. Lozan Anlaşmasında da bu çok açıktır. Batı 
Trakya Müslüman Türk Azınlığı kendi müftülerini seçme hakkına 
sahiptir. Bunun bu şekilde uygulanması gerektiğine inanıyo-
rum. Bana göre çıkacak her yasa azınlığımızın istekleri doğrultu-
sunda olmadıkça kabul görmeyecektir. Devletimiz müftülük ko-
nusunda bir adım atmalıdır, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığa 
güvenmelidir ve bu konuda onların seçmiş oldukları müftüleri 
tanımalıdır. 

-Merhum Müftü Ahmet METE size bir benzetmede bulun-
muştu ve bu benzetme sonucu bir yargı süreci gelişti. Bunu 
nasıl değerlendirirsiniz?

-Merhum Müftümüz Ahmet METE Dostluk Eşitlik Barış Parti-
mizin yeni Genel Merkezinin açılış töreninde benimle ilgili bir 
“DENKTAŞ” benzetmesinde bulundu ve sima olarak Denktaş`a 
benzediğimi söyledi. Yapmış olduğu bu benzetmeden dolayı 
da yargılandı. Bir benzetmeden ötürü yargılanmış olması ger-
çekten üzücüdür, devletimiz bu konuda anlayışlı davranmalıydı. 
Bu anlayışı maalesef ki gösteremediler ve birçok konuda oldu-
ğu gibi olayı yargıya taşıdılar. Bu durum da ülkemizin demokra-
sisi açısından üzücüdür. 

-Son olarak neler söylemek istersiniz?

-Bazı insanlar vardır lider olarak doğar. Merhum Müftümüz Ah-
met METE`de bana göre öyle bir şahsiyetti. Liderdi. Gerçekten 
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı O`nu düşündüğünü söyleye-
bilen, dik duruşun temsilcisi olarak görüyordu. Iskeçe Türk halkı 
onu ne kadar seviyorsa Gümülcine ve Meriç`te yaşayan Türkler 
de en az onlar kadar Ahmet METE`yi seviyorlardı. Gerçekten Ah-
met METE benim için iyi bir ağabey, iyi bir dost, iyi bir dava arka-
daşıydı. Bunu gönülden söylüyorum. Yeri doldurulması olduk-
ça zor gibi gözüküyor. Kendisine Allah`tan Rahmet diliyorum, 
mekânı cennet olur inşallah. O`nu hiçbir zaman unutmayaca-
ğım, unutturmayacağız.
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Ben onu rahmetli babam vasıtasıyla gıyaben tanıdım. 
Rahmetli babam ilk hac farizasını yerine getirdikten son-
ra, Medine hatıralarını bizlere anlatırken, “Hac süresi bo-
yunca Yassıörenli genç bir öğrenci vardı yanımızda. Çe-
vik mi çevik, çok cana yakın, hareketli, yardımsever genç 
bir öğrenci. Medine’de bulunduğumuz süre içinde biz-
leri hiç yalnız bırakmadı. Hep yanımızdaydı. Hep bizim 
için koştu. Sağ olsun bize çok yardımları oldu” şeklinde 
tanımladığı kişinin sonradan Merhum Müftümüz Ahmet 
METE olduğunu anladım.

Vaizlik yaptığı sıralarda birçok vaazını dinledik. Kendisi-
ne has, akıcı bir dil ve üslupla cemaatin anlayacağı şekil-
de anlatırdı vaazlarını.

Asıl münasebetlerimiz 2007 yılından sonra başladı. 
Hem aktif gazetecilik hem de dernek yöneticiliği yaptı-
ğım dönemde Iskeçe Müftüsü seçilen Ahmet METE ile 
vefatına kadar bir çok alanda teşrik-i mesaimiz oldu. Onu 
daha yakından ve daha iyi tanıma fırsatım oldu.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı davasına ve özellikle 
Iskeçe Müftülüğü için verdiği mücadele bayrağını rah-
metli Mehmet EMIN AGA’dan devralan METE, müftü se-
çildiğinde sarığı takarken “Rahmetli AGA’nın mücadele 
bayrağını milletimiz bana teslim etti. Bugün bu sarığı ta-
kıyorum ve bu görevde olduğum süre içinde bir daha 
çıkarmayacağım.” demişti. Sözünde durdu ve müftülük 
mücadelesiyle özdeşleşen o sarığı ömrünün son nefesi-
ne kadar çıkarmadı.

Rahmetli müftümüz 15 yıllık müftülük süresi boyunca, 
eşi, çocukları; ailesi, yakınları ve özel hayatını bir kenara 
koyarak, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının sorunla-
rıyla boğuştu. Mücadele dolu tam 15 yıl…

Milli ve manevi değerlerimizden asla ödün verme-
den, doğruları söylemekten korkmadan, toplumun hak-
larını savunmaktan çekinmeden, hiçbir tehdide aldırış 
etmeden, cesurca mücadele etti.

O, yeri geldiğinde bir çiftçi yeri geldiğinde bir baba 
yeri geldiğinde bir dost, bir ağabey, bir arkadaş; yeri 
geldiğinde iyi bir yöneticiydi.

Tatlı, sert üslubuyla doğ-
ruları söylemekten asla 
korkmuyordu. 

Hayır hasenat işlerine hızlı 
adımlarla koşardı. Fakir fu-
karanın, hastanın halinden 
anlar, yardım elini asla esir-
gemezdi. Yaşlı, genç ve ço-
cukları severdi. Onlara şef-
kat ve merhametle yaklaşır; 
onlarla dertleşir, dertlerine 
çare bulmaya gayret eder-
di.

Hayatının son anına kadar, 
toplumsal meselelerle uğ-
raşmayı ve üstlendiği göre-
vi yerine getirmekten asla 
vazgeçmedi. 

Vefatından yaklaşık 3 hafta 
önce, beni telefonla araya-
rak, “Başkan, buyur eve gel de iki laf edelim.” demişti. 
Gittim! Eşi Atike Abla bize kahve yaptı. “Hanım hadi sen 
şimdi balkona git de biz başkanla biraz konuşalım.” dedi.

Uzun bir sohbetimiz oldu. Her zaman olduğu gibi 
içten ve samimi bir sohbet. Çok şey konuştuk! Evden 
çıkarken, kapıya kadar geldi ve bana hadi güle güle de-
meden önce, “Başkan! Zor bir memlekette, zor bir böl-
gede yaşıyoruz. Bu topluma hizmet etmek için verdiğin 
mücadeleden asla vazgeçme!” dedi.

Bu da kendisinin bana son sözü ve son öğüdü olmuştu. 
Aramızdan erken ayrıldı. Takdir-i ilahi. 

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah. 
Merhum Müftümüz Ahmet METE verdiği mücadele, 

hizmetleri ve yaptıklarıyla hiç bir zaman unutulmayacak, 
hep anılacaktır. 

Ruhu şad olsun!

Cemil KABZA

Gazeteci, BTAYTD, BAKEŞ ve 
Mustafçova Belediyesi Eski Başkanı
Cemil KABZA
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Ahmet METE, 1965 yılında Iskeçe’nin Yassıören köyünde 
dünyaya geldi. Ilköğrenimini Türkiye’de, Istanbul’da bulu-
nan Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dede ilkokulunda tamamladı. 
Daha sonra Gaziosmanpaşa Imam Hatip Lisesi’nden mezun 
oldu. Üniversite eğitimi için ilk olarak Uludağ Üniversitesi’nin 
Ilahiyat Bölümü’nü tercih etti ve ardından Suudi Arabistan’da 
bulunan Medine Islam Üniversitesi’nden 1991 yılında mezun 
oldu. Ahmet METE ile tanışmamız göreve geldikten sonra 
oldu. 

Cesur, azimli ve çalışkan bir kişiliğe sahip olan müftü METE, 
ömrünü Batı Trakya Türk Azınlığının haklı mücadelesi üzerine 
vakfetti. Görev süresi boyunca kendisine karşı yapılan tüm 
tehdit ve tahriklere karşı mücadelesinden vazgeçmedi, bir-
çok hayırlı işe önayak oldu. Bünyesinde bulunan Kur’an Kursla-
rının gelişmesine vesile oldu.

Bundandır ki; Ahmet METE’nin yapmış olduğu tüm hizmet-
ler milletimiz tarafından hayırla hatırlanacaktır. Makamı âli, 
mekânı cennet olsun.

Önder MEÇOĞLU

Yeni Nesil Hareketi
Başkanı
Önder MEÇOĞLU
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2005 yılı mayıs ayında çok sevdiğim bir arkadaşımın cenazesinde tanı-
mıştım kendisini. Akıcı Türkçesiyle topluluğa o kadar güzel hitap etmişti, 
gençlere o kadar güzel nasihatler vermişti ki etkilenmemek mümkün de-
ğildi. Daha sonra öğrendim ki Yassıören Imamı olarak görev yapmaktaymış 
kendisi. Sonraki süreçte sık sık adını duyacağımız bir azınlık mensubu oldu-
ğunu daha o zaman hissetmiştim. 

2006 yılının Eylül ayı, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı için özellikle de 
Iskeçeli Türkler için önemli gelişmelerin olduğu bir aydı. Ekim ayında ger-
çekleşecek yerel seçimlerde ilk kez sadece azınlık mensuplarından oluşan 
bir bağımsız liste yer alacaktı. Bunun heyecanı yaşanırken, 9 Eylül günü 
müftü Mehmet Emin AGA’nın vefat haberiyle sarsılmıştık. Tam bir hafta 
sonra ise, Istanbul’da 5. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Kurultay’ı gerçek-
leştirilecekti. Genç bir avukat olarak davet edildiğim o Kurultay çalışmaları 
esnasında verilen öğle yemeğinde rahmetli Ahmet METE ile aynı masada 
oturup gündemi değerlendirme şansım olmuştu. Masadakilere, eğer Is-
keçe halkı uygun görürse ben müftü olmaya hazırım mesajını net olarak 
vermişti. Zaten bir süre sonra yapılan seçimlerde de Iskeçe halkı kendisini 
Iskeçe Müftüsü seçmişti.

Takip eden yıllarda aleyhine siyasi saiklerle açılan ceza davaları nedeni ile 
kendisinin avukatlığını üstlendim ve kendisini çok daha yakından tanıma fır-
satını buldum. Ben,müftü Ahmet METE’yi; dürüst, açık sözlü ve en önemlisi 
makamının ağırlığını lâyıkıyla taşıyan bir insan olarak tanıdım ve bildim. Kısa 
ömründe, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı için yaptıklarından, verdiği 
mücadelelerden dolayı Allah razı olsun. Mekânı Cennet olsun Inşallah.

Ahmet KARA

Avukat
Ahmet KARA
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Cesaret, dürüstlük ve liderlik karizmasına sahip bir 
şahsiyet… Bu “Üçlü hasletlerin” sahibi, hiç şüphesiz Batı 
Trakya Müslüman-Türk toplumunun davasına, yüreğini 
ve ömrünü vakfetmiş bir dava adamı, gönül insanı, cesur 
yürekli; merhum Iskeçe Faziletli seçilmiş müftümüz Ah-
met METE’dir. Ömrünü ve ilmini, hak bir davaya adayan 
insanlara “merhum” demek, inancımızın bir parçasın-
dan öte olamaz. Zira o, her Batı Trakya Müslüman-Türk’ü-
nün kalbinde yıllarca yaşayacak ve hizmetleriyle yaşatıla-
caktır.

Kendisini 2013 yılında, Iskeçe Türk Birliği hizmeti çatısı 
altındayken yakinen tanıma fırsatı buldum. Bir Batı Trak-
ya Türk’ü olarak, sadece müftüm olmasının yanında, bir 
çalışma arkadaşı, tecrübelerini paylaşmaktan hiç çekin-
meyen cömert bir ağabeyimdi. Özellikle de görevde 
bulunduğum Iskeçe Türk Birliği başkanlık dönemimde, 
tecrübelerinden bir hayli istifade etme şerefi ne mazhar 
oldum. Hayatını ve hizmetlerini yukarıdaki üç haslete 
sığdırmak abesle iştigal olsa gerek. Fakat milli ve mane-
vi anlamda sıkıntı çeken Batı Trakya’nın belki de en çok 
ihtiyaç duyduğu üç hasletini onda görmüş olmam, bu 
uğurdaki çalışmalarıma şevk ve heyecan vermiştir. 

Merhum faziletli müftümüzü ayırt eden diğer bir özel-
liği de göreve geldiği günden itibaren, defnedildiği 
ana kadar her nereye gittiyse de adeta Iskeçe müftülü-
ğü ile sembolleşen beyaz sarığını hiçbir zaman başın-
dan çıkartmamasıydı. Gerek yurt içinde gerek ana vatan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin gittiği her bir ilinde gerekse Av-
rupa’nın muhtelif ülkelerinde bulunduğu dönemlerde; 
hiç bir komplekse kapılmadan,taciz edici bakışlardan 
rahatsız olmadan adeta Batı Trakya Müslüman-Türk’ünün 
haklı davasını bütün dünyaya haykırırcasına taktığı beyaz 
sarığın, hakkını vererek gecesini gündüzüne katarak her 
daima mücadele etti.

Müftülük makamını, bu toplumun refahına vesile ola-
cak bir araç, toplumların abıhayatı olan kimliklerini ka-

zanma ve yaşatmaya vasıta, asimilasyon politikalarına kar-
şı bir set ve bir bend olarak görmüştür. Bu topraklar ve 
bu asil millet için tehlike ve tehdit olarak zuhur eden her 
fırka ile mücadele etmiş, bu fırkaların imhası ile yetinme-
miş bir neslin ihyâsı için de gençleri aydınlatmıştır. Her 
daima ileri gürüşlü bir insandı. Gerçekleri, kişinin hata ve 
yanlışlarını yüzüne haykırmaktan hiç çekinmezdi. Çün-
kü kendisi hiç bir zaman kendi menfaatini düşünmedi. 
Daima Batı Trakya Müslüman-Türk toplumunun menfa-
atini ön planda tutardı. Tehditlere aldırmaz ve bilhassa 
hiç kimseye boyun eğmezdi. Kendisini bu haklı dava-
dan caydırabilmek için, hakkında onlarca suç duyurula-
rı yapıldı. Defalarca hakim, savcı karşısına çıkartıldı. Her 
seferinde farklı farklı cezalara çarptırılmasına rağmen, 
merhum müftümüz hiç bir zaman pes etmedi; yılma-
dan, usanmadan, yorulmadan inandığı davasından hiç 
vazgeçmedi. 

Hâsılı, bir düşünürün “Burası oyun oynamanın ve eğ-
lenmenin yeri değil, burası Balkanlar” düsturunca, 
üzerimizde oyun oynamaya çalışan karanlık güçler ve ni-
fak tohumlarıyla mücahede etmiş, ecdadımızın bu top-
rakların refahına vesile olacak Rumeli insanı olarak yer-
leştirdiği her bir ferdine sahip çıkmaya çalışmış, ruhunu 
Anadolu irfanıyla yoğurmuş bir Batı Trakya Türk’üdür. 

Allah’ın rahmeti ve selameti üzerine olsun! Kendisini 
hayatım boyunca unutmayacağım. Batı Trakya Müslü-
man Türk’ü de unutmayacak, unutturmayacaktır. Bizlere 
bırakmış olduğu mirasına en güzel şekilde sahip çıkacak-
tır, o her daima gönüllerimizde yaşayacak ve yaşatılacak-
tır.

Bir büyüğümün, merhum faziletli müftümüz göreve 
geldikten sonra, kendilerine ithafen kaleme aldıkları iki 
dörtlükle özetlemek istiyorum:

“...Tavrından bellidir, ruhunda mevcut o metanet.
Her yüksek tahsillide bulunmaz aynı zerafet.
Evet, bu toplumun hizmetine muktedirdir biri!
Artık o makama yaraşır, doğal bir kıyafet.
     Hilkati zatında, vechi tebessüm tatlı lisan.
     Halk nezdinde, ender şahsiyetten örnek bir insan
     Natıkası onun, ayrıca bir özelliğidir.
     Hem o, herkese nasip olmayan kutsi bir ihsan...”

Mekanı cennet, makamı âli olsun. 
Ahmet KURT

Cesur Yürek
Avukat
Ahmet KURT
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Ahmet METE, Batı Trakya Müslüman Türklerine Azınlığımıza 
liderlik edenlerin başında gelen Iskeçe’mize 15 yıl çok değerli 
hizmetlerde bulunmuş şahsına münhasır biriydi.

Müftümüzden Allah Razı Olsun, Başımız Sağ olsun.

Sunay HÜSEYİNOĞLU

Inhanlı Belediyesi
Başkan Yardımcısı 
Sunay HÜSEYINOĞLU

Beyköy Köyü’nün Iftar Yemeği,
5 Haziran 2018
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