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Rifat Bey, 75. yilmagelmi§ cumhuriyetin yeti§tirdigi en nadidc cvlatlardan birisi
olarak "inuastrmecleniyetlerseviyesf ne bakarken, oraya ula^mak i^in canla ba§la
didinirken geride biraktiklarinin ne halde oldugunu unutanlardan birisidir sadece.Kurt sorununun 'yakici' bir hal aldigi

1980'lerin ikinci yarismdan itibaren
ulkede bir(jok §ey degi§ti. Sinema da
bu degi§ime ayak uydurdu. Ozellikle
sicak 9ati§ma donemlerine dikkat
<^eken yapimlar "I§iklar Sonmesin"

(1996) ve "Fotograf" (2001) gibi filmleri ilk
elder) anabiliriz. Ama Handan ipek^i'nin
"Buyuk Adam Kugiik A§k"] meselenin
sicakligindan daha 90k, yapisal taraflarina
dikkat gekiyor, sorunun kaynagmin
Cumhurivet'in cumhurun bir kismini

tanimami§ olmasmda yattigmi anlaiiyordu.
"Buyiik Adam Ku^iik A§k"m emekli

yargici Rifat Bey, kansi oldiikten sonra
istanbul'un muiena semtlerinden birisinde

yalniz ya^amaktadir. Sakine isimli kadin Rifat
Bey'in yemeklerini yapar, evi temizler; on
yildir tani§maktadtrlar. Rifat Bey, tam bir
Istanbul beyefendisidir. Fdtr §apkasi ve
bastonuyla gezer. Apartmanm alt katinda
oturan Muzeyyen Hanim'la fl6rtle§ir. Tck bir
oglu vardir. O da yurt di§inda ya§amaya karar
venni^tir. Rifat Bey i^in hayata tutunmasini

gerektirecek fazla da bir §ey kalmami^tir.
Emektar Anadol'uyla gezer. Evi, klasik
d6§enmi§tir. Kahvaltida mutlaka Cumhuriyet
gazetesini okur. Qevresinde olup bitenlere
anlam veremedigi iqin iijine kapanmi§, yeni
insanlarla cani§mak, yeni ortamlara girmek
konusunda muhafazakarla§mi§, 75. yilini
kutlayan Cumhuriyet ile ya§it bir beyefendi!

Onun soylu bir kdkten geldigini de
soyleyemeyiz. Rifat Bey'in ebe clan anasi
di§ini tirnagina takarak okutmu^tur onu.
Gercktiginde bir zeytini dort dilim ckmekle

katik etmi§tir. Bclki de bu yiizden,
Cumhuriyct'in ona vcrdigi bu yiikselme
oianagina clan minnctinden dtiirii devletine,
milletinc saygilidir. Laf ettirmez,
bayramlarda bayragini asar balkona. Ama
Rifat Bey, Afyon'dan Ecilcr'e uzanan
yolculugu sirasinda geldigi yerlcrle baglarmi
koparmi§, iilkenin ba§ka kimlikleriyle,
yoksullariyla arasina aijilan mesafenin
buyiiklugunun farkina varamami^tir.

Sonra bir giin ba§ina beklcnmcdik bir §ey
gelir. Kar§i daircdc oturan avukat kadinin
evine, i^cridc 'teroristlcr' oldugu gerektjesiyle
polis baskin yapar. Baskin sirasinda poHslerin
a^ik yargisiz infazina tanik olur Rifat Bey.
Hemcn oturur daktilosunun ba§ina ve
yazmaya ba§lar: "Polis dcvleti mi, hukuk
dcvleti mi?" Ne yapsin, elinden ba§ka ne gelir.
Derken, ansizin kapismda kii^uk bir kiz
belirir. Kar§i dairedeki katliamdan kurtulan
5-6 ya§larindaki Hejar, usulca sokulur evden
i^eriye. Ama bir sorun vardir. Rifat Bey,
Hejar'in konu§tugu dili anlamamaktadir.
Qiinkii Hejar, Kiirt^e konu§ur. Rifat Bey, her
cumhuriyet evladinin yaptigi gibi once polise
teslim etmek ister onu ama yargisiz infazi
hatirlar ve vazge<jer. Bu fikir, bu 'inat<;i Kiirt
kizi' her canini siktiginda; onu gbrmek
istemedigi ger^eklerle yiizle^tirdiginde yine
aklina gelecek ama her defasinda Hejar'a
bakarak vazgeqecektir.

Rifat Bey'i 'derinden yaralayan' bir
geli§me daha olur. Evine yillardir giren
Sakine'nin de aslinda Kiirt ve gerijek isminin
Rojbin oldugunu ogrenecektir. Bdluculuk
evinin i^ine kadargirmi§tir!

Ama Rifat Bey, Hejar'a "Tiirkije
biliyorsun, konu§", Sakine'ye "Sakine bir daha
Kiirt^e konu§tugunu gormeyeyim" demesine;
kii^iik kizin guzel kiyafetler alip, salincakta
sallaymca kimligini unutacagmi
du§unmesine; bilmedigi bir dil kar§isinda
bocalamasma; Tiirkiye'de dogan bir <;ocugun
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€€ Nece konusuyor bu cocuk Sakine? 99 Rifat Bey
Tiirkqe bilmiyor olmasi kar§isinda
§a§irmasina ragmen irk9i biri degildir.

Rifat Bey, 75. yilina gelmi§ cumhuriyetin
yeti§tirdigi en nadide evlatlardan birisi olarak
'muasir medeniyetler seviyesi'ne bakarken,
oraya ula§mak itjin canla ba§la didinirken
geride biraktiklarinin ne halde oldugunu
unutanlardan birisidir sadece. O yiizden,
Hejar'in 'Kiirt inadi' da, Sakine'nin "Rojbin,
Rifat amca. Benim genjek adim" sozlerini de
§a§kinlik ve dfke ile kar§ilar. Ama bu iki
duygu da ayni zamanda kendisine
ydneltilmi§tir. Bilmiyor olmanin §a§kinligi,
anlamami§ ve durum kar§isinda garesiz
olmanin ofkesidir ayni zamanda Rifat Bey'in
ya^adiklan. Rifat Bey, Cumhuriyct'in muasir
medeniyetler seviyesinin aliina indik^e,
cumhurun arasina kari§tik9a, sokaklarda
araba silen ̂ ocuklan; Kiirt^eden ba§ka dil
bilmeyen insanlari tanidik^a kendi ger^egini
de kavrayacak, dfkesi dinecek, onlarm dilini
anlama ̂abasina girecektir. Diger gocuklar
gibi sefalet i^inde kalmasin diye Hejar'dan
aynlmak zorunda kalan Evdo ile oturup,
butiin evlatlanm, gelinlerini kaybetmi§ bu

adamin oykiisiinu dinlediginde, kendi
evladinin yurt di§inda ya§iyor olmasindan
duydugu rahatsizliktan utanacak kadar
yabancidir aslmda cumhura Cumhuriyet
beyefendisi Rifat Bey.

Rifat Bey, cumhura dogru adimlar attikija
gorecektir ki, onlarm dilini anlamaya
9ali§tik9a, kar§i taraf da onun diline
meyledecektir. Herkesin birbirini anlayacagi
'ortak bir dil' kurulabilecektir. Muzeyyen
hanimm Rifat Bey'e yazdigi mektupta dedigi
gibi "Hem tek ba§ma dzgiir, hem birlikte el
ele" olma firsatim ilk kez ke§feden Rifat bey,
Hejar'in varligiyla yeniden hayata baglanacak,
huzurevine gitmekten vazge9ecektir. Hejar'in
kimligine saygi duyduk9a, kendisinin de
huzur buldugunu, sayginhginin arttigini fark
edecek, "Bir millet diline sahip 9ikmali"
derken yalnizca Turk9eyi kastetmemesi
gerektigini anlayacaktir. Rifat Bey, ayni evin
i9inde farkli dilleri konuftuklari i9in birbirini
anlamayanlarm, kendisini evin tek sahibi
samp egemenlik taslayanlarin, dtekine evin
bir odasinda ozgiirce ya§ama firsatini bile 90k
gorenlerin gelmesini istedigimiz yerdir! APM

Rifat Bey iciti Ne Dediler?

Belmin Soylemez
"Yafina, statQsiine ve mesle-

gine ragmen onyargilarini
a^abilen, empati kurabilen
ve vicdanmm sesini dinleyen
bir karakter. Ke§ke ger9ek

hayatta da var olsa..."

OzcanAlper
"Bir kufagin temsilcisi ola
rak, memleketi fay hatti gibi
ikiye bolen Kiirt meseiesi ile
ilgili onyargilari gerektiginde

bir kenara birakabilmeyi
ba^aran bir karakterdir de."

Ugui'Vardan
'"Kutuplaftna'nin eritilmesinde,
mesafelerin bir parqa yakinla§ti-
rilmasinda onun dbniijen kimligi
bnemliydi. Ama artik yeniden en
ba^a dbniildij, 0 artik, uzak bir
geqmi^in par9asi gibi duruyor..."

Hiiseyin I^i*abey
"Onun, devleti temsil ettigi-
ne ve sevginin onu degi§tir-
digi gibi her jeyi degi^tire-
cegine naifqe inanmiftik. Yil
2018 ve Kurt sorunu hiq
olmadigi kadar derin..."

BilgehanAras
"Empati kurmaktan uzak

karakterine, mesele gibi
gordugii ktiqiik bir elin

dokunu§u, her feyi siyah ve
beyaz goren bu ya§li adami

yeniden aydinlatiyor."
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