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ÖZET 

Yüz: 1981 ve Kusma Kulübü adlı romanlar Mehmet Eroğlu’ya 

aittir. Türk romanının günümüz yazarlarından olan Mehmet Eroğlu, 
şimdiye kadar on iki roman kaleme almıştır. Bu romanlar sırasıyla 
şöyledir: Issızlığın Ortası (1984), Geç Kalmış Ölü (1984), Yarım Kalan 
Yürüyüş (1986), Adını Unutan Adam (1989), Yürek Sürgünü (1994), Yüz: 
1981 (2000), Zamanın Manzarası (2002), Kusma Kulübü (2004), Düş 
Kırgınları (2005), Belleğin Kış Uykusu (2006), Fay Kırığı-I: Mehmet 
(2009), Fay Kırığı-II: Emine (2012). Görüldüğü üzere onun ilk romanı 

olan Issızlığın Ortası 1984’te son romanı olan Fay Kırığı –II : Emine ise 

2011’de çıkmıştır. Bu romanlardan burada bahsi geçen Yüz: 1981, 

2000, Kusma Kulübü ise 2004’te yayımlanmıştır. Bu romanlarda, 
dönem olarak yakın zaman dilimleri anlatılır. Yüz: 1981’ adlı romanda 

1980 ve 1990’lı yıllar, Kusma Kulübü adlı romanda ise 2000’li yılların 

başları söz konusudur. Birbirine yakın zaman dilimlerinde geçen bu 

romanlardaki başkahramanlar benzer toplumsal şartlar içerisinde 
bulunmalarına rağmen farklı hususiyetler taşımaktadır. Yüz: 1981 adlı 

romanın başkahramanın adı roman boyunca kullanılmamaktadır. 
Kusma Kulübü adlı romanın başkahramanının adı ise Umut’tur.  Bu 

çalışmada benzer toplumsal şartlar içerisinde ortaya çıkan iki farklı 
kahramanın taşıdıkları özellikler, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar 

ele alınacak; buradan hareketle vurgulanmak istenilen düşünceler 

irdelenecektir. Öncelikle kişiler ayrı ayrı değerlendirilecek, ardından bu 

kişiler arasında karşılaştırma yapılacaktır. Buradan hareketle de 

romanın başkahramanlar aracılığıyla ne üzerinde durduğu, ne 
anlatmak istediği irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Eroğlu, Yüz: 1981, Kusma Kulübü, 

Roman, Karşılaştırma. 
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A COMPARATIVE STUDY ON THE  MAIN CHARACTERS OF 
THE NOVELSIN YÜZ: 1981  AND KUSMA KULÜBÜ 

 

ABSTRACT 

The novels Yüz: 1981 and Kusma Kulübü are written by Mehmet 

Eroğlu. Mehmet Eroğlu, who is a contemporary Turkish writer, has 
written twelve novels so far. These novels are respectively Issızlığın 
Ortası (1984), Geç Kalmış Ölü (1984), Yarım Kalan Yürüyüş (1986), Adını 
Unutan Adam (1989), Yürek Sürgünü (1994), Yüz: 1981 (2000), Zamanın 
Manzarası (2002), Kusma Kulübü (2004), Düş Kırgınları (2005), Belleğin 
Kış Uykusu (2006), Fay Kırığı-I: Mehmet (2009), Fay Kırığı-II: Emine 

(2012) As seen, his first novel,  Issızlığın Ortası was published in 1984 

and his last novel Fay Kırığı-II: Emine in 2011. Yüz: 1981 was published 

in 2000 and Kusma Kulübü in 2004. In these two novels the times of the 

narratives are close to each other. In Yüz: 1981 the time is 80s and 90s. 

In Kusma Kulübü the time is the beginning years of 2000. Despite the 

fact that the main characters live in similar social conditions and times, 
they are different in nature. The main character’s name in Yüz: 1981 
isn’t mentioned in the novel. The name of Kusma Kulübü’s main 

character is Umut. In this article the features of these two different 

characters who live in similar social conditions, and differences and 

similarities between them are examined. Based on these, the opinions 

emphasized in the novels are explained. In this study firstly two 

characters are examined separately and then they are compared with 
each other. In conclusion the issues that are discussed through the 

characters and messages given in the novels are examined and 

explained.  

Key Words: Mehmet Eroğlu, Yüz: 1981, Kusma Kulübü, novel, 

comparison. 

 

 Giriş 

 2000 yılında yayımlanan Yüz: 1981, Mehmet Eroğlu’nun altıncı; 2004 yılında yayımlanan 

Kusma Kulübü ise sekizinci romanıdır. Birbirlerine yakın dönemde yayımlanmış bu iki eser, 

topluma yöneltilmiş eleştiriler içerir. Yöneltilen eleştiriler 1980 sonrası ortaya çıkan toplum 

yapısına yöneliktir. Bu eleştiriler ya kahramanlar ya onların etrafındaki kişiler ya da onların 

etrafında gelişen olaylar aracılığıyla yapılmaktadır. 

Yüz: 1981, adı bile verilmeyen bir başkahraman ekseninde toplumda çeşitli gelişmelere 

bağlı olarak 1980 sonrası ortaya çıkan sıradan insan tipini ortaya koymaya çalışır. Mehmet Eroğlu 

bu romanıyla ilgili şu sözleri söylemektedir: “Bu kitabımın da –ana çizgisi açısından- yazdığım 

diğer romanlardan hiçbir farkı yok aslında, yalnız ötekilerden oldukça değişik bir roman olduğunu 

söylemeliyim. İçinden geçen suyun kaynağı aynı, fakat değişik bir şekilde akıyor. (..) Kahramanı da 

bir anti-kahraman. Âşık olmak yerine ilişki kuran, tutkuyla yaşamak yerine gününü idare eden, 

fikirler uğruna özverilerde bulunmak yerine paşa paşa yaşamayı seçen ve hiçbir sorumluluk 

üstlenmeye yanaşmayan, suçu varsa da bunu herkesle aynı kapsamda gören bir anti-kahraman. Adı 

yok. Çünkü bir adının olmasına gerek yok. O yüze her adı yazabilirsiniz. Belki sizin gibi, bizim gibi, 

herkes gibi; yani, hepimiz gibi.” (Everest Bülten 2000: 2) Eseri değerlendiren bir diğer yazıda ise 

“son yirmi yılın Türkiye’sinin panoramasını sunuyor ve yüzsüzlüğümüzün, duyarsızlığımızın, 
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bencilliğimizin, etik değerlerden uzaklığımızın, insanlık durumumuzun görüntüsüyle buluşturmaya 

çalışıyor bizi.” (Gündem 2000: 15) denmektedir. 

Kusma Kulübü başkahraman Umut’tan hareketle 1980’den sonra toplumda vicdani 

derinliğin azalmasına yöneltilmiş bir eleştiri niteliğindedir. Mehmet Eroğlu, kendisine Kusma 

Kulübü’nü yazdıran etkenleri şöyle açıklar:“Beni en çok endişelendiren konu, toplumsal vicdanın 

sığlaşması. Tek tek bireyler olarak, öteki insanlara yönelik acıma duygumuzun kaybolması. Böyle 

bir nüve beynimin içinde varken, ekonomik kriz patladı. Gazeteleri okuyorum; bir gün çok ciddi 

biçimde midem bulandı. Aynı anda iki haber vardı. Sosyeteden birinin verdiği bir partiyle, açlıktan 

ölen bir bebeğin haberi. Ben ve benim gibi adamlar, buna katlanamaz. Ne yaparsın, birkaç yolu 

var: Kusarsın, öfkelenirsin, söversin. Ben de oturdum, yazdım.” (Gülgûn 2004: 94) sözleriyle ifade 

eder. Romanla ilgili yapılan genel değerlendirmelerin birinde ise Kusma Kulübü, “dünyaya atılmış 

ve orada unutulmuş insanoğlunun, fırtınanın ve ‘ıssızlığın ortası’ndaki yalnız ve öksüz yolculuğunu 

anlatıyor. 

Mehmet Eroğlu, kavramların tam ortasına yerleştirdiği Umut Çinici ile birlikte ‘akıl, 

vicdan, öfke, cesaret, ölüm, aşk’ arasında baş döndüren bir yolculuğa çıkarıyor bizi ve Umut’un 

nihayet ‘mutluluğu’ bulduğu, imkânsız bir dünyanın kapısında bırakıyor. (Ülker 2004: 24) ifadeleri 

kullanılmaktadır. 

Belirtilen genel özellikleri barındıran romanların neyi ele aldıklarını daha iyi anlayabilmek 

için her bir romandaki başkahraman üzerinde durmak gerekir. 

 Yüz: 1981’deki Başkahraman 

 Bu romanın başkahramanının dikkati çeken ilk özelliği adının anılmamasıdır. Burada yer 

alan başkahramanın adı romanın hiçbir yerinde geçmemektedir. Bu da başkahramanı kendine özgü 

kılmamak, genelleştirmek amacıyla yapılmaktadır. Bir başka deyişle anlatıcı, toplumdaki hemen 

hemen bütün insanların burada yer verilen başkahramana benzediğini, başkahramanın ismini 

kullanmayarak işaret etmektedir. Nitekim başkahraman da “adım? Adımın ne önemi var? Çok 

istiyorsanız, beni kendi adınızla çağırın. Bu bütün sorunları çözer. Zaten birbirimizden ne farkımız 

var?” (Eroğlu 2000, 428) demekte, belirtilen hususu doğrulamaktadır. Anlatıcı, 12 Eylül 1980’deki 

askerî darbeden sonra toplumu oluşturan bireylerde olumsuz özelliklerin ön plana çıktığını 

belirtmek için olumsuz özellikler taşıyan başkahramanına ad vermemiş, böylece tek bir kişi 

aracılığıyla toplumdaki tüm insanları anlatmaya çalışmıştır. Bir başka ifadeyle “ben” anlatılarak 

“biz” kastedilmiştir. 

 Belirtilen özelliği taşıyan başkahramanın kişilik özellikleri önemlidir. Anlatılmak istenen 

onun bu özellikleri aracılığıyla ön plana çıkarılır, dolayısıyla onun fiziksel tasvirine pek yer 

verilmediği görülmektedir. O, kapitalist sistemin nimetlerinden yararlanan, üvey babasından kalan 

mirası borsada değerlendirerek geçimini sağlayan kırk yaşlarında biridir. O, tam anlamıyla 

mirasyedi bir aylaktır. 

 Başkahramanın öne çıkan ve onu belirginleştiren temel özellileri sevgi ve aşk duygularına 

uzak olma ve bu bağlamda kadınları cinsel obje olarak görme, sıradanlık, duyarsızlık, bencillik, 

apolitiklik ve buna bağlı olarak sorgulayıcı tavırdan uzaklık, şeklinde sıralanabilir. 

 İsmi verilmeyen başkahraman, hayatı boyunca çeşitli kadınlarla birlikte olmuştur. Ancak 

ilişki halinde olduğu hiçbir kadını sevmemiş, hiçbir kadına âşık olmamıştır. O, kadınları cinsel 

ihtiyacını karşılayan bir unsur olarak görmüştür. Nitekim onun sevgi, aşk gibi duygulara sahip 

olmadığını ifade eden Işık onu “çöl” olarak nitelemektedir. 

 Başkahraman, sıradan biridir. Onun için sadece yaşıyor olmak yeterlidir. (Eroğlu 2000: xi) 

Ona göre bu durum son derece doğaldır ve toplumun geneli bu tarz insanlardan oluşmaktadır.  “… 

Sizler gibiyim. Ne hastayım, ne de hastalık taşıyorum. Ne insan soyunu ve hayatın anlamını 
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tehlikeye atan bir caniyim, ne de bir çocuk kadar masumum. Sizler gibi yiyen, sizlerden biraz daha 

fazla içen, sizler gibi uyuyan, sizler gibi sevişen biriyim. (...) Özetle, marş yok, ilahi yok, cehennem 

ateşi yok, suç yok, altın hayaller ülkesi yok ve sıradanlık diye bir hastalık yok.” (Eroğlu 2000: 424) 

Böylece başkahraman 1980’deki darbeden sonra ortaya çıkan insan tipinin sıradanlık içerdiğini 

vurgular. 

 Başkahramanın bir diğer özelliği çevreye, topluma karşı olan duyarsızlığıdır. O, yaşanan 

olumsuz gelişmeler karşısında herhangi bir tavır almamaktadır. Bunun en somut örneği 1981’de 

askerken tanık olduğu ve pasif kaldığı olaydır. 1981’de roman kişilerinden Faruk, sol düşüncedeki 

kişilerin derneğini basar ve orada bulunanları öldürür. Buna tanık olan başkahraman, tepki vermez 

ve “utanç verici olsa da bu eksikliğin ahlâki sorumluluğu beni rahatsız etmiyordu. Kendi varlığım 

tehlikedeyken başka varlıklara duyarlı olamazdım.” (Eroğlu 2000: 186) diyerek bu tavrından 

rahatsız olmadığını ifade eder. Başkahraman çeşitli olaylarla somutlaştırılan bu özelliğini  “ne 

zaman uzun uzun düşünmeye kalkışsam, kendimi insanı hemen ekle geçiren, o uçsuz bucaksız, 

yapışkan sıkıntıyla karşı karşıya kalmış buluyordum. Sıkıntı ise beni alıp, dolaştırmadan, doğruca 

hep aynı iki sözcüğe götürüyordu. Bana ne... Ya da, beni ilgilendirmez, boşver, gibi deyişlere.” 

(Eroğlu 2000: 353) cümleleriyle bizzat doğrular. 

Bu duyarsızlığı ortaya çıkaran nitelik bencilliktir. Çünkü o kendi “ben”ine zarar 

verebilecek her şeyden uzak durmaya çalışmaktadır. Nitekim kendisi de “birinci, ikinci ve üçüncü 

olarak ben gelirim, sonra başka hiçbir şey... Sonra gene ben ve daha sonra öteki insanlar...” 

(Eroğlu 2000: 419) demektedir. 

Apolitik olma ve buna bağlı olarak sorgulayıcı olmama, başkahramanın ön plana çıkan 

diğer özellikleridir. O, çevresindeki siyasi gelişmeleri umursamamaktadır. Aynı zamanda onu 

herhangi bir ideolojisi de yoktur. “Faşist ya da komünist, tanımları benim için önemli” (Eroğlu 

2000: 162) değildir diyen başkahraman bu durumu ortaya koyar. (Eroğlu 2000: 162) Bu bağlamda 

da o sorgulayıcı değildir. 12 Eylül 1980’deki darbenin yarattığı olumsuzluklar karşısında o, 

kabullenir bir tavra girer ve yaşananları sorgulamaz. 

 Belirtilen özellikleri taşıyan başkahraman, kendini şu cümlelerle değerlendirir: “Yelken 

açmadığım, bir denizci gibi durmadan rüzgâr kovalamak yerine sağlam demirlerle hareketsiz 

kalacağın gölleri yeğlediğim ya da bu durgun göllere karışan ırmakların yarattığı yönsüz 

akıntılara kapılmadığım için suçlu muyum sizce? Böylesi durağan, tedirgin bir tavrın tutkudan 

uzak durmak anlamına geldiğini biliyorum. Evet, her türlüsünden kararlıkla kaçınarak, tutkuyla 

arama belirsiz, sisli bir uzaklık koydum, bunu kabullenebilirim. Israr ederseniz, bu düşsel uzaklığın 

giderek beni benden (...) uzaklaştırdığını da itiraf ederim. Ama siz de bu içsel yabancılaşmanın, 

kişiye mutluluk denilen o sınırsız sükûneti bağışladığını kabul etmelisiniz.” (Eroğlu 2000: viii-ix) 

Başkahramana göre taşıdığı özellikler, kendisini mutlu kılmıştır. Buna bağlı olarak da kendisi, 

kişisel özelliklerinden memnundur. 

 Romanda belirtilen özellikte bir başkahraman yer verilmesi bir eleştiri amacı taşımaktadır. 

Buradaki başkahraman aracılığıyla 1980’deki askerî darbenin bireylerin insanî niteliklerini yok 

ettiği, onları yozlaştırdığı ifade edilmek istenmektedir. Bu durum başkahramanın yüzünün 

değişmesi aracılığıyla simgesel tarzda anlatılır. Onun yüz şekli, darbeden sonra değişmiştir. Bu 

değişim, değişen, bozulan insan yapısının ifadesidir. “Belki bilmek istersiniz, artık yüzümü merak 

etmiyorum. 1981’de -her şey gibi- o da değişmiş. Sadece benimki mi? Aslında hepimizinki değişti, 

ama tek fark, bu değişikliğin benim yüzümde açığa çıkıyor olması.” (Eroğlu 2000: 428) diyen 

başkahraman belirtilen değişime vurgu yapar. Böylece de bu kişi aracılığıyla darbeye eleştirel bir 

tutum takınılır. 
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 Kusma Kulübü’ndeki Başkahraman 

 Bu romandaki başkahramanın adı Umut Çinici’dir. Romanda onun değişimi anlatılır. O, 32 

yaşında olup İznik doğumludur. Umut Çinici bir tiyatro oyuncusudur. 

Romana bakıldığında Umut’un ikiye bölünebilecek bir hayatının olduğu görülür. Çünkü 

onun hayatında bir dönüm noktası vardır. Bu dönüm noktası “Kusma Kulübü”ne üye olmasıdır. 

Onun kulübe üye olması hayatını baştan başa değiştirir. Buna bağlı olarak Umut’un hayatını 

“Kusma Kulübü” öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı başlık altında değerlendirmek mümkündür.   

“Kusma Kulübü” öncesi Umut’un çocukluğundan başlar ve kulübe giriş anına kadar sürer. 

Bu evrede Umut’un genel olarak mutsuz biri olduğu görülmektedir. Bu mutsuzluğun temel sebebi 

de yoksulluktur. Babasının maddî şartları iyi olmadığından Umut da yoksul bir yaşam sürdürmek 

zorunda kalmıştır. Bu durum Umut’un babasını çok sevmemesine, ondan kaçmasına ve onun gibi 

olmamaya çalışmasına zemin hazırlamıştır. Nitekim kendisi bu hususta “hayatım dediğim şey 

neydi? Cevabı biliyordum: Babama benzememek... Salyangoz gibi yavaş yürüyen, görenin sırtında 

evini taşıdığını sandığı zavallı adam! Oysa -asıl sahipleri Almanya’da yaşayan uzak akrabalarımız 

olan iki katlı kulübeden başka- hiç evimiz olmamıştı. Hep yalnızdı; en iyi dostu, yoksulluğu 

olmuştu. Koyu bir sessizliğin ardında yaşardı; onu derin düşüncelere dalan bir sanmam, ne büyük 

bir yanılgıydı. Konuşmadan, saatlerce uzaklara baktığında aslında kendini pençesinden 

kurtaramadığı koyu bir can sıkıntısına teslim olduğunu anlamam için yıllar geçmesi gerekti...” 

(Eroğlu 2004: 91) demektedir. Görüldüğü üzere Umut’un en büyük korkusu babası gibi olmaktır. 

Bu evrede Umut bağlamında ön plana çıkarılan bir diğer husus aşktır. O, İznik’teki mal 

müdürünün kızı Aylin’e âşıktır. Bu aşk, ona mutsuzluk getirir. Çünkü mal müdürü kızına layık 

görmediği Umut’u hırpalar ve onun babasını da azarlar. Sonuçta da Aylin, Umut yerine bir 

binbaşının oğlunu tercih eder ve onunla evlenir. Bu husus, Umut’un bu evrede mutsuz olduğunu 

gösteren temel unsurlardandır.  

Yukarıda belirtilen aşk, Umut’un bu evrede yaşadığı tek aşk değildir. O, daha sonra Şeyda 

adlı bir bayanla da aşk yaşar ve bu ilişkide de hayal kırıklığına uğrar. Onun bu ilişkisini bitiren kişi 

yine kızın babasıdır. Şeyda’nın babası, onu evlatlıktan reddetmekle tehdit edince Şeyda, Umut’tan 

ayrılır. Umut’tan ayrıldıktan sonra da bir başkasıyla evlenir. Başkasıyla evlenen Şeyda, buna 

rağmen Umut’tan kopamaz ve onunla ilişkisini sürdürür. Umut ise bu ilişki şeklinden memnun 

değildir. Bunun üzerine Şeyda’ya kocasından ayrılmasını önerir. Umut’un aldığı yanıt bu teklifin 

reddidir. Umut, bu gelişmeleri ve bu durumda hissedilenleri “nefret ettiğini söylediği kocasını 

bırakıp birlikte yaşamamızı önerdim; hiç düşünmeden reddetti. (...) bir süre de böyle devam etti... 

Sonra düşünmeye başladım: Beni sevmiyor; sahibim olmaktan, beni el altında bulundurmaktan 

hoşlanıyor... Yanında kendimi değersiz, aşağılık biri gibi hissediyorum...” (Eroğlu 2004: 34) 

cümleleriyle ortaya koyar. Belirtilen duyguları hisseden Umut, Şeyda’dan ayrılmak ister. Şeyda’nın 

buna verdiği tepki intihardır. O, denize atlayarak intihar eder, Umut ise onu kurtarmak için 

peşinden atlar; ancak o, Şeyda’yı kurtaramaz. İntihar, Umut’un cezalandırılmasına, hapse 

girmesine sebep olur. Çünkü onun Şeyda’yı ittiği yargısına varılmıştır. Umut bir süre hapis yatar ve 

çıkan afla birlikte özgürlüğüne kavuşur.  

Umut, bu evrede gerek çocukluğunda yaşadığı yoksulluk gerekse olumsuz aşk deneyimleri 

sebebiyle oldukça mutsuzdur. Daha genel bir ifadeyle o, hayata yenilmiş biridir. Onun “çabucak 

tiryakisi olduğumuz, Sisyphos gibi ite kaka bir tepeye çıkarmaya çalıştığımız ‘hayat’, benim için art 

arda sıralanan reddedişlerden ibaret oysa...” (Eroğlu 2004: 3) şeklindeki sözleri, hayat 

karşısındaki yenilmişliğini somutlaştırır. Ona göre kendi hayatı mutsuzluğun tekrarlanmasından 

başka bir şey değildir. O, yeni bir başlangıç için değil ölümü beklemek için doğduğu yere, İznik’e 

gitmek istemektedir. Hayatta olan annesinin yanına dönerek mutsuz, amaçsız bir insan olarak 

sonunu beklemeyi düşünmektedir. 
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Umut’un hayatındaki birinci evre bu noktada biter. Bundan sonra onun hayatında “Kusma 

Kulübü” üyeliğiyle başlayan ikinci evre ortaya çıkar. Umut, yukarıda belirtilen niyetini 

uygulamaya koymak üzereyken kapı çalar ve bu onun hayatında yeni bir evreyi başlatır. Bu 

noktada da Umut’un hayatı maddi ve manevi açıdan değişmeye başlar.  

Umut’un kapısını çalan Nihan, iş bulacağını söyleyerek Umut’la iletişim kurar ve onu 

başında bulunduğu kulübe alır. Nitekim daha sonra Nihan da Umut’a sorunlu çocuklarla ilgilenen 

bir yerde iş bulur. Bu iş, Umut’un medya dünyasını ve zenginleri yakından tanımasına zemin 

hazırlar. Bu kesim arasında zaman geçirmeye başlayan Umut aracılığıyla zenginlik, zenginler ve 

medya eleştirilir. Medyanın magazinsel yönü ve zenginlerin yozluğu üzerinde durulur. Zaten 

Umut’un üye olduğu kulüp de bu yozluğa karşı eylemlerde bulunmaktadır. Umut da kulübe üye 

olduğu andan itibaren bu eylemlere katılmaya başlar. O, ilk olarak küçük bir kıza tecavüz etmeye 

çalışan bir zenginin cezalandırılması eylemine katılır. Bu eylemle birlikte o, zenginliği korumayı 

amaç edinmiş bir vakfın başkanını arayan ve aynı zamanda yozlaşmış, vicdanı olmayan zenginleri 

cezalandıran bir kulübün faal üyesi olur. 

Umut, başlarda tereddüt içindedir. Bu tereddüdün sebebi kulübün öngördüğü gibi vicdanı 

ön plana çıkaran bir hayat yaşayıp yaşayamayacağına dairdir. Hatta başlarda onun amacı Nihan’ın 

bulduğu iş sayesinde para kazanmak ve böylece yoksulluğunu sonlandırmaktır. O, “niyetim, 

dişlerimi geçirmişken bu kentten küçük bir parça koparabilmek.” (Eroğlu 2004: 193) diyerek kulüp 

üyeliğinin başlarındaki amacını ortaya koyar. Bununla birlikte süreç içerisinde o, gelgitler 

yaşamaya başlar. Onun yaşadığı gelgitler ‘öteki ben’ olan V (Vahit) ve iç sesle somutlaştırılır. 

Umut, sık sık iç sesini duymaktadır. Bu iç ses, onu vicdandan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bir 

başka ifadeyle iç ses Umut’un kötü yanı, ona olumsuzluklar yaptırmak isteyen şeytani yönüdür. Bu 

iç sesin karşısında ise V yani Vahit vardır. Vahit, iç sesin aksine acımayı, vicdanı temsil 

etmektedir. Dolayısıyla Umut, vicdanlı olup olmama arasında gidip gelir.  

Umut bu noktada hayatının ilk evreye göre değerli hale geldiğini düşünmeye başlar. Ona 

göre “Kusma Kulübü”ne üye olmadan önce kimsenin dikkatini çekmeyecek oldukça sıradan bir 

yaşamı vardır. Ancak kulübe üye olduktan ve eylemler içerisinde bulunduktan sonra hayatı bir 

değer kazanmıştır. Umut bu düşüncesini “Kusma Kulübü”ne üye olmadan önce, Şeyda’nın 

intiharında kendisinin su yüzüne çıkma sebebini yorumlayan şu sözlerle somutlaştırır: “ ‘Hayatım 

diyebileceğim bir şey yoktu; bomboştum. Sanırım bu yüzden tekrar yüzeye çıktım; içi boş şeyler 

asla batmaz değil mi?’ (…) 

‘İşte bu yüzden kolayca suyun üstüne çıktım. Ne Tanrı, ne de Şeytan ilgilendi benimle. 

Neden? Çünkü bomboştum; verebileceklerine karşılık onlara ne önerebilirdim ki?’” (Eroğlu 2004: 

256) Bu sözlerden de anlaşılabileceği gibi Umut, iç sesinin ve ‘öteki ben’inin ortaya çıkmasını 

kulübe üye olduktan sonra ortaya çıkan gelişmelere bağlamaktadır. Ona göre iç ses şeytanı yani 

kötü yönleri, Vahit ise Tanrı yani iyi yönleri temsil etmektedir. 

Umut, kulübe üye olmadan önce belli değerler üzerine oturtulmuş bir hayatı olmadığını 

düşünmektedir. Buna bağlı olarak da ona göre ne Tanrı ne de şeytan kendisiyle ilgilenmiştir. 

Kulübe üye olduktan sonraysa vicdana yönelmeye, insanî değerlere dayanan bir hayat kurmaya 

başlayınca gerek Tanrı gerekse şeytan kendisiyle ilgilenmeye başlamıştır.  

Umut, hayatına vereceği yön hususunda gelgitler yaşasa da sonunda tavrını Vahit’ten yani 

vicdandan yana koyar. Buna bağlı olarak da o, toplumdaki olumsuzluklar karşısında duyarsız 

kalamaz ve yoksulluktan yana taraf alır. Çünkü ona göre vicdan bunu gerektirmektedir. Umut, 

anlattığı bu değişim sonucunda acıma duygusuna sahip vicdanlı biri haline gelir. Onun bu değişimi, 

çevresindeki olumsuzluklara kusarak tepki vermesiyle somutlaştırılır. Romanın adında da geçen 

kusma eylemi aracılığıyla insanî değerler dışına çıkan durum ve kişilere olan tepki 
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vurgulanmaktadır. Umut kusma eylemini yozlaşmış zenginlere, medyayı magazine çeviren kişilere, 

ün kazanabilmek için her şeyi göze alanlara; özetle vicdanıyla hareket etmeyenlere yöneltmektedir. 

Bu eylem tepkiyi, toplumsal eleştiriyi içermektedir.  

 Umut vicdanlı, duyarlı biri olduktan sonra dikkatini hayatının birinci evresine de çevirir. 

Ailesine haksızlık yaptığını, yoksullukları sebebiyle bir türlü tam anlamda benimsemediği anne ve 

babasına karşı borçlu olduğunu düşünür. Buna bağlı olarak da hatalarını telafi etmek için doğduğu 

yeri, İznik’i ziyaret eder. O, geçmişte ailesine ettiği haksızlıkları giderebilmek için İznik’e dönmesi 

sebebiyle, bu yolculuğunu hac yolculuğuna benzetir. Babasının hayatta olmaması sebebiyle 

vicdanını rahatlatmak için hasta annesine şefkat gösterir. “Annemin baş ucunda günlerce sabırla 

üşüdüm; babama ödeyemediğim borcumu ona ödemek için: Tokatçı alçağın ‘aşağılık’ dediği 

onurlu bir işçinin oğlu olmayı reddetmiştim; şimdi yoksulluğunun etrafına ördüğü kozasının içinde 

ölmeye çalışan annemin çocuğu olmaya çalışıyordum. Sonunda zayıf, kurumuş elini tutmaya 

başladım. Bilinci kapanmadan beni sevsin diye...” (Eroğlu 2004: 294) diyen Umut belirtilen 

durumu açıklar. 

 Umut, ailesiyle ilgili vicdan azabını gidermek için geldiği İznik’ten İstanbul’a döndüğünde 

tek bir amaca odaklanır. Onun amacı zenginliği temsil eden Hayalet’i bulup öldürmektir. O, 

sonunda bu amacına ulaşır ve acıma duygusundan yoksun olan bu adamı öldürür. Bu da onun artık 

tarafını tam olarak seçtiğinin göstergesidir. Umut, artık tümüyle değişmiş, yoksullardan yana 

duyarlı biri olmuştur. Nitekim kendisi bundan sonra yapacaklarını “göğsüme, V’den bana miras 

kalan, artık korkmadığım vicdanıma dokundum. Önünde eğilebileceğim, uğruna adaklar 

sunabileceğim insancıl bir efendinin kulu olmuştum. Vicdanımı tutkularımın Tanrı’sı kılıp, 

‘Kusacağım,’ dedim. ‘yapmak istediğim bu.’” (Eroğlu 2004: 358) diyerek açıklar. O, artık 

vicdanına teslim olmuş, bu yolda şiddeti bile normal gören biridir.  

 Sonuç olarak Umut aracılığıyla vicdan, vicdanlı olma kavramlarının sorgulandığı ve 

bunların en önemli insanî unsur olarak sunulduğu söylenebilir. Umut, bir değişim süreci yaşamıştır. 

Bu süreç amaçsız, boş, sıradan, duyarsız, acıma duygusunun olmadığı bir hayattan belli amaçlara, 

değerlere bağlanmış, vicdanı kendine rehber alan bir hayata geçiştir. Umut aracılığıyla insanlığa, 

insanî değerlere dayanan bir dünyanın kurulma isteği ifade edilir.   

 İki Başkahramanın Karşılaştırılması  

 İki farklı romanın iki başkahramanına bakıldığında ortak olan tek noktanın aynı dönemin 

insanları olduğu söylenebilir. Hem isimsiz kahraman hem Umut, 1980 sonrası Türk toplumunun 

ürünüdürler. Bir başka deyişle ikisi de 12 Eylül 1980’deki askerî darbeden sonra ortaya çıkan 

toplum yapısı içerisinde yer almaktadırlar. 

 Bununla birlikte ikisi arasında çok bariz farklar vardır. İkisi birbirine zıt özellikler 

taşımakta, iki ayrı kutupta durmaktadır. Bu iki kahraman karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklar 

şöyle sıralanabilir: 

 Sevgi ve aşk Yüz: 1981’deki başkahramanın taşıdığı duygular değildir. O, çeşitli kadınlarla 

ilişki kurmasına rağmen onlara bağlanmamakta, onları tam olarak sevmemektedir. Kusma 

Kulübü’ndeki Umut ise sevgi ve aşka önem veren, bu duyguları yaşayan biridir. Hatta o, kendisine 

bağlanamayan, bir başka deyişle kendisini tam anlamıyla sevmeyen Şeyda’yı sırf bu yüzden terk 

eder. 

 Duyarlı olup olmama başkahramanlar arasında farklı olan özelliklerdendir. Yüz; 1981’deki 

başkahraman duyarsız biridir. Tam anlamıyla kendi ‘ben’i için yaşayan bencil bir insandır. 

Etrafındaki olumsuzluklar kendisini ilgilendirmemektedir. Onun tek amacı sıkıntısız, keyfince bir 

hayat yaşamaktır. Bu özellikleriyle o, 12 Eylül’den sonra ortaya çıkmış, duyarsız insanları temsil 

etmektedir. O, istese de duyarlı biri olamamaktadır. Çünkü karakter yapısı buna uygun değildir. 
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Kusma Kulübü’ndeki Umut ise, özellikle kusma kulübüne üye olduktan sonra duyarlı biri haline 

gelir. Etrafındaki olumsuzlukları önlemeye çalışır. 

 Yukarıda belirtilen husus bağlamında ortaya çıkan bir diğer fark pasiflik ve aktifliktir. Yüz: 

1981’in başkahramanı duyarlı olmamasına bağlı olarak olaylar karşısında pasiftir. Birinin 

öldürüldüğünü görse bile buna karşı çıkmamaktadır. Kusma Kulübü’ndeki Umut ise onun tam 

tersine aktiftir. O, “Kusma Kulübü”ne üye olduktan yoksullar, haksızlığa uğrayanlar adına eylemler 

yapar. Nitekim romanın sonunda da yozlaşmış zenginleri, maddi zenginliği her şeyden üstün 

tutanları temsil eden Hayalet’i öldürür. 

 Yüz: 1981’in başkahramanının kendisi maddi açıdan zengindir ve zenginliği, zenginleri 

sevmektedir. Bunun sebebi zenginliğin kendisine rahat bir hayat sağlamasıdır. O, herhangi bir iş 

yapmamasına rağmen kendisine kalan maddi zenginlikle hayatını rahat bir şekilde sürdürmektedir. 

Kusma Kulübü’ndeki Umut ise yoksuldur ve zenginlerden hoşlanmamaktadır. O, hayatını ilk 

evresinde yoksul olmanın sıkıntısını çektiği için yoksulluktan, yoksullardan haz etmemektedir. 

Ancak “Kusma Kulübü”ne üye olduğu hayatının ikinci evresinde bunun yanlış olduğunu fark eder. 

Önemli olanın maddiyat değil erdem olduğunu idrak eder. Böylece daha önce gıpta ile baktığı 

zenginlikten, zenginlerden uzaklaşmaya; zenginlerin erdemsizliğini görünce onlardan nefret 

etmeye başlar. 

 Hayata, yaşananlara karşı sorgulayıcı tavrın olup olmaması onları farklı kılan bir diğer 

özelliktir. Yüz: 1981’deki başkahraman duyarsızlığına paralel olarak sorgulayıcı bir tutum 

içerisinde değildir. O, yaşanan olumsuzlukları sorgulamaz; çünkü bunu yaptığı zaman kendi ‘ben’i 

ekseninde kurduğu yaşamının zarar göreceğini düşünmektedir. “Kusma Kulübü”nün Umut’u ise 

hayatının her aşamasında sorgulayıcıdır. Hayatının ilk evresinde yoksulluğunu sorgularken 

hayatının ikinci evresinde toplumda yaşanan bütün olumsuzlukları sorgulamakta; bu bağlamda 

yukarıda da belirtildiği gibi eylemler yapmaktadır. 

 Belirtilen farkları taşıyan iki ayrı başkahramandan Yüz: 1981’in ismi verilmeyen 

başkahramanı mutludur. Bunun iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi o, varlıklıdır ve bu ona refah 

içerisinde bir yaşam sağlamaktadır. İkincisi ise o, topluma karşı duyarlı, sorumluluk hisseden biri 

olmadığı için yaşanan olumsuz gelişmelere kayıtsızdır. Bu kayıtsızlık kendisini tehlikelerden uzak 

tutmakta, onun rahatına, mutluluğuna hizmet etmektedir. Kusma Kulübü’ndeki Umut ise hayatının 

her aşamasında mutsuzdur. O, hayatının birinci evresinde yoksulluk, aşk gibi bireysel sebeplere, 

hayatının ikinci evresinde ise, duyarlı bir birey olduğundan, toplumda yaşanan olumsuzluklara 

bağlı olarak mutsuzdur. 

 Sonuç 

 Mehmet Eroğlu, Yüz: 1981 ve Kusma Kulübü adlarını taşıyan iki ayrı romanında hemen 

hemen aynı dönemin insanını ele alır. Ancak iki ayrı romandaki iki ayrı kahraman birbirine zıt 

özellikler taşımaktadır. Yazar, 12 Eylül 1980’deki askerî darbeden sonra ortaya çıkan insan tipinin 

olumsuz nitelikler taşıdığını düşünmekte ve bunu iki ayrı romanında ele aldığı iki ayrı 

başkahraman aracılığıyla ileri sürmektedir. Belirtilen dönemi eleştirmek isteyen yazar bunu iki ayrı 

başkahraman aracılığıyla yapmaktadır. Yazar, Yüz: 1981’in isimsiz başkahramanının taşıdığı 

özellikler üzerinden dönem insanını ve toplumunu eleştirmektedir; Kusma Kulübü’ne ise eleştiriler 

doğrudan başkahraman Umut’un özellikleri üzerinden değil onun değişimi, karşılaştığı durumlar ve 

kişiler üzerinden yapılmaktadır. Çünkü Umut, kişilik olarak Yüz: 1981’in başkahramanının 

zıddıdır. Buradan hareketle denilebilir ki yazar, Yüz: 1981’de olmaması gereken Kusma 

Kulübü’nde olması gereken insan özelliklerini ortaya koymuştur. Bir başka deyişle Yüz: 1981’deki 

başkahraman eleştirilirken onun gibi aşksız, duyarsız, sorumsuz, bencil olmayın; Kusma 

Kulübü’ndeki Umut üzerinde durulurken de ondaki değişim aracılığıyla onun gibi aşka, sevgiye 
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önem verin, duyarlı olun, sorumluluk duygusuyla hareket edin, bencil olmayın; genel bir ifadeyle 

vicdanlı olun mesajı verilmektedir. 

 Sonuç olarak üzerinde durulan iki ayrı romanın iki ayrı başkahramanı aracılığıyla belirli bir 

dönemin (1980 sonrası) ele alındığı; ancak bu dönemin farklı özellikler taşıyan başkahramanlar 

aracılığıyla irdelendiği, eleştirildiği söylenebilir. Mehmet Eroğlu, bu iki romanla aynı dönem 

üzerine aynı yaklaşım tarzıyla (eleştirel) roman unsurlarından olan başkahramanların tezat 

özellikleri ön plana çıkarılarak farklı romanlar yazılabileceğini göstermektedir. 
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