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Adalet Ağaoğlu’nun Üç Beş Kişi Romanına Feminist 
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Öz 

Bu makale Adalet Ağaoğlu’nun Üç Beş Kişi isimli eserini feminist edebiyat eleştirisi ile 

incelemeye dayanmakta, kadınların ezilmişlik deneyimlerini kadınların bakış açısını 

önceleyerek anlamaya çalışmaktadır. Romanlar gerçeklik sınırlarını aşan sanatsal ifade etme 

biçimleri olmakla beraber, ana akım bilgi birikiminde kendisine yer edinememiş toplumsal 

grupların gündelik gerçekliklerini anlamak için bir kılavuz görevi de görürler. Bu anlamda 

kadınların toplumsal hayatı algılama ve deneyimleme biçimleri edebi eserler yoluyla açığa 

çıkabilir. Üç Beş Kişi Türkiye’nin modernleşme sürecinde geçirdiği dönüşümleri ve 1980’li 

yılların politik atmosferini kadınların gündelik gerçekliklerini ön plana çıkartarak anlatan bir 

eserdir. Romanda aynı toplumda yaşayan bireylerin hayatı anlama biçimlerinin ve 

karşılaştıkları zorlukların toplumsal cinsiyete ve yaşanılan mekâna bağlı değişimler gösterdiği 

görülür. Bu durum estetik bir ifade ediş aracı olan edebiyatın, toplumsal hayatın mekânlar 

arasında değişen ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine göre şekillenen gerçekliklerinden kopuk 

olamayacağını gösterir. 
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A Feminist Perspective on Adalet Ağaoğlu’s Üç Beş 
Kişi Novel 

Abstract 

This article analyses Adalet Ağaoğlu's novel, ‘Üç Beş Kişi’, through feminist literary criticism, 

attempting to understand women’s experiences of oppression as well as considering women’s 

perspectives as the primary source. Novels serve as a guide for understanding the everyday 

realities of social groups that escape from the attention of mainstream knowledge. Novel’s 

existence as forms of artistic expression can reflect the boundaries of reality. In particular, the 

ways in which women perceive and experience social life can be revealed through literary 

works. Üç Beş Kişi discusses the transformations of Turkey during the modernisation process 

and the political atmosphere of the 1980s through highlighting the everyday realities of women. 

In the novel, the ways in which individuals’ understanding of living and the difficulties they 

encounter change depending on their gender and space, including in the same society. This 

shows that literature, which is an aesthetic tool of expression, cannot be independent from the 

reality of social life which is determined through spatial differentiations and gender relations. 

Keywords: feminist literary criticism, Adalet Agaoglu, gender, Turkish modernization 

process, urban and rural  



 
 

 

Feminist Tahayyül, Ağustos 2022 | 200   

Giriş: Kolektif Gerçekliğin Yansıması Olarak Edebiyat 

“Pek çok hakikatin olduğunu söylemek 

 hakikatin olmadığını söylemek değildir ”. 

(Crumey, 2004: 240)  

Adalet Ağaoğlu’nun Üç Beş Kişi (1984) isimli romanı bir ailenin belirsiz bir politik iklimde 

hem toplumda hem de aile içinde yaşadığı olaylar çerçevesinde gelişen bir anlatı olarak 

görülür. Roman 1980 sonrasında yayınlanmış olsa da 1980 öncesindeki baskıcı atmosferi bir 

ailenin hayatı üzerinden zaman geçişleri ile anlatır, böylece 1980 sonrasındaki darbe 

romanlarına dahil edilmez. Şahin (2018) bu romanda zamanın bir köprü işlevi görerek olayları 

birbirine bağladığını öne sürer. Nitekim, karakterlerin hayatının on yıllık parçalarının üç saatlik 

bir zaman dilimine eklemlenen bireysel anlatılar aracılığıyla okura sunulması alışılagelmiş 

kronolojik ve sebep sonuç ilişkilerine bağlı anlatı kalıbının reddedildiğini gösterir. Böylelikle, 

Ağaoğlu zamanı anlatı içerisinde olayları birbirine bağlayan bir köprü olarak işlevselleştirerek 

yeniden şekillendirir. Anjaria (2014: 271) Türkiye edebiyatında 1980 sonrası romanının 

modernleşme ve batılılaşma süreçlerini konu alan 19. yüzyıl romanı ile tematik olarak 

paralellik gösterdiğini öne sürer. Üç Beş Kişi’nin karakterleri de modernleşen bir toplumda 

kendi benliklerini bulmaya çalışan bireylerdir. 

Romanda anlatılan deneyimler hakikat kurgusu ile zamanın iç içe geçmesinden 

kaynaklı olarak sosyopolitik gerçekliklerle bütünleşir; böylelikle bireylerin deneyimleri 

tarihsel ve toplumsal gerçekliğin merkezine oturarak politik bir hal alır. Devletin denetleyici 

politikalarının etkisiyle ortaya çıkan bir “yılgınlık hali” vardır (Karataş, 2009: 1668). Şu 

alıntıda görüldüğü gibi içinde bulunulan politik iklimin bireylerin hayatı üzerinde tahakküm 

kurup işlerini halletmeleri gereken zaman dilimlerini düzenlediklerini söylemek mümkün: 

Geri döneceksin. Kim bilir daha ne çok yürüyeceksin… Benimse, Ufuk’u 

bulabilmek için önümde yalnız iki saatim kaldı. İki saat bile değil. Çok az. Çünkü 
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daha, yasak başlamadan geri döneceğim. Başımızı bir an önce bir dam altına 

sokmamız gerek. Bu yana sabaha geçmeliydim… Saati kaçırabilirdim (Ağaoğlu, 

2014: 23). 

Üç Beş Kişi’nin anlatısı ve romanın ismi fiziksel çatışmaların yoğun olarak yaşandığı, 

insan yaşamına değer verilmediği politik iklime bir gönderme olarak okunabilir. Bu dönemde 

her gün can kayıpları yaşanır ve polis ile halk arasındaki silahlı çatışmalar sonucu ölümler 

gerçekleşir. “Öğrencilerden biri, sabırsızlanıp soruyor: ‘Ne olmuş Köprübaşı’nda yine?’, ‘Ne 

bileyim yahu!.. Bir polisi mi vurmuşlar, bir polis iki anarşiki mi vurmuş ne; sormadım bile…” 

(a.g.e.: 353). Adalet Ağaoğlu sosyal gerçeklikten oluşan arka planı, gündelik hayat ile bütüncül 

ve tutarlı bir anlatıma ulaştırır. Romanda ana karakterlerin bireysel anlatılarının arasına sıklıkla 

devlet ile toplumun çatışmasıyla alakalı gelişmeler girer. Anlatı zaman olarak şimdiye 

odaklansa da hatırlanan zaman en az yirmi otuz yıl öncesine, şimdiki zamanda deneyimlenen 

sosyal gerçekliğin tarihsel oluşum süreçlerine uzanır. 

Bu metinde, kitapta okuyucuya sunulan toplumsal cinsiyet rolleri Türkiye 

modernleşmesinin cinsiyet rejimine yansımaları ve mekânsal olarak dönüşümleri açısından 

incelenecektir. Toplumsal cinsiyet rollerinin mekânla beraber incelenmesindeki temel amaç 

modernleşme ideolojisiyle ortaya çıkan toplumsal dönüşüm süreçlerinin, belirsiz ve güvensiz 

olarak tanımlanabilecek bir ortamda farklı kadınlıklar ve mekânlar özelinde etkilerini daha 

detaylı analiz edebilmektir. Böylelikle, kadınların deneyimlediği ezilmişlik, sosyal dışlanma, 

güvencesizlik ve kısıtlanmışlık gibi konuları değerlendirmeye almaktır. Romanda farklı 

toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlikleri ile temsil edilen karakterlerin beklentilerinin sosyo-

politik gerçeklikler ile çatışıyor oluşu sosyolojik ilgileri çekebilir. Roman karakterlerinin farklı 

mekânlardaki deneyimleri toplumsal cinsiyete göre şekillenir. Fakat bu deneyimlerin 

farklılaşması mekânsal değişimlerle sınırlı kalmaz. Farklı karakterler aynı mekânlarda farklı 

sınırlara ve davranış kodlarına tabii olduklarından aynı mekânda olsalar dahi aynı deneyimi 

yaşamazlar. Ben bu makalede modernleşme süreci bağlamında çeşitlenen ideal kadın 
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temsillerinin toplumsal bağlama nasıl yansıdığının ve romandaki kadın karakterlerin ataerkil 

düzen içerisinde kendilerini nasıl inşa ettiklerinin üzerinde duracağım. 

Çalışmada, temel olarak “dilin nesnesi” olmaya indirgenmiş ve “edilgen bir konuma 

düşürülmüş kadınların” (Irzık ve Parla, 2004: 8) toplumdaki deneyimlerine ve gündelik 

hayattaki sorunlarına odaklanan bir okuma geliştirme amacı güderek “feminizmin ataerkil 

toplumla yaşadığı çatışmayı” (Çayırcıoğlu, 2022: 50) odağına alan bir feminist edebiyat 

eleştirisi geliştirilmiştir. Bu anlamda metin sanatsal veya estetik bağlamda bir edebiyat 

eleştirisi sunmayı hedeflememektedir. Bunun yerine, toplumsal gerçekliğin yansıtıldığı bir 

edebi metinden hareketle toplumsal ilişkileri romanda şekillendirilen kadınların 

perspektifinden incelemeye çalışır ve bu yaklaşımla hem eleştirel bir okuma deneyimine kapı 

aralar hem de feminist metodolojiye dair tartışmalardan beslenir. 

Bu çalışmada Üç Beş Kişi romanının seçilmesindeki temel neden toplumsal ve tarihi 

gerçekliklerle bağlantılı olarak sunulan anlatının metinde kadınların deneyimindeki 

farklılaşmalar üzerinden pekiştirilmesidir. Bu metin edebi olanaklar dahilinde farklı kadınların 

deneyimini estetik bir biçimde okuyucuya anlatmakla kalmaz, aynı zamanda kadınların özel 

ve kamusal alanlardaki toplumsal süreçlerinde var olan ataerkillikten kaynaklanan güçlükleri 

de aktarır. Makalede Türkiye’nin modernleşme sürecinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 

nasıl yeniden üretildiği, romandaki kadın karakterlerin toplumsal cinsiyete ilişkin beklenti ve 

rollerinin kent ve taşra ikiliğine göre nasıl değiştiği tartışmaya açılacaktır. Fiziksel alanlarda 

toplumsal cinsiyet performanslarının ve toplumsal cinsiyet beklentilerinin temel olarak 

Türkan, Kardelen, Deniz ve Kısmet karakterlerinin deneyimleri üzerinden incelenmesinin 

sebebi ise bu kişilerin deneyimlerinin, diğer karakterlere kıyasla mekânsal dönüşümler ve 

farklılaşan sosyal bağlamlar üzerinden okunmaya müsait olmasıdır. 
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Toplumsal Cinsiyet ve Modernleşme 

Hayatın her alanında bireylerin deneyimlediği toplumsal cinsiyet kimlikleri sadece 

öznelerin hayatını düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal hayatın getirdiği normlar ve 

değerler ile bireylerin hayatını şekillendirir. “Kadın ve erkek olmak, doğal ve doğuştan olarak 

adlandırılırken, kadınlık ve erkeklik ise toplumsallaşma süreci ile beraber kültürel bir 

yapılanmaya işaret etmektedir” (Bingöl, 2014: 108). Toplumsal cinsiyet rolleri ve sınırları, 

farklılıklar ve benzerlikler içerir. Bu farklılıklar ve benzerlikler sosyal, kültürel, ekonomik ve 

politik süreçlerle yeniden üretilir. Toplumsal cinsiyet kimlikleri bireysel performanslar 

aracılığıyla üretildiğinden farklı zamanlarda ve kültürlerde farklılık gösterir; zira toplumsal 

cinsiyet kimliği öznelerin performansına dayalı olduğundan birbirinin aynısı kimliklerden söz 

etmek olanaksızdır. Toplumsal cinsiyet kimlikleri hem öznelerin eylemleriyle hem de 

toplumsal süreçlerle hayatın her alanında yeniden üretim halindedir fakat bu esnada kimlikler 

sabit kalmak yerine dönüşür. 

Aksu Bora Batı dışında gerçekleşen modernleşme hareketlerinin “siyasi baskı 

mekanizmalarıyla meşru hale getirildiğinin” altını çizer (2010: 54-55). Siyasi girişimlerle 

kolektif olanı biçimlendiren baskı mekanizmaları, hangi öğelerin yeniden inşa edileceğine ve 

nelerin inşa edilmekte olan bu sistemden dışlanacağına karar verme konusunda yetki sahibidir. 

Bu süreçte toplumdaki birçok etmen gibi, toplumsal cinsiyet rolleri ve sınırları da dönüşüme 

uğrar. Farklılaşan toplumsal cinsiyet ilişkileriyle özellikle kadınlar için yeni konumlar 

belirlenir, böylece kadınlar için açılan bu alanlarda sınırları çizilmiş, büyük şehirlerde ve 

merkezden uzak kentlerde farklılaşabilen toplumsal cinsiyet kalıpları oluşur. Modernleşme ile 

gelen dönüşümler kadınlar için tam anlamıyla özgürleşme sağlamasa da toplumsal 

dönüşümlerin yarattığı modernleşme korkusunu edebi metinler üzerinden takip edebilmek de 

mümkündür. 

Modernleşme süreciyle birlikte kadınların ve erkeklerin rolleri dönüşüme uğrar. 

Özellikle kadınların eğitimindeki değişikliklerle beraber bireylerin hayata karşı beklentileri 
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değişmiştir. Farklılaşan beklentilerin geleneksel toplumsal cinsiyet sınırlarını aşmasından 

doğan çatışmalara kent ve taşranın aynı şekilde dönüşmemesi de eklenince bireyler kendilerini 

alışkın olmadıkları ve rollerin net bir biçimde tanımlanmadığı güvensiz ve belirsiz bir dünyada 

bulurlar. Sancar’a göre hiyerarşik ayrımların ve cinsiyete dayalı eşitsizliklerin olduğu modern 

toplumlarda, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri “modernleşme ile ortaya çıkan diğer eşitsizlikler 

ile iç içe geçerek” var olur (2014: 23). Ayrıca, modernleşme anlayışının genellikle kadının 

kamusal varlığından hareketle kurulması bu yazıda incelenen romanda kadınların 

deneyimlediği zaman kavramının tarihsel gerçekliklerle ve geleceğe içkin tahayyüllerle iç içe 

geçmesiyle beraber sunulur. 

İkili cinsiyet sistemi kadınlar ve erkekler için farklı sınırlarla tanımlanmış normlar ve 

değerler sistemini beraberinde getirmiştir. İnsanların kamusal ve özel alanda “makbul” bireyler 

olarak kabul edilebilmesi için bu gereklilikleri yerine getirmesi beklenir. Bireyler geleneksel 

toplumsal cinsiyet anlayışını yeniden üretecek biçimde davrandıklarında toplum nazarında 

makbul insanlar olarak kabul görebilir ya da bu kalıpların dışına çıktıklarında yargılanırlar. 

Normlar kural ya da yasa gibi çalışmazlar ancak yazılı olmayan, tarihsel ve toplumsal süreçler 

sonucu oluşmuş davranış kalıplarıdır. “Toplumsal cinsiyet normlarının ürettiği gerçeklik 

alanının, idealize edilmiş boyutlarıyla toplumsal cinsiyetin yüzeydeki görüntüsü için arka plan 

teşkil ettiğini söyleyebiliriz” (Butler, 2009: 85). Toplumsal cinsiyete dayalı sınıflandırmalar ve 

ayrımlar bireylerin tarihsel süreç içerisindeki konumlarını beden, söylem ve iktidar ilişkileri 

içerisinde şekillendirirler ve idealize edilen kimlikler yaratırlar. 

Toplumsal cinsiyet normları bireylerin gündelik yaşamlarında tekrarladığı pratiklerle 

yeniden üretilir. Öyle ki, cinsiyete yüklenen normları ve yasakları iktidar ilişkilerinden 

bağımsız düşünmek olanaksızdır. Toplumda var olan iktidar ilişkileri sadece normları ve 

yasakları belirlemekle kalmaz, aynı zamanda kimlerin hangi biçimlerde bu normlara ve 

yasaklara tabi olacağını da belirler. Toplumsal hayatın içinde var olan bir düzenlemeye tabi 

olmak aynı zamanda ancak bu yapıyı düzenleyen ve örgütleyen iktidar tarafından 

özgürleştirilebilmek anlamına gelir. İktidarın normatif düzenlemesine tabii olan öznenin 
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toplumda var olan ve toplumsal süreçlerle yeniden üretilen iktidar ilişkilerinden kurtulabilmesi 

beklenemez, fakat özne ancak iktidarın norm ve yasak ölçeklerine uygun hareket ettiğinde 

özgürleşebilir. Dolayısıyla, birey “iktidarın aracı” haline gelir (Foucault, 2005: 107). 

Toplumsal hayat içerisinde baskılanan kimlikler iktidarın dayattığı sınırlı hareket alanı 

içerisinde geliştirdikleri stratejilerle özgürleşmek için mücadele ederler. Buna karşın, ulaşılan 

özgürleşme ön koşul olarak bireylerin iktidarın sınırlarına ve yasaklarına uymasını 

gerektirdiğinden tam anlamıyla bir özgürleşme sayılmaz. Bu özgürlük alanının ne kadar 

esneyebileceği veya bu özgürlük alanından hangi koşullar ile faydalanılabileceği yine iktidarın 

hegemonik söylemleri ve pratikleri doğrultusunda kurulur. 

Toplumsal Cinsiyet Normlarının Sınırlarında: Öznelerin Deneyimleri 

Romanda Türkiye modernleşmesi sürecinde yaşanan sosyal reformların dönüştürmeye 

çalıştığı ideal kimlik inşalarının, toplumda var olan cinsiyet rejimleriyle ve toplumsal cinsiyet 

kurguları ile örtüştüğünü gözlemlemek mümkündür. Modernleşme sürecinde kadın öznelerin 

toplumsal hayata dahil olma isteği ve bağımsızlık arzusu, kadınları sınırlayan ve kontrol eden 

eril politikalarla çatışabilir. Buna ek olarak, kadınlar üzerinde etkili olan ve ataerkil sistemin 

bir uzantısı olan politikalar toplum tarafından uygulanan denetleyici ve kontrol edici pratiklerle 

sınırlı kalmaz. Aynı zamanda ataerkil iktidar ilişkileri tarafından şekillenmiş sosyal 

gerçeklikler de kadınlar üzerinde sistematik bir baskı yaratır. Böylelikle toplumsal süreçlerle 

yeniden üretilen eşitsizlikler kadınlara dayatılan ideal kimlik kalıplarının meşrulaştırılmasına 

sebep olarak kadınların üzerinde tahakküm kurar. 

Bu tahakkümün ortaya çıkarttığı sonuçlardan bir tanesi karar alma süreçlerindeki 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Kitaptaki kadın karakterlerden kendi seçimlerini yapmaları 

değil, başkaları tarafından alınmış kararlara uyum sağlamaları beklenirken bu durum erkek 

karakterler için geçerli değildir. Aksine, erkek karakterler kendi tercihlerini yapabildiğinde 

takdir edilir. Kitapta diğer karakterler tarafından ideal bir erkek olarak tanımlanan Ferit 

Sakarya için söylenen “nefis bir adam… bildiğim taşralı zenginlerden hiçbirine benzemiyor… 
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fakat… çok tehlikeli… öyle ele avuca kolayca sığacaklardan değil. Bütün tercihlerini kendisi 

yapmış” (Ağaoğlu, 2014: 207) sözleri kendi tercihlerini yapmasıyla toplum tarafından 

beğenilişini aktarır. Diğer taşralı zenginler ve Ferit Sakarya arasında yapılan kıyaslama sonucu 

ortaya çıkan farklılıklar aracılığıyla diğer karakterler tanımlanmaya ve toplumsal düzen inşa 

edilmeye başlanır, “kadınlar erkeklerin ilişki ağının dışında” tanımlanır (Kandiyoti, 1997: 35). 

Erkeğin kendi tercihlerini yapabiliyor olması ideal bir özellik olarak onu diğer kişilerin 

önüne geçirirken tercih yapma ve karar alma özgürlüğü kadınlara sunulmaz. Kadın ikinci cins 

olarak erkeğe referansla tanımlanır, “erkek doğrudan ya da dolaylı olarak evrene kendi 

cinsiyetini vermek istemiş görünmektedir” (Irigaray, 2006: 31). Hayatın çeşitli veçhelerinin 

erkekler tarafından düzenlenip denetlendiği bir toplumsal düzende kadın özneler kendilerine 

biçilen kimliklerin ötesine geçebilmek için mücadele etmek zorunda kalır. Bundan dolayı 

kadınlardan kendi tercihlerini yapmalarından ziyade erkeklerin sunduğu teklifleri 

değerlendirmeleri ya da onlara uyum sağlamaları beklenir. 

Eskişehir’de yaşayan Türkan Hanım ve kızı Kısmet dönemin toplumsal cinsiyet 

normlarını kabullenerek yaşamaktadırlar çünkü toplumsal cinsiyet normlarına uymamaları 

halinde toplumsal düzlemde birtakım yaptırımlara maruz kalırlar. Türkan Hanım iyi bir eş, 

sorumluluk sahibi bir anne ve becerikli bir ev hanımı olma gayesiyle genellikle evin içinde 

vakit geçirir. Türkan Hanım günlük hayatında evin içinde tekrarladığı eylemler aracılığıyla 

makul bir eş ve iyi bir anne olmaya çalışır. Bu amaca ulaşmak içinse kendisi gibi küçük 

şehirlerde yaşayan kadınlar belirlenmiş toplumsal cinsiyet normlarını takip eder. Gün içinde 

evin dışına, örneğin çarşıya veya gezmeye çıksa bile “dış dünyada” evde olduğu kadar rahat 

hissetmeyip vaktinin çoğunu evde geçirmek ister. Bu isteğinin arkasında yatan nedenlerden 

biri kamusal alanda kadınlık kimliğini yeniden üretebileceği araçlardan yoksun olmasıdır, zira 

kamusal alan kadınlıktan ziyade erkeklik rollerinin sergilendiği bir ortamdır. Bu ortamda 

kendisini özgürleştirecek araçlara erişemez ve kendi toplumsal cinsiyet kimliği için belirlenmiş 

sınırlara geri döner. Türkan Hanım için eve dönmek ile ahlaklı olmak aynı şeydir: “İyi aile 

terbiyesi almış bütün gençler, sonunda evlerine, yurtlarına dönerler” sözleriyle Türkan Hanım 
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eve dönmeyi idealize eder (Ağaoğlu, 2014: 176). Sadece evin içinde mutlu olan Türkan Hanım 

burada kendisini oyalayabilecek şeylerle meşgul olur: “Her üç yılda bir, bu odanın eşyaları 

değişir. Eski ceviz takımından sıkılıp formikaya bel bağlamıştı” (a.g.e.: 132). Dışarıda 

demlenen çayları beğenmeyen, insanların sohbet edişini mutsuz bir suratla dinleyen Türkan 

Hanım için evi, kendisine sürekli yeni bir iş bulabileceği ve bu işlerle meşgul olabileceği bir 

mekândır. 

Özel alan ve aile içi ilişkiler kadınların erkeklerin yanında ikincil konumda olduğu 

ataerkil ilişkileri takip edebileceğimiz alanlardır. Hane içi ilişkiler kadınların ikincil ve ezilmiş 

konumunu yeniden üretir. Eril tahakkümün hali hazırda var olan meşruiyeti ise bireylerin 

toplumdaki toplumsal cinsiyet hiyerarşisini sorgulamasını zorlaştırır. Bunun yerine, kadınların 

eş ve anne rolleri ile bu kimliklerin getirdiği sorumlulukları doğal ve olması gereken 

durumlarmış gibi gösterir. Dolayısıyla kadınların geçerli ve kabul gören kimliklere sahip 

olabilmesinin yolu iyi bir eş ve anne olup, Kandiyoti’nin ifadesiyle (1988) “ataerkil pazarlık” 

mekanizmalarını kullanmalarından geçer. Ev ve aile kavramları kadınları kısıtlayıp belirli 

birtakım rollere hapsetse de kadınların toplumda kabul görebilmesinin yolu onları hapseden bu 

ev ortamında sergiledikleri eylemlerdir. Kitapta mekân olarak en çok evin kullanılması tesadüf 

değildir. 

Türkan Hanım’ın kızı Kısmet ise kendi kararlarını alabilecek otonomiden yoksun 

olmasına rağmen bunu elde edebilmek için mücadele etmeye devam eder. Bu otonomiyi elde 

edene kadar ailesinin onun için uygun gördüğü kararları uygular. Bu yönüyle edilgen bir 

karakter sergiler ve çoğunlukla toplumsal cinsiyet normlarına uygun davranır. Ailenin kız 

çocuğu Kısmet’in ilerde iyi bir eş ve anne olması beklenirken Türkan Hanım oğlu Murat’ı 

ailenin geleceği için güvence olarak görür. “Anne-oğul ilişkisi hayati bir önem taşır ve anne 

gelecekteki güvencesi olarak gördüğü oğlunu kayırır” (Kandiyoti, 1997: 79). Romanda 

Kandiyoti’nin de ifade ettiği gibi geleceğin güvencesi olan kız değil erkek çocuktur. Türkan 

Hanım ayrımcı tavır ve kararlarıyla Kısmet’in birey olup kendi ayakları üzerinde durmasını 

engellerken, Murat için parlak bir gelecek tahayyül eder. 
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Türkan Hanım’ın erkek çocuğunu güvence olarak görmesinde birkaç faktörden söz 

edebiliriz. Bunlardan en önemlisi kadınların emek ürettiği bağlamın çoğunlukla kamusal alan 

değil özel alan olmasıdır çünkü kadınların toplumsal normlarda ekonomik hayata dahil olması 

değil, ev işlerini yapmaları beklenir. Kadınlar eğitim almaya başlamış olsalar bile aldıkları bu 

eğitim çalışmak için değil, ileride kuracakları aileye fayda sağlayabilmek içindir. Örneğin 

romanda Kısmet çalışmak ve bir işe yaramak istediğini söylediğinde annesi tarafından tepki ile 

karşılaşır: “Evinde işe yararsın kızım. Biz seni Meslek Lisesi’ne iyi bir ev kadını olasın diye 

gönderdik. Meslek sahibi olup dükkân açasın, terzilik, çiçekçilik, pastacılık yapasın diye değil” 

(Ağaoğlu, 2014: 234).  

Bu dönemde yaşanan modernleşme hareketleri sanayileşme ve eğitim reformları ile 

kendisini gösterir. Devlet tarafından denetlenen ve yönetilen modernleşme süreci toplumsal 

bağlamda yeniden yapılanmayı, ideolojik dönüşümleri ve arada kalmışlıkları da beraberinde 

getirir. Eğitim de bu modernleşme hareketleriyle yeniden yapılandırılan alanlardan bir 

tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla beraber eğitim ulus inşasında önemli bir kurum 

haline gelmiştir ve modernleşme sürecinde ‘geleneksellikten arınma’ yolu olarak görülmüştür. 

Ayrıca, Özdemir ve Beltekin’e göre (2012) yeni bir toplum tasarımı yapabilmek için tasarlanan 

toplumun ideolojisini üretebilecek yeni bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulur. Örneğin 

cumhuriyetin kuruluşunun ardından bu dönemde kızlar ve erkekler ilk kez aynı sınıflarda 

okutulmaya başlanır, bu da Türkiye’nin geleneksellikten arınmak ve modernleşmek amacıyla 

attığı adımlardan bir tanesidir. Kitapta da Kısmet’in Kız Meslek Lisesi’nde eğitim alması 

bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. 

Dönemde yaygın olan Kız Meslek Lisesi eğitim programı kız öğrencilere kadınlık 

rollerini öğretmeye ve ev içi alanda yapılacak işleri öğretmeye odaklı bir sistemdir. Kadınlara 

verilen geleneksel eğitim onların toplumsal cinsiyet rollerini sergileyebilmesine, tıpkı romanda 

da olduğu gibi yemek yapma ya da elişi öğrenme gibi kadınlıkla özdeşleştirilen becerileri 

kazandırmaya yönelik bir eğitimdir. Bu dönemde kız çocuklarını bu liselere gönderen birçok 

aile kızlarının ileride makbul birer ev hanımı, eş ve anne olmalarını istediği için bu tercihi 
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yapar; Kız Meslek Lisesinin eğitim programının ev ve aile hayatı için gerekli donanımı 

sağladığını düşünürler. Böylelikle kız çocuklarının aldığı eğitim mesleği için değil ileride 

kuracağı ailesi için olmuş olur. 

Kısmet’in ailesi kız ve erkek çocukların aynı ortamda eğitim almasına olumlu bakmaz. 

Türkan Hanım çağdaş eğitimi tamamen yok saymaz ancak kızının bundan faydalanmasını 

tercih etmeyerek, yukarıda da bahsedildiği gibi kızı ve oğlu arasında bir çifte standart uygular. 

Bunun sonucunda Kısmet hem daha yenilikçi bir sistemle eğitim verilen bir kurumdan değil 

Kız Meslek Lisesinden eğitim alır, hem de belirli bir mesleki donanıma sahip olmasına karşın 

annesinin onayı olmadığı için bu birikimi kendisini özgürleştirebilecek bir ekonomik araca 

dönüştüremez. Kısmet’in annesi Türkan Hanım kızının dikiş, nakış, pastacılık gibi dersler 

aracılığıyla aile hayatına hazırlanmasını; kendisi gibi iyi bir anne olmasını ister fakat bu 

faaliyetleri yalnızca ev içinde yani özel alanda yapmasını istediğinden Kısmet kendi ayakları 

üzerinde duramaz ve hayatını kendi seçimleri doğrultusunda yönetmekte güçlükler yaşar. 

“Kısmet, otuz yılı aşkın hayatında hiçbir şey yapmadı… Hiçbir şey yapmadığı halde, pek çok 

şeyi kötü yapan yalnız kendisiymiş, bundan ötürü de, bütün o kötü şeylerin hesabı kendisinden 

sorulacakmış gibi bir ürküntü, çekiniklik içinde yaşamıştır” (Ağaoğlu, 2014: 252). 

Kısmet’in erkek kardeşi Murat ise annesinin çağdaş eğitimi erkekler için gerekli 

görmesi nedeniyle üniversiteye gitmektedir. Üniversite eğitimi romanın geçtiği dönemde 

yaygınlık kazanmaya başlamıştır ve modernleşmenin getirdiği kazanımlardan bir tanesi olarak 

görülmektedir. Fakat tüm bu dönüşümlerden kadın ve erkek bireyler tarafından eşit olarak 

faydalanılamadığı unutulmamalıdır. Kitapta da olduğu gibi, uygulanan politikalar ve toplumsal 

dönüşümler belirli bir azınlığa, şehirli orta üst sınıfa ve çoğunlukla erkeklere ulaşmanın ötesine 

geçmekte zorlanır. 
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Evlilik ve Aile 

Kitapta evlilik ve aile kurumları iki farklı kadın prototipi üzerinden aktarılır. Bunlardan 

ilki yeni kurulmuş cumhuriyetin ulaşmayı hedeflediği değerler doğrultusunda çağdaş bir 

eğitimden geçmiş, ekonomik bağımsızlığa sahip, kendi ayakları üzerinde durabilen kadındır. 

İkincisi ise geleneksel bir eğitim almış, ekonomik bağımsızlığı olmayan ve ailesine bağlı olarak 

yaşamını sürdüren, kararlarını verirken ailesinin istekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda 

kalan kadındır. Fakat bu kadın karakterler bu kalıpların dışına çıkarak varoluş mücadelesi 

verirler ve özgürleşmek için çaba harcarlar. 

Türkan Hanım kitapta geleneksel olanın temsilcisi olarak evliliği dirliğin ve düzenin 

devamı olarak yorumlar, nitekim kendisi de evlenme çağı geldiğinde toplumsal statüsüne 

uygun bir eşle evlenip aile kurmuştur. Türkan Hanım ailesinin içinde çıkan anlaşmazlıkları 

çözmeye ve aile üyelerinin mutluluğunu sürdürmeye çalışır. Türkan Hanım’ın kızı Kısmet ise 

evlenme zamanı geldiğinde ailesinin uygun gördüğü biriyle evlendirilir ve bu konuda itiraz 

edemez. Zaten oldukça kısıtlı alanlarda varlığından söz edilebilecek otonomisi evlendikten 

sonra tamamen yok olur ve Kısmet eşi üzerinden tanımlanmaya başlar. Kısmet evlenerek kendi 

özne olma hali üzerine tahakküm kurup onu otoritesi altına alacak bir eril öznenin sembolik 

iktidarına maruz kalır. Kısmet’in eşinin Kısmet için söylediği “Onu başka hiçbir erkeğe 

bırakmak istemezdim. Onun sahibi bendim” sözleri Kısmet’in özne olma durumunu değil, 

birisine ait olmasını ön plana çıkartır (Ağaoğlu, 2014: 41). İktidarı oluşturanın ve bu iktidara 

tabi kılınanın karşıtlığından yola çıkılarak tanımlanan sosyal ilişkiler doğal olarak eşitsiz 

ilişkileri beraberinde getirir. Erkek ve kadın öznelerin felsefenin soyut sahasındaki simgesel 

iktidarlarının arasındaki hiyerarşisinin gündelik hayatın gerçekliğine tesir etmesi ve bir 

karşıtlıklar düzeni üzerinden toplumsal yaşamı düzenlemesi sonucu “eril tahakküm” ortaya 

çıkar (Bourdieu, 2014: 7-8). 

Kısmet’in kimliği onun aile kurumu içindeki yerine, sosyal alandaki görünürlüğü ise 

birinin eşi olmasına indirgenir ve Kısmet hem sembolik anlamda hem de sosyal hayatın 
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gündelik işleyişi içerisinde eşinin ürettiği tahakküm ilişkilerini deneyimler. Evlilik kurumu 

içerisinde erkek özne tarafından kadın partnere doğrudan ya da dolaylı olarak uygulanan 

sembolik şiddet sadece soyut bir düzlemde değil, bedensel ve fiziksel anlamda da etkisi olan 

bir güçtür. Zira kadınlar evlenerek toplum gözünde makbul sayılsalar ve böylece kamusal 

alanda daha özgür hareket edebiliyor olsalar da bu özgürlüğün de belirli sınırları vardır. 

Kısmet ancak boşandıktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşur ve bunu kendini 

gerçekleştirme süreci olarak tanımlar. İstanbul’a taşınıp elinde bulunan ufak ekonomik birikimi 

kullanarak kendisi için yeni bir hayat inşa eder: “Kısmet, yavaş yavaş kendi atölyesini kurdu 

sonra. Yanında çalışan birkaç kişi oldu. Küçük, şirin bir evi oldu. Pencereleri denizi gördü. Bu 

pencerelerin önünde yeni çiçek saksıları oldu” (Ağaoğlu, 2014: 332). Nitekim, Kısmet’in yeni 

hayatını kurabilmesi kolay olmamıştır çünkü boşanma kararı alırken çevresinde bu kararı 

destekleyecek kişiler yoktur. Kısmet’in boşanması kendi tercihi olsa da bir kadının kişisel 

olarak aile ile alakalı bir karar alması romanın bağlamında toplumsal meşruiyet kazanmamıştır. 

Bu kararı alırken tek başınadır: “Kısmet, bu konuda kararı tek başına vermeliydi. Ama 

evlenirken kararı tek başına veren ben değildim, demek isterdi Kardelen’e. Boşanmayı 

gerçekten istemediğini sanmasından korkmuştu” (a.g.e.: 129). Bu alıntıdan da anlaşılabileceği 

gibi, Kısmet tek başına boşanma kararı alırken toplumdan ve ailesinden gelebilecek tepkilerden 

korkar. 

Romanda düzene en karşı olarak temsil edilen karakter olan Kardelen ise dönemin 

politik atmosferinden diğerlerine göre daha çok etkilenir. İçinde bulunduğu sosyalist 

mücadeleden yorulduğunda bu yükü paylaşabilmek amacıyla devrimci bir işçiyle evlenir. Bu 

durum düzen karşıtı olarak temsil edilen bir karakterin bile toplumda bir norm olarak 

deneyimlenen evlilik kurumuna çok uzak olmadığını kanıtlayan nitelikte bir örnektir. Ancak 

Kardelen evlenmiş olsa da diğer karakterlere kıyasla evlilik ona açıktan dayatılmamıştır. 

Aksine, Kardelen kendi isteği ile ve sosyal çevresi aracılığıyla tanıştığı, hayat görüşüne uygun 

biriyle evlenmiştir. Kardelen’in deneyiminde evlilik geleneksel bağlamda aile büyüklerinin 
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onayı ve yönlendirilmesi ile gerçekleştirilen bir aile kurma süreci olmaktan çıkıp kendi hayatı 

için, kendisinin aldığı bir karar olmuştur. 

Kardelen ve Kısmet ile karşılaştırıldığında farklı bir profil çizen Deniz ise daha yüksek 

eğitimlidir ve uzun süre büyükşehirde yaşamıştır. Fakat sahip olduğu eğitim sayesinde kendi 

ayakları üzerinde durabilen ve ekonomik özgürlüğü olan bir kadın olmasına karşın Deniz bile 

toplumsal olarak kabullenilmiş normları yıkarak kendi kimliğini ve isteklerini yaşamakta 

zorlanır, ancak zaman zaman toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıkan eylemlerde bulunabilir. 

Örneğin, toplumda hâkim olan kabulleri düşünmeden bir erkeğe evlenme teklifi eder ve bunun 

sonucunda bir tepki ile karşılaşır: 

“Benimle evlenir misin?” diyemiyor, buna yüzü tutmuyorsa, -suç bende mi, toplum 

iyi gözle bakmıyor- ekonomik özgürlüğün, işin, falan fıstığın olmuş neye yarar? 

Doğrusu erkekler seçilmekten de çok hoşlanıyorlardı, ama bu ancak öz benliklerini 

daha doygun duydukları içindi. Yoksa, böyle kadınlarla evlenmek istemezlerdi. 

Onlarla göğüsleri kabararak sevinç içinde yatar, sonra bir kaşları havada, çeker 

giderler… (Ağaoğlu, 2014: 218). 

Buradan da anlaşıldığı gibi Deniz, erkeklerin bir kadın tarafından seçilmekten 

hoşlanmalarının arkasında beğenilmekten zevk almalarının yattığını düşünür. Erkekler buna 

rağmen Deniz gibi ekonomik özgürlüğe ve bağımsızlığa sahip kadınlarla evlenmek istemezler. 

Buna ek olarak, Deniz gibi beğenisini ifade edebilen ve kendi hayatına dair kararlar almak için 

adım atmaktan çekinmeyen kadınlar toplum tarafından kabul görmezler. Deniz’in “aileye 

sonradan katılan en özgür kadın” olarak tanımlanması buna örnektir (a.g.e.: 13). Farklılıklarına 

rağmen romandaki tüm kadın temsilleri için söylenebilecek olan şey, aile ve evliliğin 

kadınların otonomilerini yok ettiği ya da zaman zaman sekteye uğrattığıdır. Romanda kadınlar 

güçlerinin farkına varabilmek ve özgürlüğe kavuşabilmek için mücadele ederler. Kısmet’in 

boşanma kararını tek başına verebiliyor olması bir özgürleşme hikayesi olarak da okunabilir 

ve ataerkil tahakküm ilişkilerinin belirleyiciliğinin yeniden sorgulanmasını gerektirir. 
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Kent ve Taşra İkiliği 

Toplumsal cinsiyete ilişkin normların ve değer yargılarının sabit olmadığına 

değinmiştim. Toplumsal cinsiyet normlarının farklılaşmasının sebeplerinden bir tanesi 

mekânsal değişimlerdir. Farklı mekânlarda farklı normatif kodlar olabilir, cinsiyetler için 

belirlenmiş davranış kalıpları özellikle kadınlar üzerinde baskı kurarak ideal ve makbul olanı 

şekillendirir. Kadın karakterlerden biri olan yukarıda bahsettiğim Deniz’in taşra için 

tanımlanmış ve idealize edilmiş makbul kadın kimliğinden çıkışı şu alıntıda anlatılır: “Deniz 

… Kütahya’da bile lokantalara yalnız girebiliyor. Çok canı isterse bir kadeh içki bile 

ısmarlarmış. Rakıyı öyle, herkes anlamasın diye, susuz musuz içmezmiş, apaçık, beyazlatarak 

içermiş” (Ağaoğlu, 2014: 317). Kadınlar ve erkekler için hali hazırda farklılaşmış davranış 

kalıpları mekânsal olarak da farklılık gösterir. Dolayısıyla kent ve taşra mekanları aynı kişi için 

bile farklı normatif kodları beraberinde getirebilir. Her iki ortamda da özellikle kadın öznelere 

ait bedenlerin hareketliliği, toplumsal normlarla belirlenir. 

Kitapta modernist inşa süreci, cumhuriyetin kurulmasının ardından dönüşen toplumda 

bireylerin eğitim, yaşama biçimi, gündelik hayat gibi alanlarda deneyimlediği farklı süreçleri 

gözler önüne sermek amacıyla kent ve taşra kavramlarının oluşturduğu zıtlıklar üzerinden 

aktarılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşu ile gerçekleşen devlet feminizmi projesinin öznesi şehirli 

ve sosyal olarak aktif ama aynı zamanda evinde de itaatkâr olan kadın kimliği üzerinden 

idealleştirilerek taşrada yaşayan kadın bu kurgunun dışında bırakılmıştır (White, 2003: 146-

147). Üç Beş Kişi’de İstanbul ve Ankara Türkiye modernleşmesinin başladığı ve geliştiği ana 

kentler olarak resmediliyorken Eskişehir modernleşmenin sınırlarının ana şehirleri aşarak 

farklı bölgelere yayılması sonucu yeni gelişmeye başlayan bir bölge olarak betimlenmiştir. 

İstanbul ışıltılı dükkânların uzun caddelerde sıralandığı, modernleşme sürecinin devam ettiği, 

insanların renkli vitrinlere bakarak gezdiği bir yerleşim yeri olarak tasvir edilirken Eskişehir 

sanayileşme hareketleri sonrası canlanmaya henüz yeni başlayan bir tarım alanıdır. Eskişehir 

ili onu deneyimleyen kentli ve taşralı karakterler için farklı anlamlarla yüklüdür. Örneğin orada 

doğup büyümüş Türkan Hanım’a göre şeker fabrikasını, hava üssünü, üniversiteyi ve cer 
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atölyesini içinde barındıran bir yer olmasına karşın eğitimini Eskişehir dışında tamamlamış ve 

romanda çağdaş bir kadın karakter olarak sunulan Deniz’e göre Eskişehir “geceleri geçen 

trenler ve yan yana sıralanmış dükkânlar” gibi basit şeylerden ibarettir (Ağaoğlu, 2014: 166). 

Bu betimleme mekânların insan üzerindeki etkileri ile bir araya gelir. Modernleşme 

sürecinde Türkiye toplumunda insanların yaşadıkları mekânlar onların hayata bakışını, 

ideolojik söylemlerini ve pratiklerini, toplumsal cinsiyet rolleri konusundaki tutum ve 

anlayışlarını belirleyerek kent ve taşra bağlamlarını ayrıştırabilir. Bu ayrışmanın sonucunda, 

geleneksel kadınlık ve erkeklik rollerinin uygulanma süreçlerinde farklılaşmalar meydana 

gelebilir ancak bu dönüşüm bir anda meydana gelen bir dönüşüm değildir. Daha ziyade, 

modernleşme sürecinin de etkileriyle beraber gündelik hayat pratiklerinin değişmesiyle uzun 

bir zaman dilimine yayılarak ortaya çıkar. 

Bölge olarak taşranın ve taşrada yaşayan karakterlerin beklentilerinin, modernleşme 

hareketinin başladığı mekân olan büyük şehirlerin ve burada yaşamış eğitim görmüş kişilerin 

perspektifinden değerlendirildiğinde “geri kalmışlık” olarak değerlendirilir. Zira taşra kelime 

anlamı olarak dışarıda kalmışlık ve uzaklık ifade eder. Narlı (2013) taşra kavramını 

tanımlarken asıl üzerinde durulan kavramın merkez olduğunu iddia eder. Taşra kavramının 

merkezden yola çıkarak tanımlanmasının sebebi ise modern zihniyet yapısının karşıtlıklardan 

faydalanarak kavramları kategorize etme özelliğidir. Romanda taşra kavramı Narlı’nın 

eleştirisine örnek oluşturacak biçimde, toplumsal dönüşümün ve çağdaşlaşmanın başladığı 

merkezden uzakta kalan bölge olarak yansıtılmıştır. Fakat öte yandan, romandaki mekânlar ve 

karakterler üzerinden net sınırlarla belirlenmiş çağdaş ve geleneksel prototipleri çıkartmak 

oldukça güçtür çünkü zıtlıkların arasında var olan sosyal etkileşim, farklılıkları birbirinden 

etkilenebilir ve birbirini etkileyebilir hale getirir. Etkileşimden doğan çatışmalar ise modern 

zihin yapısının çalışma prensibine uygun olarak ikilikler üzerinden anlam kazanır. 

Deniz taşradan kente okumaya gitmiştir, böylece farklı ideolojilerle tanışma olanağı 

bulmuştur. “Kent siyasal oluşumların ve ideolojilerin gelişip beslendiği bir mekȃndır” (Dinç 
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ve Coşkun, 2013: 149). Kent ortamında kendisini özgürleştirebilen Deniz, taşraya döndüğünde 

benzer özgürlüklere sahip olarak hareket etmek istese de taşranın normlar ve değerler 

sisteminin sınırları oldukça farklıdır. Beden iktidarın söyleminin taşıyıcısı ve aynı zamanda 

iktidarın sembolik şiddetinin mağduru haline gelir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde taşra 

kitapta bir baskı metaforu olarak işlevselleşir. Taşradaki kadın özneler şehir ile kıyasla daha 

kısıtlı bir hareket imkânına sahiptir ve yaptıklarından sorumludur. Kandiyoti’ye göre Türk 

modernleşmesi projesi kentli orta sınıf kadınlara fayda sağlasa da toplumun tamamı için etkin 

olamamıştır, kadınlar “kurtarılmış ancak özgürleşememiştir” (1997: 72). Kadınlar kamusal 

alanda görünürlük kazanmaya başlasalar da bunu belirlenmiş kimlikler ve kalıplar dahilinde 

yaptıklarından özgür ve bağımsız özneler olmaktan uzaktırlar. Deniz’in çalışmasının onu 

kimsenin tanımadığı bir şehirde hoş karşılanabilecekken bunun yerlisi olduğu şehirde mümkün 

olmayışı da bu yüzdendir. 

Deniz şehir hayatını deneyimlemiş, hayatının bir kısmında herhangi bir erkeğe bağımlı 

olmadan yaşamış bir kadın olarak ona biçilen bu rolü sergilemekte zorlanır ve şehirdeki 

“özgür” hayatın yerini taşrada sürekli gözlem ve denetim altında olma haline bırakır. Deniz 

toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkmaktan çekinmez ancak bunu yaptığında kendisine gelen 

tepkileri engelleyemez. Dolayısıyla kent ve taşra ortamlarının birbirinden farklı toplumsal 

cinsiyet kodlarının olduğu, bu iki farklı ortamdaki sosyal hayatın ve sosyal ilişkilerinin 

toplumsal cinsiyetin getirdiği sınırlar ve kimlikler aracılığıyla toplumun normatif kodları 

tarafından düzenlendiği söylenebilir. 

Modern dünyada özneye dışarıdan etki eden ve iktidarın ideolojisi ile şekillenen bir 

denetim mekanizması bulunduğundan üretilen özgürlük söylemleri birer özgürlük yanılsaması 

olmaktan öteye gidemez (Köse, 2016: 182). Toplumsal cinsiyet kavramı sosyal düzen 

inşasında özellikle kadınlar üzerinde simgesel şiddet uygulayarak kent ve taşra bağlamlarında, 

farklı yollarla da olsa bireylerin hayatı üzerinde belirleyici rol oynar. 
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Sonuç Yerine: Edebiyat ile Toplumsal Olanı Anlamanın İmkanlarını Aramak 

Adalet Ağaoğlu’nun Üç Beş Kişi romanı karakterlerin yaşamından kesitler sunması 

sayesinde kadın karakterlerin toplumsal normlarını deneyimleme biçimlerini ve bunların 

getirdiği baskılara karşı geliştirdikleri stratejileri anlamamıza olanak sağlar. Ayrıca, kadın 

karakterlerin deneyimlerinin bağlamsal olarak değişmesi ve dönüşmesi aracılığıyla kentte veya 

taşrada sabit bir deneyimin varlığından ziyade farklı deneyimler olduğunu anlarız. Romandaki 

karakterler ve mekânlar geleneksel ve modern olmak üzere iki prototipi sembolize eder. 

Eğitimli karakterler ve büyük şehirler genellikle modern ve yenilikçi olan bir zihin yapısını 

temsil ederken; eğitim düzeyi görece daha düşük olan karakterler ve büyük şehirlerle 

kıyaslandığında taşra olarak nitelendirilen iller geleneksel olanı simgelerler. 

Bu ikilikler makalede kadın temsilleri ve mekân temsilleri olmak üzere iki temel 

bağlamda incelenmiştir. Farklı anlayışlara göre eğitim almış kadın karakterlerin yaşam 

pratiklerinin, hayata dair beklentilerinin, ideallerinin ve fikirlerinin farklılaştığı görülmüştür. 

Bu farklılaşma romanda modern olan ile geleneksel olanın ikiliği üzerinden yansıtılmıştır. 

Modern eğitim almış ve büyük şehirlerde yaşayan kadın karakterler, taşrada yaşayan ve eğitim 

seviyesi düşük kadın karakterlerle karşılaştırıldığına kamusal alanda ve özel alanda görece 

özerk bir hareket alanına sahiptir, ekonomik bağımsızlıklarının olması daha olasıdır, kendi 

hayatlarına dair karar alma şansları daha yüksektir. 

Geleneksel anlayışa uygun eğitim alan ve taşrada yaşayan kadın karakterler ise kamusal 

alana çıktıkları andan itibaren gözleniyor ve denetleniyor olmanın yarattığı baskıyla özgürce 

hareket edemezler. Özel alanda, yani aile içinde gerçekleşen sosyal ilişkilerde de toplumsal 

cinsiyet normlarının gerektirdiği eylemlerde bulunurlar. Bundan dolayı ailenin diğer üyelerine 

hizmet eden ve önemli konular hakkında söz söyleme hakkına sahip olmayan yalnızca alınan 

kararları uygulayan edilgen konumdadırlar. Cumhuriyetin kuruluşu ile beraber gelen eğitim 

reformu, kadınların oy hakkı, kanun önünde kadın ve erkek eşitliği gibi dönüşümler ülkenin 

her yerinde aynı düzeyde etkili olamamıştır. Kitabın geçtiği 1970’li yıllarda özellikle taşra 
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bölgelerinde karma eğitim hala tercih edilmemektedir ve kızların erkeklerden ayrı olarak 

eğitim alıp domestik işleri öğrendiği okullar daha popülerdir. Modernleşme hareketinin 

arzulandığı hızda ilerleyememesi, geleneksel olanı daha tercih edilebilir kılarak kadınları ezen 

ve belirli sınırlar içinde tutan normların ve değerler sisteminin yeniden üretilmesine sebep 

olmuştur. 

Sonuç olarak, modernleşme projesi ile kadınların tam anlamıyla bir özgürlüğe 

kavuştuğu söylenemez. Romandaki kadın karakterler hem kent hem de taşrada toplumsal 

baskılara maruz kalır ve birbirinden farklı yöntemleri kullanarak bu baskılarla mücadele 

ederler. Modern bir eğitim almak ve bu eğitim sayesinde çalışma hayatına dahil olarak 

ekonomik bağımsızlık kazanmak kadınları özgürleştiren yegâne yol olmasa da kitapta üzerinde 

durulan dönüşümlerden en önemlisidir.  

Üç Beş Kişi romanında tasvir edilen güvensiz sosyal hayat ile korku ile yönetilen siyasi 

atmosfere rağmen kadınların meselelerinin var olan ana akım tarih anlatısından ve siyasi 

gerçekliklerden farklılaşabildiğini kadınların gerçekliklerini anlatan yapıtlardan öğreniriz. 

Kadınların anlatılarını ve deneyimlerini ele alan metinler “tarihin görünmeyen yüzleri olan 

kadınların görünür kılınmasında, etkin birer fail oluşlarının altının çizilmesinde” önemli rol 

oynar (Çayırcıoğlu, 2022: 184). Kadınlar toplumsal hayatı ve gündelik gerçeklikleri 

erkeklerden farklı olarak, ikincil konumlarının getirdiği ötekileştirme ile deneyimler; 

kadınların hikâyesini anlamaya ve anlatmaya çalışmak ise göründüğünden daha derin edebî 

anlatılara olanak sağlar. Üç Beş Kişi bu anlatılardan yalnızca bir tanesidir. 
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