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ALPER SADIÇ’IN BAŞLANGIÇ ROMANI
BULUT KAPISI*

Seda Nur KURT
Öz: Öğretmen yazar Alper Sadıç’ın ilk romanı olan Bulut Kapısı’nın
tahlil edildiği çalışmada romanın yapı unsurları ve kahramanları
incelenmiştir. Yapılan tahlil sonucunda romanın yalnızlık temalı bir
psikolojik roman olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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THE BEGINNING NOVEL OF ALPER SADIÇ: BULUT KAPISI

Abstract:In the study where the first novel of teacher writer Alper Sadıç,
Bulut Kapısı, was analyzed, the structural elements and heroes of then ovel
were examined. As a result of the analysis, it was concluded that the novel
is a psychological novel with the theme of loneliness.
Keywords: Alper Sadıç, loneliness, psychological, novel, Bulut Kapısı.
Öğretmen yazar Alper Sadıç’ın ilk kitabı “Bilim Şenliği Evimde” 2018 yılı
mayıs ayında yayımlandı. Aynı yıl yayımlanan “Bahçe Evi” adlı novella
ise yazarın ilk edebi kitabıdır. Alper Sadıç, 2019 yılı eylül ayında yirmi
sekiz minimal öyküyü “Bir Filtre Öykü Alayım” adıyla kitaplaştırdı.
Yazar, 2020 yılı kasım ayında ilk romanı “Bulut Kapısı”nı yayımladı.
İncelemeye konu olan “Bulut Kapısı” merkezinde yalnızlık teması olan
psikolojik bir romandır.
Romanın Yazılış Hikâyesi
Kitabın yazılış hikâyesini yazardan dinleyelim: “2019 yılı ikinci yarısında
kaleme aldığım uzun soluklu bir öykünün, romana hazırlık evremde
kafamdaki kurguda yer alması ile ‘Bulut Kapısı’ şekillenmeye başladı.
Kurgumu ailemle, dostlarımla paylaşıp onların fikrini aldım. On altı
bölümden oluşan romanın her bölümünü kaleme aldıktan sonra yakın
çevreme yaptığım okumalarla romanı geliştirecek unsurlar oluşmaya
başladı. Gün boyunca kaleme alınan bir bölümü, akşam yatmadan önce
gözden geçirerek aksaklıkları tespit ettim... Ertesi gün ilk işim saptanan
hataların giderilmesi oldu. Kara salgın günlerinin yazma ritüelime
katkısıyla eserin iskeleti tamamlandı. 2020 Kasımında romanın son
okumalarını yaptım ve Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık sayesinde ‘Bulut
Kapısı’ okurla buluştu.”
Romanın Özeti
Ana karakterimiz Rasim, Ankara'da edebiyat fakültesinde okuyan bir
öğrencidir. Yarıyıl tatili için evine giderken bindiği otobüste talihsiz bir
kaza geçiren Herdemet'in yardım isteğine duyarsız kalamaz. Herdemet'in
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güzelliğinden çok etkilenen Rasim’in eli ayağı birbirine dolanır ve ikili
arasında ufak bir gerginlik baş gösterir. Herdemet, memleketine
geldiğinde otobüsten iner ancak öykülerinin ve çizimlerinin olduğu defteri
otobüste unutur. Rasim, şans eseri defteri bulur ve yanına alır. Herdemet'in
güzelliğinin yanı sıra defterdeki öyküleri ve çizimleri de beğenen Rasim,
bu yaşına kadar kalesi olarak gördüğü yalnızlıktan artık sıkılmaya
başladığını fark eder. Kısır döngüden kendisini kurtaracak kişinin
Herdemet olduğunu düşünür. Bu esnada Rasim'in babasında, sigaradan
dolayı sağlık problemleri görülmeye başlar. Rasim, Herdemet ve ailesi
arasında gelgitler yaşayarak geçen günlerin ızdırap dolu saatlerine
dayanamaz ve Herdemet'e ulaşmak ister. Rasim'in ressam olan babası,
sahaf arkadaşının verdiği kitaplarda Herdemet'in çizimlerini ayırt eder ve
bu durumu oğluyla paylaşır. Rasim kitapların nereden geldiğini öğrenir ve
Herdemet'in öykülerindeki bir karakteri kullanarak akıl dolu bir plan
yapar. Avcıyken av olacağını hesaplayamayan Rasim, yaptığı plan işe
yarayınca da Herdemet’le görüşmeye başlar. Bu görüşmelerde ilk başlarda
her şey yolundadır. Ancak Herdemet'in kıskançlık krizleri ortaya çıkınca
ilişkinin seyri değişir. Tüm bu olanlara Rasim'in babasının hastalığı da
eklenince kötü günler başlamış olur. Rasim, babasının yoğun bakıma
kaldırıldığını öğrenince apar topar memleketine geçer ve hastalığın kötü
seyrine tanık olur.
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Rasim'den hoşlanmaya başlayan Herdemet, yaşadığı kıskançlık krizinin
ilişkinin geleceğini tehdit ettiğini kavrar ve henüz yolun başındayken
Rasim'le arasına mesafe koymaya çalışır ancak Rasim'in babasının
rahatsızlığını öğrenince kayıtsız kalamaz; Rasim'e ulaşarak geçmiş olsun
dileklerini iletir. Rasim, babasının sağlığı konusunda endişelenirken
annesine de destek olmaya çalışmaktadır. Sınavları başlayacağı için
Ankara'ya dönen Rasim, ilk fırsatta Herdemet’le görüşür ve neden ilişkiyi
bitirmek istediğini sorar. Bu görüşmede Herdemet'in içindeki kıskançlık
canavarı yine uykusundan uyanır. Durumun ciddiyetini ilk başta
anlayamayan Rasim, buz dağının görünmeyen kısmını sonradan fark eder
ve kendisini bırakıp giden Herdemet'in arkasından bakakalır. Babasının
ölüm haberiyle daha da yıkılan Rasim, asıl yalnızlığın kendisi için yeni
başladığını fark eder...
Romanın Kahramanları
a. Asıl kahramanlar
Rasim
Yirmili yaşlarda üniversite öğrencisi. Uzun boylu, dar omuzlu ve zayıf
bedenlidir. Sosyal bir çevresi olmayan Rasim’in ruhu yalnızlık içindedir.
Akrabaları ve arkadaşlarının çoğuyla ilişkisini bitirdiği için yalnızlığı iyice
benimsemiştir. Özellikle babasıyla olan ilişkisi bu yalnızlığı pekiştirmiştir.
Çoğunlukla babalar, oğullarını gerçekleştiremedikleri hayalleriyle
büyütmek, eğitmek isterler. Belli bir yaşagelenerkekevlat, baba
otoritesinireddeder ve kendi hayallerinin peşinden gitmeye başlar. Bu da
baba oğul arasında bir çatışmaya yol açar:
“Rasim, her seferinde babasını çileden çıkaran çizimlerle eve
döndüğünde annesinin desteği ile ruh hâline ait teraziyi dengede tutmayı
başarmıştı (Sadıç, 2020: 50).”
“Mesela babasına sarıldığını hiç hatırlamıyordu. En fazla elini
öptürmüştü üniversiteye giderken. O da ilk yıl olmuştu. Sonraki
gidişlerinde sanki bakkala öteberi almaya gidiyormuş gibi davranırdı
babası(Sadıç, 2020: 22).”
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Romanda Turgenyev’in “Babalar ve Oğullar” adlı eserine de yer verilerek
baba-oğul çatışması okurun zihninde devam ettirilmiştir:
“…Turgenyev’in ‘Babalar ve Oğullar’ adlı eserini görünce duraksadı. Bu
kitabı ne zaman görse tuhaf bir hâle bürünüyordu. Kitabın sayfalarında
babasından saklanan Rasim, hâlâ sobelenmemeyi ümit ederek
Montaigne’i aramaya devam etti(Sadıç,2020: 27).”
Rasim bu yalnızlığı artık istemediğini Herdemet’le karşılaşınca anlamaya
başlar. Herdemet’le gelişen olaylar sırasında, Herdemet’in güzelliği kadar
çizimleri ve öyküleri de Rasim’i etkilemiştir. Babasının saklamaya
çalıştığı hastalığı, annesinin cefakârlığı ve Herdemet’e duyduğu hisler
arasında kaybolan Rasim’in Herdemet’e ulaşma çabası, içinde bulunduğu
ruhsal çöküntüye işaret etmektedir:
“Yalnız bir insan olduğu aşikârdı. Yılları kendini tanımak ve yeteneklerini
geliştirmekle geçmişti. Aristotales’in ‘Mutluluk, kendi kendinle baş başa
kalmakta görünüyor.’ sözünü hep sevmişti. Ancak bu yalnızlık, bugünlerde
ilginç bir şekilde itici gelmeye başlamıştı. Bu nedenle Herdemet’e
ulaşmaya çalıştığını fark etti. Yalnızlığını Herdemet ile yok etmek
istiyordu. Nihai kararı buydu(Sadıç, 2020: 72).”
Herdemet
Yirmili yaşlarda üniversite öğrencisi. Uzun boylu, kızıl saçlı, beyaz tenli
olup parlak gözlere sahiptir. Okuduğu bölümün de etkisiyle öyküler
yazarak ve resimler yaparak kendini geliştirmeye çalışan Herdemet,
disiplini seven yapısı ile karşımıza çıkmaktadır:
“Çizimlerinde de farklı bir tını yakalamıştı. Sanat tarihinde yerini almış
ressamların tekniklerini kılı kırk yararcasına evirip çevirmiş ve ilk defa
defterindeki çizimlerde kullanmıştı (Sadıç, 2020: 95).”
Ailesinden aldığı terbiye ile olgunlaşmış bir kişilik olduğunu
düşündüğümüz Herdemet, annesine çok düşkündür:
“Herdemet, telefondaki sesin sahibini tanıma isteğinin her geçen saniye
daha da arttığını hissediyordu ama bu belirsizliğin tehlikesini de
hesaplayacak kadar aklı başında bir kızdı (Sadıç, 2020: 98).”
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Annesinin atlatmış olduğu ölümcül hastalıktan sonra bu düşkünlüğü daha
da artmıştır. Çizimlerinin ve öykülerinin yer aldığı günlüğün Rasim’de
olduğunu öğrenen Herdemet, ruhunda kabuk bağlamış yaralar olduğunu
çabuk unutmuştur.
b. Yardımcı kahramanlar
Rasim’in babası
Ressam olmanın getirdiği sanatsal bakış açısı ile hayata bakmaya çalışan
ama umduğunu bulamayan baba, saldırgan yapıda olup ailede bu yönüyle
ön plana çıkmaktadır:
“Aksi bir adamdı babası. Dediğim dedik yapısı sadece Rasim’i değil,
annesini de huzursuz ediyordu. Açılmayan bir çekmeceyle ya da bozuk bir
muslukla bile kan ter içinde kalıncaya kadar kavga edebilen babası,
sadece resim yaparken sakin oluyordu(Sadıç, 2020: 22).”
Özellikle oğlunun da ressam olması için vaktizamanında çok uğraştığı,
emeline ulaşamayınca oğluna karşı soğuk bir tutum geliştirdiği
gözlenmektedir. Belli bir yaştan sonra önemsediği şeylerin aslında ufak
ayrıntılar olduğunu fark etmesi orta yaş sendromunda olduğunu
göstermektedir. Hem psikolojik hem de bedensel değişimleri aile
bireylerinin gözünden kaçmıyordur:
“Rasim, deri değiştirir gibi huy değiştiren babasının, yaptığı resimlere de
aynı değişimi yansıttığını fark ettiğinde eve geleli iki hafta olmuştu.
Tuvallerde artık insanı sakinleştiren soyut şekiller ve ara renkler
vardı(Sadıç,2020: 71).”
Herdemet’in annesi
İki kızını da fizyolojik ve psikolojik olarak güçlü bir şekilde yetiştirmek
için uğraşan anne, özellikle büyük kızı Herdemet’i toplumun kendine özgü
kültürü ile yetiştirmeye çalışmaktadır:
“Herdemet, öfkesinden ve mutsuzluğundan öfleye püfleye ocağın başına
geçti. ‘Sızlanıp durma! Öğren bunları. Yarın bir gün lazım olur.’ ‘Benim
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elim kalem tutacak, kepçe değil!’ dedi Herdemet, elindeki kepçeyle çorbayı
karıştırırken(Sadıç, 2020: 76).”
Romanın Mekânları
Mekânların özellikleri:
Herdemet ve Rasim, Ankara’da aynı üniversitenin farklı bölümlerinde
okumaktadır. Her ikisinin de kaldığı yurtların fiziksel özelliklerindeki
detaylar yazar tarafından bilinçli olarak verilmiştir. Hava olaylarına ya da
kahramanların duygu durumlarına göre yurtların görüntüsünün değiştiğini
şu satırlarda görmekteyiz:
“Sırılsıklam âşık olduğunu, Herdemet yurda girdiğinde anladı. Önceleri
kalesi gibi olan yalnızlığın, insana çok da huzur vermediğini fark etmeye
başlamıştı. Yurda döndüğünde şehrin silüetinde gökyüzüne doğru uzanan
bir karaltı gibi duran binanın üstünde, helezonlar çizerek uçan leylekleri
görünce daha da mutlu oldu(Sadıç, 2020: 128).”
Herdemet’in okuduğu fakültenin ve fakültedeki kantinle amfinin yine
kahramanların duygu durumlarına göre şekil değiştirdiğini görmekteyiz:
“Rasim, oturdukları masanın dolu olduğunu görünce üzülerek başka bir
masaya geçti. Bu tür yerleri pek sevmeyen Rasim, iki gündür bulunduğu
ortamdan keyif almaya başlamıştı. Uğultu şeklinde bir gürültü, kapıdan
sürekli birilerinin girip çıkması, havaya karışan farklı farklı yiyeceklerin
kokusu; kendi âlemine çekilmesine imkân tanıyordu(Sadıç, 2020: 118).”
Romanın Zamanı
Romandaki esas hikâye 1998 yılı kış mevsiminden başlayarak ilerlese de
yer yer kahramanların hayatlarında geriye dönüşler yapılarak kronolojik
zaman bozulmuştur. Anlatıcının çeşitli sebeplerle hem Rasim’in hem de
Herdemet’in geçmişte yaşadıkları olayları aktardığını görmekteyiz:
Romanın Bakış Açısı
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İlahi Bakış Açısı:
Roman, ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Anlatıcı romanda olan biten
her şeyin farkındadır. Kahramanların geçmişini, bugününü, geleceğini, ne
düşündüğünü, ne yaptığını; olayların nasıl gelişeceğini kısaca özetlersek
romandaki her öğe hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahiptir.
Romanın Dil ve Anlatım Özellikleri
Romanın dili sade, sözcükleri durudur. Romanda gereksiz sözcükler
bulunmamaktadır. Yer yer şiirsel söyleyişe yer verilmiş ve süslü nesire
yaklaşan ifadeler kullanılmıştır. Diyalog metinleri ve ünlem cümleleri
romanın akıcılığını sağlamıştır. Romanın anlatımı açık ve anlaşılırdır.
Romanın Türü
Kahramanların duygu değişimleri, psikolojik tahlil ve tasvirlerinin yer
aldığı roman, psikolojik bir romandır.
Romanın Ana Fikri
Çekirdek ailelerde, evden bir şekilde ayrılan fertler, geri döndüklerinde
aynı havayı soluyamadıkları zaman yalnızlığın ağır havasında
boğulmamak için mücadele ederler. Ancak bu çırpınış kişinin daha da
yalnızlaşmasıyla sonuçlanabilir.
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