
Hadi Abi, Yener Abi merhabalar, 

 Musaadenizle bende " Gırtekeler" hakkinda kit kanaat bildiklerimi sizlerle paylasacagim.Once 
Tuncay hemserimin sorusu M.O.nedir? Memed Oruc(oglu) Mevlut abimizin kucugu. Benimde 
şu son çalisanlar listesiyle ugrasmaya basladigimdan beri bildigim/unuttugum neler varmis 
neler,hatiralar hep canlaniyor. Bizlerin esas " Gırteke abi "diye de hitap ettigimiz meshur 
GIrteke Mevlut abi degil Memed abiydi. Mevlut abiyede Gırteke denilirdi ama o 2 numaraydi. 
Memed abi daha uzun boyluydu ve hakikaten dag taş duvarlar,sokaklar MO'den gecilmezdi. 
Ama yanlis anlamayin oyle serserilik/efelik falandan degil, hic birimizi üzmüs birisi degildi. 
Degme atlet onun kadar cevik ve maharetli olamazdi...Siz hic 30-40 mt.lik kavak agacinin en 
tepesine tutunacak dal kalmayana kadar tirmanani gordunuzmu,biz Memed abiyi defalarca 
gorduk. Devamli bir iste calistigini hatirlamiyorum, mektepte de calisirdi ama,gecici, oyle 12 
saat mesaiye pek gelemezdi, hurriyetini kimseye kaptirmazdi. Sizlerle oynayan acaba Memed 
abi olabilirmi, cunku Mevlut abi pek calistigi mutfagi birakip da oyuna katilamaz miydi acaba 
diyorum?.Bir dumbek calardi, bizler etrafina dizilir,dumbegin sesinden ziyade,dumbege 
yaptirdigi artistik numaralari seyrederdik. Dizindeki dumbegi havaya firlatir,takla atarak geri 
dizinin uzerine konardi...Radyomuz , TV'miz yoktu ama cok sukur ki Memed abi gibi 
buyuklerimiz vardi.. 

 

86'da gittigimde gorusmustuk ama rahatsizdi fazla anlasamadik. Mevlut abi de cok 
caliskan, hareketli cevik birisiydi,Erciyes’in tepesinde 8 imzam var demisti, ama Memed abi 
kadar degildi. En buyukleri Halil abi, benim en iyi arkadaslarimdan Sukru'nun babasi idi. Ilk 
mektebin 3ncu sinifinda Sukru’yle yatirildigimiz falakayi hayatimiz boyu unutamamistik. Gecen 
sene gittigimizde reis Memed rahmetli Şükru'yu zabita muduru yaptiydim dediginde 
takilmistim “ulan gitmeseydim bende Sukru'nun yardimcisi olurdum"diyerekten. 

 

Hadi abinin dedigi gibi babalari Mamud emmi mektebin eski emekterlarindan biriydi, 
senelerce calismisti. Iki kizlari da okul calisanlarindan idi,bir damat Kemal abide (mutfakta) 
diger damat Ahmet abi de Derevenk’ten tas tasiyan Timucinlerin kamyon soforu idi..Cogunuz 
gecen sene gordunuz veya gormustunuz, halihazirda Mevlut abinin oturdugu evde masallah 
hepsi bir otururlardi. Zaten gecen senede bana "baba ocagini,ana yurdunu birakip getmek, 
insana izdirap cektirir, be gardasim" Sagligin yerinde oldugu muddetce gel,senburalari 
gor,bizler de seninle ozlem gideririz" gibisinden  bana konusmustu. Gecenlerde tel.dada 
"Allahima yemin ederim ki ozledik,ne zaman geliyon" dediginde ikimizin de sesi titriyordu... 

 
 Kalin saglicakla 

 

Sogman 

 
 

 

 


