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 Merhaba,

  2021’e girerken, sitemizde yayınladığımız “Bir Yıl 

Biter, Bir Yenisi Gelirken” başlıklı mektubumuzu, 

belki hatırlayacaksınız, “çayırlar engin, çayırlar 

alabildiğine yeşil olacak bu bahar yine,” diyerek 

bitirmiştik. “Ve eriyecek karları dağların. Sular taptaze, 

sular gürül gürül, sular eski, yeni patikalardan inecek 

düzlüklere. Hep birlikte içelim, hep birlikte yunalım, 

hep birlikte göverelim, ‘bu davet bizim’.”

 Davetimiz baki. Ayrıca, mart varsın yine bildiğini 

okusun, siz ona kulak asmayın; cemreler düştü, doğa 

sakin, usul yeşerip çiçeğe durdu bir kere! Bu esnada biz 

de bir yandan nisan kitaplarımızı matbaaya teslim 

ettik,  diğer yandan mutfağımızda mayısın ıtırları tüt-

meye başladı şimdiden. Hem şunun şurasında hazira-

na ne kaldı! Temmuz, ağustos… Kısacasını şair demiş: 

“Hayat kısa, kuşlar uçuyor…”

 Sevgilerimizle,

 Arzu SANDAL

 A7 Kitap Genel Yayın Yönetmeni
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 “İnsan Neyle Yaşar?” Lev N. Tolstoy’un ve Bertolt 

Brecht’in izini sürdüğü bu meşhur soruyu kendimize tekrar 

tekrar sorduk ilkin. Çok geçmedi, Barbara Cassin, “nostalji” 

me�umu üzerinden ardına düştüğü “İnsanın evi neresidir?” 

ve “İnsan ne zaman evindedir?” sorularını önümüze koydu. Ve 

peşi sıra, bu sefer V. İ. Lenin’in ve N. Çernişevski’nin sorduğu 

soru karşımızda bitiverdi: “Ne Yapmalı?”

 “Kısacası”; insanın (tüm tanrıları, tüm devletleri, tüm 

kanun koyucuları, özetle, bu dünyanın belirleyeni erkek 

olduğuna göre, erkeğin) gerek kendisiyle gerekse dışı bildiği 

her şeyle kurduğu marazlı ilişkiden hareketle, yanıtı doğada ve 

dolayısıyla uygarlık eleştirisinde arayan metinlerden oluşacak 

bir dizi.

 Diziye, adlarını bugünün terminolojisiyle ilk “çevre aktiv-

istleri” arasında anabileceğimiz, Amerikan aşkıncılık akımının 

önde gelen temsilcilerinden Henry David �oreau’nun 

“Yaban Elması” ve “Yürümek” ve Ralph Waldo Emerson’un 

“Doğa” adlı metinleriyle başlıyoruz.

KISACASI
DİZİSİ
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İngilizce aslından çeviren
Barış Baysal

Editör
Gizem Aldoğan

Kapak tasarımı
Galip Aksular

Yaban Elması
Henry David Thoreau

İngilizce aslından çeviren
Umay Öze

Editör
Gizem Aldoğan

Kapak tasarımı
Galip Aksular

Yürümek
Henry David Thoreau

İngilizce aslından çeviren
Umay Öze

Editör
Gizem Aldoğan

Kapak tasarımı
Galip Aksular

Doğa
Ralph Waldo Emerson



 Yayımlandığı ha�adan itibaren Kore’de kültürel bir fenomen 
hâlini alan, kısa sürede pek çok dile çevrilerek dünyanın dört bir 
yanında milyonlarca okura ulaşan, uluslararası çok satan Kim 
Jiyeong, Doğum: 1982, Betül Tınkılıç’ın Korece aslından çevirisiyle 
yakında Türkçede.

 “Genelde romanların ana karakteri özgün olur. Romana dönük 
ilginin kontrolü özgün ana karakterin ikna ediciliğindedir dense 
yeridir. Fakat Kim Jiyeong fazlasıyla tanıdık biridir. Bu romanı 
özel kılan şey orijinalliğin değil, sıradanlığın izini sürmesidir. 
Kore’de oldukça yaygın bir isim Kim Jiyeong; herkesin bu isimde 
bir tanıdığı muhakkak vardır. Gerçekten de 1982 yılında doğan kız 
çocukları için en çok tercih edilmiş isimmiş Kim Jiyeong. Yani 
kitap, adıyla maksadını da özetliyor. Kim Jiyeong, Doğum: 1982, 
bugün 30’lu yaşlarının ortalarına gelmiş kadınların hayatıdır.”

 Kim Jiyeong oğlan olsun istenirken kız doğandır.
 Kim Jiyeong sokakta tacize uğradığı için babasından azar yiyen 
genç kızdır. 
 Kim Jiyeong çalışkan bir öğrencidir, ama staj için başka mezi-
yetler de gereklidir.
 Kim Jiyeong örnek bir çalışandır, ama ter� almak öyle kolay iş 
değildir.
 Kim Jiyeong evlenip iş kariyerine veda etmek zorundadır, 
nihayetinde artık o da bir anne olacaktır.
 Kim Jiyeong tuhaf davranmaya başlamıştır. Kim Jiyeong 
bunalımdadır. Kim Jiyeong delidir.
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Kim Jiyeong, Doğum: 1982
Cho Namjoo

ULUSLARARASI ÇOK SATAN

Cho Namjoo ayrımcılık, ümitsizlik ve korku eksenli 
evrensel bir diyaloğa işaret ediyor.

–Annabel Gutterman, TIME

Bu kurmaca Koreli kadının biyografisinde, 
dünyanın her köşesinden sayısız kadının 

gerçek deneyimlerini görüyoruz.
–Claire Kohda Hazelton, The Spectator

Bu kitabın gücü, Cho’nun cinsiyetçilik ve cinsiyete dayalı 
ayrımcılığın bir kadının hayatı üzerine nasıl acımasızca 
çöktüğünü kısa ve sade bir dille anlatmasında yatıyor.

–Kirkus Reviews

Korece Aslından Çeviren
Betül Tınkılıç

Editör
Çağdaş Gümüşoluk

“

“

“

“

“

“

Cho Namjoo, 
dokuz yıl televizyon metin 
yazarlığı yaptı. İlk romanı 
Kim Jiyeong, Doğum: 1982 
sayısız dile çevrildi ve halen 
uluslararası çok satanlar 
listesinde yer almaktadır. 
Kore’de yaşıyor.



Bizi “kusursuz bedene” sahip olmazsak hayatın her alanında hiçe 

sayılacağımız yönünde uyarıp açlıkla terbiye etmeye çalışan, 

haplardan haplara, cerrahi operasyonlardan operasyonlara koşturan 

düzenin hepimize yaşattığı trajikomik hikâyelerden hareketle, sıkı 

bir eleştiri için kolları sıvayan komedyen, gazeteci ve yazar Chloé 

Hilliard iğneyi de çuvaldızı da kâh çağımızın güzellik anlayışına kâh 

diyet kültürüne kâh devletlerin kamu politikalarına kâh kapitalizme 

kâh ırkçılığa kâh popüler kültüre batırıyor. 

African American Literary Awards tarafından 2020 yılının En İyi 

Mizah Kitabı seçilen, Goodreads Choice Awards Finalistleri arasın-

da yer alan Yemişim Diyetini, Meral Harzem’in çevirisi, Çağdaş 

Gümüşoluk’un editörlüğünde, geleneksel “yaza hazırlık diyeti” 

sezonunda ra�arda yerini alacak.  
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Yemişim Diyetini
Chloé Hilliard

Bahar-Yaz
2021

Chloé bugün hepimizin ihtiyaç duyduğu 
mantığın neşeli sesi. 

–Amy Schumer 

Zekice, ilham verici ve komik. 
Chloé keyfine bakıyor. Biz de öyle yapmalıyız.

–Wanda Sykes

African American Literary Awards En İyi Mizah Kitabı

Goodreads Choice Awards Finalisti

İngilizce Aslından Çeviren
Meral Harzem

Editör
Çağdaş Gümüşoluk

“

“

“

“

Chloé Hilliard, yazar ve 
komedyen. İlk kez NBC’nin 
Last Comic Standing  
programında yarı finalist 
olarak sahne aldıktan sonra, 
The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon, Comedy 
Central, MTV, VH1 ve başka 
pek çok kanal ve programda 
sahne almaya devam etti.  
Komedyenlik kariyeri 
öncesinde, The Village Voice, 
Essence, Vibe ve The Source 
gibi dergi ve gazetelerde 
kültür ve eğlence yazıları 
yazdı. ChloeHilliard.com. 



Hem fırçasıyla hem de hayatının gerçek manada her 

anıyla, sadece çağına değil, zamanötesine sürrealist bir 

imza atan Frida Kahlo’nun çizgi biyogra�siyle 

başladığımız dizimize yine yirminci yüzyılın ikon isim-

lerinin sıradışı hayat öyküleriyle devam ediyoruz. 

ÇİZGİ
BİYOGRAFİ
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 Olağanüstü güçlü sesiyle bugün halen tüm dünyada 

milyonlarca insanı büyülemeye devam eden, tarihin en 

büyük hayran kitlesine sahip rock gruplarından Queen’in 

kurucusu ve solisti Freddie Mercury’nin Zanzibar ve 

Hindistan’da geçen çocukluk yıllarından 1970’ler 

Londra’sındaki büyüleyici sahne şovlarına ve Bohemian 

Rhapsody, Somebody To Love, We Will Rock You ve We 

are the Champions gibi “dünya marşlarına” uzanan, büyü-

leyici ve soluk kesici hayatının öyküsü. 

 Çizgi roman yazarı / çizeri Alfonso Casas’ın kale-

minden Freddie Mercury, Gizem Aldoğan’ın çevirisi, 

Çağdaş Gümüşoluk’un editörlüğünde yakında Türkçede.   
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Freddie Mercury
Alfonso Casas

Çeviri
Gizem Aldoğan

Editör
Çağdaş Gümüşoluk 

Alfonso Casas, 
sahneye uyarlanan Amores 
minúsculos ve El final de 
todos los agostos başta 
olmak üzere, birçok çizgi 
romanın yazarı/çizeri, 
Se(nti)mental adlı kitabın 
yazarıdır. 
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Marilyn Monroe
Maria Hesse

Çeviri
Umur İda

Editör
Gizem Aldoğan

María Hesse, illüstratör ve 
grafik tasarımcı. Çalışmaları 
birçok sergide beğeni topladı. 
Frida Kahlo başta olmak 
üzere, birçok çizgi romanın 
yazarı/çizeridir. 

 Gelmiş geçmiş en büyük sinema yıldızları ve popüler 

kültür ikonları arasında yer alan, tüm zamanların 

tartışmasız en bilinen yüzü: Marilyn Monroe… 

Madalyonun diğer yüzü mü? Bu yüz de sarışın ve çok 

güzel, ama gerisi büyük bir bilinmez: Norma Jeane Baker. 

Sadece 36 yıla sığdırılmış sıradışı bir hayatın öyküsü.  

 Çizimleriyle sayısız sergide beğeni toplayan ve yayın 

dünyasının fenomen kitapları arasında kabul edilen Frida 

Kahlo ile dünyaca üne kavuşan illüstratör ve yazar Maria 

Hesse’nin Marilyn Monroe’su Umur İda’nın çevirisi, 

Gizem Aldoğan’ın editörlüğünde yakında Türkçede.



CEP BOYU
DOPDOLU
Farklı bilim ve sanat dallarından uzmanlık alanlarına, 

felse� akımlardan söz sanatlarına, bitkilerden gezegen-

lere, labirentlerden evreni şekillendiren ilkelere kadar, 

pek çok konunun kapsamlı ve titiz tarihsel çalışmalarla 

ele alınıp duru ve yalın dille anlatıldığı, deyim yerindeyse 

cep boyu ansiklopedi dizimiz birbirinden ilgi çekici 

kitaplarla genişlemeye devam ediyor.
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 Sevgi nedir? Kaç farklı türde sevgi vardır? Sevgi 

metaforları yüzyıllar içinde değişmiş midir?  

 Klasikleşmiş en iyi aşk hikâyeleri hangileridir? Aşk 

evrensel midir? 

 Nadide ve hoş resimlerle bezeli bu sevgi dolu ve 

büyüleyici kitapta, hayatın en öne çıkan, en kışkırtıcı 

temasını araştıran Jason Martineau, antik ve modern 

dönemlerden farklı kaynaklara ait görüşleri bir araya 

getirerek bizi aşkın ve sevginin atlasında keyi�i bir 

yolculuğa çıkarıyor.
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Aşk
Jason Martineau

İngilizce Aslından Çeviren
Umur İda

Editör
Süreyya Yiv

 Uzayda kayıp mı oldunuz? Kuasarlar ve süper 

kümeler kafanızı mı karıştırıyor? Her şeyin mevcut 

konumuna nasıl ulaştığını merak mı ediyorsunuz? 

Bütün bunların sonu ne mi olacak? Kara delikte seya-

hate çıkın. Tuhaf iza� uzay zaman bükülmelerini 

keşfedin. Bildiklerinizin menzilinin dışına kanat açın.

 Elinizde bu gezegenin en iyi evren kılavuzunu 

tutuyorsunuz. Büyüleyici gerçeklerin, enfes çizimlerin 

tadını çıkarın. Arkanıza yaslanın ve bırakın, uzay 

kedisi Matt Tweed sizi zamanda ve uzayda yolculuğa 

çıkarsın.

 Gece göğüne bir daha asla aynı gözle bakmaya-

caksınız!

Yekpare Evren
Matt Tweed

İngilizce Aslından Çeviren
Umur İda

Editör
Süreyya Yiv



 Evrende yalnız mıyız? Ziyaretçilerimiz olabilir mi? 

Dünya gerçekten de başka dünyaların meraklı canlıları 

tarafından ziyaret ediliyor mu? UFO’lar neden bu 

kadar anlaşılmaz? Sandığımızdan tamamen farklı 

olabilirler mi?

 Bu kitapta, önde gelen UFO araştırmacıları Paul 

Whitehead ve George Wing�eld, mağara resimleri ve 

İncil’deki ilk tezahürlerinden folklora, bilimkurguya ve 

son elli yılın süregelen, güvenilir ve sıradışı vakalarına 

kadar, UFO’ların ilgi çekici hikâyesinin izini sürüyor.
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UFO
Paul Whitehead
George Wingfield

İngilizce Aslından Çeviren
Umur İda

Editör
Süreyya Yiv

 Dünyanın hemen tüm kültürlerinde ejderhalardan söz 

edilir. Peki, neden? Bu hayvanların gizliden gizliye muha-

faza ettikleri esrarengiz toprak falı cevheri ne? Ejderhalar 

bir zamanlar bizi avlayan o “şeye” dair ortak belleğimizin 

bir yadigârı olabilir mi?

 Joyce Hargreaves bu sıradışı hayvanların hikâyesini 

tüm dünyadan örneklerle anlatıyor. Görsellerle zengin-

leştirilmesinin yanında, Büyük Britanya’daki önemli 

ejderha yerleşim yerlerinin ayrıntılı bir listesini de içeren 

kitap, temel bir ejderhabilim kılavuzu.

Ejderhalar
Joyce Hargreaves

İngilizce Aslından Çeviren
Umur İda

Editör
Süreyya Yiv



 Tazelenmeye mi ihtiyacınız var? Ha�f bir kırgınlık 

mı hissediyorsunuz? Bitkilere başvurun!

 Doğada kamp mı kuracaksınız? Odun ateşinde aş 

mı pişireceksiniz? Bisikletten mi düştünüz? Allahın 

belası öksürükten bir türlü kurtulamıyor musunuz? 

Kaşıntınız mı var? Başınız mı ağrıyor? Şifayı bitkilerde 

arayın!

 Etrafınızdaki bitkilerin çoğu güçlü ilaçlardır. Bu 

kullanışlı bitkiler ve iksirler kitabında, meşhur ot cadısı 

Glennie Kindred doğal ecza dolabını kadim iksirler, 

kremler, merhemler, yağlar ve süssüz taşra bilgeliyle 

bezeli küçük sayfalara boşaltıyor.

 Hayatta kalmaya giriş niteliğinde bir başucu kitabı.
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Şifacı Bitkiler
Glennie Kindred

İngilizce Aslından Çeviren
Umur İda

Editör
Süreyya Yiv

 Neyin doğru olduğunu nasıl biliyoruz? Geçerli bir 

argüman ile kulağa geçerli gibi gelen bir argüman 

arasındaki fark nedir? Kedisiz bir sırıtma görebilir 

misiniz?

 Bu büyüleyici kitapta, kadim mantık sanatını titiz-

likle irdeleyen Dr. Earl Fontainelle ebeveynler, ergen-

ler, siyasetçiler ve diğer “ilkesiz doğruluk sığırt-

maçlarının” büyüklü, küçüklü her türlü tartışma, 

atışma ve münazaradan galip ayrılabilmek adına kulla-

nageldiği haince teknikleri ifşa ediyor.

Mantık
Dr. Earl Fontainelle

İngilizce Aslından Çeviren
Umur İda

Editör
Süreyya Yiv



 İyi hayat nedir? Mutlu hayatla arasında nasıl bir 

ilişki vardır? Neler erdemdir ve erdemler dostluğun 

doğasını nasıl etkiler? İyi karakter gelişimine yol açan 

bir antik sanat gerçekten var mı?

 Nadir karşılaşılan gravürler ve zekâ ürünü kari-

katürlerle zenginleştirilmiş bu dopdolu kitapta, etik 

uzmanları Greg Beabout ve Mike Hannsi antik ve 

modern, farklı yaklaşımları inceleyerek şu iki ebedi 

soruya yanıt arıyor: “Ben nasıl bir insanım?” ve “Ne 

yapmalıyım?”
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Etik
Greg Beabout
Mike Hannsi

İngilizce Aslından Çeviren
Umur İda

Editör
Süreyya Yiv

 Karşınızdaki kişi bir metafora başvurarak aslında 

tam olarak ne yapıyor olabilir? Neden boyuna kinaye, 

ironi ya da benzetme yaparız? Profesyonel ikna usta-

larının gizli sırları ne?

 Retorik ustası isimler ve bu isimlerin geliştirdiği 

dahiyane yöntemler üzerinden retoriğin ilkelerinin 

izini süren Adina Arvatu ve Andrew Aberdein, bu 

kadim sanatın tekniklerinin her türden insan etkileşi-

mi üzerindeki etkilerini yalın bir dille anlatıyor.

Retorik
Adina Arvatu
Andrew Aberdein

İngilizce Aslından Çeviren
Barış Baysal

Editör
Süreyya Yiv



 Bir sözcüğün gerçek anlamıyla mecazi anlamı 

arasındaki fark nedir? Yazarlar eserlerini daha güçlü ve 

vurucu kılabilmek için ne tür yazınsal dümenler 

çevirir?

 İngiliz edebiyatı ve yaratıcı yazarlık hocası Amy 

Jones’tan, yazarların zihinlerinde yarattıkları dünyayı 

kâğıda en inandırıcı hâliyle aksederek okuru bu dün-

yanın içine çekebilmek için binyıllardır geliştirdikleri 

/yararlandıkları yazınsal araçlara giriş niteliğinde bir

kitap.
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Yazının Araçları
Amy Jones

İngilizce Aslından Çeviren
Barış Baysal

Editör
Süreyya Yiv

 Leonardo Da Vinci, Kepler, Platon ve antik çağ 

sihirbazlarınca bilinen büyük ve altın sır neydi ve bu 

sırrı ifşa etmeleri neden yasaktı? Bu sır, doğanın ve 

yaşamın anahtarı olabilir mi?

 Bu kitapta, ilahi orantı dedekti� Dr. Olsen tüm 

zamanların en büyük gizemlerinden birinin, yaşamın, 

evrenin ve her şeyin altında yatan şifrenin, içgüdüsel 

biçimde güzel olarak tanıdığımız ve doğanın her 

ölçekte bizzat kullandığı bir örüntünün izini sürüyor.

Altın Oran
Dr. Scott Olsen

İngilizce Aslından Çeviren
Diyar Saraçoğlu

Editör
Süreyya Yiv



 Çemberler, üçgenler, uzay gemileri, mekanik, trigo-

nometri, istatistikler, alanlar, sıvılar, gazlar, havai 

�şekler, kalkülüs, yüzölçümleri, boyutlar, sabitler, 

devreler, olasılıklar, dişliler ve daha fazlası…

 Matematik müzisyeni Matthew Watkins ve sihirbaz 

illüstratör Matt Tweed yaklaşık üç bin yıllık bir 

düşünceyi bu şaşırtıcı kitapta derli toplu hâlde 

önümüze koyuyor.

 Denklemler matematik sihirbazlarının büyülü 

sözleridir.
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Faydalı Matematik ve 
Fizik Formülleri
Matthew Watkins

İngilizce Aslından Çeviren
Diyar Saraçoğlu

Editör
Süreyya Yiv

 Büyük Piramit’i bu kadar özel kılan şey ne? Dört bir 

yanımız neden altılılarla dolu? Düzlem kaç yoldan 

döşenir?

 Miranda Lundy’nin dünyanın en eski ve en yaygın 

geleneklerinden birinin izini sürdüğü bu kitap; üçgen-

den kemere, pencerelerden seramik desenlere, gra�k 

tasarımdan sarmala ve hatta çiçeklere varıncaya değin, 

pek çok şeye bakışınızı değiştirecek.

 Platon akademinin duvarına ne yazmıştı?

 “Geometri bilmeyen giremez.”

Kutsal Geometri
Miranda Lundy

İngilizce Aslından Çeviren
Diyar Saraçoğlu

Editör
Süreyya Yiv



 Sayı nedir? Biri çoktan, ikiyi üçten nasıl ayırt ederiz? 

Ağacının altına gizlenmiş dört adam tarafından 

rahatsız edilen karga uçup gidecek ve yuvasına dönme-

den önce, belli bir mesafeden adamları bir bir sayacak-

tır. Fakat beş? Kargalar beşte hesabı şaşırır.

 Miranda Lundy bu kez niceliğin gizli niteliğinin 

izini sürüyor. Her yaştan düşünür, sihirbaz ve büyücü 

adayına…
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 Pisagor demirci dükkânının kapısında ne arıyordu? 

Harmoninin doğasını görsel olarak ifade etmek 

mümkün mü? Ah, bütün o boşluklar, çizgiler, 

‘virgüller’ bir araya geldiklerinde ne müthiş işler 

çıkarırlar!

 Bu büyüleyici kitapta, harmoninin hikâyesini 

Viktoryen dönemde icat edilmiş şaşırtıcı basitlikteki 

bilimsel enstrüman Harmonograf üzerinden anlatan 

Anthony Aston, hepimizi faydalı ekler, hoş çizimler, 

büyüleyici desenler içinde keyi�i bir okuma 

deneyimine çağırıyor.

Harmonograf
Anthony Ashton
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 “Müzik düşündürtür, hayaller kurdurur, kışkırtır… 

Müzik ruhları ve vahşi yaratıkları yatıştırır. Orpheus 

liriyle Sirenlerden daha güzel şarkılar söyleyerek, 

nehirlerin güzergâhlarını değiştirerek insanları, 

hayvanları, ağaçları hayrete düşürür. Radha ve Krişna 

�üt çalıp neşeyle dans eder.”

 Melodiler, ritimler, armoniler, tonlar, notalar, 

ölçüler, gamlar, akortlar… Besteci ve piyanist Jason 

Martineau açıklayıcı görseller, küçük ipuçları, terimler 

sözlüğü, basit notasyon, armoniler ve seçilmiş ritimler 

eşliğinde, müziğin elementlerini şaşırtıcı derecede 

duru ve yalın bir dille anlatıyor.

www.a7kitapstore.com

Müziğin Elementleri
Jason Martineau

İngilizce Aslından Çeviren
Akın Emre Pilgir

Editör
Süreyya Yiv

 Q. E. D., yani, quod erat demonstrandum (“gösteril-

mek istenen şey buydu”) bir yandan matematikte 

hakikat ve güzelliğin eşanlamlısıyken, diğer yandan bu 

kadim bilimin görünüşte erişilmesi mümkün olmayan 

tarafını temsil eder.

 Bu şaşırtıcı ve harikulade kitapta, günümüzün önde 

gelen matematikçilerinden Dr. Burkard Polster 

matematik tarihinin tozlu ra�arına uzanıp hakikat ve 

güzelliğin heyecan verici ispatlarını bir bir masaya 

yığıyor. Mantığın izinden gidin, matematiğe sıçrayın 

ve Evraka!

Q.E.D.
Burkard Polster
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