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İnsan vücudunun keşfi serüveninde
vücut dedektiflerine eşlik edin!
Gözlerin arkasında nelerin olduğunu öğrenin;
saçınızı, burnunuzu, gözlerinizi,
kulaklarınızı ve ağzınızı inceleyin;
nasıl büyüdüğünüzü
ve hareket ettiğinizi keşfedin.

Öklid, MÖ 300 yılları civarında İskenderiye’de yaşadığı düşünülen Antik Çağ matematikçisidir. Elemanlar adlı bu kitabında zamanının bilinen tüm matematiğini yalnızca beş belit ve beş genel kavramdan başlayarak sistematik bir şekilde yeniden kurgular. Öklid, on üç cilt olarak yazdığı bu temel geometri ve sayılar kuramı kitabında, her yeni önermeyi yalnızca başta verdiği belitleri, genel kavramları ve daha önce kanıtladığı diğer önermeleri kullanarak kanıtlar. Bu yönüyle Elemanlar, yazıldığı günden itibaren Doğu ve Batı dünyasının düşünce yapısını derinden etkilemiş ve bugünkü bilim paradigmasının doğuşuna öncülük etmiştir.
İki bin yıl boyunca her düşünen insanın baş ucu
kitabı olmasının yanı sıra ders kitabı olarak da kullanılan Elemanlar’ın on üç cildinin tamamı ilk kez
Türkçeye çevrildi. Bu çevirinin başında Öklid’in Elemanları ve çeviride izlenen yaklaşımlar üzerine ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Bazen arka sayfada devam
eden kanıtları şekil üzerinde takip etmeyi kolaylaştırmak için çift sayılı sayfaların sol üst köşesinde gereken şekil yeniden verildi. Bir kısmı toplu hâlde kitap başlarında, bir kısmı kitap ortalarında, bir kısmı
ise önermelerin içinde verilen tanımları kolayca bulmak için “Tanımlar Dizini” oluşturuldu. Son olarak,
önemli önermeleri kitap içinde bulmayı kolaylaştırmak için “Seçme Önermeler Dizini” eklendi.
Öklid’in Elemanları mantığın matematiğe uygulandığı bir başeserdir.
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Böcekler küçük olsalar da
bazı olağanüstü şeyler yapabilirler!
Börtü Böcek Dedektifleri ile zürafaya benzeyen
böcekle tanışın, minik karıncanın
inanılmaz gücünü keşfedin ve hangi böceğin
roketle uzaya gönderildiğini öğrenin.
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