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İrfan Sevinç GÜNEL 

 
1932 yılında Erzurum’un Oltu İlçesi’nin Yukarı Ormanağzı Köyü’nde (Eski 

adı Karnavas) 1932’de doğdum. Babam 1927 yılında Erzurum Dar’ül-
muallimîn’den mezun olarak o köye atanmış, Atatürk’ün Harf Devrimi’nin ön-
derlerinden ve okulun başöğretmeniydi. 1939 yılında ilkokula başladım. 1944 
yılında ilkokulu bitirdim. O yıl Cılavuz Köy Enstitüsü’nde okuyan dayım Nazif 
Öztürk bizi kağnı arabasıyla Oltu’dan üç günde Pulur Köy Enstitüsü’ne götür-
dü. Dayım okul müdürü Aydın Bey’i Cılavuz Köy Enstitüsü’nden tanıyordu. 
Onun için hiç zorluk çekmeden Eylül 1944’de okula kaydoldum.  

Pulur Köy Enstitüsü 1942 yılında Ilıca Bucağı’nda bir ilkokulda öğretime 
başlamış. Sonradan Ilıca’ya bağlı Pulur Köyü arazisi satın alınarak okul yapılmış. 
İlk müdürü Ahmet Korkut Bey’miş. Ben okula kaydolduğumda ekipler tarafın-
dan yapılan binalarda öğretime başlanmıştı. Okul müdürümüz Aydın Arıkök, 
eğitim başı Şakir Gürpınar, Müdür Yardımcımız Şevket Özay, öğretmenlerim-
den anımsadıklarım: Binnaz Arkök, Ahmet Alptekin, Ahmet Demircioğlu, Fatih 
Gemalmaz, Hasan Sertel, Sacide Aybar, Melahat Coşkun, İbrahim Sevinç, Şevki 
Taştan, beden eğitimi öğretmeni Tahir Altın, müzik öğretmeni Kaya Gökoğuz, 
resim öğretmeni Mustafa Bey, Türkçe öğretmeni Nadir Bey, sosyal bilgiler öğ-
retmeni Şinasi Bey, Gülhan Böke ve Rıza Bey’lerdi. 

Müdürümüz Aydın Arıkök’ten sonra çok çalışkan ve oturmak bilmeyen 
Osman Yalçın müdürümüz oldu.   Bize okumak ve çalışmak için çok çaba gös-
termemizi öğretti. Ne yazık ki onu çekemeyenler müdürümüzün tayinin çıkardı-
lar. Ondan sonra Nihat Salkır müdür oldu. Nihat Salkır’dan sonra İsmail Vural 
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müdürümüz oldu. Ben onun müdürlüğü zamanında mezun oldum. Bu sırada 
okulumuza Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nden Fahri Yücel, Tevfik 
Gültekin, Hüseyin Yücel, Halil Basutçu öğretmen olarak atandılar. Öğretmenler 
çok özverili çalışıyorlardı. Örnek alınacak öğretmenlerdi. Ne yazık ki köy ensti-
tüsü düşmanları bunları okulumuzdan alarak askerliğe gönderdiler. Biz de bu 
idealist öğretmenlerin çalışmalarından yaralanamadık.    

Pulur Köy Enstitüsü’ndeki bütün binalar devletin katkısı olmadan, diğer köy 
enstitülerinden gelen ekipler ve Pulur Köy Enstitüsü’nün öğrenciler tarafından 
yapılmıştır. Okul binalarının mimari Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kardeşi Mualla 
Eyüboğlu idi. Kendisini okulumuza geldiğinde görmüştüm. Binalar köy enstitü-
lerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu ekipler tarafından yapılarak teslim edi-
lirdi. Okulumuzda kültür dersleri, sanat öğretisi ve tarımcılık üzerinde çalışmalar 
yapardık. Okulda marangozluk, demircilik, inşaatçılık ve kızlar için biçki dikiş 
kolları vardı. Beni de marangozluk koluna seçtiler. Öğretmenim Nihat Bey’di. 
Ben okula ilk gittiğim hafta tezkere ile harç taşımıştım. Çok yorulmuştum. Daha 
sonra okul binaları için kapı, pencere yapardık. Ben de tek başıma bir öğretmen 
evinin kapısını yaparak taktım. O gün çok gururlanmıştım.  

Okulumuzda banyo binaları yapılmamıştı. Ilıca’daki kaplıcalara öğretmenle-
rimizin gözetiminde sabahları gider, banyomuzu yapar ve dönerdik. Okulumuz-
da su da yoktu. Biz öğrencilerin çalışmasıyla 2-3 kilometre uzaktaki kaynaktan 
su getirdik. Sonra banyo yapacak binalar yapılınca artık Ilıca’ya gitmedik.  

Öğretmenlerimiz çok özverili olarak çalışırlardı. Sınıflarımız kalabalık sayılır-
dı. Derslerimizde notlar tutar, gece gündüz çalışır ve boş zamanlarımızda öğ-
retmenlerimizin önerdikleri kitapları okurduk. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
çıkardığı Doğu ve Batı klasik eserleriydi. Bir buçuk ay yaz tatilimizde bu yayınla-
rı okuyarak özetini çıkarmak ödevi verilirdi.  

Cumartesi günleri yemekhanede okul başkanı gözetiminde eğlenceler düzen-
lenir, oyunlar oynanır, şarkı ve türküler söylerdik. Ayrıca büyük sınıfların hazır-
ladığı piyes gösterileri yapılır ve o haftanın çalışmaları değerlendirilirdi.   

Sabahları erkenden her sınıf ayrı ayrı şarkı ve türküler söyleyerek mercimek 
ve nohut yolmaya giderdik. O günleri andıkça ne kadar mutlu olduğumuzu anlı-
yorum. Okulda uyuz salgını başlamıştı. Ben de uyuz oldum. Bir binanın çatı 
katında ayrılan bölümde yatıyor, Ilıca’ya banyolara gidiyor, ilaç sürerek tedavi 
oluyorduk.  

Mutfakta nöbetçi olduğu bir gün arkadaşım Mehmet Kahraman’la öğrencile-
rin büyük bir grup halinde Gez Köyü’ndeki havaalanına doğru gittiklerini gör-
dük. Bizim okulun öğrencileri olduklarını sanmıştık. Meğerse gelen ekipler gidi-
yorlarmış. Biz de uçakları görmek için onların arkalarına takılarak havaalanına 
gittik. Bizden sonra Müdür Yardımcısı Şevket Bey mutfağa gelerek bizi aramış. 
Döndüğümüzde nereye gittiğimizi sordu. Ben de uçakları görmeye gittik, dedim. 
Bize birkaç sopa attı. Cezalandırdı.  

19 Mayıs 1949’da Erzurum Stadyumu’nda Pulur Köy Enstitüsü olarak çeşitli 
oyunlar ve gösteriler düzenlenmişti. Bunu beden eğitimi öğretmenimiz Tahir 
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Altın yönetiyordu. Ben de bu oyunlarda vardım. Gözlerimden rahatsız olduğum 
için doktor 3 cm kadar saçımın uzamasını istemişti. Tahir Bey kestirmede ısrar 
etti. Ben de doktordan ikinci rapor aldım ve kestirmedim. Kestirmediğim gören 
Tahir Bey yemekhaneden çıkarken tokat attı, ben de gittim saçımı istemeyerek 
kestirdim.    

Geceleri yatakhanede nöbet tutardık. Bir gece eğitim başımız Hamit 
Özmenek denetlemeğe çıktığında nöbetçi öğrencinin uyuduğunu görmüş ve 
yatakhanedeki öğrencileri dışarı çıkarak yol üzerine dizmiş ve komutlarla gece 
yürütmeye başlamıştı. Bütün öğrenciler uyandı. Önce ne olduğunu anlayamadık, 
sonra olayı öğrendik. Hamit Bey çok yurtsever, öğrencilerine yararlı olan bir 
insandı.  

Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer Erzurum’a geldiğinde okulumu-
zu da ziyaret etmiş ve Müdürümüz Osman Yalçın bizleri toplayarak Bakanı 
karşılamış, o ziyaret yansıtan fotoğraf çekilmişti. Ağalar, patronlar ve politikacı-
lar buraların komünist yuvası olduklarını ve başka uyduruk suçlamalarla okulla-
rımızın kapanmasını istemeye başladılar. Önceleri köy enstitülerini savunan 
Reşat Şemsettin Sirer Milli Eğitim Bakanı olunca nereden esinlendiyse köy ens-
titülerinin düşmanı oldu ve kapanması için ilk harcı koydu. Herhalde rahat 
uyumuyordur. 1947 yılından sonra sanat ve tarımdan daha çok kültür derslerine 
yer verildi. Yani köy enstitüleri amacından saptırılmaya başlandı.  

1945 yılında 2. sınıfa, 1946’da 3. sınıfa, 1947’de 4. sınıfa, 1948 yılında 5. sını-
fa (son sınıf) geçtim, 4 Haziran 1949’da okuldan iyi derece ile mezun oldum. 
Erzurum’un Oltu İlçesi’nin çeşitli köylerinde öğretmenlik ve daha sonra Ankara 
merkezde çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptım. Ahmet Vefik Paşa 
İlkokulu’ndan 6 Temmuz 1981 yılında 32 yıl hizmet yaparak emekliye ayrıldım. 
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19 Mayıs 1949 tarihinde Erzurum Halkevi önünde, stadyuma törenlere giderken: En ön 
sağda İrfan 

 
 

1948 yılında Murat, Abdurrahman ve İrfan (solda), arkada derslikler… 
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Okul Müdürü İsmail Vural, Hasan Sertel ve öğrenciler kayak yaparken 

 
 

İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer’i (ortada paltolu  eli cebinde) karşılayan  Müdür 
Osman Yalını ve öğrenciler 



kebikeç / 37 • 2014  

84 

 

 
 

Aydın Tekstil Fabrikası 1962 Temmuz’u TÖS kongresi, soldan beşinci İrfan  

 
 

Cemal ve İrfan (terkide) okulun önünde… 
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25 Nisan 1948 tarihinde okulun yakınında, dere kenarında öğrenciler: Sol başta oturur 
durumda İrfan 
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