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                 GİRİŞ 

 

 Bu tezin amacı on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllar arasında İngiltere 

tarafından sömürgeleştirilen ve daha sonra bağımsızlıklarını kazanan Dominika ve 

Nijerya ülkelerindeki sömürgeci izleri sosyal, kültürel, ekonomik ve öncelikle 

(Postcolonial Feminism) Sömürge Sonrası Feminizm bağlamında incelemektir. Biri 

Kreol asıllı İngiliz yazar Jean Rhys ve diğeri Nijeryalı yazar Chinua Achebe 

tarafından yirminci yüzyılda yazılan Voyage in the Dark ve Things Fall Apart 

romanlarındaki kadın karakterler hem kültürel hem de siyasi bağlamda Sömürge 

Sonrası Feminist yaklaşımıyla ele alınacaktır. Bu anlamda yazarların yaşadıkları 

dönemlerde, toplumun kadınlara bakış açısı ve toplumun kadına verdiği roller nesnel 

ölçütlerde ele alınacaktır. Bu amaca ulaşmak için, Jean Rhys’in yaşadığı Dominika 

ve Chinua Achebe’nin doğup büyüdüğü Nijerya ülkeleri sosyo-kültürel anlamda 

incelenecektir.   

              Tarihlerine bakıldığında, İngiltere’nin sömürgesi altında kalan bu bölgelerin 

kültürleri sömürülmüş, siyasal ve ekonomik hegemonyaları ele geçirilmiş ve 

sömürge devletlerdeki kadınlara “Üçüncü Dünya Kadını” etiketi yapıştırılmıştır.  Bu 

yüzden, Üçüncü Dünya ülkelerindeki kadınların hem Batılı kadınlar tarafından, hem 

de erkek egemen toplum tarafından baskı altına alınması sömürge karşıtı feminist 

mücadelenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

 Tezin birinci bölümünde, (Postcolonial Theory) Sömürge Sonrası 

edebiyat kuramı kısaca anlatıldıktan sonra “Batıda feminizm ne anlama 

gelmektedir?”, “Batıda, birinci dünya ülkelerinin söyleminde Feminizm nasıl 
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tanımlanıyor?” ve “ırk, ulus meseleleri, toplumsal cinsiyet, Feminizmi, nasıl 

Sömürge Sonrası Feminizmden ayırmaktadır?” bu soruların cevapları irdelenecektir. 

Sömürge Sonrası Feminizm kuramını tam anlamıyla kavrayabilmek için Feminizm 

kuramını iyi bilmek gerekir. Daha sonra tezin ikinci bölümünde Sömürge Sonrası 

Feminizm kuramı çerçevesinde, Jean Rhys’in Voyage in the Dark romanı 

incelenecek, Karayip toplumunda kadın olmanın Avrupa’da kadın olmaktan ne gibi 

farklılıkları olduğu üzerinde durulacaktır.  

 Kreol asıllı bir İngiliz olan Jean Rhys romanındaki kadın karakteri kendi 

hayatından esinlenerek çizdiği için Jean Rhys’in hayat hikâyesini bilmek önemlidir 

çünkü İngiltere’nin sömürge döneminde Dominika’da büyümüş olan Jean Rhys, 

kadın olmak ile sömürge olmak kavramlarının eşdeğer olduğunu gözlemleyerek 

Voyage in the Dark romanını otobiyografik bir eser olarak sunmaktadır.   

 Tezin üçüncü bölümünde ise Chinua Achebe’nin Things Fall Apart 

romanında, sömürgeciliğin yıkıma uğrattığı Afrika toplumunun direnişi ele 

alınacaktır. Anti-sömürgeci ve anti-emperyalist mücadele özelliği taşıyan Things Fall 

Apart, öncelikle Sömürge Sonrası kuram çerçevesinde incelenecektir. Daha sonra, 

sömürgecilikle mücadele etmiş aynı zamanda erkek hegemonyası altında yaşamış 

olan kadınların tüm sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları Sömürge sonrası kuram 

çerçevesinde incelenecektir. 

 Tezin sonuç bölümünde ise iki yazarın yaşadıkları dönemler göz önünde 

bulundurularak sözü edilen romanların hangi koşullarda yazıldığı ve bu yazarların 

yaşadığı toplumlarda tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik etkenlerin Sömürge 

Sonrası Feminizm teorisine etkileri incelenecektir. 
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 Dominik asıllı İngiliz Jean Rhys, Nijeryalı Amerika’da yaşamış olan 

Chinua Achebe gibi iki farklı yazarın farklı dönemlerde, fakat aynı yüzyıllarda 

yazdıkları eserlerinde kadın karakterlerin yaşadıkları sorunlar, Sömürge Sonrası 

Feminizm açısından ele alınacaktır. Things Fall Apart romanında, kadın karakterler 

Üçüncü Dünya ülkesindeki bir erkek yazarın gözünden anlatılırken, diğer taraftan 

Voyage in the Dark  romanında feminist bir yazarın eserinde “Üçüncü dünya 

kadınına” Batı dünyasında nasıl davranıldığı incelenecektir. Batı feminizmi 

söyleminde, Üçüncü Dünya kadınlarının söylemsel yapısını çözümlemek önemlidir. 

Sömürgecilik “ırkçılık” temasını içerdiğinden dolayı siyah feminizm, Sömürge 

Sonrası Feminizm ile yakından ilgilidir, bu yüzden androsentrik (erkek egemen) 

toplumlarda kadınlar, hem kendi kültürlerindeki erkekler hem de Batılı feministler 

tarafından ikincil plana atılmışlardır. Batılı feministlerin tek meselesi cinsel baskı 

iken, Sömürge Sonrası Feminizmin uğraş alanı cinsiyetle sınırlı kalmamakla birlikte 

sömürgecilik, ırkçılık ve sömürgeciliği de kapsar. Sömürge Sonrası feministler, 

Batılı feministlerden farklı olarak “ırkçılık karşıtı, sömürgeleştirmeye karşı koyan, 

antikapitalist eleştiriyi” üstlenen bir feminizmin olması zorunluluğunu benimser. 

Sömürge Sonrası feministlerin, feminizm teorisine yeniden yön vermesi bu anlamda 

akademik boyutta önemlidir. Böylece bu çalışmanın yararı sömürgeci ülkelere 

yerleşen Jean Rhys ve Chinua Achebe’nin romanlarında “kadın” karakterleri nasıl 

çizdikleri Sömürge Sonrası Feminizme yeni bir bakış açısı kazandırmaktır.  

 Nijerya’yı, halkını ve toplumsal değerlerini, uygarlık adı altında 

sömürgeleştiren Avrupa, “Üçüncü Dünya Ülkesi” diye adlandırdığı Afrika’yı 

egemenliği altına almıştır. Ne var ki sömürülen yalnız Nijerya’nın halkı, ekonomisi, 
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toplumsal değerleri değildir, “Üçüncü Dünya kadını”
1
 olarak görülen Afrikalı 

kadınlar da sömürge haline getirilmiştir. Globalizm, uygarlık gibi kelimelerle 

“Üçüncü Dünya ülkelerine” refah getirmek isteseler de ortaya çıkan sonuç sömürgeci 

bir egemenlik düzeni olmuştur. Buna istinaden, Feminizm kuramı, kadınların 

problemlerini sadece cinsel ayrımcılık olarak nitelediğinden ve sömürge 

ülkelerindeki kadınların problemlerine ortak olmadığından anti-sömürgeci bir anlayış 

benimseyememiş, bu yüzden Sömürge Sonrası Feminizm kuramının oluşmasına 

dayanak oluşturmuştur. Sömürge Sonrası feministlerin ilgi alanları ve kaygıları, 

Batılı feministlerin kaygıları içerisinde yer almamıştır, buna ilaveten “feminist” 

kavramı da Chandra Talpade Mohanty'nin söylediği gibi Sömürge Sonrası 

feministlerin kastetmek istediği anlamı karşılamamıştır, bu yüzden “Üçüncü Dünya 

ülkelerindeki” kadınlar seslerini (feminist kelimesine tepki olarak womanist 

çıkarmayı tercih etmişlerdir. Batılı feministler, Batılı feminist söylemi oluşturarak 

hem Afrikalı toplumda hem Karayip toplumundaki kadınları ‘öteki’leştirmişlerdir. 

 Bu tez çalışmasında, Batılı feminist söylemin, sömürgecilik, ırkçılık, 

kapitalizm gibi öğeleri görmezden gelerek “Üçüncü Dünya kadını” imgesi 

oluşturmasına karşı çıkılmaktadır. “Sömürgeleştirmeye karşı koyuş, Sömürge 

Sonrası Feminizmin diğer bir ifadeyle Üçüncü Dünya feminizminin daima 

merkezinde durmaktadır (Mohanty, 2003: 8).
2
 

Mohanty, feminist dayanışmanın sömürgeleştirilmeye karşı mücadele ederek hayata 

geçirilebileceğini savunmaktadır. Sömürge olmaktan kurtulma, Frantz Fanon’a göre 

toplumsal olarak değişim gösteren tüm yapılarda gözlenmiştir, bu değişimin sömürge 

haline getirilen kimseler tarafından arzulandığını, talep edildiğini bunun sonucunda 
                                                           
1
Sömürge sonrası feminist kuramcısı Chandra Talpade Mohanty bu tabiri ironik olarak kullanmıştır 

2 Tüm alıntıların Türkçe’ye çevirileri tarafımdan yapılmıştır. 
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“sömürgeleştirilmeye karşı koymanın, insanın hakiki yaradılış koşulu olduğunu 

savunmaktadır”(Mohanty, 2003: 7). Bu yüzdendir ki Mohanty, Spivak gibi Sömürge 

Sonrası feministler, hem feminizm teorisinin hem de kadın cinsiyetinin 

sömürgeleştirilmesine karşı çıkarak bu teoriyi sömürgeleştirmekten kurtarmaya 

çalışmışlardır. 1988 yılında yazdığı “Under Western Eyes” makalesiyle feminist 

mücadeleye katkı sağlayan Mohanty, özellikle sömürgeci söylem üzerinde durarak 

Batı feminizminin ve Batılı feminist akademisyenlerin yazdığı makalelerde ve 

eserlerde bu söylemi kullandıklarını belirtmiştir (Mohanty, 1991: 18). Şunu açıklığa 

kavuşturmak gerekir; Mohanty, Batı feminizmine atıfta bulunurken sadece Batılı 

olanları değil, Batılı olmayan kendi kültürleri hakkında Üçüncü Dünya kadınlarını 

ötekileştiren bir üslup kullanan Üçüncü Dünya akademisyenlerini de kastetmektedir 

(Mohanty, 1991: 18). Bu makalede Mohanty, Üçüncü Dünya kadınlarına yapılan 

sömürgeci söylemi eleştirmektedir, çünkü “Batılı feminist söylem, Üçüncü 

Dünyadaki kadınları söylemsel olarak homojenleştiren ve ezilmesini 

sistematikleştiren süreç üzerinde iktidar sahibidir” (Mohanty, 1991: 20). 

 Batılı feministler, Üçüncü Dünyadaki kadınları üstü kapalı bir şekilde 

homojenleştirmiş, bu ötekileştirilen kadınların sorunları Batılı feministlerin sorunları 

olmamıştır. Batılı feministler, cinsiyet sorunlarının haricinde sınıf, etnik, ırk, ulus 

sorunlarını çalışmalarına taşımamışlardır. Bu da Üçüncü Dünya feminizminin 

kendisini, Feminizm teorisinden ayırmak zorunda bırakmıştır. Hegemonik yani; 

Üçüncü Dünya kadınlarına siyasi üstünlük kurmaya çalışan Batılı feminist söylem 

“kadınlar”ın bir grup altında birleşmesini önlemiş, dayanışmayı kurmak yerine dünya 

üzerindeki bütün kadınların sorunlarını çözmekte başarısız olmuştur. Bunun 

sonucunda Üçüncü Dünya kadınları kendi seslerini duyurabilmek için Sömürge 
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Sonrası Feminizm, diğer adıyla Üçüncü Dünya Feminizm ile ortaya çıkmışlardır. 

“Batılı feministlerin gizil amacı, zaten ortalama bir Üçüncü Dünya kadını 

yaratmaktır, böylelikle heterojen yapıdaki kadınları basite indirgeyerek ona homojen 

bir imge atfetmektir” (Mohanty, 1991: 22). Mohanty bunu bariz bir şekilde 

örneklendirmiştir. Üçüncü Dünya kadını imgesi onlara göre “eğitimsiz, geleneklerine 

bağlı, mağdur edilmiş, cahil ve yoksuldur” (Mohanty, 1991: 22). Böylelikle Batılı 

feministler kendileri ile Üçüncü Dünya kadını arasında tezat oluşturmuştur.  

Bu tezatlıklar ayrımcılığa ve etnosantrizme neden olmuştur
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BÖLÜM I 

(Postcolonial Criticism) Sömürge Sonrası Eleştiri ve (Postcolonial Feminism) 

Sömürge Sonrası Feminizm 

 Tezin bu bölümünde, Sömürge Sonrası edebiyat kuramı, Sömürge Sonrası 

feminizm kuramı ve ayrıca bu kuramların anlaşılmasında yardımcı olan 

sömürgecilik, emperyalizm, sömürgeci söylem, sömürgeden kurtulma, (subaltern) 

madun kadın gibi kavramlar incelenecektir. Bu bölümde Sömürge Sonrası edebiyat 

kuramından bahsedilmesi Voyage in the Dark romanı ile Things Fall Apart 

romanlarındaki feminizm ve Sömürge Sonrası feminizm fikir akımlarının arasındaki 

farkı görmeye yardımcı olacaktır.  

 On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden yirminci yüzyılın ortalarına kadar 

olan zaman dilimi şüphesiz Batı’nın; dünyanın geri kalanını sömürge haline getirdiği 

dönem olarak bilinir. Kimi sosyal bilimcilerin bu dönemi doğunun, özelde ise 

Afrika’nın her anlamda batıyı beslediği dönem olarak görmeleri aslında tesadüf 

değildir. Nitekim Edward Said’den yıllar önce Frantz Fanon’un, sömürgecilik ile 

tarif edilen bu yaklaşıma yöneltmiş olduğu eleştiri oldukça düşündürücüdür. “Avrupa 

harfiyen Üçüncü Dünyanın yaratımıdır. Avrupa’nın yüzeyinde görülen bereketin 

altında, sömürgelerden akan maddi zenginlik ve emek, ‘Zencilerin, Arapların, 

Hintlilerin ve sarı ırkların alınteri ve cesetleri” yatmaktadır” (Fanon, 1963: 76). 

Ancak, daha sonraki tarihsel süreçte bu ülkelerin pek çoğunun bağımsızlıklarını 

kazandıkları ya da başka bir ifadeyle İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan ortamın 

sömürgelerdeki bağımsızlık hareketlerini tetiklediği görülecektir. Oryantalizme, 
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sömürgecilik’e ve daha birçok batılı söylemlere meydan okuyucu savlarla karşı 

duran ve farklı alternatif modeller sunan sömürge sonrası edebi kuramının gelişen bir 

akım olarak ortaya çıkması bu tarihsel kesite denk düşer. Sömürge sonrası edebi 

kurama üzerinde pek çok entelektüelin anlaşmaya varacağı genel bir bakışla 

bakıldığında; bu kavram daha çok sömürgecilik sonrası dönemde sömürgeler ve ana 

ülke arasındaki bağları ve bunların çöküşünü irdeleyen (Üçüncü Dünya) feminizm, 

edebiyat, sinema ve sanat akımı olarak değerlendirilir. Ya da daha ziyade sömürülen 

ülkelerin topraklarında doğmuş ve ana ülkenin sağladığı pasaportla eğitim 

imkânlarından faydalanarak, kendi ülkesine yapılan sömürüyü, ayrımcılığı ve zulmü 

anlatan melez yazarların takip ettiği bir görüş ve tutum olarak değerlendirilebilir. 

Gayatri Spivak, Homi Bhabha
3 

Edward Said gibi filozof ve kuramcıların yanı sıra 

Jean Rhys, Chinua Achebe, Naipaul, Ben Okri, Salman Rushdie gibi edebiyatçılar bu 

döneme ait bilinen başta gelen isimlerdir.  Sömürge sonrası dönem, 1980’li yıllarda 

yoğun bir şekilde tartışılan sömürgeci yönetim ve emperyalizmden kurtulmanın 

ekonomik, kültürel, psikolojik etkilerine ilişkin politik bir yaklaşımdır. Aslında 

Sömürge Sonrası teori emperyalizm tarihine dayanır.  Emperyalizmin altında yatan 

sebep genellikle ekonomik anlamda olmuştur. Sömürge Sonrası Edebiyat ve Eleştiri, 

Afrika, Asya, Latin Amerika “Üçüncü Dünya” ülkelerinin sömürgeci yönetimden 

bağımsızlığa ulaşmak için sarfettiği çaba süresince ortaya çıkmıştır.  

                                                           
3 Homi Bhabha, edebiyatın emperyalist güçler tarafından sömürgeleştirilen ülkelerde nasıl bir 

propaganda aracı ya da özgürlük söylevi olarak kullanıldığının ve edebiyat üzerinden toplum 

hafızasında nasıl değişiklikler yapıldığını anlattığı The Location of Culture (Kültürün Konumu) 

kitabında, geçmişin inkârıyla oluşan “halkın kimliksizliğini, milletin bozulmasını ve kuralsızlığını 

beraberinde getirir. (Bhabha, 2009: 229). Bhabha, Homi K. (2009). The Location of Culture, London 

and New York: Routledge 
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 Robert Young sömürge sonrası dönemi; sömürgeci dönemde sömürgeciliğe 

karşı verilen çabalardan ortaya çıktığını düşünür. Sömürgecilik karşıtlığı diaspora, 

uluslararası göç, ve enternasyonalizm gibi kavramlar sömürge sonrası edebi kuramla 

ilişkilidir. Ashcroft, Griffiths ve Tiffin de Sömürge Sonrası terimini kapsamlı bir 

şekilde kullanır. Sömürgeci ve sömürgecilik sonrası dönemler arasında “kaygıların 

devam edişi” sebebiyle sömürgecilik zamanından şimdiye dek emperyal süreçten 

etkilenmiş kültürü kapsar (Habib, 2008: 150-163). 

 Sömürge olmuş toplumlarda bu kaygı, hem kültürel hem siyasi alanlarda 

gözlemlenmiş, emperyalist psikoloji toplumu yansıtan edebiyat metinlerinde analiz 

edilmiştir. Sömürgeci düzende emperyalist devletlerin boyunduğu altında kalmış 

insanlar, edebiyat vasıtasıyla kültür yozlaşmasını kaydetme şansı bulmuşlardır. 

Robert Young sömürge sonrası eleştirinin birden çok amacı kapsadığını söyler. 

Young cümlelerine şöyle devam eder. “Sömürge sonrası edebiyatı, esas olarak, 

sömürülenin perspektifinden sömürgecilik tarihini yeniden değerlendirmektir. Hem 

sömürülen milletler hem de sömürgeci güçler üzerinde sömürgeciliğin ekonomik, 

politik, kültürel etkilerini belirlemektir. Sömürgeleri bağımsızlaştırma sürecini analiz 

etmektir. Ve hepsinden önemlisi maddi kaynaklara erişimi, hegemonya biçimlerinin 

mücadelesini, siyasal ve kültürel kimliklerin dile getirilmesini içeren siyasal 

özgürlüğün hedefleri içinde yer almaktır” (Young, 2001: 11).  

Sömürge sonrası dönem üzerinde yürütülen tartışmaların yoğunluğu çift 

yönlü olarak günümüzde de devam etmektedir. Eğer Sömürge Sonrası terimi, 

muhalif bir konum olarak düşünülürse, ezilen halkları içerebilmekle beraber bu 

halklarla sınırlı olması gerekmeyen bir mevki ya da toplumsal düzenden ziyade, 
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ezilen ya da muhalif konumlardaki halk gruplarına ya da bunların içinde yer alan 

bireylere gönderme yapar (Loomba, 2000: 35).  

Simon During ise başka bir bağlamda özellikle sömürge sonrası edebiyatında 

yazarların, kendilerine bütün dünyada entelektüel okuyucular ararlarken, kendi 

toplumlarının dünyaya nasıl uyum sağladıklarının resmini hikâyeleştirerek, modern 

romanın içerisine gizlenmiş işaretler aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki 

okuyucularına ulaştırdıklarının altını çizer (During, 1990: 150). Ancak pek çok 

entelektüel Loomba ve During kadar iyimser değildir ve bu iyimser olmayan 

düşünürlere bakıldığında Sömürge sonrası edebi kuramını kapitalizm veya 

emperyalizm üzerinden okuyan Marksistler olduğu hemen fark edilecektir. Nitekim 

Arif Dirlik başka bir perspektifle “sömürge sonrası edebi kuramı”,“post-

modernizmin bir çocuğu”, tarih ve kültür üzerine geliştirilen yeni perspektiflerden 

değil, “kültürel eleştiriyi hızlandırma işlevi gören Üçüncü Dünya kökenli akademik 

entelektüellerin bu çevrelerde gitgide daha fazla dikkat çekmeleri”nden doğan bir 

çocuk olarak adlandırır (Loomba, 2000: 275). Ya da sömürge sonrası edebi kuram ve 

küresel kapitalizm aydın kesimin durumunu betimler.   

Sömürgecilik sonrası süreci ima eden sömürge sonrası edebi kurama ilişkin 

lehte ve aleyhte yapılan eleştiriler, nihayetinde batı merkezciliğin söylemsel 

pratiklerinin dışında yeni söylemsel alanların olduğunu ya da başka/öteki bir 

dünyanın ve o dünyaya ilişkin alternatif yaşam biçimlerinin varolduğunu göstermesi 

bakımından oldukça dikkate değerdir. Bunlardan belki de ilk akla gelecek olan ve 

tezimin de temel ögesi olan (Postcolonial Feminism) Sömürge Sonrası Feminizm 

diğer bir deyişle Üçüncü Dünya söylem alanlarıdır. Hegemonik “Batı” 

feminizmlerinin kapalı eleştirisini ve feminizmin coğrafi, tarihsel ve kültürel 
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temellere dayanan bağımsız çalışma alanlarının ve stratejilerinin üretilmesine 

odaklanan Sömürge Sonrası feminizm, Sömürge Sonrası teoride olduğu gibi 

sömürgeci ülkelere giden Üçüncü Dünya kadınlarının Batılı akademisyenler arasında 

kendilerine yer edinmeye başladıkları zaman ortaya çıkmıştır (Mohanty, 2008: 25). 

 1984 yılında Barbara Smith, Üçüncü Dünya Feminizm hareketine katıldığını 

belirterek konferansta şunları aktarmıştır. “şuanda burada yalnızca Amerikan, Hint-

Amerikan, Asya Amerikan, Arap Amerikan kardeşlerim adına konuşmuyorum, ben 

bütün evrendeki kadınlar hakkında konuşuyorum. Üçüncü Dünya feminizmi sadece 

kastedilen kadınları değil aynı zamanda genel olarak siyasi pratikleri de 

güçlendirdi”(Smith, 1984: 27). Batı feminizmi tarafından hem gelişmekte olan hem 

Batıdaki Üçüncü dünya kadınlarının tanınması zor bir süreç olmuştur. Batılı basın 

tarafından sürekli susturulmuş objeler olan Üçüncü Dünya kadınları seslerini 

duyurmaya başlamakta ve Batıdaki feminizmin suretini değiştirmektedirler. Sömürge 

Sonrası Feminizm yeni milenyumda, ırkçılığın, sömürgeciliğin ve onun miraslarının 

sadece beyaz ve Batılı olmayan kadınları ilgilendirmediğini söyleyerek çok önemli 

bir adım atmıştır. 

Batının tarihi, büyük ölçüde beyaz ve batılı olmayan ötekilerin sömürge 

olmasından ibarettir. Sömürgeciliğe uğramış ülkeler ekonomik, siyasi ve kültürel 

ilişkilerin ırkçı ve sömürgeci doğasından büyük ölçüde etkilenmiştir. Köle ticareti ve 

tazminat sorunları üzerine yapılan son tartışmalar şunu gösterir ki tarih daima 

bizimledir. On dokuzuncu yüzyıl boyunca transatlantik köle ticareti kaldırılmasına 

rağmen köle ticaretinin mirası ve sömürgecilik hala daha önce sömürge devlet olmuş 

yerlerde, siyasi ekonomik eşitsizliklerde görülebilir. Geçmişin sorumluluğu ve 

günümüzde ne anlama geldiği, 2001 Eylül ayında Güney Afrika’da ırkçılık üzerine 
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yapılmış küresel konferansta Birleşmiş Milletlerde sürekli bir konu olarak gündeme 

gelmiştir.   

 Batılı Feminizm, 1980'li yıllara kadar sömürgecilik ve emperyalizmin 

mağduru olmuş ülkelerde kadınlar adına konuşma hakkına sahip oldukları için 

feminizm gündemini kendileri belirlemekte bunun sonucunda, Üçüncü dünya ülkesi 

olarak adlandırılan Afrika ülkelerindeki kadınların seslerini kendi sesleriymiş gibi 

göstermekteydiler. Sömürge Sonrası Feministler ise feminizmin gündemine ırkçılık 

kavramını yerleştirmek istemişlerdir çünkü uzun süre boyunca beyaz Batılı 

Feminizm kuramcıları ırk boyutunu kurama dahil etmemişlerdir. Siyahi liberal 

feministler, ırk sorunsalını, feminizm gündemine eklenmesinde çok çaba 

sarfetmişlerdir. Radikal, siyahi, lezbiyen Sömürge Sonrası Feministlerden olan 

Audre Lorde, 1980 yılında beyaz ırkına güçlü bir eleştiri yaparak şöyle söylemiştir: 

“Genelde kadın hareketlerinde bugün beyaz kadınlar ırkı, sınıf farklılığı, yaşı ve 

cinsiyet seçimini görmezden gelerek bir kadın olarak boyunduruk altında kalmalarına 

odaklanmışlardır. Aslında hiç var olmayan kızkardeşlik kelimesi tarafından üstü 

örtülmüş bir deneyimin türdeşliğinde sahtelik vardır” (Lorde 1984: 116). Siyahî 

kadınların sürekli olarak değindikleri nokta, beyaz kadınların ırkçılık sorunsalını 

dikkate almama eğilimi, beyaz ırktan gelmiş olmanın onlara verdiği bir imtiyazdır” 

(Weedon, 2002: 1).
 

Üçüncü dünya kadınları olarak şüphesiz, bizim ırkçılığa olan 

bağımız, beyaz Batılı kadınlarınkinden farklıdır, fakat 

hepimiz ırkçılığın varolduğu bir dünyada doğduk. Irkçılık 

hayatımızı tamamıyla etkiler, ancak bu hayatımızı etkileyen 

ırkçılığa 'kayıtsız' kalabilen sadece beyaz kadınlardır. Geri 
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kalanımızda ırkçılık soluğunu ensemizden ayırmaz (Moraga 

and Anzaldúa, 1981: 62). 

 

 Üçüncü dünya kadınlarının sarfettiği çaba, ekonomik sömürüye ve ırkçılığa 

karşı sarfedilmiş çabadır. Onun edebiyat dünyasına yeni bir terim üretmesi, 

kadınların eşitsizliği ile alakalı bir durum değildir, onun bu terimi üretme sebebi, 

siyahi bir kadın olarak, liberal cinsiyet odaklı feminizm akımının, bir akım olarak, 

çok sığ kalmasından dolayıdır. Aslında, bazı radikal beyaz feministler, Üçüncü 

dünya kadınlarının yaşamlarındaki ırk, sınıf, cinsiyet bağlantılarını çok iyi 

bilmektedirler, hatta Amerika’da, ırkçılığa karşı ortaya çıkan Afro-Amerikan 

hareketinden, feminist mücadelenin ortaya çıktığını bilen insan çoktur.  
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BÖLÜM II 

Jean Rhys'in Voyage In The Dark Romanının Sömürge Sonrası Feminizm 

Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi 

 Bu bölümün amacı, ne doğup büyüdüğü yer Dominika'ya; ne de eğitimini 

tamamladığı, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği İngiltere'ye aidiyet duygusu 

geliştiren, toplumdan izole olmuş Jean Rhys'in otobiyografik özellik taşıyan Voyage 

In The Dark romanını ve kadın kahramanlarını Sömürge Sonrası Feminist edebiyat 

kuramı çerçevesinde incelemektir. Bu amaca ulaşmak için, on yedinci yüzyılda 

Fransızların, on sekizinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar İngilizlerin sömürgesi 

olan Dominika adası sömürgecilik sonrası dönemde, hem kültürel hem siyasi 

bağlamda ele alınacaktır. Kadın kahramanlarının esin kaynağı olan Jean Rhys 

romanlarında sömürülen ve ötekileştirilen kadın kahramanlarını çizerken kendi 

deneyimlerini onların yaşamlarına işleyen dışlanmış, toplumdan kovulmuş bir birey 

(outcast) olduğunu göstermektedir.  Jean Rhys’in eserlerinde ötekileştirilen kadını 

Sömürge Sonrası Feminist yaklaşımıyla inceleyebilmek için Black Exercise anı 

defterinden (Rhys'in 1930’lu yıllarda yazdığı otobiyografisi), Diana Athill'in Jean 

Rhys'e yazdığı mektuplardan, Francis Wyndham'ın Rhys'in mektuplarının 

derlemelerinden yararlanılacaktır. 

 Jean Rhys’in romanlarını analiz etmeden önce kendi hayatını iyi bilmek 

gerekir, çünkü doğup büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği Batı Hint Adası (West 

Indies) olan Dominika onda derin bir iz bırakmıştır.  Dominika, hislerini ifade etmek 

istediği asıl yer olmuştur. Voyage in the Dark romanında, on altı yaşında anavatanı 

Batı Hint Adası, Dominika'dan göç etmek zorunda bırakılan, İngiltere'de yalnız 
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yaşamaya başlayan, babası Galler asıllı, beyaz Kreol bir annenin çocuğu olan Jean 

Rhys, ne koparıldığı topluma ne de çok kültürlü İngiliz toplumuna aidiyet duygusu 

besleyebilmiştir. Yaşadığı topluma yabancılık duyduğu için ve sömürge kökenli 

Kreol-İngiliz olduğu için, Jean Rhys romanlarında sömürgecilik sonrası, göçmenlerin 

(öncelikle kendisinin) yaşadığı kültür ve kimlik sorunlarını, yarattığı kadın 

karakterleri üzerinde yansıtmıştır. Buna istinaden, ülkesinden genç yaşta ayrılmak 

zorunda bırakılan Rhys'in hayatına, edebi kaygısına (vatanına olan özlem, kadın ile 

sömürülen kavramlarının eşdeğerliliği, 'öteki kadın', vs) değinmek gerekecektir. 

Rhys’in kimliği hakkında Elaine Savory şunları dile getirir. “Jean Rhys, çocukluğunu 

geçirdiği küçük Dominika topluluğunda Siyah, Beyaz, Karayipli, melez, bütün ırk, 

dil ve kültürlerini yaşamış ve deneyimlemiştir. Yetişkin yıllarında Avrupa, Rhys'e 

etkili bir deneyim kazandırsa da, o yazma ve kültürel kimliğini, hikâyelere dökmeye 

Karayiplerde geçirdiği çocukluğu ile başladı. Gerçek adı Ella Gwendoline Rees 

Williams olan Rhys, 1890 yılında Dominika'da doğdu. Gwen Williams, Roseau 

kasabasında -Beyaz Anglikanların yoğunlukta olduğu yerde- büyüyüp yetişmiştir” 

(Savory, 1998: 3-4). Rhys’in etnik kimliğinin yanı sıra yaşadığı çevredeki farklı 

kültürlerden insan toplulukları kişilik gelişiminde katkı sağlamıştır. Kendisi hiçbir 

şekilde etnik ayrımcılık yapmasa da kendi kimliğinden olan beyaz Kreoller 

Dominika’da diğer grupları dışlamışlardır. O’Connor toplumdaki kültürel çeşitliliği 

şöyle tanımlar: “Dominika kültüründe Fransız ve İngiliz kültürü karışımı vardır, 

fakat Fransızlar 1805'ten sonra Dominika adasını terketmelerine rağmen, resmi dil 

İngilizce olsa da Karayipliler, Fransız 'patois' lehçesi konuşmuştur. Fransızlar baskın 

olmuşlardır. İngiliz-Galler kökenli bir sömürge, beyaz Kreol olan Rhys hangi grupla 
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özdeşleşmesi gerektiğini bilememiştir” (O’Connor, 1986: 15-16). Rhys ırk ve etnik 

karmaşasıyla büyümüş, bu yüzden aidiyet duygusu geliştirmekte zorluk çekmiştir. 

 Jean Rhys yirminci yüzyıl feminist yazarlarındandır, fakat onu, dönemindeki 

feminizm akımından farklı kılan, kadın hareketinin İkinci dalga feminizmine ait 

olmamasıdır. Rhys, feminizmin sadece cinsiyet ayrımcılığına karşı olması anlamına 

gelmediğini savunmakta, feminizmin aynı zamanda sınıf ayrımcılığı, ekonomik 

sömürü ve ırkçılığa karşı gelmesini savunmaktaydı. Bu durum Jean Rhys'i 

döneminin feminist yazarı değil de, yirmi yıl sonra ortaya çıkacak Üçüncü dalga 

feminizminin savunucusu yapıyordu. 1970'li yıllarda, feministlerin farkına 

varamadığı şey, Rhys'in döneminin daha önde bir feminist yazar olduğudur. Helen 

Carr'ın Rhys üzerine yazdığı inceleme kitabında, Carr, 70'li yılların feministleri 

sadece cinsiyet baskısına odaklanırken, Rhys'in eserlerinde, ekonomik, ırksal, 

sınıfsal, sömürgecilik ve cinsel baskıya karşı çıkıldığını söyler. Jean Rhys, bu 

düşüncesiyle aslında Gayatri Spivak, Chandra Talpade Mohanty, Cheryl Johnson-

Odim vs gibi Sömürge Sonrası Feministlerin görüşlerini savunmaktadır.  

 Sömürge Sonrası Feminizm, etnik kimlikleri ve sosyal sınıfları göz ardı 

ederek yalnızca cinsiyet sorunlarını gündeme getiren liberal feminizmi ve Batının 

feminizmini reddeder. Batılı feministler, beyaz olmayan ve Batılı olmayan kadınları 

görmezden geldiği için, Sömürge Sonrası Feministler, 'feminizm' felsefesine ırkçılık 

karşıtı bir bakış açısı kazandırmıştır. Sömürge Sonrası Feminizm, etnosentrik ve 

ataerkil toplum tarafından ezilen kadınlar ve aynı zamanda, Batının söylemi 

tarafından sömürgeleştirilen kadınlar için mücadele eder. Sömürgecilik süresince ve 

sömürgecilik sonrası dönemde göç, kölelik, baskı, zulüm, mücadele, ırk, cinsiyet 

ayrımcılığı gibi sorunlar, Jean Rhys'in hayatında ve kadın kahramanlarında da yer 
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almıştır. Ağırlıklı olarak siyahların baskın olduğu bir toplumda beyaz bir Kreol olan 

Rhys, hem Karayip toplumunda hem de İngiltere'de 'Üçüncü dünya kadını' olarak 

görülüp ötekileştirilmiştir. Black Exercise anı defterinde, İngiliz çocuklar tarafından 

hor görüldüğü, ötekileştirildiği ve sömürge olarak görüldüğünü söyler.   

Neredeyse her zaman onlardan nefret ettim, bana her 

halükarda aşağı tabakadan biriymişim gibi davranıyorlardı. 

Aksanım! Her sabah duş alıyormuydum yoksa geceleri mi? 

Çok önemliydi! Bir İngiliz kızına çok sert tokat attığımı 

memnuniyetle hatırlıyorum. Aynı zamanda başka bir şey de 

hatırlıyorum. Eğer İngiliz'im deseydim, inkar ederlerdi. Hayır 

sen bir sömürgesin, sen İngiliz değilsin, bir (inferior) 

aşağılıksın. Annem sömürgelerin leydi ve centilmen 

olmadıklarını söylerdi. (Black Exercise Book, 1999: 38-39) 

 Batı Hintlerdeki beyaz Kreoller önemli bir yere sahiptir, çünkü başka bir 

ülkeden gelen sömürgelerin aksine, anavatanlarının yerlileri de değildirler. Hem 

İngilizler tarafından ötekileştirilen, hem kendi anavatanında benimsenmeyen Rhys, 

dışlanma hissi ile yaşamıştır. Babasının ölümü ile ilk sevgilisinden ayrılması, 

Dominika'yı terkedip İngiltere'ye yerleşmek zorunda kalması, Rhys'in ötekileşmesine 

sebep olmuştur. Rhys'in mektuplarını edit eden yazar Francis Whyndham'a göre 

Rhys'in kendini hiçbir yere ait hissetmemesi, sevimsiz-soğuk bir ülkede sürgün 

olduğundandır. “Rhys, çok gizemli bir şekilde ilk aşk ilişkisi bittiğinden beri ruhani 

bir hastalık tarafından lanetlenmiştir. Hiçbir yere ait olamama hissi, hep endişeli 

olması, yaşadığı çevreye ait olamama, sıradan, düşmanca dünyada yabancı olmak, bu 

toplumdan izole hissetme durumu, Batı Hintli'nin soğuk yabancı topraklara sürgün 

edilmesinden dolayıdır, fakat aslında bütün dünyanın sıradan bir ihanetin şokuyla 

ona yaşaması zor bir yer olduğuna inanmıştır” (Wyndham, 1984: 10-11). 



 

18 

 

 Veronica Gregg'in söylemine göre Rhys kimliği hakkındaki konularda kendisi 

ile ters düşer. Yaşı ilerledikçe hem Karayiplere karşı hem İngiltere'ye karşı karmaşık 

kimliği duygusal ikileme dönüşmüştür ve kendisini hiçbir yere ait görememiştir. Batı 

Hintli mi, yoksa Fransız yazar mı olduğu sorulduğunda ve İngiliz edebi ilişkisi 

sorulduğunda öfkeli bir şekilde şöyle söylemiştir: “Hayır değilim, ben İngiliz bile 

değilim” (Savory, 1998: 3). Rhys'in toplumdan dışlanması gerçeğini onun bir 

“outcast”, “topluma yabancı” olduğu gerçeğini, Rhys'in İngiltere'deki ve adadaki 

sürekli göç halindeki yaşamından ve eserlerinden görebiliriz. Rhys'in yarattığı kadın 

kahramanlar da bedeviler gibi bir yerden başka bir yere göçen yaşam tarzına 

sahiptirler.    

 O’Connor, Rhys’in eserlerinde kadın ile sömürge kavramlarının aynı anlama 

geldiğini ifade etmiştir, bu yüzden Rhys'in hem kendi hayatına hem de Anna, Sasha, 

Antoinette gibi kadın karakterlerine bakıldığında kadınlar sömürülen öznedirler. 

Bunun sebebi ise yazarın ve aynı zamanda kadın kahramanı Anna’nın hayatta 

kalabilmesi ve geçimlerini sağlayabilmesi için fiziksel ve cinsel anlamda 

sömürülmesi, kadının sömürge olduğu savı doğrular niteliktedir.  

Voyage in the Dark, O’Connor’ın tabiriyle anavatanından İngiltere'ye 

getirilen Anna Morgan'ın “hem bedensel hem de ruhsal anlamda yerinden ve 

yurdundan edilmesini (dislocation)
4
” anlatır. “Bedensel ve ruhsal anlamda yerinden 

ve yurdundan edilmekte” kasıt, yazarın ve başkahramanının cinsel açıdan 

sömürülmesidir. Anna’nın kendi ülkesinden başka bir ülkeye getirtilmesi onun hem 

ruhsal anlamda aidiyet duygusu geliştirememesine hem de yaşamak zorunda olduğu 

                                                           
4
 dislocation yerinden oynatılma, yerinden edilme anlamında kullanılmıştır. 
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topluma yabancılaşmasına neden olmuştur.  Dominikadan İngiltere’ye ailesinin ısrarı 

üzerine göç etmek zorunda kalan yazar ve Anna istemedikleri bir ülkede yaşamak 

zorunda kalmıştır. Yazar, Anna karakteri aracılığıyla bu ruhsal ve bedensel göçü 

eleştirmektedir. 16 yaşında Cambridge’de okuması için İngiltere’ye gönderilen Rhys, 

yabancı bir kadın olduğundan dolayı arkadaş çevresi tarafından dışlanır. Aynı şekilde 

1934 yılında yazdığı Voyage in the Dark romanında, yazarın deneyimlediği gibi 

başkahraman Anna Morgan da Batı Hint Adalarından küçük yaşta ayrılmak zorunda 

bırakılmıştır. Üvey annesi, Hester, babasının ölümünün ardından maddi yardım 

yapmayı bırakır, bu yüzden Anna, tiyatrolarda dans ederek geçimini sağlamaya 

başlar. Jean Rhys'in Voyage in the Dark’ta yazarın gençlik yıllarıyla kadın karakter 

Anna Morgan'ın gençlik yılları paralellik göstermektedir. Ayrıca, Anna Morgan'ın 

gençliğinde yaşadığı sorunlar, yazarın gençlik yıllarında yaşadığı sorunlardır. 

Anna'nın hikâyesi 18'li yaşlardan 20'li yaşlara İngiltere'de sürdürdüğü hayatına 

odaklanır fakat çocukluğunu ve gençlik yıllarını geçirdiği anavatanı Batı Hint adası 

olan Dominikadaki hatıraları, romanda bilinç akışı tekniği (stream of consciousness)  

ile verilir. Anna Morgan, sürekli geçmişini hayal ederek şimdiki zamanın 

gerçekleriyle yüzleşmektedir. Çocukluk anılarına geri dönerek kendini teskin 

etmektedir. Zamanının çoğu karanlık ve kasvetli pansiyonlarda anlayışsız ev 

sahiplerinin gözetlemesiyle geçmiştir. İngiltere'de demi-monde bir hayat tarzının 

sonucunda ahlaki bozulmalar yaşamıştır. Babasının ölümünün ardından üvey annesi, 

Hester para yardımı yapmayı bırakınca, Anna dansçı kız olarak geçimini sağlamaya 

karar vermiştir, ancak karşısına varlıklı ve de kendisinden yirmi yaş büyük, Walter 

Jeffries adında bir İngiliz çıkınca geçimini onun üzerinden sürdürmeye başlamış, 

Rhys'in hayatını farklı bir şekilde idame ettireceği dönemin başlangıcı olmuştur. 
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Babasıyla özdeşleştirdiği sevgilisi Walter'dan ayrıldıktan sonra toparlanamamış 

birçok erkekle geçimini sağlamaya çalışmıştır. İngiliz İmparatorluğunun Batı Hint 

adalarını sömürgeleştirmesi gibi, Anna Morgan sömürgeci bir güç metaforu olan 

erkekler tarafından sömürülmüştür ve Anna hem bedenen hem ruhen 

köleleştirilmiştir. Hem Rhys hem de genç kadın kahramanı Anna, eski sevgililerini 

O’Connor’ın ifade ettiği gibi “bedenlerinin ve ruhlarının efendisi”  ilan ederler buna 

istinaden; ikisi de itaat etmeye ve köleliğe mecbur kalmıştır. Black Exercise Book anı 

defterinde Rhys, İngiliz Howard ile ilişkisini şu şekilde özetler: 

Sonunda hep cezalandırıldı—Yani aşk—Sadece o—çaresizce, 

tamamıyla ve ümitsizce kendini teslim etmek. Ne cehennem 

korkusuyla, ne de cennet umuduyla. Acımasızlık, boyun eğme, teslim 

olma, bütünüyle teslimiyet duygusu, hikâye işte buydu (Black 

Exercise Book, 1999: 28-29). 

 Rhys'in anı defterinde görüldüğü gibi, Avrupa sömürgeciliğinin ele geçirilen 

topraklar üzerinde yapılmasının yanı sıra sömürgecilik orada yaşayan kadınların da 

boyunduruk altına alındığını gösterir. Beyaz bir Kreol olsa da Rhys ve kahramanı 

Anna, İngiltere toplumunda beyaz ırk tarafından subordine edilmiştir ve Üçüncü 

Dünya kadını olarak görülmüşlerdir. Aslında tezin bu bölümünde anlatılmak istenen 

Anna Morgan'ın İngiltere'de sömürgecilik ve ataerkillik tarafından nasıl 

hükmedildiğidir (subjugated).  Sömürge Sonrası Feminist kuramcısı, Cheryl 

Johnson-Odim'in düşüncesine bakılacak olursa, Batılı kadınların sadece cinsiyet 

sorunlarını ele alan bir feminizm anlayışından ziyade; ırk, sınıf farklılıkları ve 

emperyalizm sebeplerinden boyunduruk altına alınan kadınların sorunlarını içeren 

feminizm anlayışının olması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu düşünceden yola 

çıkarak, Voyage in the Dark romanında, Anna Morgan'ın da tek sorunu cinsiyet 
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temelli değildir. Anna, Beyaz bir Kreol olmasına rağmen, beyaz Batılı kadınlar 

tarafından Üçüncü Dünya kadını muamelesi görmüştür, İngiltere’de topluma 

yabancılaşmıştır. Ülkesinden göç ederek İngiltere’ye geldiği için toplumda 

ötekileştirilmiştir. Aynı zamanda erkek egemen toplum tarafından cinsel anlamda 

sömürülmeye maruz kalmıştır. Bu sebeplerden dolayı Anna’yı feminizm ideolojisi 

çerçevesinde incelemek doğru olmayabilir. Anna’yı, Sömürge Sonrası Feminizm 

çerçevesinde incelemek, onun cinsiyet temelli sorunları ile yaşadığı yabancılaşma, 

ötekileşme ve ırksal boyutta toplumdan dışlanma gibi sorunlara da değinildiğini 

gösterecektir. Anna Popüler liberal feminizmin sorunları içinde yer almaz, onun 

problemleri daha çok Sömürge Sonrası Feminist görüşün sınırları içerisindedir. 

İngiltere'ye yerleştiği günden itibaren, Kreol olduğundan tiyatrolarda dans 

eden, zaman zaman mankenlik yaptığı için İngiliz toplumundan dışlanan Anna, 

karanlık bir yolculuğa başlayacağını şu şekilde dile getirir: 

Bir perde indi ve ben buradaydım. [....] Hester, Burası İngiltere dedi, 

İngiltere'yi mendilimsi karelere ayrılmış tren penceresinden 

seyrediyordum, her yer çitlerle ayrılmış küçük, düzenli bir görünüme 

sahipti- şu şeyler nedir- onlara tınaz derler – ha tınaz dedikleri 

bunlar mı- Okumayı öğrendiğim günden itibaren İngiltere hakkında 

şeyler okuyorum – her şey daha küçük, daha sıradan, boş ver burası 

Londra yüzlerce binlerce beyaz insan, durmadan koşuşturan beyaz 

insanlar ve de koyu ve kasvetli kaşları çatık evler hepsi birbirinin 

aynı, hepsi birbirine yapışık sokaklar, düzgün çıkışı olmayan dereler 

gibi ve koyu ve kasvetli evler kaşlarını çatmışlar- of ben burayı 

sevemeyeceğim, ben burayı sevemeyeceğim,  ben burayı 

sevemeyeceğim-« alışırsın üzülme» deyip duruyordu Hester eminim 

kendini sudan çıkmış balık gibi hissediyorsun ama hemencecik 
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alışırsın, hadi denizde gemilerin batmış gibi bakma öyle zavallı 

babanın dediği gibi, alışırsın[...]
5
 (Voyage in the Dark, 1967: 15-16). 

 

 İngiltere'ye aidiyet duygusu geliştiremeyen Jean Rhys, romanlarındaki kadın 

kahramanlara da aynı hissiyatı yükler. “Beyaz olduğum için benden nefret ettiğini 

biliyordum. Beyaz olmaktan ne kadar nefret ettiğimi hiçbir zaman ona 

anlatamayacaktım. Beyaz olmak, gittikçe Hester’e (üvey anneme) benzemek ve 

büyümek, düşünedurdum, hayır [….] hayır […..] yetişkin olmaya başlamıştım ve 

bunu hiçbir şey durduramayacaktı” (Voyage in the Dark, 1982, 60).   

Karayip kültüründe bile kendini “yabancı” olarak gören Rhys, doğduğu yer 

Dominika’ya hiçbir zaman ait hissedememiştir. Rhys, anne şefkatinden mahrum 

büyümüş, hatta daha çok babasıyla vakit geçirmiştir. Her ne kadar anne şefkati 

göremese de onu Batı Hint adasına bağlayan hiçbir zaman yaşayamadığı anne 

sıcaklığı, annesine duyduğu özlem ve çocukluk anılarıdır. Bu sebepten dolayı, 

O’Connor’ın ifade ettiği gibi, Jean Rhys çevre, kültür, sınıf ve ırk farklılıkları gibi 

kavramlar arasında kalır ve birini diğeriyle ilişkilendirememektedir. Kadın 

kahramanlarına aynı özgünlüğü verir böylelikle beyaz Kreol bir kadının 'yerinden 

edilme' deneyimini eserlerinde kadın karakterlerinde gösterir. Rhys, Anna 

karakterinin etnik kökenden dolayı toplumdan dışlandığını ifade eder. Anna beyaz 

Kreol olduğundan ve İngilizceyi çok iyi konuşamadığından bölünmüş bir benliğe 

sahiptir. Babasının birden fazla Siyahi çocuğu vardır. Beyaz Batılı kadın Hester, 

Anna’nın öz annesinin Siyahi olabileceği konusunda Anna’yı sürekli rahatsız 

etmektedir.  

                                                           
5
 *Bu ve bundan sonraki alıntılar tarafımdan özgün metinden Türkçeye çevrilmiştir. 
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Anna dayanamayarak Hester’e şu şekilde çıkışmıştır: “Sürekli annemin beyaz 

olmadığını ima ediyorsun!” (Voyage in the Dark, 1982: 56) 

 Batı Hintlerdeki sıcaklığı, canlılığı ve doğal güzelliği İngiltere'de bulamayan 

Anna, babası öldükten sonra Hester ile görüşmemiştir çünkü Anna’yı mirastan 

mahrum bırakan kişi Hester’dir. Hester, romanda hem Anna'yı yani Kreolleri hem de 

Siyahi kadınları dışlamakta, Batı Hint ada kültürünü küçümsemektedir. Sömürge 

Sonrası feminist açıdan, Hester konuşmalarıyla ve davranışlarıyla Anna'yı ve evin 

hizmetçisi Siyahi kadın Francine'i Üçüncü Dünya kadını olarak görmektedir. Hester, 

Anna'nın annesinin Kreol kökenli olduğunu bildiği için Anna'yı ötekileştirmiş, ırk ve 

etnik anlamda ayrım gözetmiştir. Sömürge Sonrası Feminizm kuramı ırk, sınıf, yer 

ayrımı gözetmez, bütün kadınların çektiği sıkıntıların aynı olduğunu, fakat Batılı 

feminist kadınların farklı tenden, farklı ırktan kadınları kendi sorunlarına dâhil 

etmediğini ileri sürer. Sömürge Sonrası Feminizmin baş kuramcısı sayılan Chandra 

Talpade Mohanty
6
 “Üçüncü Dünya kadını” teriminin kullanılmasını, Batılı 

feministlerin “söylemsel sömürgeleştirme” için kullandıklarını dile getirmiştir. 

Mohanty, “Üçüncü Dünya kadını” terimini Homi Bhabba'nın 'sömürgeci söylem' 

tanımına benzetmektedir. “[S]ömürgeci söylem, ırksal/kültürel/tarihsel farklılıkların 

tanınmasına ve reddine dayalı bir mekanizma, bir iktidar mekanizmasıdır. Sömürgeci 

söylem, kendi stratejilerini bilginin basmakalıp ama yine de birbirine taban tabana zıt 

değerler biçilen sömürgeci ve sömürgeleştirilen tarafından üretilmesi sayesinde 

geçerli kılma peşindedir” (Bhabha, 1983: 23). Voyage in the Dark romanında da 

sömürgeci ve sömürgeleştiren tarafından üretilen bir söylem görmek mümkündür. Bu 

mekanizmayı, hem İngiliz erkekler tarafından bedeni hem de Batılı kadınlar 

                                                           
6
  Bakınız: http://en.wikipedia.org/wiki/Chandra_Talpade_Mohanty 
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tarafından emeği sömürülen Anna karakterinde görmekteyiz. Romanda, üvey anne 

Hester'in evin Siyahi hizmetçisi Francine'e, Anna'ya ve Anna'nın öz annesinin 

akrabalarına karşı sergilediği tavırlar toplumda Francine’nin ve Anna’nın madun 

kadın olarak görüldüğünü gösterir. Hester, Anna ile Londra'ya buluşmaya gelir, Bo 

dayısından gelen mektuba çok sinirlidir çünkü Anna'nın dayısı Anna'yı mirastan 

mahrum bırakmakla Hester'i itham eder. Bunun üzerine Hester, kendini Anna'ya 

haklı çıkarma çabası içerisine girer. Aynı zamanda para mevzusu konuşulurken eski 

konular da gündeme gelir: 

Annemin beyaz olmadığını ima etmeye çalışıyorsun, dedim. 

Sürekli bunu ima etmeye çalıştın, ama yanılıyorsun. 

Kesinlikle öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Bazen 

bağışlanamayacak şeyler söylüyorsun _çok kötü ve 

bağışlanamayacak sözler. 

Öyleyse ne demek istedin? diye sordum. 

Seninle tartışacak değilim, dedi.[.....]Sana bir zenci gibi değil, 

bir hanımefendi gibi davranmayı öğretmeye çalıştım, ama hiç 

başaramadım. Seni hizmetçilerin yanından ayırmak mümkün 

müydü? Sürekli o susmak bilmeyen sesin, Aynı zenciler gibi 

konuşurdun hala da öyle konuşuyorsun  Tıpkı o Francine 

denen iğrenç kız gibi  (Voyage in the Dark, 1982: 56). 

 

 Hester bu konuşmada Kreol etnik kökene ve Siyahilere karşı ayrım 

gözettiğini açıkça dile getirmiş, Anna ve Francine'i sömürgeci söylem 

mekanizmasını kullanarak 'Üçüncü Dünya kadını' statüsünde görmüştür. Irkından, 

cinsiyetinden, ekonomik anlamda sömürülmesinden dolayı, Anna'yı feminizm 

teorisinden ziyade Sömürge Sonrası Feminizm teorisi ile incelemek daha çok önem 

arzeder, çünkü Cheryl Johnson-Odim makalesinde şöyle söylemiştir: “Feministler 
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olarak Üçüncü Dünya kadınlarının sarf ettiği çaba, ekonomik sömürüye ve ırkçılığa 

karşı sarf edilmiş çabadır”
 
(Johnson-Odim, 1991: 315). Rhys de romanında hem 

kadınlara yapılan ekonomik sömürüye hem de ırkçılığa karşı çıkmıştır. Bu 

yaklaşımını romanında insanları farklılıklarından dolayı dışlayan karakterler ile bu 

farklılıklara saygı duyan karakterler ile göstermektedir. Farklılıklarından dolayı 

toplumdan dışlanmaması gerektiğini düşünen karakterlerden biri Anna’dır. Rhys, 

Anna karakterini Siyahileri dışlamayan bilakis onlar gibi olmak isteyen bir kadın 

olarak göstermiştir. Diğer yandan, toplumu yaşadıklarından yola çıkarak anlatan 

Rhys, dışlayan karakterleri eleştirmektedir. Romanında eleştirdiği karakterlerden biri 

de üvey annesi Hester’dir. Hester romanda diğer zenci melezleri dışlamaktadır. 

Sömürge sonrası feminist açıdan bakılacak olursa, hem kadının etnik kökeni hem de 

cinsiyeti baskı altına alınmıştır. “Maillote Boyd, 18 yaşında muhtemelen zenci 

melezi, evin hizmetçisi, fakat Anna evin siyahi hizmetçileri tarafından bile 

istenmemektedir. Anna, Siyahilere bile yabancıdır” (Voyage in the Dark, 1982: 60). 

Jean Rhys'in romanlarında, yaşamıyla kadın kahramanlarında savunduğu 

düşünce budur. Voyage in the Dark romanında kadın kahramanı Anna gibi, Wide 

Sargasso Sea romanındaki Antoinette, ve The Day They Burned the Books 

öyküsündeki Mrs Sawyer da 'Üçüncü Dünya kadını' olarak cinsiyet baskısına, 

ekonomik sömürüye, ırkçılığa, ötekileştirilmeye karşı çaba sarfetmek için Rhys 

tarafından bilinçli olarak oluşturulmuş karakterlerdir.   

 Rhys eserlerinde kadınların yaşadığı etnik problemleri, cinsiyet baskısı 

kapsamında dile getirmiştir. Yazarın amacı sömürgeciliğe, emperyalizme, ırk ve sınıf 

farklılıklarına karşı tepki göstermektir. O sebeple Anna'yı sömürülen, dışlanan, ve 

sürgün edilen kişi olarak betimlemiştir.  Tıpkı yazar gibi, bu karakteri de genç yaşta 
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eğitimi için İngiltere’ye gönderilir ve orada aksanı sebebiyle ayrımcılığa maruz kalır. 

Rhys Smile Please adlı otobiyografisinde söz konusu gerçeği destekleyerek şöyle 

yazmaktadır: “Hiçbir zaman bir yerin parçası olamayacaktım. Gerçekten de hiçbir 

yere ait olamayacağımı biliyordum ve bütün hayatım aynı şekilde seyredecekti. Ait 

olmaya çalışmak ama başaramamak. Her zaman işler ters gitti. Ben bir yabancıyım, 

fakat artık bunları hiç umursamıyorum” (Rhys, 1981: 48) Rhys’in hem 

otobiyografisinde hem de romanında görüldüğü üzere; kendisinde ve karakterinde 

hayata olumsuz bir bakış açısı egemendir ve ikisinde de tükenmişlik hissi 

bulunmaktadır. 

  Sömürge Sonrası Feminizm üzerine çalışmalar yapan Prof. Helen Carr
7
, bu 

bağlamda, Rhys'in 70'li yıllarda, Karayipli ve Anglo-Amerikan kadın yazar 

arkadaşları tarafından anlaşılamadığını söyler ve ilerleyen zamanlarda daha farklı 

feminist teoriler-bunlardan biri de Sömürge Sonrası Feminizmdir- geliştikçe Rhys'in 

metinlerini aydınlatacak feminist yöntemler ortaya çıkmıştır. Prof. Helen Carr, Jean 

Rhys'in diğer birçok Sömürge Sonrası kadınlar gibi bağlı olduğu şeyin başlıca 

cinsiyet konusu olmadığını -tabiki çalışmasında cinsiyet sorunlarına yer vermediği, 

önem göstermediği şeklinde anlaşılmasın- onun bağlılığını bildirdiği şeyin, gücü 

elinden alınmış, sahipsiz, homojen olmayan; ırk, ulus hatta sınıf gibi kategorilere 

ayrılmayan, kendini özdeşleştirdiği grubu olduğunu söyler (Carr, 1996: 17) çünkü 

Rhys ekonomik, etnik, sınıfsal, sömürgeci ve cinsiyet baskısının kadını yerle bir 

ettiği bir dünyada yaşamıştır. Romanlarında sadece cinsiyet mağduriyeti üzerinde 

durmamıştır, bu da Rhys'i 70'li yıllarda hüküm süren kadın-erkek eşitsizliğine karşı 

çıkan Feminizm teorisinin içine dâhil etmemiştir. Rhys romanında Anna’yı eril 

                                                           
7
  Londra Üniversitesi'nde İngilizce ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde Emekli Profesör. 
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sömürüye maruz kalan aynı zamanda Kreol olduğu için İngilizler tarafından 

ötekileştirilen bir kadın olarak çizmiştir. Anna karakterinin Walter tarafından rızası 

olmadan bedenine hükmedilmesi ve Kreol olduğu için Walter tarafından İngilizcesi 

ile alay edilmesi Anna’nın üçüncü dünya kadını olduğunu gösterir.  Anna yaşamını 

idame ettirebilmesi için Walter’a sığınır fakat istemediği şeyi yapmak zorunda kalır. 

Anna duygularını şu cümlelerle aktarır. “Beni yeniden öptü, dudağı çok sertti, bir 

bardak şarabı kokladığını hatırlıyorum, başka bir şey düşünemiyordum, ondan nefret 

ettim. Baksana gitmeme izin ver, dedim” (Voyage in the Dark, 1982: 19) Walter 

Anna istememesine rağmen onun gitmesine izin vermez. Arkadaşı Maudie tarafından 

uyarılmasına rağmen kendisini Walter’a teslim eden Anna daha sonra pişmanlık 

duyar ve şunları söyler “Bir gece öncesiymiş gibi yapmaya çalıştım ama işe 

yaramadı, korkmak buz gibi soğuktur ve korkmak nefes alamamak gibidir. Neyden 

mi korkmak? İşte onu düşündüm” (Voyage in the Dark, 1982: 74)  

1966'da basılan çok önemli diğer bir Sömürge Sonrası romanı olan Wide 

Sargossa Sea romanında Rhys, Charlotte Brontë'nin romanı Jane Eyre'deki, The Mad 

Woman in the Attic (Çatıdaki Deli Kadın) olarak bilinen, İngiliz erkek egemenliği ve 

toplumu tarafından susturulan, beyaz Batı Hintli 'Bertha Mason' karakterine, 

konuşma hakkı vermiş, Kreol kadını hor gören ve değer vermeyen İngiliz ataerkil 

toplumuna gönderme yapmıştır. İşte bu romanıyla ve diğer romanlarıyla Rhys, 

sadece cinsiyet sorunlarına eğilmediğini açıkça göstermiş, İngiliz sömürgeciliğinin 

on dokuzuncu yüzyılda Kreol kültürünü subordine eden sistemine karşı çıkarak Wide 

Sargossa Sea romanında olayları, The Mad Woman in the Attic 'Bertha'nın (romanda 

Rochester tarafından verilen lakap) ağzından değil de, beyaz Batı Hintli kadının 

'Antoinette Cosway''in ağzından anlatmış, bu romanında özne olma mücadelesi 
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vermiştir. Genetik bir delilik ve ahlak dışı davranışlar İngiliz toplumu tarafından 

Kreol'lere atfedilen bir özelliktir. Wide Sargasso Sea adlı romanında son sahnede 

Rhys Antoinette’e konuşma hakkı vermiştir. Rhys, Jane Eyre’de çizilen Bertha 

karakterinden farklı bir Bertha karakteri ortaya koymuştur. Jane Eyre’deki Bertha 

romanın sonunda mumlardan dolayı eve ateşe vermesinin sonucunda yanarak 

ölmüştür, fakat Rhys Antoinette’in romanın sonunda evi ateşe verme sahnesini bir 

rüya olarak kurgulamıştır.  

 Simone de Beauvoir'ın Antoinette ve Anna gibi karakterler üzerine feminist 

görüşleri onları 'Öteki' olarak görmesidir. Rhys'in, Anna ve Antoinette dâhil bütün 

kadın kahramanları aile kökenleri köle ticareti ile uğraşmasına ve sömüren taraf 

olmasına rağmen, onlar Avrupa ataerkil sistemi tarafından hükmedilmiş kadınlardır. 

Üvey babası ve üvey ağabeyi tarafından planlanmış görücü üsulü evlilikle 

İngiltere'ye getirilen, Rochester'a para karşılığı satılan Antoinette karakteri ile 

İngiltere'de hayatını idame edebilmek için bedeni birden fazla satılan Anna karakteri 

Beauvoir'a göre sadece cinsel istismara uğramış kadınlardır. Ancak, Anna ve 

Antoinette, Üçüncü Dünya kadınları için cinsellikten ve aynı zamanda ataerkil 

sömürgecilikten öte Kreol kökenlerinden dolayı etnik ayrımcılığa da uğramış 

mağdurlardır. “Antoinette gibi Anna da iki yer arasında kalmıştır. Aile geçmişi onu 

köle sahibi, ezen tarafla ilişkilendirir ve Anna'nın beyaz olması bu benzetmeyi 

destekler, fakat onun özel düşünceleri, onun davranışları Anna'yı bedenleri alınıp 

satılan sömürülen tarafta gösterir. Anna sadece bedenen değil akıl ve ruh anlamında 

da köleleştirilir” (O’Connor, 1986: 88). Anna'nın ailesinin kölelik ticareti ile 

ilgilenmesi ve onun Walter ile yaşadığı ikili ilişki onun suçluluk duygusuna 

kapılmasına neden olur, çünkü Anna sömüren “colonizer” olmayı reddederek 
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sömürülen “colonized” olmayı, hep mağdurların yanında olmayı, onların haklarını 

savunması gerektiğini düşünür. Bu yüzden aile geçmişi köle ticareti ile uğraşmasına 

rağmen, Anna hiçbir zaman ezenin yanında değil, ezilenin yanında olmuştur, bundan 

asla utanmamış, aksine her türden sömürgeciliğe karşı göğüs germiştir. 

 Rhys, romanlarında ataerkil sömürgeciliğe “patriarchal colonizer” yer verdiği 

ölçüde dişi sömürgeciliğe de “female colonizer” yer vermiştir. İngiliz 

sömürgeciliğinin kadın üzerinden işleyen sistemine şiddetli bir eleştiri getiren Jean 

Rhys, Voyage in the Dark romanında Anna başkahramanı; Walter Jeffries, Joe, Carl 

Redman ve ismi bilinmeyen bir adam tarafından ezilmiş, mağdur edilmiş ve ikincil 

plana atılmıştır. Bağlılık yarattıktan sonra Anna'yı terkeden Walter, tüm İngiliz 

erkeklerinin ahlaki bozulmasını simgeler çünkü Walter, Anna'dan ayrıldıktan sonra 

“Senden önceki senin gibi değildi. Hayatını nasıl yönlendireceğini kesinlikle 

biliyordu. Fakat yine de farketmez, endişe etme. Bana inan, endişelenmene hiç gerek 

yok” (Voyage in the Dark, 1982: 65) demiştir. Hester tarafından dışlanan Anna, 

birçok erkek tarafından kötüye kullanılarak “double colonization” çifte sömürgecilik 

görmüştür. Jean Rhys'in gözünde İngiliz erkekleri romanında yansıttığı kadardır. 

Romanlarında erkekler, kadını “commodification” meta olarak görmekte, Voyage in 

the Dark'ta bir erkek karakteri şunları söyler: “bir kızın üstündeki giysiler, kızın 

kendisinden daha pahalıdır. Beş sterline gayet güzel bir kız ile takılabilirsiniz, hatta 

nasıl tavlanacağını biliyorsanız hiç para harcamadan tavlayabilirsiniz ama onun 

üstüne giyeceği elbiseleri hayatta beş sterline alamazsınız” (Voyage, 1982: 40).  

Bu tanım aslında, Rhys'in, İngiltere'de yaşayan sürgün kadınlar için dile getirdiği 

gerçeklerdir.  
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 İngiliz erkeklerini Rhys, Vincent ve Walter karakterleriyle göstermeye çalışır 

ve mağduriyetini bu karakterler üzerinden yansıtır. Walter'ın kuzeni Vincent'a eşlik 

eden Fransız asıllı Germaine, İngiliz erkeklerinin kadınlara nefretle baktığını hatta 

tiksindiğini söyler. Kadınların zalim, çirkin görülmesindeki başlıca sebebin 

erkeklerin onlara zalimce tavır takındığından kaynaklı olduğunu dile getirir. 

Germanine “kadınlara karşı küçümsemenin ve tiksinmenin” İngiltere'de çok sık 

rastlanan bir yüz ifadesi olduğunu ve bunu Vincent'in çok iyi yaptığını söyler. 

Germaine, İngiliz erkeklerine karşı düşüncesini şu şekilde dile getirir “Çünkü İngiliz 

erkeklerinin çoğunluğu kadınlara şuncacık değer vermiyor. Kadınları mutlu 

edemezler çünkü aslında onlardan pek hoşlanmıyorlar bile” (Voyage, 1982: 74).  

Sonunda kötü yola düşen Anna bütün ilişkileri paraya dayanmasına rağmen kendini 

romantik aşk fantazisiyle avutur. Daha sonra Vincent alaycı bir şekilde Anna'ya 

“Senin de gerçek yüzün ortaya çıktı, Nasıl tanıştığınızı anlatıyordu bize. Seni adi 

köpek, Walter. Allah aşkına Southsea iskelesinde ne yapıyordun?” demiştir (Voyage, 

1982: 74). Anna, Vincent ve Walter'ın gülüşmelerinden rahatsızlık duyar çünkü ona 

ne sebeple güldüklerini söylemez. Bunun üzerine Anna, içtiği sigarayı Walter'ın 

eline sertçe bastırarak tepkisini dile getirir. Anna ve Germaine, İngiliz erkeklerinin 

tavır ve davranışlarından rahatsız olmuştur. Walter'ın enaniyetli tavırlarının yanı sıra 

onun ilişkiye girdikten sonraki tavırlarına da hayret eder çünkü Walter, Anna'ya 

hakettiği gibi davranmaz. Anna ilişkiden sonra kendini günâhkar ve değersiz 

hisseder “Artık iyi değilim, günahkarım, günahkar. Bunun bir anlamı yok ama, yine 

de sadece kelimeler” (Voyage in the Dark, 1982: 49). Bekaretini yitirmiş olan Anna, 

doğru yoldan sapmış olmanın verdiği hisle çocukluğuna roman süresince geri 

dönüşler yapar ve ruhen temiz olduğu zamanları hatırlamak ister, Anna hiç girmek 
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istemediği kadınlık dönemine girerken psikolojik travma yaşar; menarş, kadınlığa 

attığı ilk adımı simgelediğinden Anna bu dönemi çok zor atlatır. Üvey annesi ona bu 

aşamada yardımcı olmadığı için Anna bu dönemi daha da güç atlatır. Simone de 

Beauvoir, The Second Sex'te genç kızın menstrüasyon döneminin başlarında nevrotik 

bir dönem geçirdiğini söyler, bunun sebebinin kendini savunmasız hissetmesi ve 

dişiliğinin onun gözünde hastalık, acı ve ölüm anlamına gelmesidir. Anna'nın menarş 

sonrası dönemden korkması da buna işarettir ve Beauvoir'ın analiziyle örtüşür. Anna, 

Francine'i 'anne' gözünde gördüğü için menarş olduğunu ilk Francine'e anlatır ve 

ondan teselli bekler, Francine Anna'yı sakinleştirir fakat üvey annesi Hester, Anna'ya 

bu kadar iyimser yaklaşmaz ve Hester ile konuşurken Anna nefes alamaz hale gelir. 

Bu sahnede bile Anna, üvey annesine ve onun dünyasına benzemek istemez, Anna 

kendini hep siyahilere yakın hissetmiştir, öz annesi gibi Francine de Anna'ya sıcak 

bir anne modeli çizmiştir fakat Anna iç dünyasında Francine'nin onu düşünmediğini, 

ondan uzak durduğunu düşünür. 

Onun da beni sevmediğini biliyordum, beyaz olduğum için. 

Beyaz olmaktan nefret ettiğimi ona hiçbir zaman 

açıklayamayacağımı da biliyordum. Beyaz olmak, yavaş 

yavaş Hester'e benzemeye başlamak ve sahip olduğun her 

şey- yaşlanmak, üzülmek ve daha bir çok şey. 

«Hayır....hayır...hayır....» diye düşünedurdum. Ve o gün 

yaşlanmaya başladığımı ve buna kimsenin engel 

olamayacağını biliyordum  (Voyage in the Dark, 1982: 62). 

Anna, kadınlık dönemine girişinden çok erken yaşlarda korkmuştur: 

“perperişan hissetmeye başladım sanki herşey çevremde üzerime geliyordu nefes 

alamıyor gibiydim, ölmek istedim” (Voyage in the Dark, 1982: 59). Walter'la yatakta 

uzanmış çocukluğunu ve ilk genç kızlığına adım atışını düşünen Anna, ileride 
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yaşayacaklarından korktuğu için, kadınlık döneminin ona Beyaz Batılı kadınların 

hayatına girmeyi çağrıştırdığı için hep çocukluk döneminde kalmayı istemiştir. 

 Rhys'in erkek ve İngiliz egemenliğiyle ve onun sömürge hassasiyetinin 

sonucu ilişkilendirdiği dünya ile başa çıkmakta zorluk çeken kadın karakteri Anna, 

Wide Sargasso Sea'de Rochester tarafılan satın alınan Antoinette gibi, Rhys'in diğer 

kadın kahramanları, Batı entrosentrizmi tarafından ezilmiş, mağdur edilmiş 

kadınlardır. 

 Çoğu feminist eleştirmen bütün kadınların, Üçüncü Dünya ve Batılı, maruz 

kaldıkları şeyin aynı olduğunu ve bu yüzden homojen bir şekilde “ezilen kadınlar” 

olarak sınıflandırıldığını farzetmenin ne kadar tehlikeli olduğunu ana hatlarıyla 

anlatır. Fakat Cheryl Johnson-Odim, Avrupalı ve Amerikan kadınların cinsiyete 

dayalı ikinci plana atıldıkları gerçeğinin, Üçüncü Dünya Kadınının gerçeğinden 

farklı olduğunu iddia eder. Johnson-Odim şunu öne sürmüştür: “Avrupalı-Amerikalı 

kadınların toplumsal cinsiyet ve sınıf farklılıkları nedeniyle boyunduruk altına 

alındıkları, diğer yandan Üçüncü dünya ülkelerindeki kadınların ırk ve genellikle 

emperyalizm sebeplerinden baskı altına alındıklarını doğrulamıştır” (Johnson-Odim, 

1991: 315). Bu farklılıkların ışığında, Johnson-Odim bir odak noktası bulur. 

“Böylece, kadınları baskı altına alan, cinsiyet ayrımcılığını kökünden kazıyan, çok 

sığ bir şekilde ifade edilmiş feminizm; Üçüncü dünya kadınlarının baskı altına 

alınmasında ve ıslah edilmesinde yetersiz olacaktır” (Johnson-Odim, 1991: 315). 

Rhys de aynı şekilde tek yönlü feminizmi reddetmekte, ırk, cinsiyet sınıf 

farklılıklarına karşı çıkan bir feminizm teorisini kabul etmektedir. Bu yüzden, 

romanında siyahi Francine, beyaz Kreol Anna, İngiliz hayranı Hester gibi karakterle 

sosyal düzeni resmederek her türden ayrımcılık yapan bu kişilere karşı çıkmaktadır. 
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Mohanty de “Under Western Eyes” makalesinde aynı fikir üzerinde durur. 

Mohanty şöyle öneri sunar: “Kadınların sınıfsal, etnik veya ırksal konumunu ya da 

çelişkilerini göz önüne almaksızın, benzer çıkar ve duygulara sahip önceden 

kurulmuş, tutarlı bir grup oluşturduklarını [varsaymak] evrensel olarak ve 

kültürlerarası uygulanabilir bir toplumsal cinsiyet farklılığı ya da cinsel farklılık, 

hatta ataerkillik kavramı olduğu anlamına gelir” (Mohanty, 2003: 20). Burada 

Mohanty, böyle bir varsayımda bulunmanın emperyalizm politikalarından dolayı 

varlığının değeri düşürülmüş, ötekileştirilmiş, Sömürge Sonrası kadına zarar 

verdiğini dile getirir. Ayrıca cinsiyet farkı gözeten, kadının erkeğe göre daha aşağı 

bir nitelikte olduğunu düşünen ataerkil toplumun Batılı kadına ıstırap çektirdiğini 

söyler. Ancak, sadece cinsiyetinden dolayı değil aynı zamanda etnik köken ve sınıf 

farklılıklarından dolayı da farklı muamele gören Üçüncü Dünya kadınının verdiği 

mücadele ile Batılı kadınların verdiği mücadelenin eşit olmadığını açık bir şekilde 

anlatır. Bu iddialar, kadınların ataerkillik olsun sömürgecilik olsun ya da her ikisi 

erkek egemen yapılarda kendilerini vekil olarak atamaları gerektiği inancını esas alır 

(Sloan, 2010: 3). Rhys de Kreol kökenli Anna’nın verdiği mücadele ile İngiliz 

arkadaşı Maudie’nin verdiği mücadelenin farklı olduğunu gösterir. Anna 

Dominika’dan İngiltere’ye gelerek yaşam mücadelesi vermeye başlar. Ancak İngiliz 

arkadaşları toplum içerisinde Anna kadar ayrımcılık görmez. Rhys’in yaşam 

mücadelesi, aksanına rağmen İngilizler tarafından benimsenmesine ve ekonomik 

olarak erkek egemenliği olmaksızın özgür yaşamasına dayanmaktadır. Romanda da 

görüldüğü üzere Walter Jeffries ve İngiliz erkek karakterler (Vincent, doktor) Anna 

üzerinde cinsiyete ve etnik farklılıklara dayalı baskı uygulamıştır. Walter tarafından 

terkedildiği için yaşadığı sıkıntıları paylaşamamıştır ve hayattan kopar hale gelmiştir. 
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Anna, geçimini sağlayacak parası olmadığından cinsel sömürüye de maruz kalmıştır. 

Bu yüzden, Walter tarafından aldatıldıktan sonra daha iyi bir geleceğe sahip 

olabilmesi için dış görünüşüne önem vermesi gerektiğini düşünür: 

Sokaktan geçen çoğu kadının giydikleri giysiler mağaza 

vitrinindeki karikatürler gibidir, fakat vitrine bakarken gelecekleri 

gözlerinin önünden geçer, eğer bunu satın alırsam, elbette çok farklı 

olacağım. Umudu canlı tutmak gerekir ve böylece her şeyi 

yapabilirsin. İşte dünya bu şekilde döner, dünyayı bu şekilde 

döndürdükleri belli, her bir insana çok fazla umut. Ve lanet olsun, 

bunu çok iyi başarıyorlar. Fakat eğer daha fazla umut etmezsen ne 

olacak? Eğer sırtın yere gelirse o zaman ne olacak? (Voyage in the 

Dark, 1982: 112). 

 Rhys, Anna gibi kadınların daha iyi bir geleceğe sahip olabilmeleri için dış 

görünüşlerini düzelterek ona maddi anlamda bakabilecek bir erkek arayışını 

eleştirmektedir. Yazar aynı zamanda bu görüşün toplum tarafından kadınlara 

dayatılmasına da karşı çıkmaktadır. Karakter, kendini kurtarmak açısından olaya 

olumlu anlamda bakarken, Rhys Anna’nın halini eleştirmektedir; çünkü, “dünyayı 

döndüren” anlayış, erkek egemenliğini yücelten bir yaklaşımdır. Dünyaya – tezin 

kapsamında topluma – şekil veren tutum ataerkil görüşe dayanmaktadır. O nedenle, 

kadınlar bireysel alanda kendi kimliklerini ortaya koyamamakta; aksine, erkek 

hegemonyasının beklentilerine göre hayatlarını sürdürmek zorundadırlar. Yazarın 

eleştirel tavrı ise, işte bu sistemin işleyişine karşı bir tepkidir.    

Fikrini bu şekilde belirten Rhys, toplumda refahın olmadığını, hatta fakirlik, 

evsizlik ve umutsuzluk olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, kaçınılmaz olarak Anna 

hayatını geçindirmek için başka bir erkeğe ihtiyaç duymaktadır. Rhys, eleştirdiği 
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düzeni alaysı bir dil kullanarak doktorun ağzından şöyle aktarmaktadır: “Siz kızlar 

yaşayamayacak kadar safsınız, değil mi? [.....]” (Voyage in the Dark, 1982, 160).  

Romanın sonunda erkek doktor, maddi imkânları olmayan ve kendini zor geçindiren 

Anna’nın zorluklara dayanamayıp yaşayamayacağı düşüncesindedir. Rhys, burada 

kadınların hayatta tek başına destek almadan yaşayamayacağı düşüncesini 

eleştirmektedir. “Anna iyileşecek [.....] şüphem yok ki hiç zaman kaybetmeden 

hayatına yeni baştan başlayacak.” (Voyage in the Dark, 1982, 160). Buradaki ironi 

Anna’nın iyileşeceğini söyleyerek hiçbir zaman Anna’nın iyileşemeyeceğidir. 

Hayatını sürdürebilmesi için ataerkil sömürüyü kanıksamak zorunda bırakılmıştır.  

Sonuç olarak, otobiyografik özellikler içeren Voyage in the Dark’ta Rhys, 

sosyal düzeni cinsiyet, etnik köken ve sınıf farklılığından ötürü ezilen ve mağdur 

edilen kadını, Anna karakteri ile Wide Sargasso Sea’de ise Antoinette karakteri ile 

eleştirmiştir. Voyage in the Dark eserini feminizm teorisine göre incelemenin uygun 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Metnin Sömürge sonrası feminist açıdan incelenmesi 

gerektiği uygun görülmüştür. Virginia Woolf’un ifadesiyle, “kadının ülkesi yoktur” 

(Three Guineas, 1966: 109). Rhys’in de hiçbir zaman kendini ait hissettiği yurdu 

olmamıştır. Aidiyet duygusunu yaşabildiği tek yer yazıları ve romanlarıdır. Woolf, 

Jean Rhys ile aynı dönemde eserler veren modernist bir yazardır. Ancak, Rhys 

cinsiyetçi baskıları sorgulayan bir yazar olmanın yanı sıra ırkçı, sınıfsal, sömürgeci, 

bir yazar olmuştur. Rhys, Batılı söylemi eleştirerek ‘öteki’yi romanlarının merkezine 

yerleştirmiş, ötekiye ses vermiştir. Rhys’in sömürgeci Batı söylemini reddederek 

öteki kadını romanına başkahraman yapması onun postkolonyal edebiyata feminist 

bakış açısı kattığını gösterir.    
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BÖLÜM III 

Chinua Achebe'nin Things Fall Apart  Romanının Sömürge Sonrası Feminizm 

Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi 

  

 Tezin bu bölümünde, Nijeryalı roman yazarı Chinua Achebe'nin Things Fall 

Apart eseri Sömürge sonrası feminist teoriye göre incelenecektir. Bu analizin daha 

iyi anlaşılması için Achebe’nin yaşamış olduğu sömürge ve sömürge sonrası 

dönemde kadın karakteri üzerinde durulacaktır. Things Fall Apart, Nijerya’nın 

bağımsızlığına kavuşmasından iki yıl önce, Achebe'nin 1958 yılında kaleme aldığı 

sömürge öncesi dönemde Igbo kabilesinin Umuofia topluluğunun değerlerinin, 

İngiliz sömürgeciliğiyle nasıl yıkıma uğratıldığını gösteren bir eserdir. Ayrıca Things 

Fall Apart'ı Sömürge Sonrası Teori’ye göre analiz etmek, Sömürge sonrası feminizm 

teorisinin anlaşılmasında yararlı olacaktır. Önce klan yani kabile kültürünün İngiliz 

hegemonyasında ne gibi süreçlerden geçtiği, daha sonra Afrika kadınının Batılı 

feministler ve Sömürge Sonrası feministlerin perspektifindeki görüşlerinden 

bahsedilecektir. Achebe'nin Things Fall Apart'ta feminist mi yoksa anti feminist mi 

olduğu, romanında sömürge sonrası dönemde kadın karakterleri nasıl yarattığı 

üzerinde durulacaktır. Son olarak bu bölümde dönemin tarihi, yazarın hayatı (Albert 

Chinualumagu Achebe) ve kadının sömürge dönemindeki yeri göz önünde tutularak 

Things Fall Apart romanı Sömürge Sonrası Feminist teoriye göre incelenecektir.  

 Doğu Nijerya'nın, Ogidi kasabası Igbo'da 1930 yılında doğmuş olan Chinua 

Achebe sömürgecilik süresince ve sömürgecilik sonrası dönemde geleneksel Afrika 

değerleriyle Batının değerlerinin çatışmasını, Hristiyanlığın sömürülen bölgelerdeki 
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etkisini ve Igbo toplumunun değerlerini romanlarına taşır. Sömürge öncesi Nijerya'da 

1890'lu yılları anlatan Things Fall Apart, geleneksel Igbo kültürü ile İngiliz 

sömürgeciliğinin çatışmasını anlatan tarihi bir kurgudur.  

 1958 yılında basılan Things Fall Apart, Afrika'nın ve edebiyattaki 

Afrikalıların sömürgeci temsillerine bir yanıt olarak özellikle de Joyce Cary'nin 

Mister Johnson (1989) kitabına yanıt olarak yazılmıştır. Cary'nin eseri, Afrikalıları 

tipik [girişimleri, düşünceleri, bilgileri olmayan bireyler gibi] sömürgeci çerçeveye 

yerleştirir. JanMohammed'in de ileri sürdüğü üzere “Sömürge edebiyatı, medeniyetin 

sınırlarındaki dünyayı (Avrupai ifade ile anlamlandırılamamış ve evcilleştirilememiş 

bir dünyayı) keşfe çıkmaktır. Sömürge edebiyatı kontrol edilemez, kaotik, ulaşılamaz 

ve sonuç olarak kötü ruhlu olarak algılanır” (JanMohammed, 1986: 78). Bu 

bağlamda Achebe'nin romanı Avrupalı okuyucular için bir yeniliktir, çünkü daha 

önce bu konuyla ilgili yazılmış eserlerin aksıne Afrikalılar romanda yüceltilmiştir. 

Yazar, Igbo toplumunu sosyal sistemi, değerleri ve gelenekleri karmaşık ve eksiksiz 

tanıtmıştır (Strong-Leek, 2001: 29). 

 Things Fall Apart, güçlü bir Nijeryalı kabilenin sömürgeci yönetim tarafından 

nasıl yıkıma uğratıldığını anlatır. Nijerya kültürünü çok iyi yansıtan, sömürgeci 

yönetimin Ibo kabilesini yozlaştırmasına karşı çıkan ve sömürgeci yönetime direnen 

bir Igbolu kabile üyesinin trajik hikâyesidir. Sömürge Sonrası edebiyatta çok önemli 

eserlerden biri olan roman aslında Achebe'nin ailesinin yaşadığı Nijerya’nın o 

dönemdeki durumunu gözler önüne sererek, yazarın yaşadığı dönemin bir kuşak 

öncesini tasvir eder.  
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 Achebe yirmili yaşlarında iken Nijerya hala İngiliz sömürgesidir. İngilizce 

konuşan ailelerin Nijerya'da hâkimiyetleri güçlüdür. Achebe, Afrika'nın Avrupa 

etkisinde kalmamış daha önceki halini Things Fall Apart'ta çok iyi betimlemektedir, 

çünkü Achebe daha çocukken Nijerya'nın İngiliz egemenliğinde olduğu zamanlarda 

da yaşamıştır.  

 Achebe'nin İngilizce eğitim alması ve ayrıca Avrupa'nın toplumsal davranış 

kalıplarına maruz kalması, hem Avrupa hem de Afrika bakış açısından, onun 

sömürgeci yayılmayı, etnik kökeni, din ve kültürü kavramasını kolaylaştırmıştır. 

Achebe romanı İngilizce yazmıştır çünkü daha önce Things Fall Apart, Afrika için 

yazılmış romanlara cevap niteliğindedir, yani onun dil seçimi siyasidir. Sömürgeci 

kültüre karşı koymak için yerli dilleri yeniden canlandırmak isteyen Afrikalı 

yazarların aksine, Achebe kültürel canlanmayı hem İngilizce aracılığıyla hem de 

İngilizce kapsamında başarmak istemiştir. Ama yine de Igbo dilinin ritmini ve 

kelimelerini anlatıya katmayı başarmıştır.
8
 

 Things Fall Apart romanında Avrupalıların Afrika'yı anlaması iki karakterle 

örneklendirilmiştir: James Smith ve ismi verilmeyen bir bölge delegesi. Kendi 

kültüründen çok farklı bir kültürle karşılaşmasına rağmen, Mr Smith onlara su 

götürmez dinsel doktrinleri ve pratikleri konusunda kabile üyeleriyle uzlaşma 

sağlamaz. Ayrıca Nijeryalıların kendi kültürel miraslarını korumasının da yarar 

sağlamayacağını düşünür. Bölge sorumlusu ise kendisini ilkel kabileleri barıştırmak 

onları modern zamana getirmek gibi iyi niyetleri olan iyi bir lider olarak görür.  

Achebe kendine özgü dini, hükümeti, para sistemi, sanatsal gelenekleri, adalet 

                                                           
8 Bakınız: http://www.sparknotes.com/lit/things/context.html  

http://www.sparknotes.com/lit/things/context.html
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sistemi olan Afrika kültürünü canlandırır. Things Fall Apart, Conrad ve Cary'nin 

romanlarında yarattığı basmakalıp ve düz Afrika insanlarını tersyüz eder. Hatta 

Achebe beyaz insanları, sert emperyalist niyetleri olan, Afrika insanını (Igboluları) 

ise bireysel ve çoğunun yeni fikirlere açık bir şekilde tasvir eder. Fakat Achebe, 

Afrika kültürünü kusursuz, cennet gibi tanıtmaz. Zaten Achebe Afrika yerlilerinin bu 

tarz düşsel fantastik resmedilmesine karşı çıkar. 

 Aslında, Joseph Conrad gibi çoğu Batılı yazar emperyalizme karşıdırlar, fakat 

Afrikalı insanları ilkel ve hayvansı, ancak lekelenmemiş ve masum şekilde soylu 

birer yabani olarak resmederler.  Bu yazarların sürekli emperyalizme karşı çıkması, 

gelişmiş Batı toplumunun Batılı olmayan dünyayı yozlaştırması ve tahrip etmesi 

düşüncesine dayanır. Achebe bu düşünceyi kabul edemez ve mitsel bulur. Igbolular 

soylu vahşi değildir ve Igbo dünyası sonunda yıkıma uğramasına rağmen, beyaz 

sömürgeciler gelmeden önce bile yerli kültür hiçbir zaman cennet gibi bir yer 

değildir. Achebe Things Fall Apart'ta Igbo kültürünün hem pozitif hem de negatif 

yanlarını yansıtmıştır. Bazen Igbo kültürünü eleştirirken bazen de sömürgeci tarafı 

eleştirmiştir.
9
 

 Nijerya'da sömürgecilik öncesi toplum ile sömürgecilik sonrası Afrika 

insanını karşılaştırabilmek için Nijerya'nın tarihi yararlı olacaktır. Nijerya'nın tarihi 

coğrafyası ile ilişkilidir. Things Fall Apart'ta olaylar on dokuzuncu yüzyıl sonu 

yirminci yüzyıl başlarında meydana gelir. İngilizler Nijerya'yı 1904'e kadar işgal 

etmemelerine rağmen on dokuzuncu yüzyıl başlarından bu yana batı Afrikada 

güçlüydüler. Britanyalılar on yedi ve on sekizinci yüzyıl da Afrikan kölelerini satın 

                                                           
9 Bakınız: http://www.cliffsnotes.com/literature/t/things-fall-apart/about-things-fall-apart] 

http://www.cliffsnotes.com/literature/t/things-fall-apart/about-things-fall-apart
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alan en başta gelen isimlerdendir. Ancak, 1807'de Britanya köle ticaretini kendi 

imparatorluğuna yasa dışı ilan etti. O vakit Nijerya'yı kontrol edemediler ve iç 

savaşlar gittikçe ele geçirilen kölelerin sayısını artırdı. 1861 yılında gittikçe artan 

köle ticaretinden kafası karışmış Britanya (başlıca köle ticareti merkezi ve bugünki 

Nijeryanın başkenti) Lagos'u işgal etmeye karar verdi. Yavaşça Britanya, Nijerya'nın 

geri kalanını işgâl etti. Nihayetinde Britanya, Nijerya'yı köle ticaretinden daha fazlası 

için işgâl etmeye sevk edildi. Britanyalılar, diğer Avrupa ülkeriyle Batı Afrikanın 

doğal zenginliği için kıyasıya yarış içindeydiler. 1884-85 Berlin Konferansında 

Avrupa güçleri arasındaki rekabeti yatıştırmak için bir toplantı düzenlendi. 

Britanyalılar, Nijerya'yı kendi bölgeleri olduğunu beyan etti. Nijerya'dan hurma yağı, 

pamuk, fıstık, kauçuk, diğer tarımsal ürünler satın aldılar. Aslında bu ürünlerle ticaret 

yapmak bazı Nijeryalı tüccarları çok zengin kıldı. Yirminci yüzyıl başlarında 

Britanyalılar, farklı etnik grupları bir ülke olarak yani “Nijerya” olarak tanımladı ve 

Nijerya’yı İngiliz İmparatorluğunun sömürgesi ilan etti.
10

 

 Nijerya'nın sosyokültürel altyapısı, tarihi ve sömürge geçmişi ve Things Fall 

Apart'ın yazıldığı dönemdeki tarihi ve kültürel bağlamlar hakkında edinilen bilgilerle 

tezin bu bölümünde Things Fall Apart'ın feminist analizine bir giriş yapılacaktır. 

Romanın feminist analizleri çeşitli görüşler içermektedir. Yapılan feminist 

eleştirilerden biri metni sadece kadın gözüyle okumaktır. Things Fall Apart'ın 

feminist analizinde bulunan feminist eleştirmen Linda Strong-Leek, “Achebe’nin 

Things Fall Apart’ını bir kadın gözüyle okumak ve Feminist Eleştiri” makalesinde şu 

soruya yanıt aramaktadır. Eğer metin kadın gözüyle analiz edilirse bu, kişinin metne 

olan perspektifini değiştirir mi? Bu konuda Jonathan Culler şunu söyler: “bir metni 

                                                           
10 Bakınız: http://www.cliffsnotes.com/literature/t/things-fall-apart/about-things-fall-apart] 

http://www.cliffsnotes.com/literature/t/things-fall-apart/about-things-fall-apart
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kadın olarak okumak, erkek gözüyle okumaktan kaçınmak ve erkek okumalarının 

çarpıklığını ve erkeklerin gözünden yapılan değerlendirmeleri belirlemektir” (Culler, 

1982: 54). “Eseri bir kadın gözüyle okumak esere feminist üstünlükle yaklaşmak 

yani eseri ataerkil kapsamda ele almamaktır” (Culler, 1982: 54). Jonathan Culler'a 

göre sonuç olarak Chinua Achebe'nin edebi başyapıtı Things Fall Apart'ı bir kadın 

gözüyle okumak için romanda başkahramanın sadece Okonkwo olduğunu söyleyen 

okumalar sorgulanmalıdır ve eser içinde gelişen ana kadın karakterlerin incelendiği 

çalışmalar analiz edilmelidir.  

  “Things Fall Apart’ta Anlatı Teknikleri” makalesinde Solomon Iyasere 

Okonkwo’nun yapmış olduğu insanlık dışı eylemlere rağmen okuyucunun ondan 

nefret etmediğini ve okuyucunun sempatisini kazandığını Achebe'nin en büyük 

başarılarından bir tanesi olduğunu söyler (Iyasere, 1969: 98).  Achebe'nin geleneksel 

dünyasını kadın gözüyle okumak için sadece bu bakış açısına bağlı kalınmamalıdır. 

Feminist objektiften romanı okuyanlar için bu sempatinin hala devam edip 

etmediğini sorgulamak gerekir. Çoğu eleştirmen Okonkwo'nun erkekler üzerine 

yaptığı (özellikle oğlu Nwoye ve diğer oğlu Ikemefuna) korku ve dehşeti anlatmasına 

rağmen birçok eleştirmen de Okonkwo'nun eşlerine yaptığı eziyetleri görmezden 

gelir (Strong-Leek, 2001: 30). 

 Linda Strong-Leek, Okonkwo'nun eşlerinin çektiği sıkıntıların yanı sıra 

toplum içerisinde birey olma öneminden bahseder. “Achebe’nin Things Fall 

Apart’ını bir kadın gözüyle okumak ve Feminist Eleştiri” başlıklı bu feminist okuma, 

erkeklerin yanlış okuma değerlendirmelerini ortaya çıkarır. Strong-Leek bu yanlış 

okumalara, metnin erkek gözüyle değerlendirilen çarpık analizine karşı çıkmakta, 

metnin merkezine kadın karakterleri yerleştirmektedir. Bu feminist çalışmada diğer 
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eleştirmenlerin yaptığı gibi Okonkwo karakteri ön planda tutulmakta, romandaki iki 

ana kadın karakter Ekwefi ve Ezinma bir de minör karakter Ojiuogo ele alınmaktadır. 

Bu kadın karakterler diğer eleştirmenlerin yazılarında çok az yer tutmaktadır 

(Strong-Leek, 2001: 30). 

 Strong-Leek metni kadın gözüyle okuyarak bu kadın karakterleri kadın 

olarak, eş olarak, anne olarak, kız olarak onların sosyal farkındalığına göre analiz 

eder. Görüldüğü üzere Feminist eleştiri, metni sadece cinsiyet odaklı analiz etmeye 

olanak sunar. Kadının evrensel bağlamda sorunlarına değinmeden Strong-Leek'in 

makalesinde olduğu gibi Batı-Doğu ayrışmasına sebep olur ve bunun sonucunda 

Achebe'nin bize sunduğu toplumun gelenek görenekleri ve Afrika kültürünü gözardı 

ederek salt kadın-erkek eşitsizliğini ele alan eleştiriler feminizm teorisinin 

yetersizliğini göstermektedir böylece alternatif feminist bakış açıları sunulmuştur. 

 Bu kadın karakterler incelendiğinde, öncelikle Ekwefi karakteri Okonkwonun 

ikinci eşi, ataerkil görüşten önemsiz görünse de yeniden değerlendirildiğinde bilgi, 

sevgi dolu ve özgür ruhlu olduğu görülür. Things Fall Apart’ta kadınlar doğurgan ve 

kocalarına yardımcı olmakla yükümlüdür. Erkek odaklı bakış açısı yüzünden 

kadınlar kültürel normun değer verdiği dayanıklı, erkek evlatlar doğurmalıdırlar. 

Ekwefi on doğumundan dokuzu başarısız geçtiği için ve hayatta kalan tek kızı 

olduğu için lanetlenmiş bir insandır. Bu yüzden “Onwumbiko doğduktan sonra 

Ekwefi çok katı birine dönmüştü” (Things Fall Apart, 1959: 76). Ekwefi, 

Okonkwo'nun ilk eşinin doğurduğu sağlıklı erkek çocuklara hayıflanıyordu. 

 Metnin çoğu eleştirisinin geleneksel perspektifi Ekwefi'nin zor koşullar 

altında kaldığını, gücünün tükendiğini söyler, ancak o sıkıntılı sürecine 
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hayıflanmaktansa birlikte yaşadığı kızına bütün zamanını ve enerjisini ayırır kızıyla 

olan ilişkisiyle avunur. “Okuyucunun deneyimi ile kadın deneyimi aynı zamanda 

kadın imgelerine olan önem arasındaki devamlılığın ihtimali üzerine yapılan eleştiri; 

edebi eserleri yöneten erkek odaklı varsayımların eleştirilmesinde etkilidir” (Culler, 

1982: 46).  

 Çoğu erkek okumalar “toplumda erkeğin referans noktası olduğunu” belirtir. 

Eustace Palmer çocuk doğurmakla görevlendirilmiş kadınlar toplumsal normların 

ayakta kalmasında önemli bir yere sahiptir. İkinci çocuğunu da kaybettikten sonra 

doğumundaki zorluklarla ilgili kâhine danışan kişi Ekwefi değil Okonkwo'dur.  

Ayrıca üçüncü çocuğunu da kaybettikten sonra Okonkwo kâhinle görüşür ve 

Palmer'in iddiasını doğrulayan: Ekwefi'nin başarısızlığını, yaşayabilir bir çocuk 

doğuramamasıyla değil,  babasının soyismini devam ettiremeyecek erkek bir evlat 

verememesiyle ilişkilendirir. Okonkwo evlatlarının ölümünden dolayı endişe 

içerisindedir. Ancak Ekwefi'nin kaybına ve üzüntüsüne umarsızdır. Kâhinin ölü 

bebeği keserek parçalara ayırmasını ayak bileklerini sokaklarda süründürmesini ve 

bebeği Evil Forest'a diğer obanje çocukların ve dışlanmışların olduğu yere 

bırakmasını izleyen Ekwefi onu vicdanen rahatlatacak kimsenin olmadığını bilir. 

Fakat Okonkwo, kızı Ezinma için endişelenmiş Chielo'nun onu ormana taşıdığı gün 

kızını gece yarısı takip etmiştir (Strong-Leek, 2001: 31). 

 Linda Strong-Leek devamında Ekwefi'nin muz agacı yüzünden gördüğü 

şiddeti anlatır, ertesi gün New Yam festivali olmasına ragmen şiddet gören kadın 

Ekwefi için hiç kimse protesto etmez. Fakat Ekwefi, Okonkwo'yu o kadar çok 

sevmiştir ki evli olmasına ragmen kocasından kaçarak başlık parası bile veremeyecek 

olan Okonkwo’yla birlikte olur. Kadın gözüyle bakıldığında Ekwefi'nin ilk 
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tanıştıkları günü hatırlaması ve güreş müsabakasında Okonkwo'ya aşık olduğu sahne 

Ekwefi'nin duyduğu pişmanlığı gösterir.  

 Birçok feminist eleştirmenin iddia ettiği üzere erkek eleştirmenler kadının 

yaşadığı deneyimi feminist açıdan okuyanlar kadar değer veremez ve kadının 

karşılaştığı problemlerle çok az ilgilenir. Bu yüzden erkek eleştirmen her ne kadar bu 

şiddete uğrama sahnesini minör bir durum olarak görse de feminist okuyucunun bu 

paragraflarda ironi ve pişmanlık algılaması olasıdır (Culler, 1982: 45). 

 Ekwefi'nin duyduğu aşk o kadar yoğundur ki güreş müsabakasından hemen 

sonra Okonkwo'ya kaçar. Fakat Ekwefi'nin aşkına ve sadakatine olan mükâfatı iyi bir 

dayak yemesi olmuştur. Yaptığı işkence büyüklerin dikkatini çekmese de en genç eşi 

Ojiugo'nun yediği kırbaç cezası ses getirecekti. Fiziksel şiddet değil de 

zamanlamadan kaynaklı toplumun ayaklanması yani Barış Haftasında dayak atması 

onun ceza almasına neden olmuştur (Strong-Leek, 2001: 31). “Büyük bir kötülük 

işledin. Bu kutsal haftayı yıllar boyunca kimse bozmamıştı. Hatta ölmeye yakın 

yaşlılar bile bir ya da iki kez karşılaşmıştır” (Things Fall Apart,1959: 32-33). 

 Kabilenin bir bütün olarak huzuru kişisel menfaatlerden önde gelir. Iyasere 

şöyle devam edebilirdi, toplum içinde ataerkilliğin fikir birliği ile uygulanması 

kadınların fiziksel güvenliğinden daha çok önem arz ediyor. Bu yüzden Okonkwo 

Yeryüzü tanrıçasına bedelini ödeyecektir. 

 Culler, kadın gözüyle okumanın stratejisini şöyle belirtir. eger bir okur Things 

Fall Apart'ı ciddiye almalıysa, o da Okonkwo'nun eşlerinin hayatlarının her anında 

karşılaştıkları zalimliğe toplumun hiç merhamet göstermemesini sorgulamalıdır. 

Aynı zamanda okur, duygularını bile hiçe sayan kadınların değerini düşüren erkek 
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egemen toplumu sorgulamalıdır. Fakat Umuofia'da kadına ayrılan barış haftası değil, 

günü bile yoktur. Kendi kocalarının kanatları altında, kendi evlerinde hapsedilen 

kadınlar sığınacak yer bulamamaktadır. Romanda sadece dokunduğu herkesi 

sevebilen, babasına bile temiz saf aşk besleyen bir genç kız vardır. Okonkwo'nun kızı 

Ezinma, aslında Okonkwo onu bir birey olarak takdir etmiyor, Ezinmanın fiziksel 

gücüne hayran kalmak yerine, olgunlaştığı ve bir kadın olduğu için çok üzülüyor. 

Ezinma'nın bir erkek olması gerektiğini vurguluyor sürekli. Ezinma, Ekwefi'nin tek 

yaşayan çocugudur. Aslında Okonkwo, Ezinmanın kişiliğine saygı duyuyor, fakat 

duygusal yakınlık gösteren Okonkwo romanı okuyan erkeklerin sempatisini 

kazanıyor, okuyucular da bu yüzden Ezinma'nın erkek olmadığına üzülüyorlar. “On 

yaşındaki kızına baktığında, O bir erkek olmalıydı diye düşündü. Eger Ezinma erkek 

olsaydı ben mutlu olurdum. O gerçekten cesaretli” (Things Fall Apart, 1959: 61). 

Metni erkek bakış açısından okuyan Okonkwo'nun kaderinde soyunu devam 

ettirecek erkek evladı olmadığı için empati kurabilir. Hatta bunu geleneksel metin 

okumaları yapan kişi bile Okonkwo ile empati kurar ve Okonkwo'ya hak verir.  

 Feministlerin görmezden geldiği ya da inkâr ettiği bir husus kadınların 

erkeklerle paylaştıkları kadın karşıtı görüşleridir. Culler'a göre, kadınların 

küçümsenen toplumda hüküm sürmek için cinsellik uğruna birbirleriyle 

yarıştırılmaları kadınların belli zaman sonra erkekler gibi düşünmelerine yol 

açmıştır.  

 Kadın gözüyle analiz yaparken, metinde açıkça görülür ki kadınların dünyayı 

nasıl tasavvur ettikleri, olaylara bakış açıları ataerkil perspektif tarafından sunulur. 

Ezinma'nında davasında olduğu gibi onun güçlü olması, onun özelliği ve canlılığı, 

takdir görmesi için bazı önyargıların yıkılması şarttır. Önceleri obanje çocuk olarak 
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bilinen Ezinma, büyüdükten sonra annesi tarafından şımartılıp el üstünde 

tutulmuştur. Ki eğer erkek olsaydı başüstünde gezdirilecekti. Aslında Ezinma 

romandaki bütün kadınların bir temsilcisidir. Ezinma Zekâ, canlılık ve metaneti 

temsil eder. Okonkwonun erkek odaklı objektifinden bakıldığında, Annesiyle olan 

ilişkisinde bile Ezinma’nın erkeksi davranışları olduğu görülür. (Culler, 1982: 53). 

Ezinma bir kadın farkındalığıyla büyütülmesi gerekirken babasının ona erkek olgusu 

aşılaması ve çocuğun küçüklüğünden itibaren kadının gücünün yadsıtılması 

gerçeğini görmesi erkeklerin yani gücün yanında olması gerektiğini düşündürmüştür. 

Okonkwo’dan aldığı bu güç ile anesine Nne diye seslenmiyor, erkeklerin görmüş 

olduğu imtiyazdan kendisi de faydalanır. Babasıyla olan iyi ilişkisinin yanı sıra 

Ezinma’ya annesi de fazlasıyla değer verir, bu da annesiyle olan ilişkisini arkadaşlık 

boyutuna taşır. Things Fall Apart’ta da bahsedildiği üzere, “Ezinma annesini diğer 

çocukların seslendiği gibi Nne diye seslenmiyor yetişkinlerin seslendiği gibi ismiyle 

hitap ediyordu. Aralarındaki ilişki sadece anne çocuk ilişkisi değildi. Yaşıt iki 

insanın arkadaşlığına benziyordu ve yatak odasında yumurta yemek gibi küçük gizli 

işler bu arkadaşlığa güç katıyordu” (Things Fall Apart, 1959: 73). 

 Romandaki diğer ebeveynlerin aksine, Ezinma ve Ekwefi arasında bir bağ 

vardır. Onlar adeta eşittirler. Onların ilişkisi sevgi saygı ve anlayışa dayanır. 

Okonkwo ikisini tehdit etse de birlikte güzel vakit geçirmektedir. Gizlice yatak 

odasında yumurta yemekte, birlik ruhunu güçlendirmektedirler. Kadın okur olarak 

analiz yapmak “eleştirmenlerin tespitine göre kadınlar arasındaki birliktelik ve 

dayanışma erkekler üzerinde bir tehdit oluşturur” (Culler, 1982: 54). Bu yüzden 

annelik duygusu, Okonkwo ve geleneksel toplum için bir ihtârdır. Çünkü Okonkwo 

anne kız arasındaki sevgi bağını, paylaşılan zevki kontrol edemez. Örneğin Chielo 
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Ezinmayı ormana götürürken Okonkwo, Ekwefi'nin kulubesini terketmemesi 

gerektiğini söylemişti ancak Ekwefi, kocasını görmezden gelir. Chieloyu kırbaç 

cezası riskine rağmen takip eder. Okonkwo ona “nereye gidiyorsun?” dediğinde, 

Ekwefi cesur yüreklilikle kızını takip ettiğini söyler. Onu alıkoymaktansa yoluna 

devam eder. Bazı yorumlarda küçük karşıtlıklar olsada, anne kız müttefikliği roman 

boyunca görülmektedir.  

 Bilindiği üzere, kadınların ve erkeklerin toplum rolleri sosyal yapıdır ve 

böylece bütün bir kadın kimliği fiziksel gerçekliklerden çok toplumsal engellere 

dayanır. Kadınlara anne olmak öğretilmiştir. Erkeklere ise hükmetmek yönetmek ve 

kontrol altına almak öğretilmiştir. Eger kendi bulundukları konumu ve aynı zamanda 

kadınların ataerkillik düzeninde bulundukları konumu tekrar düşünürlerse, erkekler 

de kadınlar gibi metni okuyabilirler.  

 Hem babası ya da kocasının kaprisinden etkilenen hem de kadın olarak 

kocalarını ve babasını etkilemiş olan ana karakterler Ekwefi, Ojiugo ve Ezinma, 

kadın okur tarafından analiz edilmiştir. Aynı zamanda bir okur, kadın gözüyle 

okumaya kalkıştığında, bu muhteşem Afrikan romanının kadın ya da erkek okurları; 

daha önceki çevresel karakterleri önemli eleştirilere maruz bırakabilir (Strong-Leek, 

2001: 33). 

 Bu bilgiler ekseninde, feminist bakış açısı metne sadece cinsiyet odaklı 

yaklaşmış, kültürel ve geleneksel normlar göz önünde bulundurulmadan ataerkilliğin 

kadınlar üzerindeki (Ekwefi, Ojiugo ve Ezinma) çarpıcı etkilerine değinilmiştir. 

Hâlbuki metni Sömürge Sonrası feminizm kuramı metni sadece cinsiyet odaklı 

incelemez. İşte bu yüzden, Liberal feministlerin feminizm anlayışları sadece cinsiyet 
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odaklı kalırken, Sömürge Sonrası feminizm akımı bunu reddeder ve Achebe'nin 

eserine farklı bakış açıları getirir. Mohanty ve diğer Sömürge Sonrası Feministlerin 

de söylediği gibi, Feminizm savunucuları, Afrika ve Üçüncü Dünya ülkelerinin 

yazarlarının eserlerinde toplumsal paradigmaları göz önünde bulundurmaksızın, 

roman yazarlarının kadınları değersiz varlıklar olarak resmetmiş ve Batı toplumuna 

kadını, toplumda saygı gösterilmeyen, niteliksiz ve çaresiz olarak göstermiştir. 

Ancak şu noktada bir yanlış anlaşılma vardır ki Sömürge Sonrası feminizm öncüleri 

gün yüzüne çıkıncaya kadar Afrika toplumundaki bütün kadınlar Batı söyleminde 

“Üçüncü Dünya Kadını” yaftasına maruz kalmıştır. Halbuki Nijerya'da akademisyen 

olarak görev yapan, Cinsiyet Çalişmaları (Gender Studies) alanında uzmanlaşmış 

olan, Things Fall Apart üzerine Sömürge Sonrası bir feminist bir bakış açısı getiren 

Chijioke Uwasomba, Achebe'nin hem yazar olarak hem de toplumdaki kadınlara 

olan bakış açısını ele almış, Afrika toplumunda kadının önemli bir yere sahip 

olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Sömürge Sonrası feministler Lordes, Mohanty, 

Spivak gibi feminizm akımının meselesinin içerisinde sadece kadın cinsiyeti konusu 

olduğunu gördüler ve cinsiyet eşitsizliği sorunundan başka bir meseleye yer 

vermediklerini gördüler. Bunun sonucunda kendi kültürlerini daha iyi muhakeme 

edecekleri için cinsiyet sorunlarını etnik, ırk, sömürgecilik ve emperyalizm 

konularını da içine alarak eleştirdiler. Bu bilgiden yola çıkarak, Liberal feministlerin 

Üçüncü dünya ülkelerindeki kadınların yaşam tarzını kültürünü, örf adet ve 

geleneklerini hesaba katmadan ezilen ve sürekli sömürülen 'madun' kadın olarak 

tanıtılması yanlıştır. 

  “A Feminist Reading Of Chinua Achebe’s Things Fall Apart” makalesinde 

Chijioke Uwasomba, Batılı feministlerin ve Batı söyleminin aksine kadınların 
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toplum içinde saygın bir yere sahip olduğunu, Afrikalı kadınların cinsiyet rollerine 

saygı duyduğunu söylemiştir. Umuofia adıyla temsil edilen geleneksel Afrika 

toplumunun kadın cinsiyetine ve toplumdaki rolüne saygı duyduğunu belirtmiştir. 

Uwasomba, Achebe'nin feminizm anlayışının cinsiyet ayrımı yapmayan, kadın 

haklarını savunan ve ataerkil-anaerkil toplum birimlerinin bir arada yürüyebildiği bir 

feminizm anlayışını savunmaktadır. Achebe'nin Things Fall Apart sömürge öncesi ve 

sonrası insanlarının tarihini yorumlamak için yaptığı bu romanda pederşahi aile türü 

olmakla birlikte kadının rolü de önemlidir.   

Achebe uyum içinde, toplumcu, bireysel, uzlaştırıcı ve agresif bir toplum 

çizmektedir. Achebe'nin kurgusu iddialar ve yeni keşfetmelerle doludur. Achebe, 

Igbo kültürünü ve geleneklerini derinlemesine yansıtır. Igbo'nun tarihini gözler 

önüne serer. Igbo için yeni bir imge yaratır. Bu imgede geçmişin hatalarını kabul 

eder fakat geçmişe dair bir kınamayı reddeder. Gelecek ise bütün gerçekliği ve 

ilüzyonları ile karşı koyar (Emenyonu, 1987: 189). 

Achebe'nin Things Fall Apart'ı Batı medeniyeti ile karşılaştığı zamanlardaki 

Ibo kabilesinin geleneksel hayatını resmeder. Achebe herkesin görevinin, görev ve 

sorumluluklarının ve ayrıcalıklarının bulunduğu düzenli bir toplumu tasvir eder. 

Büyüğünden küçüğüne, adalet herkese uygulanır. Güçlü, kudretli toplum üyesi 

Okonkwo bile kabilenin geleneklerine uymadığı gerekçesiyle çok ağır bir şekilde 

cezalandırılmıştır. Böyle kuralları ve gelenekleriyle tam uyumlu ve düzenli bir 

toplum Batı dünyasıyla iletişime geçince Hristiyan misyonerler aracılığıyla getirilen 

Batı etkisi yıkıcı ve tahrip edici sonuçlara yol açmış, eski düzen bozulmuş ve toplum 

altüst olmuştur (Taiwo, 1985: 51). 



 

51 

 

 Yukarıda verilen iki önemli Afrikalı edebi eleştirmenlerin de (E. Emenyonu 

ve O. Taiwo) söylediği gibi, Achebe Igbo toplumunu Batı emperyalizmin zorbacı 

etkileri olmadan önce Igbo topraklarını bütün kusurlarıyla anlatmaya çalışmıştır. Bu 

yüzden Achebe'nin eserlerinin düzgün bir şekilde anlaşılması için, Igbo yaşam tarzı, 

felsefesi, tarihi, kozmolojisi, sosyal ve politik yapıları, gelenekleri ve kültürü iyi 

bilinmelidir.   

 Uwasomba feminist analizine başlamadan önce Things Fall Apart'ta Igbo 

toplumunun gelenek ve göreneklerini tasvir eder, daha sonra kadınların toplum 

içerisinde ne kadar önem arz ettiklerini romandan belirli örneklerle ele alır. 

Örneklerden önce Igbo toplumundaki önemli topluluklara göz atmak faydalı 

olacaktır.  

 Igbo kabilesinde en büyük ve siyasi birlik ortak bir ataya (Yeryüzü 

Tanrıçası'na) bağlı (Obodo, Ala, Mba) topluluklarıdır. En küçük ve en önemli sosyal 

birlikse Umunna ailesidir. Umunna'da baba soyundan gelme birden fazla çekirdek 

aile bulunmaktadır. Olisa'ya göre, Umunna'lar çok önemli sosyal topluluklardır, 

hepsi kendi içerisinde özgürce davranır. Bu soyun kız çocukları Umunne'ler ya da 

diğer ismiyle Umuada'lar bu soyun erkek çocukları (Umunna)  kadar önemlidir. 

Umuada toplumda fazlasıyla etki bıraktığından gücü çok iyi kullanabilirler. Çoğu 

erkek yetkili makamın çözemediği sorunları kadınlar arasından çıkmış olan 

kavgayı/tartışmayı Umuada çözmektedir. Aynı şekilde çoğu zaman Umuada kadın 

eşlere yön göstermekte, yardımcı olmaktadır. Belirli günlerde cenaze törenleri gibi, 

akraba üyelerinden birinin ünvan alması gibi, problem çözmede, Umunna'lar arası 

kavgada, ve Umunna'nın eşleriyle olan kavgada Umuada'lar toplanmaktadırlar 

(Uwasomba, 2007: 20).
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Sömürge Sonrası Feminist kuramı çerçevesinde, Things Fall Apart'ta, 

toplumda ataerkillik, poligami, kadına karşı şiddet olduğundan ve siyasette 

kadınların söz hakkının engellemesinden dolayı çoğu Batılı feminist yazar, Nijerya 

Ibo kabilesini kadını küçümseyen, kadına değer vermeyen bir toplum olarak bilir. 

Ancak Sömürge Sonrası feminist yazarlar, feminizm ideolojisinin Nijerya kültürünü, 

tarihini ve kadınlarını tanımadığı için yetersiz ve umarsız analizlerde bulunduklarını 

iddia etmişlerdir. M.S. O. Olisa ve Uwasomba gibi Sömürge Sonrası feminist 

yazarlar Umuada'nın önemli derecede söz hakkına ve toplum içerisinde belli 

sorumluluğa sahip olduklarını söyler.  

 Umuada, Igbo kabilesinin çoğu bölgesinde siyasi gücü ve etkili sosyal gücü 

oluşturur. Eğer erkek kısımın eşleri onlara aykırı davranışta bulunacak olursa kadın 

eşler kocalarını cezalandırabilirler. Umuada gücünü artırabilmek için bu tür 

durumlarda geri çekilir, müdahale etmez ve erkek kısmı Umuada'nın yokluğuna ve 

itaatsizliğine daha fazla dayanamaz (Olisa, 2002: 227). 

 Yukarıda bahsedildiği gibi Afrikalı Igbo toplumunda, anaerkil bir birim olan 

Mkpuke'de görüldüğü gibi cinsiyetçi maderşahi bir yapı görülmektedir. Obi ise erkek 

odaklı, atalardan kalma bir hane olan sembolik ve mecazi olarak erkekliği temsil 

eder. Obi genellikle Umunna'nın buluşacağı yerde akrabalarıyla ilgili konuşulacak 

konuların olduğu zaman gelir. Mkpuke ve Obi arasında ikili bir zıtlık görülür. Fakat 

bu Igbo kabilesinin ayakta durabilmesi için arzu edilen sağlıklı bir zıtlıktır. Her iki 

grup Umunna ve Umunne birbirinin gücünü alt etmeye çalışmaz. Erkekliği ve 

babalığı temsil eden Umunna toplumdaki görevlerini yerine getirirken, toplumun 

anaerkil birimi Umunne de toplum içinde görevlerini yerine getirir. Bu ilişkide 

dengeyi, eşitliği, karşılıklı saygıyı temin eden ikili ilişki (simbiyoz) vardır. 
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Amadiume'nin belirttiğine göre, Mkpuke yapısından çıkarsama yaparsak Afrika, 

Igbo tarihinin antropolojik bozulmasını ve Avrupa'ya ait bir ataerkilliğe dayalı 

Afrika'da yeni bir Avrupa tarzı ataerkillik oluşumu görürüz (Uwasomba, 2007: 20). 

 Nijerya kültürü içerisinde birimlere ayrılan haneler (Mkpuke ve Obi) feminist 

bakış açısına göre tamamı erkek üstünlüğün olduğu birimler olarak algılansa da, 

Uwasomba ve Olisa gibi Nijeryalı Sömürge Sonrası feminist düşünürler, bu 

hanelerin erkek odaklı olabileceği gibi anaerkil yapıda da olabileceğini vurgular. 

Sömürge Sonrası feminist kuramcısı hooks'a göre eğer bir toplum tam anlamıyla 

gelenek ve görenekleriyle bilinmiyorsa feminizm çerçevesinde incelenmemelidir. 

Feminizm kuramı, Üçüncü dünya ülkelerindeki kadınları ve o toplumun 

geleneklerini görmezden gelir. Bu yüzden sadece kadın-erkek eşitsizliği Uwasomba 

ve diğer Sömürge Sonrası feministlere göre yeterli değildir. Bilakis Male Daughters 

Female Husbands Afrika Toplumunda Cinsiyet kitabında, I. Amadiume Igbo 

kabilesinin emperyalist nedenlerle bozulmaya uğraması sonucunda Avrupa'nın Igbo 

toplumunda yeni bir ataerkillik oluşturduğunu iddia eder.  

Igbo kabilesi arasında sosyal ahlakın söz sahibi ve Yeryüzü Tanrıçasının 

içinde en önemli Tanrıçalardan biri Ala'dır. Igbo kültüründe Ala, evrenbilimsel 

açıdan önemlidir. Igbo yaşamında Ala çok önem teşkil eder. İnsan ilişkilerinde Ala 

yüceltilmiştir ve tapılmıştır. Ala yaşamın kaynağı, bereketin zenginliğin refahın ve 

yiyeceğin Tanrıçasıdır (Uwasomba, 2007: 20). 

 Igbo gelenekleri ile kültürüne ayak uyduran herhangi bir bilim adamı 

Achebe'nin özellikle de sömürge öncesi yazılmış eserlerinin Igbo özelliklerini ve 

toplumunu gerçekçi şekilde yansıttığını kabul edecektir. Achebe'nin gerçekçi yaratım 
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tarzı, sömürgecilik ve emperyalizmin saldırgan güçleri tarafından geçiş sürecinde 

olan topluma tamamıyla adanmışlığı ve toplum endişesini gösterir. 

 “First Things First” makalesinde Petersen tarafından tartışılan 1950'lerde 

başlayan Afrika yazınının arkasında yatan öğe hem dışarı dünyaya hem de Afrika 

gençliğine Afrika'nın geçmişinde ne kadar düzenli, saygın, şerefli, karmaşık ve 

bütünüyle dikkate değer bir kültürel miras olduğunu gösterme arzusuydu. Achebe'nin 

eserlerine bakıldığında Afrikancılığı Igboculuğu ve diğer insanların ilginç 

deneyimlerini birbirleriyle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Achebe'nin eserleri 

tamamıyla ince ayrıntılarda gizlidir. Bu yüzden daha iyi yorumlama ve analiz için 

Igbo dünya görüşünü ve bilincini daha iyi bilmek gerekir. Daha önce de belirtildiği 

gibi Igbo yaşamını ve kültürünü resmederken Achebe toplumdaki bireylerin ve 

toplulukların görev rollerine dikkat çeker (Uwasomba, 2007: 21). 

Things Fall Apart'ta Achebe'nin kadınlara karşı tutum ve davranışları 

sömürge sonrası feminist kuramcılara göre diğer yazarların aksine kadın lehinedir ve 

Achebe toplumu resmetmek ve kadının hor görüldüğünü göstermek için bu çizgide 

yazar. Achebe'nin Things Fall Apart'ı sömürgecilik fethinin öncesi ve sonrası Afrika 

insanlarının geçmişi ve tarihine yönelik yapmış olduğu yorumlamadır. Things Fall 

Apart bir taraftan kendi insanlarıyla birlikte Umuofia toplumunun güçlü ve zayıf 

yanlarını içeren “Okonkwo” ile diğer yandan İngiliz yönetimi ve Hristiyanlıkla burun 

buruna gelen Umuofia toplumu arasındaki iki düzeyde iletişim kopukluğunu yansıtır. 

Okonkwo, Umuofia toplumunun zirvesinde bulunan şüphesiz önemli bir kişilik 

olmasına rağmen Okonkwo Umuofia'nın tipik bir üyesi değidir. Her birey toplumun 

beklentilerine, değerlerine ve kurallarına uyduğu takdirde bir diğeri kadar önemlidir.  
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 Taiwo'ya göre, Things Fall Apart'ta Igbo kültürünün çoğu yönleriyle 

karşılaşılır. Okonkwo'nun yaptığı eylemler sosyal davranışın çoğu yönünü yansıtır: 

Igbo toplumundaki ünvanlara verilen önem, Ozo ünvanının sorumlulukları, herkesin 

özne olduğu teamül hukukun sertliği, karı-koca arasındaki ilişki, ailenin yeri ve 

önemi, kadınlar ve toplum Tanrıları, kehanetin gücü, Igbo toplumunun babasoylu 

doğası, köy sporu olarak güreşin popüler olması gibi detayları içerir (Uwasomba, 

2007: 22). 

Batı emperyalizmin istilası sonrası ve süresince yaşanan gerilimleri içeren 

insanların hayatlarını tasvir etmekte olan Achebe fazlasıyla Igbo toplumunun dili ve 

kültürünün kaynaklarına güvenir. 

 Achebe çoğu eleştirmenler tarafından kadınları olumlu yönde yansıtmayan bir 

yazar olarak tanımlanmıştır. Kurgu romanlarında 1987'de Anthills of Savannah'ı 

yayımlayana kadar ilk romanı Things Fall Apart'ta çok derin feminist eğilimler 

gösteren bir yazara göre Achebe üzerine yorumda bulunan bu kritiklerin Achebe'ye 

olan eleştirileri adil değildir, hatta ağırdır. Bu paragrafı takiben diğer paragraflarda 

Chinua Achebe'nin kadın yanlısı, kadını savunan bir yazar olduğunu Things Fall 

Apart'ı metinsel incelemede görülecektir ayrıca romanı yanlış temsil eden yanlış 

okuyan değerlendirmeler üzerine yorum yapılacaktır. (Uwasomba, 2007: 22) 

 Umuofia savaş kahramanlıkları, sihirli güçler, ağır muharebeleri başarıyla 

kazanan hikâyelere sahiptir. Romanda bahsi geçen en önemli olay, Umuofia 

ailesinden bir kadının (Ogbuefi Udo'nun eşi) öldürülmesiydi. Bir toplum olarak 

kadına değer veren, toplumdaki yerini bilen Umuofia ailesi, Mbaino ailesine hemen 

ultimatom gönderir.  Mbaino'ya, ya savaş ya da genç delikanlı ile bekar kadın teklif 
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edilmiştir. Görüldüğü üzere, Umuofia ailesi kendi kabilesinden bir kadının 

öldürülmesiyle savaşa gitmeye hazırdır, fakat savaştan korkan aile, Umuofia'ya 

Ikemefuna adlı erkek çocuk ile bir bekar kadın bahşetmiştir. Ikemefuna, 

Okonkwo'nun yanında büyümesi için verilmiş, kadın ise ölen eşinin yerini alması 

için Ugbuefi Udo'ya verilmiştir.  

 Yukarıda belirtildiği gibi, Umuofia toplumu korkulan bir aile, saygı gösterilen 

yüce bir toplumdur. Bütün çevre klanlarda rahipler ve rahibelerden korkulmuştur. 

Savaş ilacı olarak tek ayaklı yaşlı bir kadının olduğu bilinir. Bu ilaca “Agadi-nwayi” 

ya da yaşlı kadın denirdi. Umuofia, Agadi'den izin almadan savaşa gidemezdi çünkü 

Agadi-nwayi Ibo'ların ayıplanası savaş diye adlandırdıkları savaşa gitmezdi (Things 

Fall Apart, 1959: 9). Ayrıca tüm rahip ve rahibeler, Dağların ve Mağaraların 

Kâhini’ne itaat eden Agadi-nwayi'ye bağlıydılar. Okonkwo'nun liderliğinde savaş 

ajanları Agadi-nwayi'den izin çıkmadıkça Mbaino'ya gidemezlerdi.  

Savaşa gitmenin yanı sıra, Dağların ve Mağaraların Kahini'nin uyguladığı 

başka önemli eylemler de vardır. Romanda da söylenildiği gibi, insanlar ona 

danışmaya giderlerdi (Uwasomba, 2007: 22). Burada dağların ve mağaraların 

kahinine değinilmesinin sebebi dişi olmasındandır. Umuofia kabilesinin hiçbir erkeği 

onun izni olmadan hareket edemeyeceği için kadının kutsal olduğunu söylemek 

mümkündür. “Kahinin adı Agbala idi. Uzaktan yakından birçok insan ona akıl 

danışmaya gelirdi. Mutsuzluk yıkım peşlerini bırakmadığında, komşularıyla bir 

sorunları olduğunda çözüm için Agbala'ya başvururlardı. Geleceğin kendilerine neler 

getireceğini öğrenmek için, ya da ölmüş atalarının ruhlarına danışmak istedikleri bir 

konu olduğunda da ona giderlerdi” (Things Fall Apart, 1959: 60). 
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 Achebe hem bireylere örnek vererek hem de toplumdaki eylemlere cinsiyet 

ilişkili meselelere bir bakış sunar. Owomoyela'nın sözleriyle “Achebe'nin kadınları 

resmetmesi oldukça hassastır. Umuofia ailesinde kadınların erkekler tarafından 

kötüye kullanılmasına rağmen (tabi bu suistimal ne görmezlikten gelinir, ne de 

alkışlanır) kadınlar için ayrılan yer ve onlara duyulan saygı doğru bir şekilde 

betimlenir (Owomoyela, 2002: 7). Okonkwo birgün yasakları çiğner, Barış 

Haftasında eşini döver ve bunun sonucunda kefaretini öder. Aslında Ezeani'ye 

(Yeryüzü Tanrıçası'nın rahibine) göre Okonkwo iki suçtan dolayı yargılanır. Birincisi 

Toplum tarafından tepki görülen davranış yani, eşini dövmek, diğeri ise yaşam 

kaynağı Yeryüzü Tanrıçasına karşı işlenmiş bir suçtur. Ikemefuna'yı öldürdükten 

sonra Obierika ile Okonkwo'nun karşılaşmasında Tanrıçanın gücü ve büyüklüğü ön 

plana çıkar. Obierika'ya göre: “Yaptığın şeyden Yeryüzü Tanrıçası hoşlanmayacak. 

Bu olay, tüm ailelerinin silinip yok edilmesi gibi bir olay” (Things Fall Apart, 1959: 

61). Yeryüzü Tanrıçasının gücü ve etkisi Aniebo'nun “Dilemma” adlı kısa 

hikâyesinde de geçer. Nwankwo'nun annesi Mgbeke der ki: “Doğumundan ölümüne 

kadar yeryüzünden kaçamayacaksın. Uçarsan ona geri döneceksin. Başın bulutlara 

değerse ayakların ona değecek. Öldüğün zaman yine ona döneceksin” (Aniebo, 

2000: 138). 

 Things Fall Apart'ta kadına saygı hususunda başka bir örnek ise, 

Nwakibie'nin hem büyük eşi (Anasi) hem de diğer eşlerine olan saygı ve hürmetidir. 

Okonkwo genç zamanında bir gün Nwakibie zengin olduğu için evine yer elması 

tohumu için dilenmeye gider. Adetlerin gerektirdiği üzere, Nwakibie'ye giderken 

horozla hurma şarabı götürür. Nwakibie'nin eşleri büyük bir saygıyla ve nezaketle 

içeriye çağrılır ve hizmet ederler. Bu da romanda kadınlara bahşedilen saygı 
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derecesini gösterir. En yaşlı eşi Anasis hakkında: “Anasis orta yaşlı, uzun ve iri 

yapılı bir kadındı. Davranışları sözünü dinleten bir kadın olduğunu gösteriyordu. 

Geniş bir ailede bulunan kadınların yöneticisi olduğu her halinden belliydi. Ayak 

bileğinde kocasının sahip olduğu sanı gösterir bir bilezik vardı, bunu yalnızca ilk eş 

takabilirdi” (Things Fall Apart, 1959: 11). 

 Nwoye'nin annesi, herkesin annesi olarak görülürdü, Ikemefuna yaşadığı 

toplumdan koparılarak yabancı bir yerde yaşamaya başlamıştır. Ikemefuna ve diğer 

çocuklarına gösterdiği fiziksel bakım ve ilginin yanı sıra Nwoye'nin annesi psikolojik 

ve ihtiyaca yönelik hizmetlerde de bulunurdu. O, aynı zamanda çocuklarına birçok 

hikaye anlatan yaratıcı bir sanatçıydı. Bu bilgelik hikâyeleri Nwoye'yi annesine daha 

da yakınlaştırmıştır. Taç giyme törenleri, cenaze törenleri, evlilik ve diğer özel 

günler gibi aktivitelere bakıldığında romanda toplum içinde kadının geleneksel 

bilgeliği yadsınamaz. Kadınlar geceleri çocuklarına hikayeler ve ahlaki öğütler 

öğretebilmek için zamanlarını feda ediyorlar (Uwasomba, 2007: 23). 

 Romanda saygı duyulan diğer bir kadın örneği ise Chielo'dur. Dağların ve 

Mağaraların Kahini, Agbala'nın ruhuyla kehanette bulunan kişidir. Agbala, klanda en 

ünlü Kahinlerden biriydi. Okonkwo ile Chielonun karşılaşması bize toplum hakkında 

bilgi sunar. Chielo, gece yarısı Agbala'nın emri üzerine Ezinma'yı (ogbanje yani ölü 

doğan bebeğin annenin cenine yeniden düşmesi ) almaya gelir. Okonkwo, Ezinma 

uyuduğu için Chielo'ya yarın sabah gelmesini söyler, fakat Chielo onu görmezden 

gelir ve Chielo'nun sesi “maden gibi pırıl pırıl, pürüzsüzdü.” Chielo gecenin 

karanlığında “Okonkwo Sakın” diye haykırarak Ezinma'yı sırtında götürür. Kâhin 

Agbala'nın yardımcısı olarak Chielo'nun o geceki görevi ve yaptığı eylemler onun 

kültür ve gelenekten sorumlu kişi yapıyor. Hem sosyal hizmet hem de işini sevdiği 
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için Chielo kendisini insanlığa adamış iyi bir devlet kadınıdır. Kültürel bir itibarı 

aynı zamanda hedefi vardır. Okonkwo'nun mevkisine sahip çoğu erkek onu insanlığa 

yapacak görevinden alıkoyamaz. Onun çabaladığı şey,  gece yarısı diğerleri uyurken 

Ezinmanın hayatını kurtarmaktı.  

 Igbo kozmolojisinde, Kolawole'nin söylediği üzere, Nneka, Anne en yüce 

varlıktır. “Nneka, Anne en yüce varlıktır.” kadınlara duyulan saygıyı gösterir. “Ne 

zaman bir hane yıkılsa, yerle bir olsa, ne zaman hanedeki o adam hor görülüp 

sürgüne gönderilse, annesinin memleketine sığınır (Kolawole, 1997: 63). Okonkwo 

Mbanta'ya (annesinin toprağına) sürgüne gönderildi çünkü klandan birini yanlışlıkla 

öldürmesi yeryüzü Tanrıçasına karşı işlediği bir suçtu. Okonkwo'nun anne toprağı 

ona manevi anlamda destek vermiştir. Okonkwo malı mülkü tahrip edilmeden önce 9 

köyde ve fazlasında namı bilinen bir savaşçıydı. Okonkwo için suç işlemek ve daha 

sonra küçük düşmesi onu yoksul statüsüne indirmiştir. Anne toprağı olmasaydı 

Okonkwo bütün yaşama umudunu kaybederdi. Okonkwo annenin kutsallığını ve 

önemli bir yere sahip olduğunu bildiğinden sürgündeyken doğduğu ilk çocuguna 

Nneka adını vermiştir.  

 Okonkwo'nun dayısı Uchendu, Okonkwo Mbantaya yerleştikten sonra onu ve 

aile üyelerini bilgilendirir. Ne zaman sıkıntı ve üzüntü salıverse aileyi erkek, 

annesinin memleketine sığınıverir. Okonkwo da yaşadığı sıkıntının ardından 

annesinin evine gitmiştir. “Çocuk babasına aittir doğru, ancak babasından dayak 

yiyince avunsun diye annesine koşar. İşler yolundayken, yaşamı güzelken de 

babasının kabilesine aittir, ama işler ters gittiği zaman, acısı üzüntüsü olduğunda 

annesinin vatanına sığınır Annen seni burada korumak için var. Annen işte buraya 

gömüldü” (Things Fall Apart, 1959: 94). 
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 Bir erkek bütün sahip olduğu güce rağmen büyük bir sorunla ve sıkıntıyla 

karşılaştığında annesine yönelir. İnsanlar tarafından kolaylıkla farkedilemeyen, 

kadınların içinde bulundurdukları bir güç vardır. Kadınlar, geleneksel Igbo 

kültüründe, güç ile ve tam otoriteyle bağdaşırlar. Okonkwo kadınlara üstünlük 

kurmaya çalışırken, eşlerine dayak atarken, onları effemine görürken, diğer yandan 

hiç kimse onu kurtaracak şeyin kadınlar olacağını tahmin edemezdi. Annesinin 

toprağı resmen Okonkwo'nun kurtuluşu oldu. Ne kadar acı bir ironi! (Uwasomba, 

2007: 24). 

 Okonkwo'nun eşlerine çok sert davrandığına şüphe yoktur, fakat bu 

romandaki diğer erkek karakterlerin de bu şekilde davrandığını söyleyemeyiz. Birçok 

istisna vardır. Bunlardan bir tanesi Ndulue ve Ozoemena'dır, tek aklı olduğu 

söylenen karı kocadır. “Ndulue ile Ozoemena'nın isteklerinin ve düşündüklerinin 

aynı olduğu söylenirdi, dedi Obierika. Hatırlıyorum çocukluğumda onlar üzerine 

söylenmiş bir türkü vardı” (Things Fall Apart, 1959: 48). Okonkwo gibi, eşlerini 

onursuzca döven erkekler de vardı. Bunlardan biri Uzowulu'ydu. Uzowulu eşi 

Mgbafo'yu dövmekten zevk alırdı. Mgbafo'ya yapılan hayvanca davranıştan son 

derece rahatsız olan abileri kahramanca tavır sergileyip el üstünde tuttukları 

Mgbafo'yu savunmuşlar ve Odukwe ailesi kız kardeşlerini kocasına karşı 

korumuşlardı. İşte bu davranış Mgbafo'nun ailesinin kalbinde önemli olduğunu ve 

kadının toplumda başına kötü bir şey geldiğinde nası korunması gerektiğini 

göstermiştir.  

 Beklendiği gibi, dokuz kişiden oluşan egwugwu yargıçları da Uzowulu'yu 

suçlu buldular, yargıçlar sözlerini sakınmadan Uzowulu'yu dolaylı olarak Uzowulu 

gibilerini de kınamışlardır. “Kayın biraderlerine bir tas şarap alarak git ve eve 
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dönmesi için eşine yalvar. Bir erkeğin bir kadınla dövüşmesi yiğitlik değildir” 

(Things Fall Apart, 1959: 66). Uzowulu eşini geri alabilmek için yalvarması 

gerekecektir. Ancak bundan sonra Uzowulu eşine ve kadınlara saygı duymak 

gerektiğinin farkına varacaktır (Uwasomba, 2007: 25). 

 Kadının konumunu ve önemini belirten, yukarıda sözü edilen Things Fall 

Apart'ın metinsel analizinden yola çıkarsak romanda kadınların basmakalıp eski 

imajlar şeklinde yansıtılmadığını söylemek uygundur. Okonkwo ve Uzowulu 

gibilerin korkunç ve kabul edilemez davranışlarında bile kadınlar oldukça öneme 

sahiptir. Okonkwo ve Uzowulu gibilerin eşlerini dövmesi bu gibi davranışları (kadın 

düşmanı ve şovenist) toplumda kınanmıştır. Romanda kadınların görevlerini 

sanatçılar gibi sergiledikleri görülür. Güreş müsabakasında, diğer şölenlerde, övgü 

şiirleri okuyup töresel bilgi kaynağı olarak görülürler. Şölenler süresince köy 

meydanında kadınlar, övgü şiirleri söyleyerek yarışmalar yaparlar bu da psikolojik 

bir uyarıcı etkisi görür.  

 Nwoye'nin annesi olmasaydı, Nwoye'ye ve Ikemefuna'ya ne olurdu? Hem 

Nwoye hem Ikemefuna Nwoye'nin annesi ile birlikteyken evde olduklarını 

hissediyorlar. Romandaki diğer kadınlar da bu şekilde resmedilmiştir. Bu kadın 

savaşçılar Agadi-nwayi, Chielo, Mgbafo, Ozoemena, Anasi, Ekwefi (10 çocugu olan 

ve güçlü kadın imajı çizen) Ezinma, vs. Onlar ülke ekonomisine erkek savaşçılar 

kadar katkıda bulunurlar. Kadınlar çiftçilik ve evin bakımının yanı sıra odun 

toplamaya giderler, evde gereken diğer işleri de yaparlar. Eşleri evi terkedip 

gittiklerinde kadınlar ev halkını doyurup besler, evi idare ettirirler.  
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Umuofia gibi Geleneksel Afrika toplumunda kadın cinsiyetine saygı duyulur 

ve kadın rolleri oldukça yücedir. Asılsız varsayımların aksine, Achebe kadınları bir 

hiç olarak görmüyor. Evlilikte erkek kadına değerini gösterebilmek için ciddi 

anlamda para öder. İşte bu yüzden Ibe ve Akweke arasındaki evliliği takdir ediyoruz.  

Kadınlar kültürün ve geleneğin kadın savaşçıları olarak görülür. Toplum 

içinde sosyal düzende kadınlar erkeklerin çaba sarfettikleri çoğu işi tamamlayacak 

yetkinliğe haiz, çabuk kavrayan bireylerdir. Achebe kadınları himaye altına alan 

bireyler olarak resmetmemiş, hatta toplumun ataerkil ve anaerkil birimlerini tanıyan, 

kabul eden Afrika toplumunun gerçekliğini yansıtmıştır. Okonkwo gibi ataerkil 

erkeklerin kadınları baskı altına almasına rağmen, Achebe'nin resmettiği toplumda, 

kadınların ne kadar önemli olduğunu göstermesi, Igbo felsefesini ve Things Fall 

Apart'ın nüanslarını anlayan biri tarafından farkına varılabilir. 

 Achebe'nin feminizmi kadınları savunan, cinsiyet ayrımcılığını farketmeyen 

dengeli bir feminizmdir. Her iki cinsiyet toplumun devamı için ve birbirleri için 

önemlidir. Roller, ikinci cinsiyetin birbirine duyduğu saygı üzerine ve anlayış 

üzerine kuruludur. Bu toplumun doğası doğrultusunda oluşmuştur. Bu yüzden 

Petersen gibi eleştirmenlerin roman yazarı Achebe'yi cinsiyet ayrımcılığından “gayet 

memnun” olduğunu düşünmelerine yol açmakta, yanlış değerlendirmeye sebebiyet 

vermektedir (Uwasomba, 2007: 26). 

 Achebe her ne kadar bazı eleştirmenler tarafından tam tersi yorumlar yapılsa 

da romanında ataerkil bir toplumda kadınların haklarını savunur ve kadınları 

savunduğunu açıkça dile getirir. Umuofia'nın temsil ettiği geleneksel Afrika toplumu 

kadın cinsiyetine ve toplumdaki rolüne saygı duyar. Achebe'nin feminizmi cinsiyet 
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ayrımcılığı yapmayan, ırk, sınıf farklılığı gözetmeksizin bütün kadınların 

savunucusu, dengeli, ataerkil-anaerkil toplum birimlerinin bir arada yürüyebildiği bir 

feminizm anlayışını savunmaktadır. Ancak, Anglophone ve Francophone Feminist 

eleştirmeni Rose Ure Mezu ise Uwasomba'dan farklı olarak Umuofia toplumunun 

kadına saygı duymadığını düşünür hatta kadının sürekli hor görüldüğü bir toplum 

olduğunun altını çizer. Mezu, yerli halkın hayatlarını kasıp kavuran Ala Tanrıçasına 

olan bilinçsiz korkunun, kadınların Umuofia toplumu tarafından küçümsenmesine 

sebep olduğunu ileri sürmüştür.  

Debbie O'Neil ve Uwasomba Achebe'nin toplumu doğru bir şekilde 

resmetmesi gerektiğini düşündükleri için Things Fall Apart'ta kadınların 

sosyokültürel anlamda amansız bir şekilde tasvir edildiğini düşünür, O’Neil ise 

Uwasomba kadar Achebe’nin kadın yanlısı olduğunu düşünmez. 20. yy Afrika 

kadınının romanda yeri geldiğinde yüceltildiğini yeri geldiğinde haksızlığa 

uğratıldığını iddia eder. Kristen Holst Petersen şöyle söylemektedir. “Afrika 

tartışması feministlerin özgürlük arayışına karşı yeni-sömürgecilikle özellikle 

kültürel yanıyla savaşmak mı? Hangisi önde gelir, kadın eşitliği için savaşmak mı 

yoksa Batının kültürel emperyalizmine karşı savaşmak mı?” (Petersen, 2001: 251) 

Hayatta kalabilmek için hırsın ve tutkunun egemen olduğu bu toplumda fiziksel güce 

çok önem verilir. Yer elması yetiştiren bir toplumun zaten fiziksel ve kas gücü 

vardır. Unoka, Okonkwo'nun babası kabilenin belirlediği sosyal normlara 

uymadığından, zayıf, bir yetkinliğe haiz olmayan bir imaj çizmektedir. Bu da 

Okonkwo için savaşçı kabiliyeti olan, ürün yetiştirmekte çok iyi olan, çalışkan ve 

üretken oğlu Okonkwo için babasını hor görmesine neden olmaktadır. Unoka'yı 

zamanla herkes kınamış, Okonkwo babasını hatırlamak bile istememektedir. 
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Unoka'nın kabile etosuna (değer ve inançlar sistemine) uymayı reddetmesine 

Okonkwo kabul etmez. Okonkwo babasının antitezidir. Okonkwo'nun kabile 

kurallarına uymadığı için sürgün edilmesi onun kadının önemli olduğuna dair bir 

hatırlatma yapar. Yaşam kaynağı olan anne üzerine amcası Uchendu ona erkek 

evladın başı dertte olduğu zamanlar annesinin yuvasında olması gerektiğini söyler 

(O’Neill, 2013: 1). 

Kadının Igbo toplumuna tutarsız bir şekilde yerleştirilmesi yukarıdaki 

ifadeden anlaşılabilir. Igbo kültürü aslında kadını çok önemli bir yerde tutmaktadır, 

romanda sözü geçen atasözü gibi, Nneka, anne en yüce varlıktır.  Temizlik yapan 

kadın, bebek avutan kadın, kadın ismi neyi çağrıştırsa baş tacı edilmektedir. Toplum 

içerisinde kadın denince akla zayıflık gibi onu alçaltan tabirler kullanılır. İronik 

olarak Okonkwo'nun işlediği suç dişi suçtu.“Suçlar ikiye ayrılırdı. Dişi ve erkek 

Okonkwo dişi bir suç işlemişti, çünkü istemeyerek olmuştu” (O’Neill, 2013: 2). 

Yukarıda da söylenildiği üzere, Igbo toplumunda kadınlar sadece istemeyerek 

kaza yapıyorlardı fakat erkekler önceden planlanmış, üzerinde düşünülmüş suçlar 

işliyorlardı. Bu tabiki de cinsiyetçi bir yaklaşım, bizim toplumumuzda da bu 

düşünceye çok uzak değiliz. Artık son zamanlarda kadınlar da seri katil olabiliyor 

ağır suçlar işleyebiliyorlar. 

O’Neil Batı toplumunda da Afrika toplumunda da cinsiyetçi yaklaşımlar 

olduğunu savunuyor. Fakat ağırlıklı olarak O’Neil’ın da feminist analizi Batı 

feminizmine yakındır. Örnek verilecek olursa; roman, sosyal sistemin bir gerçeği 

olarak erkek egemenliğine vurgu yapar. Duruşma sahnesi ve erkeklerin oturma 

düzenindeki öncelik sırası yine erkeklerin oturma düzenine göre ayarlanmıştır. 
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“Kalabalığın durduğu yere ve oturma düzeninden anlaşıldığı üzere tören erkekler 

içindi. Birçok kadın vardı fakat yabancılar gibi çok uzaktan izleyebilirlerdi” (Things 

Fall Apart, 1959: 62). Igbo toplumu erkeği başlıca sosyal norm olarak kabul etse de 

Ala kültü erkeklerin oluşturduğu sosyal alanda hem ahlaki hem de kültürel bir 

güçtür.  

Okonkwo ona 'zayıf' damgası vurulur korkusuyla Ikemefuna'yı yasalara karşı gelse 

de öldürür. Okonkwo'nun korkusu başarısızlık korkusudur. Aynı zamanda birini 

öldürmekten korkmak babasının yapacağı şey olduğu için Ikemefuna'yı öldürmeyi 

tercih etti (O’Neill, 2013: 2). 

Nwoye, Hristiyanlığın üç temel öğretisine inandığı için değil, babasının 

Ikemefuna'yı öldürmesi ve büyükbabasının sahip olduğu özelliklerden dolayı 

toplumdan dışlanması ve bu durumun onu üzmesi üzerine Hristiyanlığa 

yakınlaşmıştır. “Karanlıkta korku içinde yaşayan kardeşlerin öyküsünü anlatan ilahi 

Nwoye'nin genç ruhunu tedirgin eden, aklından hiç çıkmayan o belirsiz soruya yanıt 

veriyordu. İkizlerin neden çalılığa atıldığı, Ikemefuna'nın neden öldürüldüğü. İlahi 

bu sorularla kavrulup kuruyan ruhuna akarken Nwoye içinde bir aydınlık, bir sevinç 

duydu” (Things Fall Apart, 1959: 125). 

O’Neil’in bu zamana kadar tartıştığı nokta kabile tarafından kadın kavramına 

yerleştirilen çağrışımlar üzerineydi. Toplum içinde kadınların itaat eden durumunu 

gösteren birçok örnek vardır. Daha önce de söylenildiği gibi zayıflık kadın olmakla 

ilişkilendirilmektedir. Toplum kadının üzerine sürekli erkek doğurmak gibi büyük bir 

yük yıkmaktadır. Kadın üçüncü oğlunu doğurduktan sonra “geleneklerde olduğu gibi 

kocası onun için keçi kurban etmiştir.” Kadınlar evlilik için alınıp satılmıştır. Bir 
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kadın evlendiği zaman adamın malı mülkü olmuş ve nesneden farkı kalmamıştır 

(O’Neill, 2013: 3). Kadın erkek eşitsizliği de toplumda erkek çocuk doğumundaki 

fark ile kız çocuk doğmundaki farktan anlaşılmaktadır. Erkek evlad doğduğunda 

keçiler kurban edilmekte kız çocuk doğduğunda ise hiçbir tören yapılmamaktadır. 

Nijerya kültüründe Umuofia toplumunda açık bir şekilde görülmektedir ki güç 

erkektedir ve güç ataerkil yapıda olmasından dolayı Achebe’nin toplumu bu şekilde 

yansıtması onu antifeminist kılmamaktadır. Diğer güç öbeklerine bakıldığında, 

erkeğin kadınlara olan yönetimi ve idaresidir. Erkek kadınlarını yönetebildiği ölçüde 

erkek olarak görülmektedir. Things Fall Apart’ta şöyle geçer: “[......] bir erkek ne 

kadar zengin olursa olsun, eğer evlendiği kadınları ve çocuklarını yönetemiyorsa 

gerçekten bir erkek değildir” (Things Fall Apart, 1959: 37). Igbo toplumunda kadına 

yapılan şiddet aklandırılır ve bir eleştirmenin de yüzyıllardır söylediği gibi Afrikalı 

kadınlar kendi evrenlerinin eşiğinde güçsüzleştirildiler, ihmal edildiler, 

sömürüldüler, dejenere oldular ve aslında yabancılar gibi hissetmelerine neden 

oldular” (Mezu, 1995:  2). 

Petersen, Achebe'nin geleneksel kadınları hakkında “defalarca dövülmelerine 

ve karar alma aşamasında konuşma hakkına sahip olmamalarına, deyişlerde ve 

atasözlerinde hakarete uğramalarına rağmen toplumun uyumlu ve mutlu 

üyeleridir”demiştir. 

Sömürge Sonrası feminist bağlamda, Batılı feminist yazar Petersen, “First 

Things First” makalesinde Nijerya toplumundaki kadınların kocalarından gördüğü 

muameleden (Ojiugo'nun ve diğer eşlerinin Okonkwo'dan şiddet görmesi) bu 

kadınların memnun olduğunu söylese de aslında Nijeryalı yazarlara göre kadınlar bu 

durumdan hiç memnun olmamakla birlikte sadece geleneklerine saygı duyan ve 
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sosyal düzenin onlara susması gerektiğini söyler.“Achebe'nin Afrika toplumunda 

kadının yerini amansız bir şekilde tasvir ettiğine karşı çıkamam, ancak burada 

Achebe'nin asıl yaptığı şey toplumu eleştirmek değil doğru bir şekilde resmetmektir. 

Achebe toplumu olduğu gibi resmetmeye çalışıyordu. Roman tarihsel durumu ve 

yaşayan kimliğiyle, anlamlar ve değerler evreninin kurumsal dokusunu oluşturan 

anlamlı sosyal yapı imgesi olan Afrika toplumunu betimler. Bu değerler ve anlamlar 

bütününü sevmeyebilir ya da katılmayabiliriz, sorgulayabiliriz ancak benim fikrim 

Achebe'nin amacı bu değerler bütününü resmedebilmekti”(O’Neill, 2013: 3). 

O’Neil ne Petersen ne de Mezu kadar sert bir eleştiri yapmamıştır. 

Nijerya’nın kurumsal dokusunu, kültürünü göz önünde bulundurarak Achebe’nin 

toplumu olması gerektiği gibi yansıttığını vurgulamıştır. 

Romanda ahlaki bir anlam bulanıklığı perdesi var, bu başkahramanı çevrelemiştir. 

Achebe'nin romanı kesinlikle kabile kültürünü net şekilde tasvip eden bir roman 

değildir. Bu romandaki belirli insan dünyası saf bir mükemmelliyetçi evreni temsil 

etmekten epey uzaktır roman bunun yerine kadın ya da erkek olsun hepsinin bir ağla 

örüldüğü çelişkileri barındıran yaşam mücadelesini gözler önüne serer. Achebe kendi 

kültürel deneyimleri açısından kendisini tasvir etmesi için Afrika toplumuna imkân 

tanır. Elbette ki Things Fall Apart feminist okumayı garantiler, fakat romanı sadece 

feminist açıdan okumak romanı indirgemek ve Achebe'nin yapmaya çalıştığı birkaç 

noktayı da kaçırmak olacaktır. Petersen'ın bu denli suçlama da bulunması bence adil 

değil hatta asılsızdır.  Petersen” bu kadar bariz bir cinsiyet eşitsizliği Achebe'nin 

eğlence konusu oldugunu gösteriyor” demiştir (O’Neill, 2013: 3).
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O Neil, Petersen'a katılmamakta çünkü Petersen, Achebe'nin kadınlar 

üzerinden bir tür mizah yaptığını düşünmektedir, hâlbuki bu Afrika kültüründen izler 

taşıyan gerçekçi tarihi bir eserdir. Debbie O'Neil'in karşı geldiği gibi, Uwasomba da 

Petersen'ın görüşlerine karşı gelmektedir, ancak Debbie kadınların bazı yerlerde 

yüceltildiğini bazı yerlerde kötülendiğini söylemekte bunun sonucunda makalesini 

kadın olmakla dişi olmak arasındaki çelişkilere dayandırmaktadır. Romanın çelişkili 

olduğunu söylemekte ve kadınların Afrika kültüründeki önemi ile toplumda ona nasıl 

davranıldığı çelişmektedir. Kabile tarafından Kadın kavramına yerleştirilen 

çağrışımlar bu makalenin üzerinde durduğu noktadır. 

 Achebe'nin Things Fall Apart romanı erkeklerin egemenliğindeki sosyal, 

politik ve siyasi alanlarda kadınların bulunduğu konumu tanımlar. Aslında bu 

romanda çok bariz değildir çünkü Okonkwonun annesi, eşleri ve kızlarının dile 

getirilmesi arka planda kalır. Okonkwo ve babası ön plandadır. Okonkwo'nun annesi 

roman boyunca sadece bir kere anılmaktadır. Yazar, daha çok sıkıntı yaşadığı babası 

üzerine ve son bölümlerde de oğlu Nwoye üzerine odaklanmaktadır (Jeyifo, 1993: 

847). Carole Boyce Davies, şu sonuca ulaşmaktadır: Things Fall Apart'ta Achebenin 

başlıca sorunu sosyal ve siyasi güçte kadının yerini belirlemektir. Erkek 

egemenliğinin ve kontrolünün olduğu bir toplumda kadının konumu belirlemek, 

Achebe'nin başlıca sorunudur. Okonkwo'nun annesinden çok az bahsedilmesi, 

Okonkwo'nun kadınları sevmemesini, nevrotik erkeksi kişiliğini, yazarın erkek 

kimliğini ve öznelleştirmesini ima eder. Bu analiz Afrikan sömürge sonrası eleştirel 

söylemin oluşturulmasında  “Okonkwonun annesi şerhini” cinsiyet konulu sorunlara 

konuşlandırma amacı güder. Achebe'nin romanda Okonkwonun annesini (under-

textualization) az-metinselleştirilmesi romanın feminist okumasını sağlayacak, 
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romanın yeniden feminist okuması Okonkwo'nun annesini ön plana çıkaracaktır. 

Romanda cinsiyet politikaları kapsamında Okonkwo'nun annesi temsil ettiği annelik 

bilgisini yeni bir yere taşır.  

 Sömürge Sonrası eleştiride ve akademik yazında cinsiyet konulu başlıca 

meselelerle karşı karşıyayız. Cinsiyet farkını sömürgeci Avrupa’dan direnmekte olan 

Afrika’nın kültürel ve farzımisal başlı başına ırksal farklılık adı altında toplamak için 

Afrika Sömürge Sonrası edebiyatın ulusalcı master metinleri geleneklere uygun 

eserlere ihtiyaç duymuştur. Okonkwo’nun annesine romanın dokuzuncu bölümünde 

yer verilmiş ancak annesine ad verilmemiştir. Annesinin bir gece Okonkwo’ya 

hikaye anlattığını fakat Okonkwo bütün kadınların hikayelerinin aptalca olduğunu 

söylemektedir. “Bir gün sivrisinek Kulak’a evlenme teklifinde bulunur. Fakat büyük 

bir kahkayla Kulak “sen ne zamana dek yaşamayı düşünüyorsun?” “Sen zaten bir 

iskeletsin” Sivsinek rencide olmuş bir şekilde uzaklaşır, fakat onun yanından her 

geçişinde hala yaşamakta olduğunu söylemektedir.”(Things Fall Apart, 1959: 53) 

fakat Okonkwo bunu aptalca bulur ve uykuya dalar. Okonkwo’nun çocukluğunda 

annesinin anlattığı hikayeleri kolayca bastırabilmiştir. “Aptal kadın hikâyeleri” 

olarak sınıflandırmıştır (Jeyifo, 1993: 848). 

Buradan da anlaşılacağı üzere, Okonkwo’nun kadını hakir görme ve küçük 

düşürme gibi tavırları çocukluğunda başlamıştır. Bilinçaltında yatan anne ikamesi de 

kolaylıkla bastırılabiliyor. Feminist perspektiften bakacak olursak romanda 

Achebe'nin erkeği merkeze alan tarzını romanda erkek merkezli yazdığını açığa 

çıkarıyor. Bu su götürmez bir gerçekken aynı zamanda hikâyenin de parçasıdır.  
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Okonkwo'nun oğlu Nwoye babasının aksine annesinin anlattığı hikâyeleri 

hafızasından silmekte başarısızdır. Ve ayrıca hayal gücünde ve aklında duran şeyleri 

bilinçaltında bastırmakta da başarısızdır. Sonuç olarak Nwoye annesine ait bilgileri 

erkeksi bir şekilde görmezden geliyormuş gibi yapmak zorundadır. Okonkwo tam 

tersine kişiliğinde ve hassasiyetinin oluşumunda annesinin beyninde oluşturduğu 

rolleri ve görevleri iradeli bir şekilde unutmayı başarmıştır. Aslında bu iradeli 

amnezi doğal olarak oluşturduğu harika bir şeydir. Babası Unoka aklında sürekli 

olarak güçlü ve aktif bir varlık olarak şekillenirken Okonkwo'nun annesi, anne 

kategorisinde nötr ve soyut olarak asimile olmuştur. Okonkwo için annesinin 

anlattığı hikâyeler anneliğe ait değerlerin saçma fallus mantığı merkezinde uçup 

gitmiştir. Ne sivrisinek hikâyesi ne de diğer kadınların anlattığı hikâyeler saçma 

değildir. Hatta her hikâyede olaylar aldatıcı şekilde basittir. Bu hikâyeler 

Okonkwo'nun babasına ve oğluna olan obsesifliğini anlatısına yıkıcı etkide bulunan 

ve olağandışı sembolik hikâyelerdir. Sivisinek ve kulak arasında geçen sert ilişki 

buna örnektir (Jeyifo, 1993: 849). 

Feminist eleştiri başlıca erkek yazarların yazdıkları eserlerde kadının az 

metinselleştirilmesini ve ikinci plana atılmasını tartışır. Aynı şekilde sömürge sonrası 

feministleri de kadının metinlerde erkek egemen kültür ve emperyalist yazarlar 

tarafından metinde değerlerinin düşürülmesine karşı gelmektedirler. Jeyifo bu konu 

hakkında şöyle söylemektedir: “Siyahi dünya için, kıta için ve ulus adına konuşan 

erkek yazarlı eserlerin çoğunda kadının az metinleştirilmesini konu almak ve buna 

karşı çıkmak feminist edebi eleştirinin daimi görevidir” (Jeyifo, 1993: 858). 

Jeyifo, Achebe için toplumda kadın rollerini resmetmek zor olmuştur, der 

çünkü Okonkwo misojinist özellikler sergilerken aksine Nwoye annesine çok 
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bağlıdır. Okonkwo’nun kadına karşı şiddet uygulaması, misojinistik tavırlar 

sergilemesi topluma mâl edilmemelidir. Keza toplumda Ndulue gibi kibar bir erkek 

varken tüm erkeklerin kadınlara kötü tavırlar sergilemesi yanlış bir genellemedir. 

Rose Ure Mezu, Uwasomba'nın düşüncelerine karşı olarak Nijerya geleneksel 

kültürünün Müslüman ve Müslüman olmayan beyaz ırkın gelişinin öncesinde bile 

erkil yapıda olduğunu söylemiştir. Ancak Ghanalı Ama Ata Aidoo ve Nijeryalı Flora 

Nwapa emperyalist Avrupalı kadınların çaresiz bağımlı ve verimsiz Afrikalı kadınlar 

gibi yaşadığı ve bu kadın imgesine Avrupalı kadınların öncülük ettiğini düşünür. 

Diğer yandan Nijerya doğumlu mülteci yazar Buchi Emecheta Afrikalı kadınların 

cinsiyetçi kültürel geleneklere örf adet gereği tabi olduklarını savunur. Achebe'nin 

romanı yaşadığı dönemin Afrikasının varolan sosyokültürel kurumunu resmeder. 

Zora Neale Hurston'nun Janie Mae Crwaford'un da olduğu gibi Achebe'nin 

kadınlarında da söz hakkı yoktur (Mezu, 1995: 1-2). 

Of Woman Born kitabında Adrienne Rich Afrika'nın geleneksel sosyal çevresini 

anlayarak ataerkilliği şu şekilde tanımlar: Babaların gücü: direk bir baskı ya da 

gelenek, hukuk, dil görenekler görgü kuralları eğitim iş gücü paylaşımı aracılığıyla 

erkeklerin kadınların hangi rolleri oynayıp hangi rolleri oynamaması gerektiğini 

belirleyen ve kadının her yerde erkek grubu içinde bulunduğunu gösteren ailesel, 

sosyal ideolojik ve politik bir sistemdir (Mezu, 1995:  2). 

Things Fall Apart'taki dünya, ataerkilliğin varolan her alana baskıcı bir 

şekilde izinsiz girdiği bir dünyadır. Erkeğin her şey kadının hiçbir şey olduğu erkek 

egemen bir dünyadır. Yerel anlamda kadınlar erkeklerin kazancı olarak nitelendirilir. 

Kadınlar eş olarak birden fazla sayıda bulunur. Kadın eşler, yer elması tarlaları ve 
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sosyal statü bu üçü başarılı bir çiftçinin, savaşçının önemli bir erkeğin yüksek 

mertebede mükâfatı olmaktadır. Bunlar sosyal statüyü belirler. Romanda 

Nwakibi'nin 3 büyük tahıl ambarı, 9 eşi, 30 çocugu bir de yüksek ünvanı vardır. 

Kabilede bir erkeğin alabileceği en büyük ünvandır (Mezu, 1995: 2). 

Things Fall Apart'ta kadınların seslerinin susturulmasına bir diğer örnek de 

bilge anlatıcıdır. Halka ait bir törende anlatıcı “Kalabalığın oturduğu şekilde törenin 

erkekler için yapıldığı belliydi. Birçok kadın vardı ancak yabancılar gibi kenardan 

seyrediyorlardı” (Things Fall Apart, 1959: 85). Yüzyıllardır Afrikalı kadınlar kendi 

evrenlerinde güçsüzleştirildiler, ihmal edildiler, sömürüldüler, aşağılandılar ve 

aslında yabancılar gibi hissetmelerine neden oldular. Erkeklerin her hangi bir konuyu 

tartıştığı yere davet edilmediler. Savaş konsüllerine davet edilmediler, hukuki ya da 

atalardan kalma bir gösterinin parçası da olmadılar (Mezu, 1995: 3). 

Uwasomba’nın fikirlerine taban tabana zıt olan Mezu, Achebe'nin cinsiyetçi 

yaklaşımı arsızca, utanmazca, özrün olmadığı bir cinsiyet yaklaşımıdır, der. 

Achebe'nin söyleminde de anti feminist izlekler görmek mümkündür. Örneğin 

cocoyam'in diğer yer elmalarıyla karşılaştırıldığında daha az değere sahip olduğu ve 

dişiliği çağrıştırdığı söylenir. Osugo hiçbir ünvan alamamıştır bu toplumda ve 

Okonkwo herkesin içerisinde Osugo'ya “Bu toplantı erkekler için” diye bağırmıştır 

(Things Fall Apart, 1959: 28). Diğer bir örnek ise Ikemefuna'yı öldürdükten sonra 

vicdan azabı çeken Okonkwo “yaşlı titreyen kadınlara dönüştüğünü düşünerek 

kendisine kızıp bağırır. Bunun çok kötü bir itham olduğunu düşünür. Kadını ve 

dişiliği küçümseyen bir diğer örnek de Okonkwo'nun cinayetten sonra annesinin 

memleketinden başka sığınacak başka yer bulamamasıdır. Annesinin memleketi 

Mbantadır. Babasının memleketi Umuofia onda farklı çağrışımlarda bulunmaktadır. 
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Erkeklik (virility) üzerine yapılan bu aşırı vurgular cinsiyet rollerinin tek tip hale 

dönüştürülmesi, cinsiyet ayrımı ve şiddet kadının aşağılanmasına neden olur. Bu tarz 

bi aşağılanma Okonkwo'yu toplumun bozulduğu ölçüde yıkıma uğratır. Okonkwo 

büyük ölçüde toplumun aşırılıklarını ve erdemlerini içine alır (Mezu, 1995: 3). 

Things Fall Apart kadının yönlendirici gücünün eksik olmasından 

kaynaklanan şiddet içeren çatışmaları akla getirir. Achebe'nin kadın karakterleri 

genellikle örneklerde görüldüğü gibi gelişmesi engellenenler veya anne olarak 

idealize edilendir. Okonkwo'nun amcası Uchendu: “Nneka anne yücedir.” demiştir. 

“Çocuk babasına aittir doğru ancak babasından dayak yiyince avunsun diye 

annesinin yanına koşar. İşler yolundayken yaşamı güzelken de babasının kabilesine 

aittir. Ama işler ters gittiği zaman acısı üzüntüsü olduğunda ailesinin vatanına sığınır. 

Senin annen seni korumak için oradadır” (Things Fall Apart, 1959: 124). 

Umuofia'da saygı gören tek kadın Chielo'dur. Dağların ve mağaraların kahini 

olağan durumun ortadan kalktığı zaman ilahi bir şeye hizmet eden mistik bir şekilde 

giyinen Chielo sıradanlıktan kurtulup Okonkwo'ya bağırabilir hatta lanetler 

yağdırabilir. Dağlar ve Mağaralar kahini Agbala'ya “laflarına dikkat et. Tanrı 

konuşurken bir erkek konuşabilir mi? Dikkat et!” (Things Fall Apart, 1959: 95). Eğer 

Okonkwo bir tanrıçanın yardımcısının önünde güçsüzse o en azından kendi 

kadınlarını kontrol altına alabilir. Bu yüzden Nwoye'nin annesi Ikemefuna'nın onlarla 

kalıp kalmayacağını sorduğunda Okonkwo onu azarlar ve yüksek sesle bağırır: “Sana 

söyleneni yap be kadın. Ne zamandan beri kabile büyüklerinden (ndichie) biri oldun? 

(Things Fall Apart, 1959: 18). Belki de Umuofia'nın kadınları küçümsemesinin 

nedeni Ani Tanrıçasına olan bilinçsiz korkudan dolayıdır. Ani Tanrıçası yerli halkın 

yaşamlarını kasıp kavuran verimliliğin tanrıçasıdır. Çocukları veren de alan da odur. 
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Atılması gereken ikiz çocukları hiçe sayar. Herhangi bir hastalığa yakalanmış olan 

kişinin gömülmesini reddeder. Umuofia'nın erkekleri Ani'yi Yunan mitolojisinden iki 

ayrı yüze sahip olan Scylla ve Charybdis'e yani Furies'e benzetir. Furies, İntikam 

alan, engellenemeyen ve anlaşılması mümkün olmayandır (Mezu, 1995: 4). 

Achebe'nin kadınlara yönelik gittikçe bakış açısı değişmiştir. No longer at 

Ease romanında Obi Okonkwo geleneksel bir inançlar sisteminin baskısı altında 

ezilir çünkü Obi eğer bir 'outcast' ya da bir 'osu' ile evlenirse (romandaki outcast 

başkahraman Clara modern bi kadını temsil eder.) annesi Obi'yi intihar etmekle 

tehdit eder. Hamile olan Clara bebeğini aldırıp hikâyede yok olup gider, fakat en 

azından Clara eğitimli maddi olarak özgür bir kadın olarak rol alır. Hemşirelik 

mesleğiyle, yurtdışı eğitimiyle özgür, canlı bir karaktere sahiptir. Obi, Okonkwo 

olmadan da hayatını geçindirecek biridir (Mezu, 1995: 5). 

A Man of the People romanında şarkıcı, dansçı gibi geleneksel roller oynayan M. A. 

Nanga başkan gibi politikacılara hayran olan kadın imgeleri vardır. Bayan Eleanor 

John parti kadını, kurul üyesi, zengin özgür, iddialı çok önemli bir rolüyle bir iş 

kadınını canlandırır (Mezu, 1995: 5). 

Modern Afrika kadına bakılacak olursa, Achebe'nin kadınlara olan daha 

önceki yaklaşımının adaletsiz olduğunu söylemesi yetersizdir. Feminist ideoloji biz 

kadınlar üzerine kendi kendini kanıtlama görevini verir. Ngugi wa Thiong'un kadın 

karakterleri Petals of Blood romanında Wanja Devil on the Cross kitabında Waringa, 

bu kadın karakterlerden yola çıkarak Afrikalı kadınlar artık boyun eğen itaatkâr, 

hakir görülen kadınlara karşı gelerek ve direnerek uluslarının tarihinde büyük bir rol 
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oynamıştır (Evans, 1987: 134). Benim adlandırdığım gibi “değişime olan 

istenç/arzu” ile gelişmekteler (Mezu, 1995: 6). 

1966 yılında Flora Nwapa, Efuru kitabını bastı. Afrikan feminist 

akademisyenlikte önemli olan Efuru erkek yazarların baskın olduğu Afrikan 

edebiyatından basmakalıp kadın portrelerinden uzun zamandır beklenen bir ayrılığın 

sinyalini verir. Bir kavime kendi adını veren Efuru kendi kocasını, kendisi seçer ve 

çeyiz olmadan evlenir. Efuru kararlı bir şekilde geleneksel Afrika kadınının “erkek 

odaklı kültürel evrenin pasif kurbanlarının çatışmalarıyla baş eder (Mezu, 1995: 7). 

fakat Efuru verimsizlikle, çok eşlilikle, sadakatsizlikle suçlanmıştır ve iki kocası 

tarafından terkedilmiştir. Sonunda Efuru evlilikten vazgeçerek kurban edilmiş bir 

kadınlığın simgesi olan Uhamiri nehir tanrıçasının rahibesi olarak bekârlığı tercih 

eder (Mezu, 1995: 7). 

Idu romanında ise Nwapa yeniden değişimci bir rota benimsemiştir, verimsizliğin 

sebebini erkekten sorumlu tutarak Ghanalı yazar Ama Ata Aidoo tiyatro oyunu 

basmasına rağmen Nwapa Afrikalı kadın yazarı olarak uzun süre yalnız başına 

ataerkillikten dolayı hayıflanan tek yazardı. Diğer başarılı yazar Buchi Emecheta, 

The joys of motherhood kitabıyla Afrikalı kadınların mücadelesine katılmıştır. 

Nijeryalı kadın eleştirmen Chikwenye Okonkjo Ogunyemi şöyle söyler: “Eğer 

Nwapa meydan okuyan kişiyse, Buchi Emecheta savaşçıdır. İlk defa kadın 

okuyucular kadın karakterler aracılığıyla babalarının, amcalarının, kocalarının,  

abilerinin ve oğullarının kontrolü altına girdiklerinin farkına varmıştır (Ogunyemi, 

1988: 62). Emecheta'nın tüm romanlarında “kadının boyunduruk olma teması, köle 

kadın Emecheta'nın ana motifi (leitmotif) olmuştur. Arketip Afrikalı kadın 

geleneksel adet ve törelerin ağır yükü altında canlı canlı gömülmüştür.”(Ogunyemi, 
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1988: 62) Afrikalı feminist yazarlar, tiyatro yazarları, şairler ve edebi eleştirmenler 

listesi gittikçe artıyor. Bu Afrikalı kadınlarla birlikte basımevleri de büyüyüp 

gelişmektedir. Afrikalı kadınlar ataerkilliği ve gelenekselciliği hiçe sayan onlara 

eğitim hakkını garantileyen amcalara, abilere, babalara, annelere kısacası erkeğe ve 

kadına minnettar olmalıdır. Afrikalı kadın yazarlar cadılara, inançsız kadınlara baştan 

çıkaran kadınlara, kadın savaşçılara karşı mücadele vermişlerdir. Bunu başarırken, 

bu kadın yazarlar ayrıca Jinandrist olarak adlandırılan Isıdore Okpewho, Ousmane 

Sembene, Nggwa Thiong'o, Mongo Beti, Henri Lopes bazı erkek yazarlar tarafından 

desteklenmiştir (Mezu, 1995: 7). 

Geleneksel Afrika kültürünün yoğunlukla ataerkil doğasından etkilenmiş olan 

Afrika feminizmi radikal düşünülmemelidir. Beyaz Avrupalı, Amerikalı kadınlar için 

feminizm kendisini cinsiyet ayrımcılığına son veren, eşit meslek olanaklarına fırsat 

tanıyan ve oy verme hakkıyla mülk halklarını tanıyan bir feminizm olarak beyan 

etmiştir. Afrikalı ve Afro Amerikan kadınlar için feminist ideoloji ırk, sınıf ve kültür 

belirginliklerini yansıtır. Bu yüzden feminizm Afrika'ya ve diasporasına hitap 

etmemektedir. Çünkü Afrikalı kadınlar, erkekleri yabancılaştırmaktan yana 

değildirler, Afrikalı kadınlar geleneklerine bağlı kızkardeşlerini yabancılaştırmaktan 

yana değildirler, çoğu geleneksel Afrika gelenekleri ve örf-adetleri muhafaza edilip 

korunmaya değerdir. Birçok Afrikalı feminist womanism'i /kadıncılığı 

desteklemektedir. Alice Walker bir felsefe olarak womanism'i siyahi kökenlere saygı 

duyan siyahi kadınlığın dengeli sunumunu yapan siyahi yaşamın amaçlarına saygı 

duyan bir ideoloji olarak tanımlar. Womanism'in amacının bütünlük ve kendi kendini 

iyileştiren bir dinamizmin olduğunu söyler. Artık iroko sonunda kadınların 

tırmanacağı bir ağaçtır. Eğitimli Afrikalı kadınlar daha az ayrıcalık tanınan 
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kızkardeşleri için toplumu adalete uygun bir yer yapmak için görevlerinin farkına 

varmalıdırlar.  

Bu bölümde, Nijeryalı yazar Chinua Achebe’nin Afrika edebiyatında 

İngilizce yazılmış eseri Things Fall Apart cinsiyet ayrımcılığını sömürgeci bakış 

açısı kapsamında incelenmiştir. Yazar, eserde yansıtılan toplumun kadına değer 

verdiğini Tanrıçalar örneğinden hareketle göstermiştir. Fakat Batılı emperyalist 

anlayış Nijerya kültürünü küçümsemektedir. O nedenle, eserdeki kadın karakterler 

toplumda “Üçüncü Dünya kadınları” olarak sunulmuştur. Dolayısıyla, sanılanın 

aksine, yazar anti-feminist bir yaklaşım sergilememektedir. Amerika’da yaşayan 

Afrikalı kadın yazarların da öz değerlerine bağlı kalmaları gereğini vurgulamaktadır. 

Emecheta gibi Afrika kökenli yazarlar da aynı yaklaşımı benimseyip Achebe’ye 

destek vermektedirler. Böylelikle, Achebe’nin kadınlara karşı bir edebiyatçı olduğu 

düşüncesi, ötekileştirmeye dayalı emperyalist anlayışa dayanmaktadır.  

      

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

SONUÇ 

 Popüler Batı feminizmin küresel anlamda tüm kadınların sorunlarına hitap 

etmemesi sonucu Üçüncü Dünya bölgelerindeki kadınlar seslerini ve güçlerini 

birleştirerek Sömürge Sonrası Feminizm kuramı altında birleşmişlerdir. Batılı 

feministlere, Üçüncü Dünya ülkelerindeki kadınların sorunlarını görmezden gelen, 

seslerini duyurmadıkları için çok tepkili olan Sömürge Sonrası feministlerden Hazel 

V. Carby “White Woman Listen!” yazısında sömürgeciliğin meyvelerini oluşturan 

şeyin, küçük zengin elit tabakanın elinde olan ulusal, ekonomik ve siyasi güç ile 

sonuçlanan sınıf-cinsiyet ilişkisidir, demiştir (Carby, 1999: 122).  Aynı şekilde, 

Sömürge Sonrası feministlerden hooks da etnik kökeni, ırkı ve rengi bakımından 

dışlanan kadınlar hakkında şunları dile getirmiştir. “Eğer feministlerin, siyahi 

kadınlar ile beyaz kadınlar arasında çok belirgin karşılaştırmalar yapsalardı, bu iki 

grubun benzer bir boyunduruk paylaşmadıkları aşikâr olurdu. Ataerkillik altında 

ezilmiş kadın ile köleleştirilmiş sömürge olan kadın arasında benzerliklerin 

muhakkak cinsel ve ırksal anlamda emperyalist toplumlarda gerçekleşmediği de 

aşikâr olurdu. Böyle bir toplumda cinsiyeti tarafından alt tabaka görünen kadın, ırkı 

sayesinde hatta diğer bir ırkın erkeklerine bile üstün görünebilir (hooks, 1981: 141). 

 Petersen “First Things First” makalesinde dile getirdiği üzere Afrikalı 

kadınların ve Batılı feministlerin sorunlarının farklı yönde olduğunun farkındaydı. 

Katıldığı “Role of Women in Africa” adlı akademik konferansta birkaç genç Alman 

feminist sadece kendi problemlerini tartışmayı yeğlemiş, Afrikalı kadınların 

sorunlarını görmezden gelmişlerdir. Bunun üzerine Petersen Üçüncü Dünya 

ülkelerindeki ve Afrika’daki kadınların sorunlarını izole etmek gerektiğini 

düşünmüştür. Batılı Feministlerin tartıştığı şey feministlerin mi yoksa sınıfsal 
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özgürlüğün mü olması gerektiğidir.  Afrikalı kadınların ise feminist özgürlük mü 

yoksa Batının kültürel emperyalizmine olan mücadele mi diye sorgulamışlardır. 

Hangisi daha çok önemliydi? Kadın eşitliği mi yoksa Batının kültürel 

emperyalizmine olan mücadele mi? (Petersen, 2003: 251). Feminist söylemin 

yetersiz kaldığını düşünen ve Afrikalı kadınların sorunlarına dâhil olmadıkları için, 

evrensel bir kızkardeşliğin olmasını mümkün görmeyen Batılı feministlere Felix 

Minthali bir şiirle duygularını dile getirmiştir.  

 

Sen ve ben ikimiz de köleydik 

Birlikte rencide edilip küçük düşürüldük, 

Senin arkadaşların bunun ne demek olduğunu anlayabilir mi? 

Hayır, hayır kardeşim 

Hayır canım, 

Öncelikler her şeyden önce gelir (Petersen, 2003: 252).  

You and I were slaves together 

Uprooted and humiliated together 

Do your friends in the movement understand these things? 

No no my sister, my love 

First Things First (Petersen, 2003: 252). 

 

 

 

Sömürge Sonrası Feminist açıdan, Petersen Afrikalı ve Batılı kadınlar 

arasındaki söylem farkının önemini anlayarak makalesinde Felix’in şiirine yer 

vermiştir. Şiirde görüldüğü üzere, Afrikalı kadınlar çift sömürgeleştirilmeye (double 

colonisation) maruz kalmışlardır. Petersen, makalesinde Malawili Felix’in şiirine yer 

verse de Things Fall Apart’taki kadınların bu şekilde yansıtılmadığını 

düşünmektedir.  

Petersen çift sömürgeleştirme kavramını kullanan ilk kişidir. 1980li yıllarda 

Sömürge Sonrası ve Feminist söylemde bir slogan haline gelmiştir. Çift 
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sömürgeleştirme kavramı, kadınların sömürgeleşmiş toplumlarda hem emperyal hem 

de ataerkil ideolojiler tarafından sömürgeleştirilmesine denir.  

Petersen’ın mizah anlayışına ters düşen şey, Okonkwo’nun eşini dövmesi 

değil, Barış Haftasında dövmesi üzerine cezalandırılmasıdır. Cinsiyet eşitsizliğinin 

Achebe için hafif bir eğlence konusu olduğunu belirtmiştir. Batılı bir yazar olan 

Petersen ayrıca Afrika’nın hem kültürel hem de kadınlarının özgürlüğünün Batı’ya 

göre daha önemli olduğunu söyler. Makalesinde Afrikalı kadın yazar Ngugi’den 

alıntı yapar: “Kadınlar özgürlüğe kavuşmadan, kültürel anlamda bir kurtuluş söz 

konusu olamaz” (Petersen, 2003: 254). Petersen Achebe’yi sert eleştirse de diğer 

Afrikalı kadın yazarların kadın özgürlüğü için mücadele edeceklerini söylüyor. 

Petersen, Edebiyatta kadının geleceği ve üstleneceği rol çok çekişmeli bir tartışma 

konusudur, der. Petersen gibi Kanadalı feminist bir eleştirmen olan Florence Stratton 

da Igbo toplumunda ve kültüründe kadınların siyasi, ekonomik ve hukuki alandan saf 

dışı bırakıldığını, topluluklarını yönetenlerin ister ndichie ve ister egwugwu olsun, 

kabile yetkililerinin hepsinin erkeklerin oluşturduğunu söyler.  

 Okonkwo’nun karşısına geçecek ulusal bir kadın kahraman, Nwoye’nin 

emsalinde bir kadın, Umuofia geleneklerine karşı çıkmakta olan bir kadın lider 

tasavvur edemeyen Achebe, tarihten Igbo kadınını soyutlar. Bu yüzden eğer tarih 

Afrika romanının kahramanı ise ve eğer romanda ileri sürdüğü gibi “tarih insanların 

kaderi dışında bütünsel bir çalışma ise kahramanların hepsi erkektir.” Tarihten 

soyutlanan kadınlar geleneklere sürgün yemiştir. Hatta Stratton, ‘Chielo’ 

karakterinin, güçlü, despot ve yıkıcı bir erkek karakterin şeytani parodisini 

oluşturduğunu aslında bir gölgeden ibaret olduğunu söyler.  
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 Chinua Achebe, Afrikalı kadın okurların kendi romanını okuduklarında 

kendilerini romanda bir yere koyamayacaklarını, çünkü kadın okurların kendilerini 

Öteki olarak gördükleri bir kahraman oluşturduklarını söyler (Whittaker, 2007: 117-

118). 

 Sömürge Sonrası edebiyatın ve sömürgeci söylemin örneklerinden sayılan 

Chinua Achebe'nin ve Jean Rhys'in tezde incelemeler yapılmış olan Things Fall 

Apart, Voyage in the Dark romanlarında Sömürge Sonrası dönem sonrası kadına 

farklı bakış açıları sunulmuştur. Biri ünlü feminist yazar Jean Rhys, diğeri 

antifeminist düşüncesiyle bilinen Achebe'nin romanlarındaki kadın karakter 

incelemesi çarpıcı şekilde ele alınmak istenmiştir. Araştırmaların sonucunda şu 

bilgilere ulaşılmıştır. Achebe'nin tezde bahsi geçen romanında feminist perspektiften 

bakılacak olursa, kadınlara karşı şiddet, boyunduruk ve poligami gözlenmiştir ancak 

Sömürge Sonrası feminist açıdan bakılacak olursa, Achebe'nin antifeminist olduğuna 

dair görüşler öne sürülmektedir. Tezin dönüm noktasını oluşturan Uwasomba, 

Nijerya kültürünü içselleştirerek yorumlamayan eleştirmenlere Achebe'nin tam 

tersine feminist ve kadına değer veren bir yazar olduğunu iddia etmiştir. Batı 

feminizm söyleminden bir hayli rahatsızlık duyan Uwasomba hem kendi kültüründen 

Afrikalı eleştirmenlere hem de Batılı düşünürlerden Petersen'a Nijerya kültürünü 

anlamadıkları için ve kadının Afrika- Nijerya kültüründeki yerini yanlış tanıttıkları 

için makalesinde toplumunun insanlarını aşağılanmaması hatta eski değerlerine sahip 

çıkılması gerektiğini düşünen bir Sömürge Sonrası feminist düşünürüdür.  

“Achebe’nin dünyasında kadınlar” makalesinde Mezu, Petersen gibi, 

Achebe’nin antifeminist olduğunu düşünse de Sömürge Sonrası feminist çerçevede, 

Afrikalı kadınların geleneklerine bağlı oldukları için ve örf adetlerini koruması 
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gerektiğini bildiği için, erkeklerin kendilerine yabancılaştırılmaması gerektiğini 

savunur. Mezu bu noktada Uwasomba’nın fikirleriyle örtüşmektedir. Her iki kadın 

düşünür de feminizm ideolojisini Nijerya’ya ve tüm bölge kabilelere hitap 

etmediğini, Sömürge Sonrası feminizm ve Womanism akımını Afrikalı kadınların 

sorunlarının çözüme kavuşturmak için oluşturulduğu ve evrensel bir kızkardeşliğin 

tezahürde ve pratikte mümkün olmadığını savunmaktadır.  
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ÖZET 

JEAN RHYS’İN VOYAGE IN THE DARK VE CHINUA ACHEBE’NİN  

THINGS FALL APART ADLI ROMANLARINDA SÖMÜRGE SONRASI 

FEMİNİZM KURAMININ İNCELENMESİ 

 

 “Jean Rhys’in Voyage In The Dark ve Chinua Achebe’nin Things Fall Apart 

Adlı Romanlarında Sömürge Sonrası Feminizm Kuramının İncelenmesi” başlıklı bu 

tez ile, 20. yy yazarlarından Dominik asıllı İngiliz Jean Rhys ve Nijeryalı 

Amerika’da yaşamış olan Chinua Achebe gibi iki farklı yazarın farklı dönemlerde 

fakat aynı yüzyıllarda yazdıkları eserlerinde kadın karakterlerin yaşadıkları sorunlar, 

Sömürge Sonrası Feminizm açısından tartışılmaktadır. Sömürge Sonrası feminizmin 

öncül savunucularından Chandra Talpade Mohanty'nin de ironik olarak tabir ettiği ve 

ayrıca Batı Feminizmin söylemsel bir pratiği olan “Üçüncü Dünya Kadını” 

kavramına karşı çıkılmaktadır. Ekonomik ve siyasi sömürgeciliğin uygulandığı ve 

kadının sömürüldüğü bu topraklar (Nijerya ve Karayipler) tezin araştırma 

örneklemini oluşturmaktadır  

Bu tezde yer alan romanlar, farklı kültürlerden ve farklı yazarlardan 

seçilmiştir. Buradaki amaç, diaspora neresi olursa olsun kadınların sömürgeci güçler 

tarafından boyunduruk altına alınmış olduğunu çarpıcı bir şekilde ele alabilmektir. 

Aynı zamanda, biri feminist diğeri anti feminist yazar seçilmesindeki sebep ise kadın 

karakterlere olan tutum ve davranışların ne ölçüde değiştiğini gözlemlemek ve 

karşılaştırmaları göz önünde bulundurmaktır.  
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ABSTRACT 

AN ANALYSIS OF VOYAGE IN THE DARK BY JEAN RHYS AND THINGS 

FALL APART BY CHINUA ACHEBE WITHIN THE FRAMEWORK OF 

POSTCOLONIAL FEMINIST THEORY 

 This thesis “An Analysis of Voyage in the Dark by Jean Rhys and Things Fall 

Apart by Chinua Achebe within the framework of Postcolonial Feminist Theory” 

aims to explore female characters in the novels within the light of Postcolonial 

Feminism and it addresses the problems of these female characters in the novels of 

Jean Rhys and Achebe who lived in the same century but in different diasporas. 

The purpose of this study is to show that women are oppressed both by 

patriarchal order and European colonial powers in the Third World countries. For 

this reason, feminist ideology is not sufficient for resolving the problems and 

complaints of women who live in underdeveloped countries. The reason why these 

territories (Nigeria and Dominica) studied is that both of them are colonized by 

British colonial rule. Both Nigeria and Dominica couldn’t gain independence from 

Great Britain till 1950s during this colonial era, native people especially women are 

affected unfavorably and their cultures, traditions, their way of living is all abused by 

European colonial powers.  

In this very study, women characters are observed by not only feminist theory 

but also postcolonial feminist theory. Jean Rhys who lived in England for fourteen 

years is aware of being “othered” by West and labeled as Third World Woman and 

as well, African woman writers like Flora Nwapa Chikwenye and Buchi Emecheta 

are as well against to Western feminism and advocate for women who are othered by 

West. 


