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Hasanoğlan’da Öğretmen,
Liseli bir Yahudi Kızı:
Bella Eskenazi’yle bir Görüşme

Elif E. AKŞİT*

Köy Enstitüleri tartışması bir doygunluk seviyesine geldi, bir yerde de kaldı.
Demokrat Parti’ye mal edilen ama bizzat İnönü tarafından son verilen bu uygulamaya dair edebiyat bir mağduriyete, tekrar tekrar aynı içinden çıkılmaz mağduriyete işaret ederek konuyu orada bitiriyor (Akşit, 2008). Bir nevi bu gibi kafa
karıştırıcı konuların açıklığa kavuşturulmasına değil daha da karmaşıklaşmasına
hizmet ediyor. Köy Enstitülerini ve idealize edilmiş bir köyü yüceltirken “eğitimsiz” köylüleri sürekli cehaletle, “kızlı erkekli” durumlara tahammülsüzlükle
itham etmek (hep muhatabın gıyabında bir itham) enstitülerin de hakkında yazılanların birçoğunun da içine düştüğü en zor ikilem herhalde. Halbuki gerek
anılarda gerekse enstitü yaşamının kendisinde bu edebiyata sığmayan, bu kafa
karışıklığına hizmet etmeyen çeşit çeşit derinlikler var. Bella Hanım Lisedeyken
Hasanoğlan’da öğretmen bir Yahudi kızı olmuş olarak bu derinliklerin bir kısmını bir çırpıda teslim ediyor.
Köy Enstitülü kadınların hayatları, savunulmak uğruna safi idealize edilerek
karmaşıklığı, özeleştirisi, hatta günümüzde bazı öğretmen okulları yoluyla hâlâ
hayatta kalması görmezden gelinerek yine öldürülen enstitü kültürünün bu üzerinde durulmayan taraflarına ışık tutuyor. Eyüboğlu ailesi ve Mualla Eyüboğlu
gibi enstitü hayatında adı geçen ama hayatlarından söz edilmeyen figürler de
ancak bu karmaşıklıkta ele alınabiliyor. Bizzat enstitülerle uğraşmalarına rağmen
köylere gitmeyi hiç istemeyen, gittiklerinde de sanki Afrika’ya gitmiş gibi davra*

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

187

kebikeç / 36 • 2013

nan bürokratların (Karaömerlioğlu, 1998: 59) aksine Eyüboğlu ailesi köyden
beslenmiş ve bunu eserlerinde ifade etmekten çekinmemişti. Zaten Bella Hanım’ı da elinden tutup Hasanoğlan’a götüren, dışarıdan girilebilen terası köyden
kadınların toplanma yeri haline gelmiş evinde ağırlayan da Mualla Eyüboğlu’nun
ta kendisiydi. Sabahattin Eyüboğlu anılarla analizin iç içe geçtiği Köy Enstitüleri
Üzerine kitabında (1979) bir yandan Halkevleri’nin sanata yaklaşımını yerden yere
vururken diğer yandan sanata dair hayallerinin de ne kadar geniş olduğuna dair
ipuçları veriyordu. Gerçekten Eyüboğlu, “günlük eserlerin, palavrasız, metafiziksiz” bir haline hep beraber ulaşmak için kız kardeşi Mualla’yı enstitüye yazdırmış ve Bedri Rahmi’yi ailesiyle beraber kafa dinleyerek üretebileceği bir ortam olan Hasanoğlan’a davet etmişti (Başaran, 1990: 46, 47, 57).
Enstitünün farklı tarafları konusunda analitik olabilen tek tük eser de enstitülerin başarısı ve başarısızlığı terimleriyle düşünmeye devam ediyor. Halbuki
mesele, eleştiride de övgüde de olmayan, ikisi arasında yok olan “toplum”un,
hatta tam da biçimlenmeye çalışılan toplumun birbirleriyle etkilenerek biçimlenmesi bir yandan da. Bu görüşmede, ya da Vedat Günyol’u öğrencilerde şehirden gelen biri olarak hiç tanık olmadığı bir heyecan, coşku ve merak gördüğünü anlatırken dinlediğimizde, Köy Enstitülerinin en önemli bileşeni olan köye
özgü özgürlük mesela... Alman okulunun disiplininde bunalmış ama bu disiplini
içselleştirmiş genç bir Yahudi kadın olarak Askenazi’nin bir yandan şaşırdığı, bir
yandan çatıştığı, bir yandan takdir ettiği bu tip bir biçimlenmemiş özgürlük o
gün egemen olan ve günümüzde hâlâ kolayca konuya damgasını vuruveren
köylü-kentli, geleneksel-modern ikiliklerine sıkıştırılıvermek üzere biçilmiş dindar/muhafazakar tiplemeleriyle anlaşılacak bir mesele değil elbette.
Ne var ki köy üzerine kafa yoran zihinlerde bile köyün değişmezliği aşılması
çok zor bir kalıp (Akşit, 2008). Örneğin konu hakkında birçok değerlendirme
yazan Asım Karaömerlioğlu, Yakup Kadri’nin Anadolu köyünü tarifinden orada
hayatın hiç değişmediğini düşündüğü sonucunu çıkarıyor (Karaömerlioğlu,
2002: 131; 2006), incelediği bir başka yazar olan Ahmet Celal’se köylüleri sosyallik öncesi yaratıklar olarak tasvir ediyor (Karaömerlioğlu, 2002:131). “Hiç değişmedikleri için tarihten de yoksun” olan köylüler “dar ve değişmeyen bir muhitin terbiyesi ve tecrübesiyle yoğrulmuş kalmış”tı (Malik, 1929: 31-32.).
Bir yandan enstitüler konusunda pek çok hikaye anlatılır diğer yandan bu hikayeler belli bir eksenin dışına pek çıkmazken, Köy Enstitülü kadınların seslerinin neredeyse hiç duyulmaması gerçekten hayrete şayan. Örneğin
Pazarören’den, Mehmet Başaran’ın roman ve öykülerinde Elif adıyla anılan
Hatun Birsen Başaran (1927-1997) enstitülülükle ünlü olan bir enstitülünün
enstitülü eşi olup, gelecek vadedip duyulmayan bir eş. “Zor yaşama koşulları
içinde çocukluğunu yaşayamadı. Pazarören Köy Enstitüsü’ne girişi kurtuluş
oldu” diyor Vikipedi onun hakkında. “Köy Enstitüsü” dergisine “Elif Teyze”
diye, sonradan Hasan Ali - Kenan Öner Davası sırasında karşı tarafça kullanılacak kadar etkili bir yazı yazan bu çalışkan öğrencinin kurtuluşu kendisine sadece
komünistlik suçlamaları düşmesi ve eşinin ünlenmesinden ibaret olmuş ne var
ki... Enstitülerde boğazlarından ayak bileklerine kadar kapalı olarak da olsa
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yüzme öğrenen; erkeklerin kasketi köylü kıyafetinin parçası haline gelirken önden fiyonkla bağlı Viktoryen boneleri en iyi niyetli haliyle garipsenen enstitülü
kızlar (Kirby, 2002: 255), sanki enstitülerin önemli bir parçası olmamış gibi görülüyorlar (Akşit, 2008).
Talip Apaydın’ın eşi Halise Apaydın, Mahmut Makal’ın eşi Naciye Makal da
enstitülü olup, çeşitli yerlerde bu konuda yazıları çıksa da isimleri eşlerinin gölgesinde kalan diğer kadınlar. Bu konuda önemli bir istisna herhalde Köy Enstitülü kimliğinin dışında da bilinen Ayşe Baysal (Baysal, 1997). Kendisiyle 2008
senesinde ODTÜ’de düzenlenen bir Köy Enstitüleri toplantısında tanışma fırsatı buldum. Özellikle köyden öğrendikleri konusunda kendisiyle konuşmak istiyordum. Çünkü gerek mercimek gerek bulgur kullanımı gibi vurgularıyla, sadece
köylülerin enstitülerden değil, enstitülerin ve tıbbın da köylülerden öğrenecek
şeyleri olduğunu öneren bir tarzı vardı, bunu elimizde kalan mercimek stoklarını
eritmek için de kullansa. Ne var ki, kucağımda bebekle ve zorlanarak konferansa
gelmiş olmama rağmen oturum başkanı sorumu konuşmadan sonra, aradan
önce değil, aradan sonraki konuşmalar da bittikten sonra sorabileceğime hükmetti ve bebekle bu kadar beklemek mümkün değildi. Üstelik arada Ayşe Baysal’la bu konuda konuşmaya başladığımızda, hocamız Baysal’ı, çok yoruldu diyerek çekerek yanımdan götürmeyi de ihmal etmedi. Belki sadece bebekleriyle
konferanslara gelen kadınları münasebetsiz buluyor, kendisi de bu münasebetsizlik sanrısına mukabele etmeyi bir borç biliyordu. Ama davranışında köy enstitülerine dair literatürün, literatürün var olan halinden nemalananların da engellemeleriyle nasıl olduğu yerde kalakaldığına ilişkin bir ipucu da hissetmedim
değil... Tek parti dönemi zihniyetinin dönüşüm anında ortaya çıkan ve sonra bir
anlamıyla görünür yüzeyin altına giren köy enstitülerinin, bu dönüşümün öncesi
mantığıyla anlaşılmaya çalışılması pek mümkün gözükmüyor.
Bella Hanım’la 2012 yılının yağmurlu bir Temmuz gününde Bebek’teki evinde konuştuk. Arkadaşım Fisun Güven kendisiyle Thomas Balkenhol’la birlikte
Kültür Bakanlığı Özel Ödülü de alacak olan Erol Güney Belgeseli’ni yaparken
tanışmış ve konuşmuşlardı, bizim tanışmamıza da o vesile oldu sağ olsun. Yaklaşık bir buçuk saat süren, doksan küsur yaşında tek başına yaşamaya mahir
olduğu sade ve sanatsal evinde çok lezzetli çikolatalar yiyip kendi pişirdiği çok
güzel bir kahve içtiğimiz, yumuşacık nazik ve içten sesiyle yönlendirdiği bir
mülakat idi. Köy Enstitüsü’nde öğretmen olmak, öğrenciler gibi konuların yanında 1930’larda Alman lisesinde Yahudi olmak (ve buna ek olarak 1940’larda
İtalyan Okulu, Nişantaşı Kız Orta, Beyoğlu Kız Orta, Beşiktaş Kız Orta, İstanbul Kız Lisesi, İnönü Kız Lisesi öğrenciliği) gibi önemli, Kebikeç’in elinizde tuttuğunuz Mektep Sayısı için elzem ve literatürde neredeyse hiç değinilmeyen
konulara da değindi. Varlık Vergisi çıkmadan babasını kaybedip yoksul düşen,
Yahudi soykırımından önce parasızlıktan Alman Okulu’ndan ayrılan bir kız...
Burada bu uzun görüşmenin tam bir dökümünden ziyade, bazı kısımlarını toparlayacağım.

189

kebikeç / 36 • 2013

Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, İlköğretim Genel Müdürü İ. Hakkı Tonguç ve köy
enstitülerinin mimarlarından, Yüksek Köy Enstitüsü Öğretmeni Mualla Eyupoğlu
(Anhegger) [P. Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, 2000]

Elif: Halkçılıkla seçkinciliğin Köy Enstitüleri’nde nasıl bir araya geldiğini,
karşılaştığını, çatıştığını merak ediyorum. Siz de bu konuda konuşacak çok doğru birisiniz sanıyorum.
Bella Hanım:. O zaman, bilmiyorum tam ne idi. Şunu söylemek lazım,
şimdi çok daha fazla hürriyet var. Sadece ben gayrimüslim olduğum için değil,
başkaları da konuşmaktan korkardı. II. Dünya Harbi’nden sonra hürriyet çok
daha fazla oldu. Ama tabii Ecevit’ten sonra da çok kötü zamanlar geçirdik. Sağ
ve solculuk meselesi müthiş büyümüştü, komünizmin k’sını bile söyleyemezdin
o kadar. Benim eniştem yakalandı, Erol Güney, kitabında çok iyi anlatır ordaki
atmosferi. Ben hem gençtim hem de doğrusu çok meşgul olmuyordum. Zaten
gayrimüslimlik istediğim pek çok şey olmamın önünde engel, bir de solculuk...
Elif: Enstitü öğretmenliğiniz de bayağı sorunlu olmuş anlaşılan.
Bella Hanım: Evet, Tonguç’un dediği aynen oldu, kovuldum ben
Hasanoğlan’dan. Çünkü benim Hasanoğlan’a gitmem... Aynı zamanda hariçten
lise imtihanına giriyordum, daha henüz liseyi bitirmemiştim. Bi geometriden
kalmıştım. 14’ü tutturmam lazımdı tutturamadım. Haklı olarak kaldım, haksız
olarak kaldım diyemiyorum ama hocaların da kanaat hakkı vardı, benim de kanaatim iyiydi. Sonra dört tane hakkım vardı, dokuz, on, on biri geçmem lazımdı,
bütün bunları geçtim ama... O sene işte Hasanoğlan’a gittim Mualla’yla. Bunları
biliyor musunuz anlatayım mı?
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Elif: Biraz fikrim var ama anlatmanızı çok isterim sıkılmayacaksanız.
Bella Hanım: Ben Hasanoğlan’dan bahsetmeyi çok severim. Bilmiyorum, o
kadar sevdim ki, neden o kadar sevdim. İstanbul’da rahat bir çocukluğum olmadı, parasızdık fakat parasızlıktan bedbaht olmadım, belki çok genç olduğum
için o kadar sorun etmedim.
Elif: Ben de onu soracaktım, Zaman gazetesindeki röportajda (Hülagu, 2011)
zengin bir aileden geldiğiniz yazıyordu ama sizin söylediğiniz bir şey yoktu, ben
de merak etmiştim, yakıştırıldı mı diye...
Bella Hanım: Aaa yok yok, zengin hiçbir zaman olmadık ama küçükken...
Babam çok yaşamasını seven bir insandı ve 47 yaşında öldüğü zaman bizi parasız pulsuz bıraktı. Annem, büyükannem, büyük ablam, küçük ablam, ben... Küçük ablam da çok güzeldi kirayı geciktirdiğimizde git sen bir konuş derdik, hep
geciktirirdik. Tabii annem için, büyük ablam için çok zor oldu, fazla detaya girmek istemiyorum, ama 16-17 yaşına kadar çok zor yaşadık. O zaman kredi yoktu, marketten bir çocuk bulursun, bana ayarla dersin, paraları denkleştirdiğinde
götürürsün. Eski zamanlarda zaten kızlar pek çalışmazdı. Ben de başladım bıraktım, biri uzak yerdi... Ben zaten ders veriyordum. Bir tek Almancayı mektepte öğrendim, diğerlerini kendim öğrendim. Okudum, çok okudum. Kızım da
Linguistikte. Alman Mektebi çok iyi bir okuldu, Almancayı hiç unutmadım, ben
de Almancayı hiç bırakmadım.
Komik, çünkü Alman Mektebi’ne gidenlerin çoğu Yahudiydi. İstanbul
Yahudisi. Çünkü Alman Mektebi çok iyi bir okuldu ve kızlarının bir şeyler öğrenmesini isteyen ebeveynler kızlarını bu okula gönderiyordu.
Elif: Savaştan önce?
Bella Hanım: Evet, savaştan sonra zaten Yahudi almadılar. Gerçi zaten
Yahudiler de Almanları görmek istemiyordu, onlar da almıyordu. Ben artık bitirmek üzereyken tek tük birkaç Yahudi kız kalmıştı, fakat o zaman, Avrupa’dan
kaçan birkaç profesör gelmişti. Bizde kalmak istediler, bilmiyorum neden olmadı. Yahudiler ama Alman Yahudisi, Almancadan başka dil bilmiyor. İspanya’dan göç edildiği zaman bir kısmı Avrupa’ya gitmiş bir kısmı buraya gelmiş.
Benim annem çok güzel Türkçe konuşurdu ama annem Bulgaristan’dan gelmiş
Balkan harbinde. Babamsa, dedelerim hep İstanbul’da. Ben küçükken İstanbul’dan başka memleket olduğunu bilmezdim.
Sonra dördüncü sınıfta mektepten çıktım. Zaten hiç sevmemiştim Alman
mektebini. Mektebi sevmedim zaten. Zaten çok yalnız bir çocuktum, hiç arkadaşım olmadı mektepte. Hale diye bir arkadaşım vardı sadece o da senede bir
falan doğum günlerine davet ederdi. Yalnız olmayabilirdim de zannediyorum
karakterimde öyle bir şey vardı... Çünkü evde çok sevilen bir çocuk oldum. Yani
böyle sıkıntılar falan çekmedim, annem de babam da bana karşı çok iyi davrandı, hiç kimse dövmedi. Zaten pısırık bir çocuktum. Belki o yüzden Alman Mektebi’nde fazla sevilmedim, hocalar da biliyorsunuz öyle pısırık çocukları pek
sevmiyorlar. Herhalde haşarı çocuklar falan daha sempatik, daha hoş oluyorlar.
Ben öyle çocuk tanımıyorum.
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Sonra iki ay İtalyan Mektebi’ne gittim, daha doğrusu İtalyan Yahudilerinin
İtalyan mektebine. İşte... Annem de galiba sadece bu okulları biliyordu çünkü
Türk okulları yeni çıkmıştı. 1923’te. Sonra tabii kanun çıktı her çocuk ilkokulda
Türk okuluna gidecek. Zannediyorum doğru bir karardı. Annelerimiz Türk
okuluna gitmedi pek Türkçe bilmiyordu. Hangi okullar vardı? Fransız okulları
vardı, bir de İngiliz. Annem, büyükannem Bulgaristan’dan geldikleri için bilirlerdi. Biliyorsunuz, Osmanlı’dan... Evet, Türk mektebini bitirdim, iki ay İtalyan
mektebine gittim.
Elif: Neden ayrıldınız Alman Mektebi’nden?
Bella Hanım: Ne parasını verebildim, hem de Yahudiydim. 1939’du. Savaş
çıktı, ben de dördüncü sınıftan çıktım. Çıktım ama bilhassa parayı veremedim
diye. Herkes de çıkıyordu, biz de dünyaya pek karışmış değildik çünkü hep kadındık, ev derdi, borç derdi, pek de haberimiz yoktu olandan bitenden gerçi.
Babam öldüğünde yedi yaşındaydım, okula başlamıştım. 1939’da okuldan ayrıldım. O zamanlar Yüksekkaldırım’daysanız Yüksekkaldırım’da okula giderdiniz, Kasımpaşa’da oturuyorsanız Kasımpaşa’da. Neyse, ben İtalyan okuluna
gittim. O zamanlar Duçe’nin doğum gününde sefarete giderlerdi, bayram olurdu
yine. Ben de hep evdeyim. Annem dedi ki ne biçim okul ki bu. Sonra büyük
ablam dedi evet, zaten buranın parasını da veremeyeceğiz... Çünkü biz hakikaten fakirdik. Hizmetçiler bile en azından yer, içer, yatarlar, bizde o da yok derdik. Ama ben mutluydum. Ders veriyordum, biraz param geçiyordu. Orda oynardık çocuklarla. Keşke param olsa şunu alabilsem diye de hiçbir zaman düşünmedim. Aklıma gelmedi. Ailede de birbirimizi çok severdik. Hep kadın olduğumuz için, kavga oldu tabi ama mühim bir şey olmadı.
Türk okulunda, Nişantaşı Kız Ortada bir Ali Bey vardı. Bazen Almanya’ya
giderdi, bana da sorardı onlarla ilgili. Sonra bir trafik kazası geçirdim. Galiba geç
kalıyordum, tramvay duruyordu, ben de tramvayın önünden geçmek isterken
insanların arkasından hızla bir araba geldi beni de fırlattı. Fırlatınca epey ciddi
bir şeyler oldu herhalde, akşama kadar 8-9 saat kendime gelemedim, annemler
gelince tanıyamadım. Hatta okulda öldüm diye merasim yapmışlar. Her neyse
yediyi de bitirmeden, başladığım sıralar annem dedi ki yakın bir okula verelim.
Bir daha böyle sende aklım kalmasın. Beyoğlu Kız Orta’ya gittim. Sekizde dediler ki bu okul erkek okulu olacak, isteyen Kasımpaşa’ya, isteyen Beşiktaş Kız
Orta’ya gider. Beşiktaş Kız Orta şimdi Beşiktaş Kulübü var ya ahşap bir bina.
Orada iyi talebe oldum, o okulu çok sevdim. O sınıfı çok sevdim. Bir kere az
kişiydik, hocalar da iyiydi. Alman okulu dışındaki okullar kalabalıktı. Hiçbir
zaman çok parlak talebe olmadım doğrusu. Okulu sevmedim. Bu Beşiktaş Kız
Orta dışında okulu sevmedim. Bir hocam vardı Mübeccel Hanım. Benim jimnastiğim çok iyiydi. Jimnastikte işte böyle yapılacak gel buraya falan derdi. Sonra o vesile oldu İstanbul Kız Lisesi’ne gittim. İstanbul Kız Lisesi de kışla gibi bir
yerdi. Orda korkarak okula giderdim. Hatta bir gün okula girdim, sınıfımı şaşırdım ağlamaya başladım. Çok ağladım okullarda ben, çok ağladım, hiç sevmedim
okulu. Bana deseler ki bugün, on sekiz yaşına döneceksin ama okula gideceksin,
dünyada gitmem! (Gülüyoruz)
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Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde yapılan tuğlaların trenle nakli [P. Türkoğlu, Tonguç ve
Enstitüleri, 2000]

Yalnız bir gün Nişantaşı ortada beyaz ayakkaplarım vardı, çoraplarım da yırtık mıydı ne. Siyah çorap beyaz ayakkabı, çok çirkin olduğu için çok iyi hatırlıyorum ayakkaplarımı tamire vermiştim galiba. Birisi de demişti ki işte siyah çorap
beyaz ayakkabı: Müdire hanım çağırdı, katibe hanım bağırdı, büyük bir olay
oldu, okullar öyleydi. Fakat okuldan çıkan talebeler bir şey bilirdi. Çoğu kızlar
hakikaten bir şey bilerek mezun olurdu.
İşte ondan sonra İstanbul Kız Lisesi’nde 82 talebeydik. Bir ben gayrimüslim,
bir kız daha vardı Bursa’dan gelen. Ben orda dokuz aldım. Hiç unutmuyorum.
Bu en, ne bileyim, gurur duyduğum... Neyse, sonra tekrar okul değiştirdim:
İnönü Kız Lisesi. İnönü Kız Lisesi’nde geometriden kaldım, ondan sonra gitmek istemedim. Fakat Rıfkı Melul Meriç diye, bilmem duydunuz mu, şairdi,
tanıyanlar vardı, işte o dedi ki katiyen okulu bırakmayacaksın, her şeyi sana temin edeceğim, hariçten imtihanına gireceksin. Ve ben Ankara’ya gittim. O aralar
küçük ablam evlendi, ortancası da Erol Güney ile evlenmişti. Bunu söylüyorum
çünkü o sıralar artık benim eve yardım etmeme ihtiyaç olmadı, para bakımından
falan. Ankara’da da toplantılar olurdu, Erol Güney’le ablam bir apartmanda
otururdu, bütün apartman bu kadardı. Banyosu da hamam gibiydi, kurnalı da.
Bir de kedi vardı, ordan su içerdi, musluktan su içerdi, ne müthiş bir kedi. Biliyorsunuz Orhan Veli’nin şiiri var, Erol Güney’in kedisi diye.
Elif: Evet.
Bella Hanım: Ordayken işte, Cuma, Cumartesi bazen toplantılar oluyordu.
Saat 12’de 1’de bile gelen olurdu, öyle açık bir atmosferdi, bir münakaşa yapılırdı, memleket meselesi konuşulurdu ama komünistlik, solculuk bir doktrin
değildi. Hepimiz memleket için bir şey yapmak istiyorduk, ama kendimizi feda
edelim falan öyle bir şey değildi. Sabahattin Eyüboğlu’nu, ben on altı yaşından
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beri tanıyordum, bütün aileyi, Eren falan bilmem ne. Hatta ben okula giderdim
“Sabahattin Bey ben ilkokul öğretmeni olmak istiyordum” derdim gülerlerdi.
Neyse Cuma mıydı, Cumartesi miydi bir toplantı oldu. Tabi Mualla var küçük
kardeşi. Sabahattin Bey dedi ki “Mualla, Bella’yı yarın enstitüye götür.” Onlar
üniversitedeydi. Neyse, sabah kalktık Hasanoğlan’a gittik. Hasanoğlan’dan Ankara 48 kilometreydi. Hasanoğlan’da indik, bir hayli de yürüdük. Hasanoğlan
Köy Enstitüsü kendi başına bir köydü. Oxford gibi bir yerdi. Neyse, akşam
oraya vardık. Mualla’nın çok güzel bir evi vardı böyle yamaç üzerinde. Mualla
kantinleri falan yapardı, mimarıydı oranın. Ama o zamanlar malarya, sıtma da
geçirmişti pek çalışmıyordu. Evinin balkonundan çatısına çıkabilirdik, o şekildeydi. Sıdıka Abla’ya gidelim dedi, karşıda, Mualla’nın evi köyün içindeydi,
Sıdıka Hanım da ona yardım ediyormuş. Orada hayatımda yediğim en güzel
tavuğu ve kaymağı yedim. Çok iyi karşıladılar, diğer kadınlar da. Ertesi gün evin
çatısında kahvaltı ediyorduk, orada ederdik, o sırada bütün kadınlar geldi tanışmak için, konuşmak için. Bir kadın vardı, burnunun yarısı yoktu, ama önemsemiyor gibiydi. Ertesi gün Hasanoğlan’a gittik, hocalarla tanıştık onlar da çok iyi
karşıladılar, çocuklar geldi filan, çok güzel bir gün geçirdik. Ertesi gün Ankara’ya
gittik, Sabahattin Bey’e “Hasanoğlan’da hoca olmak istiyorum para falan istemiyorum,” dedim. Mualla’yla Hakkı Tonguç Hoca’ya gönderdi beni. Üç dört lisanı
öğretecem, iyi de bir hocayım, dedim, gerçekten de iyi hocayım, bir kere çok
seviyorum hocalığı, bir de öğrenci öğreninceye kadar vazgeçmek yok bende.
Zaten biri bana bir şey anlattı mı alışmadığım için dinlemeye falan, anlamam.
Kendim okurum, kendim çalışırım, ondan sonra anlarım. Çocuklara da anlayana
kadar anlatırım.
Hakkı Tonguç Sabahattin Bey’in çok yakından tanıdığı biriydi. Tonguç demiş ki “Bak ben bu hanımı alamam. O kadar adam içinde bir Fatma, bir Ayşe
bulamadınız mı da bir Bella’yı buldunuz diye söylenebilir” dedi. Sonra tabii
hiçbir şey söylemedi. Hakkı Tonguç İsmet Beyle ayda bir filan köy enstitüleri
hakkında, eksiklerini filan görüşürmüş. Yani İsmet Paşa köy enstitülerini çok
seviyordu nasıl kapattı anlamadım. Muhakkak mecbur ettiler, imkânı yok. Ondan sonra o gün görüştüklerinde Tonguç “yabancı lisan öğretemiyoruz” demiş.
O da “koskoca Ankara’da İngilizce öğretecek birini bulamadınız mı” demiş.
Tonguç da “efendim bulduk da, Yahudi” demiş. İsmet Paşa “size ne anlamıyorum Yahudiliğinden, hiç düşünme al” demiş. Haber hemen geldi. Hemen gittik
tabi Mualla var zaten, öğrenci yatakhanesi de var.
Elif: Kız öğrenci çok var mıydı?
Bella Hanım: On tane. Lise kısmında var tabii. Orta mekteplerde daha çok
vardı. Belki de oğlanlar kadar değilse bile neredeyse onlar kadar var. Her hafta
Hasanoğlan’a Ankara’dan üniversite hocaları da gelirdi. On tane. Hatta Matematik hocası Cahit Arf bile geldi. Her hafta hiç durmadan gelirlerdi. Sene 1946-47.
Konservatuardan da gelirlerdi. Mahir Canova gelirdi. Kendine mahsus bir yerdi.
Her şeysi vardı, tarlaları, her şeysini kendi yapardı. Sebzeleri, çiçekleri, marangozluk, demircilik, yaşam için ne lazımsa vardı, müzik, edebiyat, eksik olan hiçbir şey yoktu.
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Elif: Peki enstitüde de biraz askeri bir ortam var, üstelik erkekler dünyası.
Yabancılık çekmediniz mi, bir kadınlar dünyası ve kız okulları tecrübesinden
sonra?
Bella Hanım: Yok yok yok yok. Hiç hiç hiç hiç! Biliyorsunuz asker gibi giyinilir, ben öyle yapmadım, kumaş aldım şalvar için. Benim yerim kütüphane,
oraya anlamayan gelir, bütün öğrenciler gelir. Ben ne öğretebilirsem öğretmeye
başladım. Sabahları krizmaya gidilirdi. Herkes giderdi. Hepimiz, çünkü çok lazımdı. Her şey oradan temin edilecek. Müthis kilo almıştım, mercimek, ne kadar
tahıl varsa onları yedik. Pilav haftada bir gün, bulgur her gün vardı. Acayip lezzetliydi. Bir adamımız vardı alışverişi de o yapardı.
Elif: Köylülerden mi alırdınız?
Bella Hanım: Bilmiyorum. Fazla vaktim olmadı, köyü bilmezdim... Birinci
hafta elişi derslerine girdim. Orda bir çocuk... her çocuk geldiği köyün şivesiyle
konuşurdu. Falan köyden gelen çok dinciydi, Arifiye’ye yakın olan köyden gelen
de, İstanbul’la bir münasebetleri var ki, daha gözü açık olurdu. Selahattin de
öyleydi. Dersimde konuşmaya başladı. Ben de öğretmen gibi “benim söylediklerimi dinlediniz mi, anladınız mı” dedim “evet” dedi. “O zaman buyurun tahtaya” dedim. Anlatamadı. “Ama dersi ihlal ediyorsunuz lütfen sınıftan çıkın” dedim. Mualla’ya anlatmışlar, o da “katiyen burada böyle bir şey yapamazsın” dedi.
Ama benden büyükler de var. Bir öğrenci vardı iki çocuğu varmış. Ama Selahattin’le de çok iyi arkadaş olduk sonra. Haftada bir gün Ankara’ya gidiyordum
ama bir seferinde nöbetçiydim. Çocukların saat onda yatmış olması lazımdı.
Evlerimiz bitmişti, Mualla’yla ben bir odadaydık. Bedia Hanım ve Ayşe Hanım
da bir odadaydı. Yemekten sonra eve gittim. Kapıdan girmezdim, pencereden
girerdim. Hiç bakmadan içine, çünkü tahtakurusundan kurtulunmazdı. DDT
geldi de kurtulduk, yoksa en iyi evler bile çekerdi. Tek ayağımı içeri attım ki
mışıl mışıl uyuyan kocaman bir ayı! Ertesi günü postunu almak için öldürmüşler,
üzüldüm, hayvan çok seviyorum... Neyse o sene öyle geçti, yaz geldi. O zaman
Demokratlar kazandı. Ondan evvel Hasanoğlan’a tüm memleketlerden insanlar
geldi. Kolejden müdürler, British Council’dan profesörler, Irak naibi. İsmet
Paşa da senede birkaç defa gelirmiş. O zaman kızlarla jimnastik yapıyordum
dağda. İsmet Paşa elimi sıktı, onun elini sıkmayı çok sevdim çünkü onun sayesinde ordaydım. Sabahattin Ali geldi bir gece, Muzaffer diye bir solcu geldi,
Nilüfer diye bir kız arkadaşı vardı. Behice Boran geldi. Ki artık resmen solcuydu
onlar. Bir yandan enstitüler sayesinde ağalık kalkacaktı. Her köyün parası olacaktı, kültürü olacaktı. O zaman bugün Türkiye’de okumak yazmak bilmeyen
olmayacaktı... Açık hava tiyatrosunda müthiş bir gösteri yaptık. Mahmut
Makal’ın Bizim Köy’ünü oynadık orada öğrencilerle... Sonra Demokrat Parti’ye
uygun yeni bir müdür geldi. “Siz niye buraya geldiniz anlamıyorum bilmiyorum”
dedi “nereye gideyim” dedim “nereye isterseniz gidin” dedi. Orta kısma gittim.
Sonra Ankara’ya gittim, bir daha da dönmedim. Sabahattin Bey’e de söylemedim çünkü mesele büyüyebilirdi. Sonra da İstanbul’a geldim. Sonra telekomcu
olarak Amerikalılara çalıştım. Bundan daha berbat bir meslek olamaz. Ben de
orada bir hayli çalıştım. Sonra orada tercümanlığa başladım. Yunancaya kadar
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yaptım, ki Rumca biliyorum ama Yunanca bilmiyorum. Sonra komünistlerle
hiçbir alakamız olmadığına yemin ettirdiler falan ama sonra iki ay sonra kovuldum, çünkü enişten bilmem ne diye...
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Öz: Köy Enstitüleri erken Cumhuriyet yıllarının halk eğitim tartışmalarının en önemli hamlesi ve kısa ömrüne rağmen günümüzde bile en çok tartışılan hamlelerinden birisi. Överken
bile çok tekdüzeleştiren bir anlayışla körelen bu konu, Bella Hanım gibi sıradışı, ama enstitülerin çeşitliliğini yansıtan birisiyle yapılan bir görüşmeyle farklı derinlikler kazanıyor. Bella
hanım Lisedeyken Hasanoğlan'da öğretmen, Alman lisesinde, İtalyan Okulunda, Nişantaşı
Kız Orta, Beyoğlu Kız Orta, Beşiktaş Kız Orta, İstanbul Kız Lisesi, İnönü Kız Lisesinde bir
Yahudi kızı olmuş olarak bu derinliklerin bir kısmını bir çırpıda teslim ediyor.
Anahtar sözcükler: Köy Enstitüsü, azınlık olmak, cinsiyet dinamikleri, 1940lar
A High School Student Jewish Girl, Teacher at Hasanoğlan: An Interview with Bella
Eskenazi
Abstract: Education was an important part of the Turkish revolution. In the early years of
the republic, villagers’ education became a more central part of this tool. The village institutes are still a hot debate in Turkey in the context of the passage to a multi party regime.
This article evaluates this debate from the point of view of Bella Eskenazi and provides an
interview with her on her experiences in the 1940s in both the Village Institutes and a variety of other schools including the German High School, Italian School, Nişantaşı Girls Middle School, Beyoğlu Girls Middle School, Beşiktaş Girls Middle School, İstanbul Girls High
School, İnönü Girls High School.
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