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I. Giriş 

Çeviribilimin disiplinlerarası özelliğinin zaman içinde daha da önem kazan-
ması ile kültürel çalışmalar ile olan dirsek teması daha da belirginleşmiş ve birey-
sel kimliklerin ön plana çıkarak güç ilişkilerine yapılan vurgunun artması çeviriyi 
sömürgecilik sonrası bir bakış açısıyla ele almak gereğini doğurmuştur. Çeviriye 
getirilen sömürgecilik sonrası yaklaşım çeviriyi klasik tanımından çıkartarak, 
çevirinin sadece bir dil aktarımından öte kültürlerarası bir iletişim haline geldiği-
ni vurgular. Dahası bu bağlamda “çeviri farklı kültürler arasında iletişimi sağla-
yan bir köprünün ötesinde vazife görür ve yeninin hayat bulduğu ve farklı 
kültürlerin birbirine geçtiği bir müdahale yöntemi haline gelir” (Manfredi, 2010: 
46). 

Yıllar geçtikçe çeviri faaliyeti kimlik kavramı ile daha da yakından ilintili ol-
muştur. Çeviri olgusu giderek “görünür olmanın”, yeri geldiğinde çevirmenin 
kimliğinin korunmasının, yeri geldiğinde kaynak kültürü1 oluşturan unsurların 
korunmasının üzerine yoğunlaşmıştır. “Aktivist çeviri”2 kavramı bağlamında 

                                                 
* Hacettepe Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü  
1 Çeviribilim bağlamında çevrilecek özgün metin, metnin dili ve içinden çıktığı kültür, 
sırasıyla “kaynak metin”, “kaynak dil” ve “kaynak kültür” olarak ifade edilir. 
2 Dünyadaki gelişmeler çevirinin sosyal, ekonomik ve siyasi etkilerinin daha yakından 
incelenmesini gerektirmiştir. “Aktivist çeviri” çevirmenlerin tarihler boyunca edindiği 
rollerden yola çıkarak, yapılanın sadece dilsel bir aktarım olmadığının, çevirinin ulusların, 
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kaynak kültüre ilişkin özgün kimliğin 
vurgulanması ve erek kültürden3 farklı 
olanın bu kültür içinde üretilen metinde 
rahatça yer alması artık kaçınılması gere-
ken şeyler olmaktan çıkmıştır. 

Bu yazının temel savı sömürgecilik 
sonrası dönem eserlerinin çevirisinin 
diğer yazın eserlerinin çevirisinden farklı 
bir bakış açısı ile ele alınması gerektiğidir. 
Bu bağlamda bu yazıda Chinua 
Achebe’nin Things Fall Apart adlı eseri ile 
bu eserin Türkçeye yapılan iki farklı çevi-
risi - Anjel Selveroğlu tarafından çevril-
miş Ruhum Yeniden Doğacak ve Nazan 
Arıbaş Erbil tarafından çevrilmiş Parça-
lanma4- incelenmiş; çevirmenlerin sömür-
gecilik sonrası eserleri çevirirken karşıla-
şabilecekleri problemler ve bunlarla başa 
çıkabilmek için başvurdukları yöntemler 
ele alınmıştır. Karşılaşılan çeviri sorunla-
rını ve bunların üstesinden gelmek için 
kullanılan yöntemleri örneklemek amacıy-
la çeşitli bölümler seçilmiştir. Bu örnekler 
yardımıyla çevirmenlerin dilbilimsel ve 

kültürel çeşitliliği koruyarak, kaynak metinde altı çizilen kimliğin ortaya çıkması-
na nasıl bir katkıda bulunduğu tartışılmıştır. Bir yandan da çevirinin Türkçe 
okuyanları tarafından kabul edilir olmasının sağlanıp sağlanmadığı incelenmiştir. 
Son olarak ise sömürgecilik sonrası yazılan eserlerin çevrilmesi ve melez bir 
metin yaratılması yoluyla bu metinlerde kullanılan “yeni” İngilizcenin farkının 
gösterilmesi ve bu yolla çevirinin Türkçe okuyanlarda bir farkındalık yaratıp 
yaratmayacağı ve çevirinin sömürgeciliğin etkilerinin ortadan kalkmasına katkıda 
bulunup bulunamayacağı üzerinde durulmuştur. Karşılaştırmalı analize geçme-

                                                                                                                   
kültürlerin ve edebiyatların şekillenmesinde önemli yer tuttuğuna dikkat çeker. Çeviri bu 
anlayışa göre güç, direniş, isyan ve hatta devrim bağlamında ele alınır (Daha fazla bilgi için 
bkz. Tymoczko, 2010).  
3 Çeviribilim bağlamında çeviri yapılacak metin, dil ve kültür ise erek metin, erek dil, erek 
kültür diye adlandırılır. 
4 Anjel Selveroğlu tarafından yapılan bu çevirinin ikinci baskısı 1997 yılında ilk baskıyı yapan 
yayınevinden farklı olarak Sosyalist Yayınları’ndan çıkmıştır. Her iki çeviri de birbirinin 
tıpatıp aynı olmakla birlikte, kitapların kapaklarına konan resim ve fotoğraflar değişiklik 
göstermiştir. Buna ek olarak erek metinlerde yer alan “Ibo Sözcükleri ve Deyimleri 
Sözlüğü”nün kitaptaki yeri değişmiş, sözlük ilk baskıda kitabın başında yer alırken, ikinci 
baskıda kitabın sonuna eklenmiştir. Çeviri birbirinin tıpatıp aynısı olduğu için bu çalışmada 
1983 yılında Üç Çiçek Yayınevi’nden çıkan ilk baskı kullanılmıştır. 

 
Makalede kullanılan İngilizce kaynak 
metnin ön kapağı. Kitapta kapakta 

kullanılan kompozisyona ait bilgi yok. 



SANCAKTAROĞLU BOZKURT                         Things Fall Apart Çevirilerinin Analizi  

243 
 

den önce sömürgecilik sonrası çeviri çalışmalarını kısaca değerlendirmekte fayda 
vardır. 

 

II. Sömürgecilik Sonrası Çeviri Çalışmaları 

Douglas Robinson, antropoloji, etnografya ve sömürgecilik tarihi gibi alanla-
rın da etkisiyle çeviribilime getirilen yeni bir yaklaşımdan söz eder (2011: 1). 
“Sömürgecilik sonrası çeviri çalışmaları” (postcolonial translation studies) olarak da 
adlandırılan bu yeni yaklaşımın 1940’lı, 1950’li ve 1960’lı yıllarda Avrupa’daki 
büyük imparatorlukların dağılmasının ardından hız kazanan “sömürgecilik son-
rası çalışmalar”dan bir süre sonra 1980’li yılların sonlarına doğru ortaya çıktığı 
bilinmektedir (Manfredi, 2010: 3). Çeviribilim ile “sömürgecilik sonrası çalışma-
lar” arasında yaşanan bu etkileşimde “çevirinin, imparatorlukların diğer 
ulus[ların] topraklarını işgal etmesinde vazgeçilmez bir yeri olduğunun anlaşıl-
masının” (Robinson, 2011: 10) rolü büyüktür. Sömürgecilik sonrası çeviri kura-
mı düşünüldüğünde Robinson, Talal Asad’ın “The Concept of Cultural 
Translation in British Social Anthropology” (“Britanya Sosyal Antropolojisinde 
Kültürel Çeviri Kavramı”) başlıklı makalesini bu konuda yazılan ilk eser olarak 
kabul eder (2011: 5). Bu makalede asimetrik güç ilişkileri bağlamında çeviri kav-
ramı ele alınmıştır. 

Çeviri, sömürgecilik sonrası bağlamda farklı açılardan ele alınabilir. İlk olarak 
çevirinin sömürgecilik sonrası bağlamlarda edindiği metaforik anlamlar düşünü-
lebilir. İkinci olarak çevirinin, hem metaforik anlamda hem de dillerarası çeviri5 
bağlamında, sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası dönemlerde oynadığı rol akla 
gelebilir.  

İlk olarak, sömürgecilik sonrası yaklaşımın çeviri eylemine yüklediği metafo-
rik anlamlar söz konusu olduğunda Homi Bhabha diğer pek çokları arasında 
üzerinde önemle durulacak bir kuramcıdır. Homi Bhahba’nın Kültürün Yeri adıy-
la yayımladığı kitabında yer alan makalelerinde “kültürel çeviri” kavramından 
bahsettiğini görebiliriz. Bu kavramı anlayabilmek için Bhabha’nın kültür tanımı-
na bakmak gerekir. Bhabha Batı’nın kültürü kendince sınıflandırdığından, hal-
buki kültürleri tek başlarına anlamlandırmanın çok da mümkün olmadığından 
bahseder. Bhabha’ya göre bir kültüre ait özellikler bir başka kültürle ilişkiye 
girdiğinde görünürlük kazanır. Bhabha bu alanı “üçüncü alan” (1994: 369) ola-
rak tanımlar, bu alanda kültürler arasında hiyerarşik ilişkiler yoktur. Bu ara alan-
da kültürler karşılaşınca bir kültüre ait özellikler bir dönüşüm geçirir. Bhabha bu 
dönüşüme “kültürel çeviri” (1994: 226-227) adını verir ve kültürlerarası ilişkiler-
de olmazsa olmaz olduğunu vurgular. Burada Bhabha’nın anladığı anlamda 
çeviri dillerarası bir çeviriden farklı olarak metaforik bir anlam kazanır ve kültü-
rel çeviriyle günümüz dünyasında kültürlerin karşılaşma ve dönüşüm süreçleri 
kastedilir. Farklı kültürlerin birbirleri ile karşılaştıkları alanlarda “melez kültürel 

                                                 
5 “Dillerarası çeviri” Roman Jakobson’ın çeviriyi sınıflandırırken kullandığı üç kavramdan 
biridir. Diğerleri “diliçi çeviri” ve “göstergelerarası çeviri” olarak geçmektedir (Daha ayrıntılı 
bilgi için bkz. Jakobson, 2000). 



kebikeç / 38 • 2014  

244 
 

alanlar” oluşur. Sömürgecilik sonrası çeviri kuramlarına baktığımızda aşağıda da 
anlatılacağı gibi sömürgecilik sonrası döneme ait edebi eserlerin melez özellikler 
taşıdıklarını görebiliriz. Dahası analiz kısmında da inceleneceği gibi sömürgecilik 
sonrası dönem eserlerinin çevirisi sırasında da bu melez kültürel alanların bir 
anlamda oluştuğu gözlemlenebilir. 

Homi Bhabha’nın bahsettiği metaforik anlamın dışında diğer en bilinen kul-
lanımlar arasında Salman Rushdie’nin “çevrilmiş varlıklar” (1991: 17) tanımı 
vardır. Hint asıllı Britanyalı bir yazar olan Rushdie farklı kültürlerin egemen 
olduğu kozmopolit yerleşim alanlarında yaşayan insanları “çevrilmiş varlıklar” 
olarak tanımlar. Bu şekilde kendisi gibi çok kültürlü, çok dilli bireylerin, özellikle 
de bir dönem sömürgeleştirilmiş halklara mensup kişilerin arada kalmışlığından 
bahseder, ancak hep bahsedildiği gibi çeviri sırasında sadece bir kayıp yaşanma-
dığına aslında bu süreçte aynı zamanda bir şeylerin kazanıldığına (Bhabha, 1994: 
17) da inanır. 

Sömürgecilik sonrası çeviri kuramı bağlamında çeviriye atfedilen diğer bir 
metaforik anlam ise “çeviri” ile “koloni” arasında kurulan ilişkiden türer. Bu 
durumda, çeviri koloninin kendisi için kullanılan bir mecazdır. Burada feminist 
çeviri6 üzerine çalışan kuramcıların kadın ve çeviri arasında kurdukları ilişkiye 
benzer olarak, çeviri metin ve “orijinal” metin arasında kurulan ilişki metaforik 
olarak sömürgeci toplumla sömürülen toplum arasındaki ilişkiye benzetilir. 
Jeremy Munday’in de belirttiği gibi “sömürgeci ulus tarafından asıl kimliği bastı-
rılmış ve yeni baştan tanımlanmış olan koloniler, […] hep hor görülen bir çeviri, 
orijinali taklit etmekten ibaret olan bir kopyadır” (2008: 132). Bir diğer deyişle, 
koloni Avrupalı büyük orijinalinin bir kopyası yani bir çevirisi olarak görülür ve 
ikincil planda kalır. 

Sömürgecilik sonrası dönem ile çeviri arasındaki ilişki, sömürgecilik sonraki 
dönem eserlerinin özgün dilde yazılmış olmalarına ve Jakobson’ın vurguladığı 
anlamda “dillerarası bir çeviri” sürecinden geçmemesine rağmen bir tür çeviri 
olarak görülmeleri ile ayrı bir bağlamda yeniden ortaya çıkar. Tymoczko, sö-
mürgecilik dönem sonrası metinler ve çeviriler arasında bir dizi ortak nokta 
olduğundan bahseder ve çeviribilimin sömürgecilik sonrası dönem kuramlarına 
katkıda bulunacağını söyler. Sömürgecilik sonrası dönem yazarları da çevirmen-
ler gibi bir dizi yöntem kullanarak iki kültürü birden idare etmek durumundadır-
lar (Tymoczko, 2000: 148). İki kültürü birlikte idare etmek kavramının altında 
her iki metin türünde de – hem çeviri metin hem de sömürgecilik sonrası dö-
nem metinleri - okuyucuya yabancı gelebilecek pek çok kavram, metin geleneği 
ve dilbilgisel yapı mevcuttur. Çeviri metnin çevirmeni kaynak kültürü oluşturan 
bu kavram ve yapıları, sömürgecilik sonrası dönem yazarları da kendi kültürüne 
ait olan bu kavram ve yapıları bir yandan muhafaza etmeye gayret ederken bir 

                                                 
6 Feminist çeviri kadın ile çeviriyi benzer güç ilişkilerine dayandırarak özdeşleştirir ve kadın 
ve çeviriye atfedilen ikincil rolü değiştirmek, hatta tamamen ortadan kaldırmak üzere çeşitli 
çeviri yöntemleri sunar. Bu durumda çevirmen yazarla eşit statüde görülür. Amaç, çeviriyi 
siyasi bir eylem olarak görüp kadın hakları konusunda farkındalık yaratmaktır. 
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yandan da farklı kültürden olan okuyucu 
anlasın diye açıklama eğilimindedir. Do-
layısı ile sürekli iki kültür arasında bir 
çekişme, bir gel-git yaşanır, çevirmen ya 
da yazar bu durumda bir uzlaştırıcı göre-
vi üstlenir. 

Çevirinin edindiği metaforik yakla-
şımlar dışında çevirinin oynadığı roller 
bağlamında da sömürgecilik sonrası 
çalışmalar ile çeviribilimin yolu kesişir. 
Douglas Robinson Translation and 
Empire: Postcolonial Theories Explained 
(“Çeviri ve İmparatorluk: Sömürgecilik 
Sonrası Döneme Ait Kuramlar”) başlıklı 
kitabında çeviri ve sömürgecilik arasın-
daki ilişkiyi üç görünümüyle ele alır. 
Robinson’a göre çevirinin oynadığı rol-
ler, “bir sömürü yolu olarak çeviri” 
(“translation as a channel of colonization”), 
“kültürel eşitsizliklerin sürdürülmesi için 
bir araç olarak çeviri” (“instrument for 
maintaining cultural inequalities”) ve “sö-
mürgeciliğin sona ermesinde bir yöntem 
olarak çeviri” (“means of decolonization”) 
diye sınıflandırılabilir. 

Öncelikle “bir sömürü yolu olarak çeviri”den bahsedelim. Sömürgecilik 
sadece askeri müdahaleyi, toprak işgalini ve siyasi ve ekonomik sömürüyü değil 
aynı zamanda kültürel müdahaleyi de kapsar (Manfredi, 2010: 49). Bu çerçeve-
den bakıldığında, çevirinin sömürgeleştirme süreçlerinde oynadığı rol masum ve 
apolitik bir dil aktarımından çok ötedir. Diğer bir deyişle, çevirinin sömürü dö-
nemleri sırasında “öteki” olanı sömürmek için bir araç olarak kullanıldığı söyle-
nebilir. Robinson’un da belirttiği gibi imparatorluğa bağlı işgalciler öncelikle 
yeni tebaaları ile anlaşabilmek için etkin bir yöntem aramak durumunda kalmış-
lardır (2011: 10). Bu nedenle sömürgecilik ve çeviri arasındaki ilişkinin ilk adım-
ları “sömüren ve sömürülen arasında iletişimi sağlayacak çevirmenlerin belir-
lenmesi ve eğitilmesi” (Robinson, 2011: 10) ile atılmıştır. Asıl önemli olan adım 
ise işgalcilerin sömürülenleri “uysal, işbirlikçi bireylere dönüştürerek kendilerine 
boyun eğdirecek yeni yöntemler geliştirmek durumunda kalmaları” (Robinson, 
2011:  10) ile atılmış olur. Bu geliştirdikleri yeni yöntemler bağlamında sömür-
geciler çeviriyi sömürgeciliği haklı kılacak bir söylem yaratmak ve sömürülenle-
rin asıl kimliklerini saptırarak klişeleşmiş bir tipleme oluşturmak için kullanmış-
lardır. 

Bu bağlamda, feminizmi, post-yapısalcılığı ve Marksizmi çeviribilim ve sö-
mürgecilik sonrası çalışmalarla birleştiren Tejaswini Niranjana da bir sömürü 

 
 

Kitabın Sosyalist Yayınları'ndan çıkan 
ikinci baskısı (Mayıs 1997). Kitabın ön 
kapağında 15. yüzyılda pişmiş topraktan 
yapılmış Nijerya-Owo'da bulunmuş insan 

başı yer alıyor. Bu ön kapak resmi 
UNESCO'dan Görüş dergisinden 

alınmış. 



kebikeç / 38 • 2014  

246 
 

yolu olarak çevirinin oynadığı rolün altını çizerek, Siting Translation adlı eserinde 
çevirinin kültürler arasında bir köprü kurmaktan öte siyasi bir eylem olduğunu 
ve çevirinin sömürgecilik sürecinde oluşturulan baskının belirgin bir aracı oldu-
ğunu söyler (1992: 21). Bir başka deyişle, Bassnett ve Trivedi’nin “çevirinin 
utanç veren tarihi” (1999: 5) diye adlandırdıkları bu dönem boyunca çeviri bir 
sömürü aracı olarak sömürgecilere hizmet etmiş ve sömürgecilik söylemine 
katkıda bulunan önemli bir eylem olmuştur.  

Sömürgecilik ve çeviri ilişkisini Hindistan bağlamında ele alan Niranjana çe-
virinin Hindistan’ın Britanya’nın sömürgeci yönetimi altında yönetilmesine kat-
kıda bulunduğunu ve Doğulu “ötekiye” dair saptırılmış bir imge yaratmasına 
yardımcı olduğunu söylemiştir. Niranjana, Gramsci’nin hegemonya kavramın-
dan yola çıkarak eğitim, felsefe ve yazın çevirisi, vb. kullanılan söylemler yoluyla 
sömürgeciler tarafından sömürülenler üzerinde bir hegemonya kurulduğunun 
altını çizer (1992: 33). Bu imgeye göre sömürülen bireyler bir ötekileştirilme 
sürecinden geçmiş, kendilerini sömürenlerin gözünden görmeye başlayarak 
kolonideki hayatın mantık dışı ve yanlış bir hayat olduğuna inandırılmışlardır 
(Niranjana, 1992: 11). Örneğin Achebe’nin de üzerinde sık sık durduğu Joseph 
Conrad’ın Heart of Darkness (Karanlığın Yüreği) adlı eseri sömürülen halka dair bir 
söylem oluşturmada “başarılı” olmuş bir eser olarak görülebilir. Achebe’nin de 
“An Image of Africa: Racism in Conrad’s ‘Heart of Darkness’” adlı makalesinde 
belirttiği gibi “Karanlığın Yüreği, Afrika imgesini Avrupa’nın dolayısıyla da uy-
garlığın bir antitezi, bir ‘öteki dünya’ olarak yansıtır” (1977: 251). Hikâyede İngi-
liz gemi kaptanı Marlow Belçika sömürgesi Kongo’ya yaptığı yolculuğu anlatır-
ken aslında sömürgeciliğin olumsuz taraflarından bahseder gibi görünse de ro-
man boyunca Conrad’ın Afrikalıları betimlemek için kullandığı kelimeler onları 
insan gibi tasvir etmekten uzak kalır. Uygarlaştırılması gereken yaratıklar, vahşi-
ler olarak hayvani özellikleri vurgulanarak resmedilir. Bu özelliğiyle de, aslında 
yayınlandığı dönemde sömürgecilik tartışmalarını her ne kadar alevlendirmiş 
olsa da, yarattığı söylemle saptırılmış bir Afrikalı imgesi oluşturulmasına katkıda 
bulunur.  

Bunu destekleyen bir başka bakış açısına göre de çeviri sömürülen bireyi 
(“colonial subject”) yaratmak amacını taşıyan şiddetin bir parçasını temsil eder 
(Simon, 2000: 11). Sherry Simon’un Changing the Terms: Translating in the 
Postcolonial Era adlı kitaba yazdığı Giriş bölümünde de belirttiği gibi “çeviri sade-
ce belli metinlerin Avrupa dillerine aktarılması anlamına gelmez, aynı zamanda 
hiç aşina olmadıkları bir gerçekliğin [sömürülenlere] zorla kabul ettirilmesi için 
[…] Batılı kültürlerce kullanılacak tüm eylemler anlamına da gelir” (Simon, 
2000: 11). Simon’un da üzerinde durduğu gibi o dönemde yapılan çevirilerin, 
“sömürgecilik döneminde işgalcilerin kültürel anlamda güçlü oldukları fikrini” 
(2000: 10) desteklediğini biliyoruz. Batılı misyonerler, antropologlar, Oryanta-
listler özellikle “yaratmak istedikleri […] dünyaya dair bir imge oluşturacaklarına 
inandıkları metinleri çevirmeyi seçmişlerdir” (2000: 10). Böylece sömürülen 
dünyaya ait klişeleşmiş bir tipleme yaratılmasına ve bu imgenin meşrulaştırılma-
sına katkıda bulunmuşlardır. 
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O dönem klişe tipleri güçlendireceğine inanılan eserlerin seçilmesine ek ola-
rak çevirmenler eserleri çevirirken belirli stratejileri kullanarak bu tiplemelerin 
yerleşmesine de katkıda bulunmuşlardır. En bilinen örneklerden biri de Ömer 
Hayyam’ın Rubaiyat adlı eserinin 19. yüzyılda yapılan çevirisidir (Munday, 2008:  
125). Sömürgeciliğe uygun bir çeviri yöntemi belirleyen çevirmen Edward 
Fitzgerald eseri yerlileştirme yoluna giderek, yaptığı çeviride erek kültürü temsil 
eden Batı kültürünün normlarına göre kaynak metni yeniden şekillendirmiştir. 
Bu sayede çeviri “sömürülen halka dair saptırılmış bir imajın yaratılmasında ve 
onların [gerçekte var olan] kimliklerinin karartılmasında (“obscuration”) etkin bir 
rol oynamış” (Manfredi, 2010: 49), bu sayede sömürgecilik sürecine ve dahası 
sömürgeleştirme süreci fiilen sona erdikten sonra da uluslar/halklar arasında var 
olan hiyerarşik yapıya katkıda bulunmuştur. 

Robinson’un sınıflandırmasına göre ikinci olarak çeviri Britanya İmparator-
luğu’nun çökmesinin ardından bile “kültürel eşitsizliklerin sürdürülmesi için 
bir araç” olarak kullanılmıştır. Bu durumda yukarda belirtildiği gibi sömürgeleş-
tirme sırasında da yapıldığı şekliyle uluslar arasındaki eşitsizlik daha çevrilecek 
eser seçimiyle başlar, çevrilecek eserlerin genellikle egemen kültürlere ait eserler 
olduğu gözlemlenebilir7. Dahası bu tahakküm karşısında edilgen konumda bu-
lunan kültürlere ait eserler çevrilmek üzere seçildiğinde aynen yukarıda anlatıldı-
ğı gibi sömürülmüş uluslara/halklara dair klişeleşmiş betimlemeleri destekleyen 
eserler özellikle seçilir. Buna ek olarak daha edilgen kültürlere ait eserler onlara 
göre daha egemen konumdaki kültürlerin dillerine çevrilirken Lawrence 
Venuti’nin Schleiermacher’den yola çıkarak bahsettiği iki stratejiden biri olan 
“yerlileştirme”8 (Venuti, 1995: 20) çeviri stratejisi olarak belirlenir ve daha edil-
gen toplumların kimlikleri görmezden gelinerek bir tür kültürel asimilasyona 
girişilir.  

Çevirinin kültürel eşitsizliklerin sürdürülmesinde bir araç olarak kullanılma-
sında, klasik anlamda sömürge ülke olmayan ülkeler de hedef alınabilir, çünkü 
fiilen sömürge haline gelmemiş olsalar da bu uluslar/halklar için de sömürgeci 
bir dönemden söz edilebilir. Zira sömürgecilik münhasıran belirli ülkelerin di-
ğerleri üzerinde somut iktisadî, kültürel ve idarî tahakküm kurdukları bir “iliş-
ki”yi anlatmaktan çok, dünyadaki ülkelerin hiyerarşik olarak birbirine karşı ko-
numlandığı ve bu konumlanma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı tahakküm 
ilişkilerini geliştirdiği bir “dönem”i ifade eder. Manfredi’nin de belirttiği gibi 
“son yıllarda, sömürgecilik sonrası çeviri çalışmaları ilgi alanını genişletmiş ve 
ilgiyi genişleten bu bakış açısından hareketle her kültür/toplum arasındaki ilişki-
lerde yaşanabilecek genel dengesizlik durumlarını da inceleme alanına katmıştır” 
(2010: 4). Dolayısıyla sömürgecilikten fiilen ve doğrudan etkilenmese bile her 
kültür ve toplum arasında güç ilişkilerinin dengesizliğinden ve bu dengesizliğin 
ürettiği bir hiyerarşik ilişkiden söz edilebilir. Çeviri burada da yine belirgin bir 
rol oynamaktadır. Bu rol, diller arasındaki güç dengeleri ile ilişkilidir. Bu güç 

                                                 
7 En sık çevrilen dillerin listesi için bkz. The Index Translationum, UNESCO. 
8 Diğer yöntem ise “yabancılaştırma”dır. 
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dengeleri söz konusu olduğunda Anglo-Amerikan tarafı güçlü olanı ve tahak-
küm kuranı temsil eder. Venuti’nin bu bağlamda ele aldığı çeviri stratejileri yerli-
leştirme ve yabancılaştırma, etno-merkezci bir asimilasyon yaratmak ya da buna 
karşı çıkmak için birer araç görevini görmektedir (1995: 20).  

Toplumsal cinsiyet, sömürgecilik sonrası yaklaşım ve çeviri konularını bir 
arada ele alan Gayatri Chakravorty Spivak da aynı şekilde Venuti’nin yabancılaş-
tırma yöntemine benzeyen bir yöntemden bahseder ve kaynak kültüre ait öğele-
rin erek kültürde asimile olmadan yer almasına özel bir önem verir. “Üçüncü 
Dünya edebiyatına ait tüm eserlerin [yerlileştirme yöntemi kullanılıp] aynı şekil-
de çevrilmesinin bir sonucu olarak Filistinli bir kadın tarafından yazılan eserin 
Tayvanlı bir erkek tarafından yazılanla aynıymış gibi algılanacağından” (2000: 
400) söz eder. Spivak, üçüncü dünya ülkelerinin kültürlerine dair özelliklerin bu 
şekilde görünmez kılınmasının kültürlerin arasında halihazırda zaten var olan 
hiyerarşik düzeni sağlamlaştıracağını ve çevirinin demokrasi ideali içerisinde 
edineceği yerle uyuşmayacağını söyler (2000: 400). Spivak’a göre çeviri masum 
bir eylem değil hiyerarşik düzenin güçlenmesine yardımcı bir eylemdir. Oysa 
çevirinin hiyerarşik düzeni tehdit etme gücünden de bahsedilebilir ve bu güçten 
yararlanmak doğru stratejilerin kullanılması ile mümkündür. 

Spivak’a göre “Üçüncü Dünya kadınlarının yazdıkları eserleri çeviren bir çe-
virmen Batı Avrupa dilleri arasında çeviri yapan bir çevirmenden daha dona-
nımlı olmalı” (2000: 405) ve çevirinin sömürgeciliğe katkıda bulunmasına engel 
olmalıdır. Bu nedenle çevirmen Spivak’ın “samimi bir okuma” dediği süreçten 
geçerek metne kayıtsız şartsız telim olmalıdır. Spivak çevirmenin öncelikle bir 
okuyucu olduğunu, “samimi bir okuyucu” (intimate reader) olarak metne kayıtsız 
şartsız teslim olmadığı takdirde metnin özel çağrılarına cevap veremeyeceğini 
savunur (2000: 400). Ona göre kişinin çevirisini yaptığı dille olan ilişkisinin ol-
dukça ileri düzeyde olması gerekir, öyle ki çevirmen çevirisini yaptığı dili özel 
hayatına dair olaylar hakkında konuşurken de kullanmalıdır (2000: 401). Spivak 
çevirmenin kaynak metni okumasını ve çözümlemesini içeren hazırlık sürecinin 
zaman ve sabır istediği üzerinde durur, metnin yeniden üretilmesi ise göreli 
olarak daha kısa süre alır (Spivak 2000: 399). Spivak çeviri metni ulaşılır kılma-
nın metin yazarı için yapılması gerektiğini ve erek metnin erek kültürün okuyu-
cularının beklentisi ve isteği doğrultusunda değil, kaynak metin yazarının önemli 
gördüğü ve muhtemelen erek kültür okuyucusu tarafından yabancı kalacak özel-
likler etrafında şekillenmesi gerektiğinden bahseder (Spivak 2000: 407). Böylece 
İngilizcenin ve daha önceden sömürgeci olan ülkelerin dillerinin ve kültürlerinin 
hiyerarşik olarak üstün gösterilmesinin de önü alınabilecek ve çeviri “kültürel 
eşitsizliklerin sürdürülmesi için bir araç” olmaktan çıkartılacaktır. 

Böylece çevirinin bir diğer rolü daha ortaya çıkar; yine Robinson’un sınıflan-
dırmasına göre çeviri “sömürgeciliğin sona ermesinde yardımcı bir yön-
tem” olarak ele alınabilir. Bassnett ve Trivedi sömürgecilik sonrası dönem üze-
rine çalışan bazılarının çevirinin sömürgecilikte bir yöntem olarak görülmesi 
nedeniyle Avrupa dillerine yapılacak çevirilerin kısıtlanması gerektiğini düşün-
düklerinden bahseder ancak kendileri bu görüşe katılmazlar (1999: 5). Yazarlar 
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çeviriden vazgeçmek yerine onun özgür-
leştirici bir güç olarak nasıl kullanılabile-
ceğinin arayışı içindedirler. 

Çeviri “sömürgeciliğin sona ermesin-
de bir yöntem” olarak ele alındığında 
çeviri sırasında kültürel farklılıkların vur-
gulanması ve faklı kimliklerin ön plana 
çıkartılması için çeşitli çeviri stratejilerine 
başvurulması akla gelir. Yukarıda da 
belirtildiği gibi Venuti’nin yerlileştirme ve 
yabancılaştırma stratejilerine yüklediği 
anlamı da bu bağlamda düşünmek yerin-
de olur. Venuti, Niranjana ve Spivak, 
kültür asimilasyonunu engellemek için 
çeviri sırasında yabancılaştırma yöntemi-
nin kullanılması gerektiğini vurgularlar9. 

Bu bağlamda karşılaştırmalı analize 
geçmeden önce Venuti’nin 
Schleiermacher’ın kuramından yola çıka-
rak ortaya attığı iki çeviri stratejisi olan 
yerlileştirme ve yabancılaştırmayı kısaca 
tanımlamakta fayda var.  Yerlileştirme 
yöntemini kullanan bir çevirmen kaynak 
metinde geçen sorunlu bir kısmı çevirir-
ken kavramı ya açıklar ya eksiltme yön-
temi ile tamamen atar ya da kavramı 
tamamen başka bir kavramla karşılayarak 
erek kültürde yer alan karşılığını kullanır. 
Zaman zaman da çevrilecek olan kavram 
kültürel bir öğe ise kültürel özelliklerinden arındırıp bir “şemsiye terim” ile kar-
şılayabilir. Burada amaç erek okuyucuya yabancı gelen metin-içi kavram ve ifa-
delerin, yerlileştirme yoluyla, okuyucunun dünyasında yeri olan kavram veya 
ifadelerle ikame edilmesi, böylece okuyucunun kendince fazladan bir çaba sarf 
etmeden metni kavramasının sağlanmasıdır. Yabancılaştırma yönteminde ise 
çevirmen kavramı bir takım ortografik değişiklikler yaparak ya da yapmayarak 
olduğu gibi erek metinde kullanabilir. Zaman zaman da doğrudan çeviri yönte-
mini kullanır. Sonuçta erek metinde okuyucuya tamamen yabancı kavramlar yer 
alır ve okuyucu ona aktarılmak istenen anlamı kavrayabilmek için çaba sarf et-
meye zorlanır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi sömürgecilik sonrası kuramının belirgin bir sö-
mürgecilik ilişkisi olmayan bağlamlara da uygulandığı düşünüldüğünde, sömür-

                                                 
9 Tymoczko ve Wolf ise daha melez bir yöntemi tercih ederler (Daha ayrıntılı bilgi için bkz. 
Manfredi, 2010 ve Tymoczko, 2000). 
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gecilik sonrası edebiyat eserlerinin diğer dillere çevrilmesi, üzerinde durulması 
gereken bir diğer konudur. Bu çerçevede bir sonraki bölümde yukarda da belir-
tilen çeviri stratejileri doğrultusunda sömürgecilik sonrası döneme ait bir eser 
olan Things Fall Apart ve iki Türkçe çevirisi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Karşılaştırmalı Analiz 

Bu çalışmanın inceleme konusu olan Things Fall Apart, Modern Afrika ede-
biyatının kurucuları arasında gösterilen Nijeryalı yazar ve şair Chinua 
Achebe’nin ilk ve en bilinen romanıdır. Achebe’nin baba-oğul çatışmasını Ni-
jerya’nın sömürgeleştirilmesi süreci içinde ele aldığı roman 1958 yılında yayın-
lanmış, sekiz milyondan fazla satıp yaklaşık kırk beş dile çevrilmiştir. Bülent 
Usta Milliyet Kitap ekinde romanın başarısının nedenini şu sözlerle anlatıyor: 

Sadece Afrika edebiyatının değil, dünya edebiyatının da klasikleri arasında yer 
alan ‘Parçalanma’, 1958’de yayımlandığından bu yana 45 dile çevrilip milyonlar-
ca satmasını, Afrika kabile hayatının içinden sömürgeleşme ve modernleşme 
sürecine unutulmaz karakterler ve olaylar çerçevesinden bakabilmesine borçlu 
(2011: 26). 

Usta’nın roman eleştirisi sırasında bahsettiği bakış açısı gerçekten de kitabın 
başarısını getirmiştir; peki Türkçeye yapılan çeviride kullanılan yöntemlerin 
sömürgecilik sonrası dönemin stratejilerine uygun olup olmayışı da eserin Tür-
kiye’de edindiği konumda önemli bir rol oynamış, bir farkındalık yaratılmasına 
neden olmuş olabilir mi acaba? Bu sorunun yanıtını aramadan önce kısaca ro-
mandan bahsetmek yerinde olacaktır. 

Romanın konu itibariyle üç bölümden oluştuğu söylenebilir. İlk bölümde 
romanın ana kahramanı Okonkwo’yu tanırız. Kavgacı bir mizaca sahip, çalışkan 
ve köyde sözü geçen Okonkwo’nun ölmüş olan babasıyla olan iç hesaplaşmala-
rına tanık oluruz. Ölene kadar borç içinde yaşamış, vurdumduymaz bir adam 
olan babası Unoko’ya benzemek Okonkwo’nun en büyük korkusudur. İkinci 
bölümde Okonkwo, köyün saygıdeğer isimlerinden Ezeudu’nun ölüm merasimi 
sırasında kazayla ölümüne neden olduğu bir çocuk yüzünden sürgüne gönderi-
lir. Bu bölümde sürgün günlerine tanık oluruz. Üçüncü bölümde ise Okonkwo 
köyüne döner ama beyaz adamların gelmesiyle köyünde her şeyin değiştiğine 
tanık olur. Roman boyunca kabile hayatının tüm yönleri Achebe’nin kendi de-
neyimleriyle paralel olarak anlatılır. Düğün, ölüm gibi olaylar sırasında karakter-
lerin katıldığı merasimler, söylenen şarklılar, anlatılan hikâyeler, yenen yemekler, 
içilen şaraplar hep arka planda anlatılarak bize kabile yaşantısı hakkında ipuçları 
verir. 

Sömürgecilik sonrası dönem eserlerinde sık sık rastlanan ve Achebe’nin ro-
man boyunca kullandığı tekniklere tam olarak geçmeden önce kaynak metnin 
konu itibariyle de Robinson’un sınıflandırmasına uygun olarak sömürgeleştirme 
sürecinde çevirmenin rolünü anlatmasının üzerinde durulması yerinde olacaktır. 
Romanın ikinci bölümünde Okonkwo sürgünde iken köyünde bir takım deği-
şikliklerin yaşandığını anlarız. Okonkwo’nun köyünde beyaz adamın gelip kilise-
sini kurduğunu, mahkemeleri, okulları ve tüm bunları köye getiren elçileri yoluy-
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la yavaş yavaş kendi yönetim sistemini yerleştirmeye çalıştığını görürüz. Burada 
karşımıza çevirmenler çıkar. Çalışmanın ilk kısmında da belirtildiği gibi sömür-
gecilik dönemlerinde çeviri ilk olarak sömürenler ve sömürülenler arasında ileti-
şimi sağlayacak bir araçtır. Okonkwo ve arkadaşlarının bir başka köyden gelen 
çevirmeni ilk başlarda küçümsediklerini, hatta alay ettiklerini görsek de sonraki 
aşamalarda beyaz adamın hükümlerini onlara ileten çevirmen olmuştur ve aynen 
Robinson’un söylediği gibi romanda uysal, işbirlikçi bireylerin yaratılmaya baş-
lanmasında çevirmen etkili olmuştur. 

Kaynak metnin konusu dışında burada kullanılan yazınsal ve dilbilimsel tek-
niklerin de çalışmamızda önemli bir yeri vardır. Achebe, “Colonialist Criticim” 
adlı makalesinde 1958’te ilk romanı Things Fall Apart’ı yazdığında Honor Tracy 
isimli Britanyalı bir eleştirmen tarafından eleştirildiğinden bahseder. Eleştirmene 
göre Achebe aldığı üniversite eğitimi ve başkent Lagos’ta yaptığı yayıncılık işi 
nedeniyle Afrika’ya Avrupalılar tarafından getirildiği öne sürülen “uygarlık” 
değerleri ile özdeşleşmesi gerekirken kendisini yapmacık olarak Afrikalı yerliler-
le/köylülerle özdeşleştirdiği için eleştirilmelidir (Achebe, 2001: 57). 

Halbuki tam da bu ikili kimliktir sömürgecilik sonrası yazarların biçemine 
yön veren (Barry, 2002: 196). Bu ikili kimliği öncelikli olarak yazarın dil seçi-
minde görebiliriz. Achebe eserlerini Igbo dilinde yazmak yerine sömürgecilerin 
dili olarak kabul edilen İngilizce yazar ve eserlerini İngilizce yazmasının nedenini 
şöyle açıklar:  

Benim için başka bir seçenek yoktu. Bana bu dil verilmişti ve ben de bu 
dili kullanmaya azmetmiştim. Ancak yine de umuyorum ki merhum Şef 
Fagunwa gibi, ana dillerinde yazmayı tercih edecek ve etnik edebiyatımı-
zın ulusal olanlarla yan yana gelişip zenginleşmesini sağlayacak olan in-
sanlar da olacaktır. Bizim gibi İngilizcede karar kılanlar içinse yapılacak 
daha çok iş yaşanacak daha çok heyecan vardır […] Ben İngiliz dilinin 
benim Afrika’ya dair tecrübelerimin ağırlığını taşıyabileceğini hissediyo-
rum. Ama bu yeni bir İngilizce olmak zorundadır, hâlâ atalarının yurdu 
ile paylaşım içerisinde ama bir yandan da gösterdiği gelişimle yeni Afrikalı 
çevrelere uyum gösterebilen bir dil olmalıdır (1994: 434). 

Achebe romanında İngilizceyi kullanır kullanmasına da onun kullandığı İngi-
lizce Bill Ashcroft, Gareth Griffiths ve Helen Tiffin’in Empire Writes Back adlı 
kitaplarında altını çizdiği gibi İmparatorluğun İngilizcesi değildir artık, söz ko-
nusu olan sömürgecilik sonrası dönemlerde bu uluslar tarafından kullanılan (ve 
ilk harfi özellikle küçük harfle ifade edilen) bir “ingilizce”dir (1989/1999: 8). 
Dolayısıyla diğer pek çok sömürgecilik sonrası dönem yazarı gibi Achebe’nin 
de, kullandığı İngilizcenin, sömürgecilik dönemine bir başkaldırı, bunun etkile-
rinden kurtulmak için bir yol olduğunu düşünebilir, Achebe’nin bu durumu 
vurgulamak için eserlerinde özellikle belirli teknikler kullandığını görebiliriz. 

Bu tekniklerden ilki Achebe’nin İngilizce yazmasına rağmen Igbo kültürüne 
dair özellikleri eserlerinde vurgulayarak kullanmasıdır. Bir diğeri yine Igbo kültü-
rünün önemli bir parçasını oluşturan atasözü, deyim ve deyişleri doğrudan akta-
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rım yoluyla İngilizce olarak ifade etmesi-
dir. Son olarak ise Igbo diline ait kelime-
leri eser boyunca kullanmasıdır10. 

İlk olarak Igbo kültürüne dair özellik-
lerin kullanımını ele alabiliriz. Yukarıda 
da belirtildiği gibi söz konusu metinler 
kendi doğaları gereği melez metin kapsa-
mına girerler. Bir diğer deyişle bu eserler-
de sömürgeci kültürün diliyle yazılsa da o 
kültüre ait unsurlardan ziyade sömürge 
olmuş kültürlere ait kültürel öğeler, dil 
kullanımları ve deyimler göze çarpar. 
Achebe’nin eserinde de Igbo yaşamına ait 
kültürel değerler sıklıkla geçer. Achebe, 
eserini yazarken amacının, Afrikalı oku-
yucularına, Avrupalıların oluşturmaya 
çalıştıkları saptırılmış imgeler ve klişe 
tiplemelerden uzak, sömürgecilik öncesi 
döneme dair gerçekçi bir betimleme 
sunmak olduğundan bahseder (Campu, 
2014: 43). Aşağıdaki tabloda roman bo-
yunca sıklıkla geçen kültürel öğelerden bir 
kısmı durumu örneklendirmek üzere 
seçilmiştir: 

 Kaynak Metin  Ruhum Yeniden Do-
ğacak/Selveroğlu 

Parçalanma/Arıbaş 
Erbil 

1 If any money came his 
way, and it seldom did, 
he immediately bought 
gourds of palm-wine, 
called round his neigh-
bours and made merry 
(1958: 4). 

Eline binde bir para 
geçerdi, o zaman da su 
kabağından oyulmuş 
maşrapalar dolusu hur-
ma şarabı satın alır, 
şenlik düzenleyip komşu-
larını çağırırdı (1983: 10). 

Ne zaman eline para 
geçse -ki bu nadiren 
olurdu- hemen testilerce 
palmiye şarabı alır, 
komşularını çağırıp eğle-
nirdi (2011: 10). 

2 Unoka was, of course, a 
debtor, and he owed 
every neighbour some 
money, from a few cow-
ries to quite substantial 
amounts (1958: 4). 

Kuşkusuz, herkese borç-
luydu. Bu borç, birkaç 
salyangoz kabuğundan 
oldukça yüksek miktarla-
ra kadar ulaşıyordu 
(1983: 10).  

Doğal olarak borcu da 
çoktu, tüm komşularına 
birkaç cowry’den ciddi 
miktarlara dek borcu 
vardı (2011: 10).  

ÇN 1 

3 They would go to such Onlar da gidip üç, dört Böylesi misafirliklerde üç 

                                                 
10 Elbette yazınsal anlamda bakıldığında Achebe’nin kullandığı teknikler burada geçenlerle 
sınırlı değildir. Çalışmanın kapsamı doğrultusunda belirli teknikler diğer pek çokları 
arasından bu çalışmada kullanılmak üzere seçilmiştir. 

 
 

Kitabın Türkçeye 2011 yılındaki son 
çevirisinin kapağı. Kitapta kapakta 

kullanılan kompozisyona ait bilgi yok. 
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hosts for as long as 
three or four markets, 
making music and feast-
ing (1958: 4). 

gün boyunca çalarlar, 
düzenlenen şenliğe katı-
lırlardı (1983: 10). 

dört Pazar gününü 
geçirecek kadar kalırlar, 
bu sure boyunca müzik 
yapıp eğlenirlerdi (2011: 
10). 

ÇN 3 

4 But the drought contin-
ued for eight market 
weeks and the yams 
were killed (1958: 21). 

Ne yazık ki kuraklık 
sekiz Pazar haftası 
sürdü ve yerelmaları 
kurudular (1983: 28). 

Fakat kuraklık sekiz 
Pazar haftası boyunca 
devam etti ve tohumlar 
yandı (2011: 27). 

5 Quite often she bought 
bean-cakes and gave 
Ekwefi some to take 
home to Ezinma (1958: 
43) 

Sık sık çörek alır, 
Ekwefi’ye verir, 
Ezinma’ya götürmesini 
isterdi (1983: 51). 

Sık sık fasulye keki alır, 
bir parçasını Ezinma’ya 
götürmesi için Ekwefi’ye 
verirdi (2011: 50). 

Birinci örnek, Igbo kültüründe sıklıkla içilen bir içecek olan “palm wine”nın 
ilk geçtiği yerdir. Bu içecek roman boyunca da sıklıkla kullanılacak, kız isteme 
merasiminde de borç-alacak meselesinde de okuyucu Igbo halkının hep bu içe-
ceği içtiğini gözlemleyecektir. Selveroğlu burada yerlileştirme yöntemini kullana-
rak kavramı “hurma şarabı” diye karşılarken, Arıbaş Erbil birebir çeviri yaparak 
“palmiye şarabı” diye karşılamıştır. “Palmiye şarabı” Türkçe okuyanlar tarafın-
dan bilinmesi çok da mümkün olmayan bir içecek olarak göründüğünden, bu 
yöntem de yabancılaştırma olarak değerlendirilebilir. 

İkinci örnekte ise “cowry” kelimesi geçmektedir. Aslında İngilizce bir kelime-
dir ve salyangoz kabuğu anlamına gelir, ancak metinde Igbo halkının bunu para 
birimi olarak kullandığını görürüz. Selveroğlu’nun burada birebir çeviri yaptığını 
görüyoruz. Arıbaş Erbil ise “cowry” kelimesini olduğu gibi bırakıp dip notta “pa-
ra olarak kullanılan bir tür salyangoz kabuğu” diye çevirmen notu ekleyerek 
Igbo halkının kültürü hakkında fazladan bir bilgiyi okuyucuları ile paylaşmıştır. 
Sadece “cowry” kelimesini olduğu gibi bıraksaydı yabancılaştırma olarak algılana-
bilecek olan çeviri yöntemi, eklenen dipnot ile daha ortada bir yerde kalmıştır. 

Üçüncü ve dördüncü örneklere baktığımızda ise “markets” ve “market weeks” 
kavramları ile karşılaşırız. Aslında burada vurgulanmak istenen Igbo halkının 
Batı’nın kullandığı takvime uygun olarak yıl, ay, hafta, gün bölümlemesi yapma-
dığının altının çizilmesidir. Selveroğlu üçüncü örnekte “üç, dört gün” diyerek 
eksiltme yoluna gitmiş ve Igbo halkının zamanı bölmek için kendi sistemlerini 
kullandığının altını çizmemiştir. Bu haliyle yaptığı yerlileştirme olarak görülür. 
Halbuki Arıbaş Erbil eklediği çevirmen notuyla Igbo haftalarının dört gün oldu-
ğunu, Pazar günü denilen günün haftanın ilk günü olduğunun, “dolayısıyla üç 
dört Pazar derken, on iki ile on altı günlük bir süreden” (Achebe, 2011: 10) 
bahsedildiğini altını çizer ve “onlar için bir ay, yedi Pazar haftası, yani yirmi 
sekiz gündür” (Achebe, 2011: 10) diyerek Igbo kültürüne dair fazladan bir bilgi-
yi de okuyucuları ile paylaşır. Dördüncü örnekte her iki çevirmenimiz de benzer 
yöntemlere başvurmuştur; ancak Arıbaş Erbil zaten kavramın ilk geçtiği yerde 
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bir açıklama yaptığından onun çevirisinin okuyucu üzerindeki etkisi daha farklı 
olacaktır. Burada da metin içindeki çeviriye bakarak yabancılaştırma diye nitele-
yebileceğimiz durum, eklenen çevirmen notu Igbo kültürü hakkında bilgi vere-
rek yerlileştirmeye yaklaşmıştır. 

Son örnekte geçen “bean cake” Selveroğlu tarafından yerlileştirilerek “çörek” 
diye çevrilmiş ve Igbo kültürünün görünmez kalmasına neden olmuşken, Arıbaş 
Erbil’in birebir çevirisi de bu halkın yedikleri hakkında bir bilgi vererek, Türkçe 
okuyanın kafasında tam bir imge canlanmaması ile son bulmuştur. Burada yapı-
lan yabancılaştırma olarak görülür. 

Tüm romandaki kültürel öğelerin aktarıma baktığımızda, Selveroğlu’nun ço-
ğunlukla yerlileştirme yoluna gittiğini, Arıbaş Erbil’in ise çoğunlukla yabancılaş-
tırmayı tercih ettiğini görüyoruz. Arıbaş Erbil’in zaman zaman erek metnin 
Türkçe okuyanlarca kabul edilmesi için dipnotlarla eklemeler yaptığına da şahit 
oluyoruz. Bu yanıyla çevirileri yerlileştirmeye yaklaşsa da ortaya çıkan melez 
metnin sömürgecilik sonrası dönem edebiyat eserlerinin amaçlarından biri ola-
rak görülebilecek şekliyle Igbo kültürünün tanıtılmasına katkıda bulunduğunu 
görebiliyoruz. 

Çalışmaya roman boyunca kullanılan teknikler bağlamında bakmaya devam 
edecek olursak ikinci olarak Achebe’nin Igbo kültürünü vurgulamak için eserin-
de özellikle Igbo kültürüne has atasözleri ve deyimler kullandığını görebiliriz. 
Tymoczko’nun da dediği gibi sömürgecilik sonrası dönem eserlerinde geçen 
kullanımlar egemen kültürdeki sıradan okuyucuya aşina gelmez (1999: 26). Ör-
neğin Igbo kültüründe önemli bir yeri olan ve konuşanın iyi bir hatip olduğunun 
altını çizen atasözleri ve deyimlerin sıklıkla geçmesi İngilizce okuyanlar tarafın-
dan alışılmadık karşılanabilir. Romanda Igbo dilinde geçen atasözleri doğrudan 
alınarak İngilizce olarak kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda örneklerini görebiliriz 

 Kaynak Metin  Ruhum Yeniden Do-
ğacak/Selveroğlu 

Parçalanma/Arıbaş 
Erbil  

1 As the elders said, if a 
child washed his 
hands he could eat 
with kings (1958: 7). 

Eskilerin dediği gibi, 
küçük bir çocuk bile 
ellerini yıkadığında 
krallarla yemek yiyebi-
lirdi (1983: 14). 

Ataların dediği gibi, bir 
çocuk elini yıkadıysa 
krallarla birlikte yiye-
bilirdi (2011: 14). 

2 But I can trust you. I 
know it as I look at you. 
As our fathers said, you 
can tell a ripe corn by 
its look (1958: 20). 

Ama sana güvenebilirim. 
Yüzündeki ifadeden 
anlıyorum bunu. Atala-
rımızın dediği gibi, ol-
gun tahıl bir bakışta 
olgunlaşmamıştan ayırt 
edilebilir (1983: 27). 

Ama sana güvenebilirim. 
Sana bakınca bunu göre-
biliyorum. Atalarımızın 
dediği gibi, olgun tahıl 
görünüşünden belli 
olur (2011: 26). 

3 “In Abame and Aninta 
the title is worth less 
than two cowries” 

“Abame ve Aninta’da bu 
sanın değeri iki sal-
yangoz kabuğundan 

“Abame ve Aninta’da bu 
unvan iki cowry’den az 
ediyor” (2011: 69). 
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(1958: 61). da az” (1983: 70). 

4 Enoch’s devotion to the 
new faith had seemed so 
much greater than 
Mr.Brown’s that the 
villagers called him The 
outsider who wept 
louder than the be-
reaved (1958: 163). 

Enoch’un yeni inanışa 
bağlılığı Bay 
Brown’unkinden öylesi-
ne fazlaydı ki, köylüler 
ona ‘İstediği elinden 
alınan kişiden daha 
çok ağlayan yabancı’ 
diyorlardı (1983: 172). 

Enok’un yeni dine bağlı-
lığı Bay Brown’unkinden 
dahi büyük göründüğün-
den, köydekiler ona 
“matemliden daha çok 
ağlayan Yabancı” 
diyordu (2011: 171). 

Romanın daha ilk sayfalarında Igbo kültürü açısından atasözlerinin ne kadar 
vazgeçilmez olduğunun altı çizilir. Ana kahraman Okonkwo’nun babası 
Unoka’nın nasıl avare ve herkese borcu olan biri olduğunun anlatıldığı ve bu 
sayede Okonkwo’nun babasıyla olan çatışmasının altının çizildiği bölümde 
Unoka’nın borçlu olduğu Okoye ile olan diyaloğu anlatılırken, konuşmalarının 
ilk dakikalarında açıkça konuşan Okoye’nin borcunu isteyeceği sırada atasözleri 
ile konuştuğu görülür. Achebe’nin romanda da bahsettiği gibi “Igbo halkı ko-
nuşma sanatına büyük önem verir, atasözleri de kelimelere katık edilen palmiye 
yağı gibidir” (Achebe, 2011: 13). Seçilen örneklerde romanın genelinde de kul-
lanıldığını gördüğümüz şekilde her iki çevirmenimizin de atasözleri ve deyimleri 
olduğu gibi çevirdiğini görüyoruz. Az önceki bölümde yerlileştirmeden yana 
olan Selveroğlu da bu kısımda bu yöntemi kullanmıyor ve yabancılaştırma yolu-
na gidiyor. Özellikle üçüncü örnekte Türkçede “beş para etmez” diye bir karşılı-
ğı olan bir deyim, dördüncü örnekte de “kraldan çok kralcı” diye karşılanabile-
cek bir kullanım bile yabancılaştırma yöntemi ile çevriliyor. Bir başka eserin 
çevirisinde eleştirilebilecek bu yöntemler, söz konusu olan sömürgecilik sonrası 
bir metin olduğunda kabul edilebilir kalıyor. Türkçeye yapılan çevirilerde bu 
atasözleri ve deyimlerin çevirisinde kaynak metne sadık kalınarak yabancılaştır-
ma yönteminin kullanılması, İngilizce okuyanları şaşırtan Igbo kültürüne has bu 
özelliğin Türk kültürüne de aktarıldığının bir göstergesidir. 

Son olarak karşılaştırmalı olarak inceleyeceğimiz kısım roman boyunca Igbo 
diline ait sözcüklerin kullanılmış olmasıdır. Bu sözcüklerin İngilizce anlamları 
kaynak metinde zaman zaman açıklama olarak metnin içine yedirilmiş olsa da 
bazı kısımlarda sadece okuyucunun bağlamdan anlamı çıkartması için açıklama-
sız verilmiştir. Kaynak metnin sonuna “A Glossary of Ibo Words and Phrases” baş-
lığı altında kelimeler ve açıklamaları eklenerek,  İngilizce okuyanların metni 
anlayabilmesi sağlanmıştır. Aşağıda pek çok örnek arasından seçilmiş bazı ifade-
ler ve çevirileri yer almaktadır: 

Kaynak Metin  Ruhum Yeniden Do-
ğacak/Selveroğlu 

Parçalanma/Arıbaş 
Erbil  

Sometimes another 
village would ask 
Unoka’s band and their 
dancing egwugwu to 
come and stay with them 

Kimi zaman başka bir 
köy Unoka’nın bandosu-
nu ve dansçı 
egwugwu’yu çağırıp 
onlara kendi ezgilerini 

Bazen Onuka’nın grubu-
nu diğer köylerden çağı-
rırlardı, gelip bir süre 
kendileriyle kalmalarını 
egwugwu dansı yapma-
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and teach them their 
tunes (1958: 4). 

öğretmelerini isterdi 
(1983: 10). 

Dip not 

larını ve şarkılarını öğ-
retmelerini isterlerdi 
(2011: 10). ÇN 2 

He could hear in his 
mind’s ear the blood-
stirring and intricate 
rhythms of the ekwe 
and the udu and the 
ogene, and he could 
hear in his own flute 
weaving in and out 
them, decorating them 
with a colourful and 
plaintive tune (1958: 6). 

Ve işte ekwe’nin, 
udu’nun ve ogene’nin 
insanın kanını kaynatan, 
o inişli çıkışlı ritmini 
duyar gibi oluyordu 
(1983: 12). 

Dip not (tümü için) 

Zihninin içinde ekwe, 
udu ve ogene’nin kanı 
kaynatan girift ritimlerini, 
kendi flütünün bu ritim-
leri dokurcasına araların-
da dolaşışını ve onları 
rengarenk hüzünlü ezgi-
lerle süsleyişin duyabili-
yordu (2011: 12). 

ÇN1, 2, 3 

At last Ogbuefi Ezeugo 
stood up in the midst of 
them and bellowed four 
times, “Umuofia 
kwenu,” and on each 
occasion he faced a 
different direction and 
seemed to push the air 
with a clenched fist 
(1958: 10). 

Sonunda Ogbuefi 
Ezeugo ortalarında du-
rup dört kez “Umuofia 
kwenu,” diye bağırdı. 
Her bağırışında yüzünü 
farklı bir yöne çevirip 
yumruğunu sıktı ve ha-
vayı iter gibi bir hareket 
yaptı (1983: 16). 

Sonunda Ogbuefi 
Ezeugo ortalarına geçip 
dört kez,  “Umuofia 
kwenu,” diye bağırdı ve 
her seferinde yüzünün 
farklı yönlere çevirip 
sımsıkı yumruğunu ha-
vaya kaldırdı (2011: 16) 

The elders, or ndiche, 
met to hear a report of 
Okonkwo’s mission 
(1958: 12). 

Yaşlılar, ya da ndichie 
Okonkwo’nun yaptığı 
görevle ilgili bilgi almak 
üzere toplandılar (1983: 
18).Dip not 

Köyün yaşlıları, yani 
ndiçie’ler dönüşte 
Okonkwo’nun anlatacak-
larını dinlemek üzere 
toplandılar (2011: 18). 

That was how Okonkwo 
first came to know that 
agbala was not only 
another name for a 
woman, it could also 
mean a man who had 
taken no title (1958: 12-
13). 

Böylece agbala’nın 
‘kadın’ sözcüğünün 
karşılığı olmasının 
yanısıra, hiçbir san al-
mamış erkek demek 
olduğunu da o gün öğ-
renmişti (1983: 19). 

Agbala’nın yalnızca 
kadın değil, hiç unvan 
almamış erkek anlamına 
geldiğini ilk bu vesile ile 
öğrenmişti (2011: 19). 

This year they talked of 
nothing else but the nso-
ani which Okonkwo has 
committed. It was the 
first time for many years 
that a man had broken 
the sacred peace (1958: 
27). 

Halk o yıl Okonkwo’nun 
işlediği günahtan başka 
şey konuşmuyordu. 
Birçok yıldan beri ilk kez 
kutsal barış bozulmuştu 
(1983: 36). 

Bu yıl tek konuştukları 
şey, Okonkwo’nun işle-
diği nso-ani’ydi. Uzun 
yıllar sonra ilk kez bir 
adam kutsal barışı ihlal 
etmişti (2011: 34-35). 
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Birinci ve ikinci örneklerde geçen “egwugwu” “ekwe”, “udu” ve “ogene” kav-
ramlarının anlamı kaynak metinde metin içinde açıklanmamıştır, ama kitabın 
sonunda yer alan sözlükte geçmektedir. Ayrıca kelimelerin anlamının İngilizce 
okuyanlar tarafından anlaşılmasında bağlam da etkili olmuştur. Her iki çevirmen 
de bu kavramları ve roman içinde geçen pek çoklarını dipnot ile açıklama yolu-
na gitmiştir. Selveroğlu, Arıbaş Erbil’in aksine dipnotla yetinmez ve kaynak 
metinde geçen sözlüğü de erek metne ekler. Bu bağlamda Igbo diline has söz-
cükler erek metinde açıklandığından doğrudan yerlileştirme demesek de yerlileş-
tirmeye yakın bir yöntemin kullanıldığı söylenebilir. 

Üçüncü örnekte dipnot ya da metin içi açıklamaya yer verilmemekle birlikte, 
Ogbuefi Ezeugo’nun yumruğunu kaldırarak bu sözleri söylemesi ve ardından da 
kalabalığın ona “yaa” diye karşılık vermesi, bu söylenenin bir nida olduğu hak-
kında ipuçları verir. Dolayısıyla anlam bağlamdan çıkartılabilmektedir. Çevir-
menlerin her ikisi de metnin içine bir açıklama koymaya gerek görmezler ve 
böylece yabancılaştırma yoluna giderler. Ancak yine Selveroğlu’nun kaynak 
metinde görüp erek metne eklediği sözlüğün içinde Igbo diline ait sözcüklerin 
anlamlarının olduğu göz ardı edilmemelidir.  

Dördüncü örnekte geçen “ndiche” kavramı kaynak metnin içinde açıklandı-
ğından Arıbaş Erbil fazladan bir açıklama eklemez ve yabancılaştırma yöntemini 
kullanır, ancak Selveroğlu hem dipnotta hem de sözlükte metin içinde de geçen 
anlamın birer kez daha altını çizerek yerlileştirmeye daha yakın durur. 

Beşinci örnekte Okonkwo’nun daha küçükken bile babası ile çatışma halinde 
olduğunun vurgulandığı bu kısımda, Okonkwo bir arkadaşının babasının 
“agbala” olduğunu söylediğinde nasıl da üzüldüğünü anlatıyor. “Agbala”nın an-
lamı metin içinde yer aldığından bu sefer her iki çevirmenin de ayrıca bir dipnot 
kullandığını görmeyiz. Selveroğlu’nun kaynak metne paralel olarak eklediği söz-
lüğü saymazsak – ki saymayabiliriz çünkü çevirmen kaynak metinde zaten yer 
alan sözlüğü aktarmıştır - her iki çevirmenimizin de yabancılaştırma yoluna 
gittiğini görebiliriz. 

Altıncı örnek ise çeviri stratejisi olarak daha farklı şekilde karşılanmıştır. Bu 
kısımda Igbo halkına özgü olarak girdikleri “Barış Haftası”ndan bahsedilir, o 
hafta kimse çalışmaz, ama en önemlisi birbirileri ile iyi geçinirler. Okonkwo ise 
bu kurala uymayarak “karılarından” birini feci şekilde döver ve bunun için ceza 
alır. Selveroğlu bu sefer Igbo diline has sözcüğü tamamen atarak yerlileştirme 
yoluna gidiyor. Arıbaş Erbil ise kelimeyi olduğu gibi bırakıyor, bir açıklama da 
eklemiyor Türkçe okuyanların anlamı bağlamdan çıkartmasını bekliyor, bu an-
lamda yabancılaştırma yapıyor. 

Selveroğlu’nun yaptığı ilk çeviride hem romanda yer aldığı şekliyle metin içi 
açıklama, hem dipnot kullanımı (yirmi bir yerde dipnot kullanılmıştır) hem de 
romanın ilk baskısında romanın ilk sayfalarında ikinci baskıda romanın son 
sayfalarında yer alan bir “Ibo Sözcükleri ve Deyimleri Sözlüğü”ne rastlarız. 
Arıbaş Erbil’in çevirisine baktığımızda ise kaynak metinde yer alan sözlüğün yer 
almadığını, sadece altı yerde dipnot kullanımına gidildiğini, sadece kaynak me-
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tinde geçtiği şekilde metin içi açıklama verilerek, gerektiğinde okuyucunun an-
lamı bağlamdan çıkartmasına imkân sağlandığını görürüz.   

Genel bir değerlendirme yapacak olursak her iki çevirmen tarafından kullanı-
lan çeviri stratejilerinin Igbo halkına ait kimliğin korunmasına bu şekilde katkıda 
bulunduğu söylenebilir. Yine de kitabın genelinde yer alan unsurları örneklemek 
için seçilen ifadelerde Selveroğlu’nun Türkçe okuyanları daha çok gözeterek yeri 
geldiğinde kültürel öğelerden arındırılmış bir çeviri yaptığı; zaman zaman da 
yerlileştirme yoluna giderek, metinde önemli yer tutan kültürel öğelerin bir kıs-
mının görünmez kılınmasına neden olduğu söylenebilir. Çevirmenin ön planda 
tuttuğu, sömürgecilik sonrası döneme ait bir eser çeviriyor olmasından ziyade 
erek kültürdeki okuyucunun eseri anlayabilmesi olmuştur. Çeviride sözlüğe ek 
olarak, Igbo sözcüklerinin anlamının ilk geçtiği yerlerde dipnot ile verilmesi bu 
kaygının ispatı olarak da görülebilir. Dahası Selveroğlu kültürel öğelerin çeviri-
sinde sıkı sıkıya yerlileştirme yöntemine bağlıyken, deyim ve atasözlerinin çeviri-
sinde yabancılaştırma yöntemini tercih eder. Çünkü atasözleri olduğu gibi çev-
rildiğinde dahi bağlamdan ya da kaynak metinde arkadan gelen açıklamadan 
okuyucuda anlamı çıkartabilir. Selveroğlu’nun genel eğilimi bu yönde olmakla 
birlikte, romanın içine işleyen Igbo kültürü bir şekilde çeviri metinde kendini 
gösterir. Arıbaş Erbil ise tam tersine bazen Türkçe okuyan tarafından kabul 
edilebilirlikten feragat ederek karşımızda bizimkinden farklı bir kültürün oldu-
ğunu belirgin hale getirmeyi yeğlemektedir. Çevirmenin bu şekilde içinde yaşa-
dığı kültürde metnin içinde üretildiği kültüre ilişkin bir farkındalık yaratmaya 
çalıştığından, bu nedenle de yabancılaştırma tekniğine sıklıkla başvurduğundan 
bahsetmek mümkündür. 

 

III. Sonuç 

Yukarıda da belirtildiği gibi sömürgecilik sonrası çeviri çalışmalarının kapsa-
mı oldukça geniştir, çeviri kavramına atfedilen metaforik anlamların yanı sıra 
çevirinin sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası dönemlerde edindiği roller bu 
çalışma alanının konusu olmuştur. Münhasıran sömürgeleştirilmese de bazı 
toplumların muhatabına göre daha edilgen olduğu ve sömürgecilik sonrası dö-
nem çeviri çalışmaları bağlamında çevirinin de bu hiyerarşik karşılaşmaya zaman 
zaman katkıda bulunduğu birçok araştırmacı ve yazar tarafından vurgulanmıştır. 
Türkiye bağlamında ele alındığında Things Fall Apart isimli eserin Türkçeye yapı-
lan çevirisinde çevirmenlerin sömürgeciliğe katkıda bulunmaktansa kullandıkları 
yöntemlerle Igbo kültürüne ait kimliğin ön plana çıkmasına ve tanıtılmasına 
katkıda bulunduğu görülebilir. Arıbaş Erbil büyük oranda kullandığı yabancılaş-
tırma yöntemi ile buna katkıda bulunurken, Selveroğlu da deyim ve atasözlerinin 
çevirisinde kullandığı yabancılaştırma yöntemi ve Igbo sözcüklerinin çevirisinde 
her ne kadar sözlük ve dipnotlarla, yerlileştirerek anlamı vermeye çalışsa da 
sözcüklerin Igbo dilindeki kullanımlarını da büyük oranda metinde tutması yo-
luyla bu duruma katkıda bulunmuştur. Dahası belli kısımlarda, özellikle de Igbo 
kültürüne dair öğelerin çevrilmesinde kullandığı yerlileştirme yöntemi ile Türkçe 
okuyanların metni kabul etmesini de sağlamıştır. Arıbaş Erbil’in metni kabul 



SANCAKTAROĞLU BOZKURT                         Things Fall Apart Çevirilerinin Analizi  

259 
 

edilebilir kılması da yine eklediği dipnotlar ile yerlileştirmeye yaklaştığı durum-
larda olmuştur. Çevirmenlerin kullandıkları yöntemler doğrultusunda ortaya 
yine melez bir metin çıkmıştır. Sömürgecilik sonrası çeviri çalışmalarının bir 
kısmında ele alınan sömürgecilik sonrası döneme ait eserlerin çevirisi yapılırken 
seçilecek çeviri stratejilerinin söz konusu tarihsel hiyerarşi içinde daha edilgen 
görünen toplumların kendi kimlik ve değerlerini ön plana çıkartmalarına katkıda 
bulunabileceği, tersi stratejilerin ise özellikle tek başlarına kullanıldıklarında 
kültürel sömürünün sürekliliğine hizmet edeceği unutulmamalıdır. Ancak, ya-
bancılaştırma her ne kadar kimliğin altının çizilmesine imkân veren bir yöntem 
olarak kabul edilse de çeviri metinde zaman zaman yerlileştirmeye kayan ifade 
tercihlerinin bulunması da metnin erek okuyucu tarafından daha kolay kabul 
edilmesine ve doğru algılanmasına neden olur. 

Dolayısıyla sömürgecilik sonrası çeviri kuramının ve bu kuramın önerdiği 
tekniklerin Türkiye’de de çeviri faaliyetlerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 
Çeviriler İngilizceden yapılsa dahi, İngilizce metnin doğrudan çevirisinin yapıl-
ması yerine, ele aldığımız örneklerde olduğu gibi çeviri sırasında söz konusu 
tekniklere başvurulması bu duyarlılığın geliştiğinin bir göstergesi olabilir. Dahası, 
bazı öncüllerinin izinde, anlaşılabilirlik ile kaynak kültürün temsili arasındaki 
ince çizgide, Türkiye’deki çeviri ortamının, bir çeviri-kültür ilişkisi bilincine 
sahip olduğunu söylemek mümkündür. Çalışma içerisinde de belirtildiği gibi 
bugünkü çeviri faaliyeti, sömürgecilik sonrası çeviri kuramında ast olan münha-
sıran sömürgeleştirilen topluluklardan ziyade sömürgeleştirilmeyen toplumlar 
arasındaki hiyerarşik yapıların farkına varılarak çevirinin bu yapıları destekleyici 
değil bu yapıları bozucu bir işlev edinmesine katkıda bulunmaktır. Bu anlamda 
sömürgecilik sonrası dönem eserlerinin algılanmasına ve çevirisine dair geliştiri-
lecek bir duyarlılığa - bunun kendi özel durumunun incelenmesine imkân vere-
ceği bilinciyle - Türkiye’de ihtiyaç vardır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan duyarlılı-
ğın Türkçe çeviri dünyasında oluşmasına bu tarz çalışmaların da katkıda buluna-
cağı düşünülmeli ve çeviri-kültür ilişkisi bilincine sahip çeviri ortamının daha da 
gelişmesi için bu yöndeki çalışmaların çoğalması gerekmektedir. 
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Öz: Çeviribilim ve sömürgecilik sonrası çalışmaların yollarının kesişmesi kabaca 1980li yıllara 
varır. Çeviribilime sömürgecilik sonrası bir bakış açısı getirmek, güç ve kimlik kavramlarının 
sorgulanmasını da beraberinde getirir. Çeviribilime getirilen bu bakış açısını Türkiye bağla-
mında ele almak amacıyla bu çalışmada Chinua Achebe tarafından yazılmış, sömürgecilik 
sonrası bir edebiyat eseri olan Things Fall Apart ve bu eserin Türkçeye iki farklı çevirmen 
tarafından yapılan çevirileri - Anjel Selveroğlu tarafından çevrilen Ruhum Yeniden Doğacak ve 
Nazan Arıbaş Erbil tarafından çevrilen Parçalanma - karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 
Çalışmanın amacı bu iki farklı çeviride kullanılan çeviri stratejilerin ne olduklarını saptamak 
ve melez metinler olduğu düşünülen sömürgecilik sonrası edebiyat eserlerinin çevirisinde bu 
metinlerin amaçlarına uygun olarak uygulanabilecek birtakım stratejiler olup olmadığını 
belirlemektir. Bu metinlerin vurgulamak istediği şekilde farklı bir kültürün Türk kültürüne 
tanıtılması ve bir diğer yandan da Türk okuyucu tarafından kabul edilir kılınması çalışma 
kapsamında üzerinde durulacak konulardır. 
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Translation Strategies Used in the Translation of Postcolonial Literary Texts into 
Turkish: Turkish Translations of Things Fall Apart 

Abstract: The interplay between translation studies and post-colonial studies goes back to 
the 1980s. Post-colonial translation studies include the questioning of concepts such as 
power and identity. In order to focus on the post-colonial approach to translation studies in 
Turkey, Things Fall Apart as a post-colonial literary work written by Chinua Achebe and its 
two different translations into Turkish - Ruhum Yeniden Doğacak by Anjel Selveroğlu and 
Parçalanma by Nazan Arıbaş Erbil- are comparatively examined for this study. The aim of 
the study is to pinpoint the translation strategies used in the translation of the respective 
work by Chinua Achebe and determine if there are unique translation strategies used in 
compliance with the aim of post-colonial literary texts, which are considered as hybrid texts. 
Subjects such as introducing a different culture into Turkish culture and keeping the target 
text acceptable for the Turkish reader at the same time are to discuss within the framework 
of the study. 

Key words: postcolonial translation studies, Achebe, culture, identity, power. 
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Konuyla ilgili kurum ve kişilere yazar tarafından imzalanıp armağan edilir. 


