
A
caba Türkçede Çin’e neden Çin deniyor? Soru, bana Çin-Türk

iliflkilerinin tarihi aç›s›ndan önemli göründü. Çünkü “Çin” ad›n›

tafl›yan bir imparator ‹Ö 221-206 y›llar› aras›nda hüküm sürmüfl ve

Çin’i ilk kez bir imparatorluk olarak örgütlemifltir. Bundan iki bin iki

yüz y›l kadar önce yaflam›fl, sadece 15-16 y›l hükümdarl›k yapm›fl bir

kimsenin ad›n› neden hâlâ bu koca ülkeye veriyoruz? Acaba, Çin’e Çin

diyen baflka diller var m›?.. Lügatlerini kolayca bulabildi¤im dillerin

hiçbirinde de Çin’e Çin denmiyor. Sadece Türkçede... Acaba burada,

Türk-Çin iliflkilerinin ne kadar eski zamanlara gitti¤ini gösteren bir

ipucu mu var?

Zihnimde, bu konuyu, dil bilgini birisiyle dan›flma gereksinimi

böyle do¤du. Bir yandan, elektronik haberleflme kolayl›¤› di¤er yan-

dan flans yard›m›yla, bu konuyu kök bilimci (etimolog) Sevan Niflan-

yan’a dan›flmak olana¤› buldum. Kendisi büyük bir cömertlik göstere-

rek, konuyu enine boyuna inceledi. Afla¤›daki paragraflardaki bilgiyi

tümüyle say›n Niflanyan’a borçluyum:

Sir Aurel Stein’›n Kansu’da buldu¤u, Reichelt taraf›ndan çö-

zümlenen So¤d dilinde kaleme al›nm›fl mektuplarda, bildi¤imiz en es-
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ki Çin sözcü¤ü geçiyor. So¤dcada Çin ülkesinin ad› Çin(i)stân, s›fat ha-

li çînî. Bu metin MS 3-20 y›llar›na tarihleniyor. Ancak, Çin-So¤d ilifl-

kileri en az 150 y›l daha eski olmal›. MÖ 138’de Han sülalesinden Çin

hükümdar› u Ti, Cang Çian adl› adam›n› So¤d ülkesine elçi gönderip,

Hunlar’a karfl› ittifak oluflturmufl. “‹pek Yolu” ticaretinin Cang Çian

misyonuyla bafllad›¤› düflünülüyor.

So¤dlar Maveraünnehir’le Fergana Vadisi aras›ndaki bölgede

yaflam›fl, Farsçayla akraba bir dil kullanm›fllard›r. Bin y›l boyunca Or-

ta Asya ipek ticaretini ellerinde bulundurmufllar, Çin kültürünün bir-

çok ö¤esini Bat› Asya’ya tafl›m›fllard›r. Budizmi Orta Asya’ya getiren

de onlard›r. “Buda heykeli” anlam›na gelen “put” sözcü¤ü Türkçeye

So¤dcadan geçmifltir. Köktürk Devleti, ilk 200 y›l› boyunca diplomasi

ve ticaret dili olarak So¤dcay› kullanm›flt›r. Bir Türk ka¤an› taraf›ndan

dikilen en eski yaz›t, 581 tarihli Bugat yaz›t›, So¤dcad›r.

Sanskritçede Çin ülkesi için Çina, ve büyük Çin ülkesi için Ma-

haçina deniyor. Farsça’daki Çin ve Maçin deyiminin kayna¤› bu olma-

l›. Hintliler, yaklafl›k olarak Milat y›llar›nda, Kuflanlar arac›l›¤›yla Çin

ile temasta olmufl olmal›lar. Çinlilerin Yüe-çi dedikleri, Toharca konu-

flan, Kuflanlar Çin ve Han sülaleleri zaman›nda Çin’in komflusu ve ra-

kibi olan bir ulustu. Daha sonra Hun bask›s› karfl›s›nda bat›ya, bugün-

kü Afganistan, Do¤u ‹ran’a yerleflmifller.

Bir olas›l›kla Çin sözcü¤ü Toharcadan Sanskritçeye ve Farsça-

ya, oradan da Türkçeye geçmifl olabilir. Bir di¤er kanal da So¤dca ol-

mufl olabilir.

En eski Türkçe metin olan Orhun Yaz›tlar›’nda (MS 732), Çin

için “Kutay”, “Tabgaç” sözcükleri eflanlaml› olarak kullan›l›yor. Kafl-

garl› Mahmud’un Divan’›n›n (11. yüzy›l) önsözünde, Arapça Sîn ve

Masîn sözcüklerinin karfl›l›¤› olarak Khitay ve Tav¤aç gösteriliyor. Bu

bilgilerin ›fl›¤›nda, Çin sözcü¤ünün Türkçeye 11. yüzy›ldan sonraki bir

dönemde So¤dcadan ve Farsçadan geçmifl olmas› gerekir. Yüzy›llarca

Nemçe ve Lehistan olarak an›lan ülkelerin Frans›z dilinin etkisiyle Al-

manya ve Polonya olmas› gibi...

Çin’in eski Türkçe adlar›ndan biri olan Hitay/Khitay, Avrupa
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dillerine ‹talyanca arac›l›¤›yla Cathay biçiminde geçmifl, Hong Kong

havayollar›n›n ad› olan “Cathay Pacific Airlines” olarak günümüze

kadar gelmifltir. Rusçada Çin’e Kitay deniyor.

Dilimizde, Çin’le ilgili olarak çeflitli diller kanal›yla gelmifl bir-

çok sözcük var. Hemen akla gelen “çini”, “çini mürekkebi” gibi söz-

cükler yan›nda, Farsçadan gelme “tarç›n” (dar-i çin: çin a¤ac›); Arap-

çaya Sîn olarak geçmifl olan sözcükten türeme “sini” (büyük tepsi); Es-

ki Yunancada Çin ve ipek sözcü¤ünün karfl›l›¤› olan “sêr”, (seres) söz-

cü¤ünden türeme serigrafi (ipek basmas›); Klasik dönem sonras› Latin-

cede kullan›lan Sina, bugün Çin bilimleri anlam›nda sinoloji sözcü-

¤ünde geçmektedir.1

Türkçe ve Çince aras›ndaki benzerlik, farkl›l›k, baflka iliflkiler gi-

bi konular› uzmanlara b›rakaca¤›m. Bir süre Çin’de yaflam›fl birisi ola-

rak benim ilgimi çeken bir konu, her iki dilde de somut, hep aya¤› sa¤-

lamca yere basan deyimlerin çok kullan›ld›¤›d›r. Örne¤in, son y›llarda

Çin’de yerel idarelerin bütçelerini merkezî hükümet bütçesinden ay›ran

yasalara “ayr› mutfaktan yemek” yasalar› deniyor. Daha önce herkese

asgari gelir güvencesi veren yasalara “demir çanak” yasalar› denirdi.

Nas›l ki Türkçede “turnay› gözünden vurmak”, “eline yüzüne bulaflt›r-

mak”, “Midyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” gibi bin-

lerce renkli ve somut deyimler günlük konuflmam›za canl›l›k verir...

Çin’e ilk kez giden yabanc›lara Çin örf ve adetleri aç›klan›rken,

Çin’de ‹ngilizce deyimiyle “loosing face” (sözcük anlam›yla; yüz kay-

betmek) denen, “mahcup olmak”la “rezil olmak” aras›nda, ama daha

çok rezil olmak anlam›na yak›n bir kavram oldu¤u anlat›l›r. Gerçek-

ten de bir kifli veya grubu derinden incitecek bir fley söylenir veya ya-

p›l›rsa, bunun bedeli çok uzun sürede ödenebilir. Onun için, hat›r-gö-

nül konular›nda çok dikkatli olmak gerekir.

Türkçede “yüz kaybetmek” gibi bir deyim yok. Ama, belki de

benzer bir kavram›n kal›nt›s› olarak “yüz bulmak”, “yüz vermek”,
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“yüzsüz” gibi deyimler var. Belli ki her iki kültürde de “yüz” çok

önemli.

Çin-Türk iliflkilerinin çok eski ve çok yak›n oldu¤u biliniyor.

Genellikle san›ld›¤› gibi bunlar yaln›z savafl iliflkileri de¤ildi. Orhon Ya-

z›tlar›’ndan, bilinen en eski (725-735) Türkçe metin olan Tamyukuk

Yaz›t›: “Ben Bilge Tonyukuk, Tabgaç (Çin) ülkesinde do¤dum. (O za-

manlar) Türk halk› Çin’e tâbi idi...”2 diye bafllar. Yaz›tlar›n tafla yon-

tulmas›nda çal›flan Çinli ustalar›n ismi verilir. Türkler, Çin takvimi ve-

ya ona benzer bir takvim kullan›yordu. “Kültegin koyun (Çinliler keçi

diyor) y›l›n›n on yedisinde öldü. Dokuzuncu ay›n yirmi yedisinde cena-

ze merasimi yapt›k. An›t tafl›n› maymun y›l›n›n yedinci ay›n›n yirmi ye-

disinde kutsad›k.”3 Bilindi¤i gibi Çin bugün de bu takvimi kullan›yor.

Di¤er yandan, Anadolu’da çok yerde, aylar adlar›yla de¤il numarala-

r›yla söylenir: “Sekizinci ay›n on beflinde terhis olaca¤›m,” gibi.

Bu çeviriyi ben, yazar›n ‹ngilizce kaleme ald›¤› metinden yapt›m.4

Mandarin diliyle aflinal›¤›m, ald›¤›m birçok derse karfl›n sadece kulak

dolgunlu¤undan fazla de¤il. Bu aflinal›¤›n yard›m›yla, Türk Dil Kurumu

yaz›n kurallar›na mümkün oldu¤unca ba¤l› kalarak, Çinlilerin konu-

flurken verdikleri sesi Türkçede yans›tmaya çal›flt›m. Bu kurallara göre,

Latin alfabesinden farkl› alfabesi (veya baflka yaz› düzeni) olan yabanc›

dillerden Türkçeye yap›lan çeviride, yabanc› dilin ses düzenini Türk al-

fabesini kullanarak vermek gerek. Bu kurala uymak önemli, çünkü ne

yaz›k ki Türk bas›n›nda Çin’le ilgili her fley Bat› dillerinden çevrilerek

verildi¤inden bu dillerin alfabesini kullanmak da yayg›n bir uygulama

haline geldi. Örne¤in, Türkçede Dang fiaoping demek gerekirken, çok

yazar “Deng Xiaoping” diyor. Oysa Çin halk› ‹ngilizcede “Deng” yaz›l-

sa da, bunu çok bariz bir flekilde “Dang” diye telaffuz ediyor. Bir di¤er
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kara, 1994.

3 A.g.e., s. 53.

4 China: A Macro History, turn of the century edition, by Ray Huang, An East Gate Book
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yayg›n örnek Çin paras›n›n ad› olan “Yuen”. Bu sözcük nedense ‹ngi-

lizce “Yuan” gibi yaz›l›yor. Ben Çin paras›na “Yuan” diyen Çinliye rast-

lamad›m. Herkes “Yuen” diyor. Bu nedenle, ben elimden geldi¤ince,

Türk alfabesini kullanarak Çin halk›n›n söyledi¤i gibi yazmaya çal›flt›m.

Bunun tek istisnas› “w” harfi oldu. Bu sesi Türk alfabesini kullanarak

yans›tmak güç oldu¤undan bu yabanc› harfi kulland›m.

Çin halk›n›n konuflma dili olarak kulland›¤› diller, ayn› dil aile-

sinden (Sino-Tibeten) olmakla birlikte çok çeflitli. En az yedi dil grubu

var. Bunlar bazen birbirinden Portekizce ve Rumence kadar farkl›. An-

cak, yazarken kulland›klar› imgeler (semboller) herkesin ayn› metni

okumas›na olanak veriyor. Bu nedenle, uzun tarihi boyunca Çin halk-

lar› büyük bir kültür birli¤i sa¤layabilmifltir. Bugünkü Çin’de resmî dil

olarak Mandarin5 kullan›lmaktad›r. Okullarda, televizyonlarda, rad-

yoda bu dilin kullan›lmas› nedeniyle bu dil yayg›nlaflmaktad›r. Ancak

halk aras›nda yerel diller kullan›lmaya devam etmektedir. Bir havaala-

n›nda, fiamen (Xiamen) kentine gitmek için uçak beklerken, uça¤›n

kalk›fl ifllemlerini yapan tezgâhta Çin karakterleriyle ve ‹ngilizce Xi-

amen yaz›l›yd›. Ancak gelen yolculardan baz›s› fiamen’e gidece¤ini

söyleyince bu tezgâha yönlendiriliyor, baz›lar› da Amoy’a gidece¤ini

söyleyince yine ayn› tezgâha yönlendiriliyordu. fiamen ve Amoy söz-

cükleri bana iliflkisiz görünüyordu, ama ayr› dillerde ikisi de ayn› ken-

tin ad›yd›, ayn› biçimde yaz›l›yordu. Ayn› yaz›y› baz› Çinliler Amoy,

baz›lar› fiamen diye okuyordu.
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n› biçimde dilimize geçmifl olan “mandalina” sözcü¤ü de bu deyimin bir bozulmufl biçimidir.



Bu kitab› gerçek bir makro tarih kitab› yapan, hiç kuflkusuz, bafl-

lang›ç noktas› olarak ald›¤› temel sorudur: Neden büyük medeniyetle-

re öncülük eden Çin, 1450-1600 y›llar› aras›nda geri kalmaya bafllad›

ve sonunda Avrupa’n›n tümüyle arkas›nda kald›? Bu sorunun yan›t›n›

aramak için yazar, ülkenin fizik co¤rafyas›ndan siyasal tarihine, top-

lumsal yap›s›ndaki de¤iflim ve de¤iflmezliklere, teknolojik de¤iflmeden

çeflitli hanedanlar›n özgül karakterlerine kadar her konuyu ele al›yor.

Yazar hakl› olarak, “modern bilim ve teknoloji neden Çin’de ye-

flermedi?” sorusunun, olumsuz bir soru oldu¤undan çözülemez bir so-

ru oldu¤unu belirtiyor. O zaman bu sorunun yan›t›n› aramak için soru-

yu olumlu biçimde sormak gerek: “Modern bilim ve arkas›ndan tekno-

loji, yeflerdi¤i ülkelerde, hangi toplumsal ve iktisadi koflullarda yeflerdi?

Çin’de, bu koflullar›n hangileri ne ölçüde eksikti?” Bu yan›t› ararken

yazar “kapitalizm” kavram›n›n de¤iflik zamanlarda çok çeflitli anlam-

larda kullan›lmas› nedeniyle tart›flmay› ayd›nlatmad›¤› kan›s›nda.

Onun için, kulland›¤› kavram, tar›msal toplum düzeninden ticarete da-

yal› toplumsal düzene geçifl kavram›d›r. Elbette tar›ma dayal› toplum-

sal düzende de ticaret yok de¤il. Ancak bu ticaret çok zaman yerel ve

küçük ölçekli. Büyük ölçekli ve uzun mesafeli oldu¤u zaman da bu ti-

caretin dayal› oldu¤u üretim, serbest piyasa koflullar›nda belirlenmifl

de¤erlere dayal› olarak de¤il, devlet eliyle veya baflka biçimlerde özgür

olmayan iflgücüne dayal› olarak yap›lan ticarettir. Gerçekten klasik Çin

toplumsal düzeninde, özel kiflilerin belli kalite ve miktar›n üstünde por-

selen üretmesi, belli say›n›n üstünde ipek tezgâh›na sahip olmas› yasak-

t›r. Bu yasaklar›n tam uygulanmas›n› sa¤lamak için de belli bir tarihten

sonra uzun mesafe deniz ticareti yapabilecek özellikte gemi inflas› da

yasaklanm›fl, varolan gemiler karaya çekilip çürümeye terkedilmifltir.

K›saca söylemek gerekirse, modernleflme, tar›msal ekonomide-

ki geleneksel kurallara dayal› ticaret yerine, eflde¤erlilik ilkesine daya-

l› ticarete geçifltir. Mallar›n modern ticaret konusu olabilmesi için, pi-

yasan›n çeflitli mal ve hizmetlerin de¤erini serbestçe belirlemesi gerekir.

Öyle ki, al›fl-verifl iflleminin her iki taraf için de verimli olabilmesi için,

her an için her mal ve hizmetin di¤er mal ve hizmetler karfl›s›ndaki de-
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¤eri bilinsin. Yazar, bu ilkenin tarihsel çözümlemeyi çok ilerletti¤i ka-

n›s›nda: Modern ticaret sisteminin ifllemesi için mal ve hizmetlerin efl-

de¤erlili¤inin yarg› organlar›nca, gerekti¤inde zorla kabul ettirilmesi

gerekir. Bu da arkas›ndan, sözleflmelerin herkes için ba¤lay›c›l›¤› ilke-

sini getirir. Bu, sadece yasalar ve yarg› sisteminin modernleflmesini de-

¤il, kanun önünde eflitlik ilkesini de beraberinde getirir. Vatandafllar›n

kanun önünde eflitli¤i ilkesinin kabulü kaç›n›lmaz olarak bütün siya-

sal sistemi, devlet organlar›n›n kurulufl ve iflleyiflini modernlefltirir.

Bu flemay› Çin tarihine uygulamak kolay bir giriflim de¤il. Bu

kitab›n büyük baflar›s› bu giriflimi bu kadar k›sa bir metinde herkesin

anlayabilece¤i bir dille uygulayabilmifl olmas›d›r.

Çin toplumunun kendine has Ortaça¤ toplumsal yap›s›n›n uzun

süre ayakta kalmas›n›, neredeyse 20. yüzy›l›n efli¤ine kadar gelmesini,

büyük ölçüde bu yap›n›n sa¤laml›¤›, d›fl floklardan korunakl› bir co¤-

rafyada bulunmas›, kuzey ve bat›dan gelen istilalar› k›sa sürede Çin

kültürüne kazand›rmaktaki baflar›s› aç›klayabilir. Ancak Çin’in bu ka-

dar uzun süre bu arkaik, zaman›n› doldurmufl düzene saplan›p kalma-

s›, 17. yüzy›ldan bafllayarak, yükselen Avrupa’n›n genifllemeci uluslar›

karfl›s›nda rekabet edemez duruma düflmesine neden olmufltur. 19.

yüzy›lla birlikte sömürgecili¤in h›z kazanmas› karfl›s›nda Çin yar›-sö-

mürge durumuna düflmüfltür. 1840-42 Afyon Savafllar›’yla bafllayan

do¤rudan Bat› müdahaleleri karfl›s›nda Çin sürekli gerilemifltir. Çin’in

reform ve devrim hareketleri de bu dönemde ve bu müdahalelere tep-

ki olarak meydana gelmifltir.

Ray Huang’›n perspektifinde, 1949 Maocu Komünist Devrimi

de, arkas›ndan gelen Büyük ‹leri S›çrama, Kültür Devrimi, Dang fia-

oping Reformlar› da hep yüzy›llar süren bu çok sanc›l›, fakat kaç›n›l-

maz de¤iflimin tamamlay›c› parçalar›d›r. Yazar çok inand›r›c› bir bi-

çimde Dr. Sun Yatsen’in Milliyetçi Hareketi, Çang Kai-flek’in Milliyet-

çi hükümet ve ordusu ve Komünist Partisi ve ordusunun nas›l bir ta-

rihsel tutarl›l›k içinde birbiriyle iliflkili oldu¤unu, birbirlerini z›tl›klar›

ve çeliflkileriyle ne kadar etkilediklerini göz önüne sermektedir. Bu

perspektifte, Mao’nun k›sa bir süre içinde toprak sahipli¤i s›n›f›n› bin-
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lerce y›ll›k Çin tarihinden silip atmas›, bu uzun ve kanl› devrim süre-

cinin belki en can al›c› an›d›r. Çünkü Çin köylülü¤ünün toplumsal ya-

p›s›n› kendi iç dinamikleriyle de¤ifltirmesi belki yüzy›llar alacak bir sü-

reçti. Ancak bu devrimi haz›rlayan ve mümkün k›lan ö¤eler aras›nda

da en az bin y›ll›k bir birikim söz konusuydu.

Yazara göre Çin halk›, son 300-400 y›lda ilk kez bu kadar uzun

bir süre gerçek bir iç ve d›fl bar›fl, bu kadar yayg›n refah düzeyi dene-

yimi yaflamaktad›r. Yoksulluk ortadan kalkmasa da, tarihte hiçbir yer-

de görülmemifl bir h›zla azalmaktad›r. Beslenme, e¤itim, sa¤l›k ve kül-

tür araçlar›na ulaflma f›rsatlar›n›n eflitli¤i hiçbir zaman bu kadar yay-

g›n olmad›. Bu anlamda Çin Devrimi hedeflerini gerçeklefltirmifltir. Bu

elbette bütün sorunlar çözülmüfltür demek de¤ildir. Ancak bundan

sonra sorunlar› çözmek için kanl› ve fliddetli yöntemler gerekmeyecek,

yeni toplumsal yap› buna izin vermeyecektir.

Bütün bunlar birkaç y›lda olmad›; olanlar›n arkas›nda birçok

yüzy›l süren, büyük bir ulusun yüksek toplumsal maliyetle gerçeklefl-

tirdi¤i bir birikim var.

Elinizdeki kitap, 4000 y›ll›k Çin tarihine, bir ciltlik bir metinde

güçlü bir ›fl›k tutan bir kitap. Devlet olarak kuruluflu Roma ‹mpara-

torlu¤u’yla yafl›t, ancak Roma’dan farkl› olarak temel devlet süreklili-

¤ini, bürokrasisini bugüne kadar koruyan bir toplumun öyküsünü da-

ha iyi anlatmak güç. Bugünün Çin’ini anlamak isteyen için bu kitap

okunmas› gerekli ilk kitap.

Yazar Ray Huang, milliyetçi devrim hareketinde faal olan bir

ailede 1918 y›l›nda do¤mufl, meflhur Wampoa Askerî Akademisi’nden

mezun olmufl, 1941-50 y›llar›nda milliyetçi ordu saflar›nda genç bir

subay olarak hizmet etmifl, 1952 y›l›nda ABD’ye göç etmifl, orada yer-

leflmifl, 18 y›l sonra Amerikan vatandafl› olmufltur. ABD’de Southern

Illinois, Michigan ve Columbia Üniversiteleri’nde, ‹ngiltere’de Camb-

ridge Üniversitesi’nde, bir yandan hayat›n› kazanmak için çal›flarak

Çin tarihi okumufl ve araflt›rmalara kat›lm›flt›r. Uzun y›llar State Uni-

versity College at New Platz’da Çin tarihi okutmufl, Harvard Üniver-
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sitesi’nde “Research Fellow” olarak çal›flm›flt›r. Profesör Needham’›n

Cambridge History of Chinese Science adl› temel eserine büyük katk›-

da bulunmufltur. Çok say›da makale ve konuflma metinleri yan›nda,

hem konuyla ilgilenen herkesin zevkle okudu¤u, hem de üniversiteler-

de ders kitab› olarak okunan kitaplar› vard›r. 1587: A Year of no Sig-

nificance mizah dolu bir dille kaleme al›nm›fl, Ming Hanedan›’n›n çö-

küfl döneminin bafllang›c› olan bir imparatorun ve etraf›ndaki bürok-

ratlar›n yaflam öyküsünü anlatan, birçoklar›nca bir biyografi baflyap›-

t› olarak kabul edilen eseriyle ilk kez dikkati çekmifltir.

2000 y›l›nda ölen Ray Huang’›n Çin: Bir Makro Tarih’teki yak-

lafl›m›, tarihsel olaylar›, geleneksel Çin tarihçilerinin yaklafl›m›na para-

lel olarak al›p, onlara kritik eklemeler yapmak, Çin tarihyaz›m›na il-

ginç bir perspektif kazand›rmak fleklindedir. Kitab›n sonundaki kay-

nakça notunda görülece¤i gibi Ray Huang, bir yandan sonsuz zengin-

likteki Çin arflivleri ve tarih yaz›n›na hakimdir, di¤er yandan Bat› tari-

hi ve tarihî araflt›rma metotlar› konusunda uzmand›r. Bu nedenle Chi-

na: A Macro History birçok üniversitede ders kitab› olarak kullan›l-

mas›n›n yan›nda, Çin tarihiyle ilgilenen genifl bir okuyucu kitlesinin el

kitab› görevini yapmaktad›r.

Yay›mlanm›fl dünya tarihi kitaplar›nda genellikle Çin tarihi bir-

kaç dipnot veya k›sa bir bölüm olarak ele al›n›r. Elinizdeki kitab› oku-

duktan sonra, her zaman dünya nüfusunun dörtte birini teflkil eden bir

ulusun tarihinin bu kadar az bilinmesinin ne kadar fakirlefltirici oldu-

¤unu daha iyi göreceksiniz.

Ray Huang’›n önsözlerini tercüme etmedim. Bu önsözler büyük

ölçüde Amerikan okuyucusunu hedef alarak yaz›lm›fl oldu¤undan

Türkçe bask›da gereksiz yere metni uzatacakt›. Yazar›n önsözlerinde-

ki konuyu ayd›nlatmaya yarayaca¤›n› sand›¤›m noktalar› bu önsöze

almaya çal›flt›m.

Attila Sönmez
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