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ÖKLİD 
(m.ö. III. yüzyıl) 

İlkçağ'ın en ünlü matematikçisi. 
L ~ 

Grekçe olan adı Eukleides (Euclid, Eucli
des) İslam ilim tarihi literatüründe yaygın 
biçimde Uklldis, nadiren de Uklld imlasıyla 
geçmektedir. Müslüman müellifler kendi
sini geometrinin kurucusu olarak görmüş
lerdir. İbnü'n-Nedlm ve İbnü'l-Kıftl, onun 
günümüzde Lübnan sınırları içinde kalan 
tarihi SOr (Tyre) liman şehrinde doğduğunu 
kaydetmektedir; ancak bu bilgi modern 
matematik tarihçileri tarafından doğru
lanmış değildir. Aynı kaynaklar babasının 
adını NOkatares (Naukrates), dedesinin adı
nı Berenlkes (Bereneikes) şeklinde vermek
tedir. Hayatı hakkındaki yegane kesin bilgi 
I. Ptolemaios Soter döneminde (m ö. 305-
283) İskenderiye'de yaşadığı ve matema
tik öğretmenliği yaptığıdır. Modern araş
tırmacılara göre Eflatun'un akademisinde 
okumuş ve aritmetik, geometri, astrono
mi, müzik konularına orada ilgi duymaya 
başlamış olması da muhtemeldir. Efla
tun'un ilk öğrencilerinden sonra ve Archi
medes'ten önce yıldızının parladı ğı anla
şılan Öklid'in adı her dönemde ünlü eseri 
Elementler ile (Gr. Stoikheia, Lat. E/emen
ta, Ar Kitabü'l-Erkan, Kitabü'l-Üstukussat, 
Uşülü 'l-hendese, el-Uşül) birlikte anılmış
tır. 

Klasik kaynaklar, Ya'küb b. İshak el-Kin
di'nin Fi Agrazi Kitabi Ul):lidis adlı ese
rinden naklen onun İskenderiye'de bulun
duğu ve Elementler'i yazdığı dönem hak
kında bazı önemli ipuçları içeren bir riva
yet aktarmaktadır. Buna göre dönemin İs
kenderiye kralı, Öklid'den AbOluniyOs (Apol
lonios) en-Neccar'a ait on beş makaleden 
oluşan bir kitabı tashih ve tefsir etmesi
ni istemiş, o da eserin on üç makalesi için 
açıklamalar içeren bir çalışma yapmıştır. 
Daha sonra tamamı Öklid'in sayılan bu ça
lışma, öğrencisi İbsiklaus'un (Hypsicles) 
bulduğu XIV ve XV. makalelerin de eklen
mesiyle mevcut şeklini almıştır (İbnü'n
Nedim, s. 326: İbnü ' l-Kıftl, s. 64-65). Sar
ton'a göre Öklid, döneminin matematik 
bilgisini on üç makale halindeki Element
ler'de sistemleştirmiştir. Ancak bu durum 
eserini bir derlemeden ibaret görmeyi ge
rektirmez, çünkü kitap büyük ölçüde Ök
lid'in katkılarını içermektedir; ayrıca ula
şılan sentezin yüksek düzeyi onun deha
sının bir göstergesidir. Yine Sarton'a gö
re XIV. makaleyi Hypsicles ve XV. makaleyi 
VI. yüzyılda yaşamış olan lsidoros'un bir öğ-
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rencisi kaleme almıştır ( lntroduction, I, 1 5 3-
1 54). 

Daha çok geometri alanında çalışan ve 
bu alanda yalnız İlkçağ'ın değil neredeyse 
bütün zamanların en önemli matematik
çisi kabul edilen Öklid bilim tarihinde de
rin bir iz bırakmıştır. Elementler içeri
ğinden ziyade düzenieniş biçimiyle yeni 
gelişmeleri etkilemiş, XVIII. yüzyılda ger
çekleşen bilimsel devrimin mimarı lsaac 
Newton'un çalışmalarına esin kaynağı ol
muştur. Öklid'in Elementler'de gösterdi
ği büyük başarı, birkaç temel ilkeden ha
reketle tümdengelimsel (dedüktif) biçimde 
zorunlu sonuçların elde edilebildiğini gös
termesidir. Eski Grek dünyasında bu yak
laşım doğal olarak geometriye önemli bir 
niteliğin yüklenmesini sağlamıştır. Öyle ki 
Grekler geometriyi, bütün gerçekleri açık 
biçimde öncüllerin kendilerinden çıkan ve 
asla deneyle kanıtianmasına gerek bulun
mayan önsel (a priori) bilgiler bütünü ola
rak görmüştür. Öklid geometriye, öner
meler arasındaki mantıksal ilişkileri ve is
patlamayı esas alan kuramsal bir bilim 
kimliği kazandırmış, böylece yeni önerme
ler veya çözümler bulmak yerine mevcut 
önerme ve çözümlere mantıksal bir düzen 
getirmiştir. Bu düzende birkaç öncü! ve 
tanıma dayanarak diğer önermelerin ta
mamı kanıtlanabilmektedir; tümdenge
limsel akıl yürütmeye gücünü veren de bu 
düzen dir. 

Öklid, Elementler'de o güne kadar or
taya konıılmuş bütün geometri bilgilerini 
bir araya getirerek sınıflandırmış ve sis
temleştirmiştir. Eser aritmetik (sayılar) ve 
sentetik geometri (nokta, çizgi , düzlem, 
daire, küre) başta olmak üzere bütün te
mel matematik konularını içermektedir. 
Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 
I. Kitap: Benzerlik, paraleller, Pisagor teo
remi, ll. Kitap: Geometrik cebir, yani bu
gün (a+b) 2 = a2 + 2ab + b2 gibi cebirsel 
ele alınan, o zamanlar geometrik düşünü
len özdeşlikler ve alanlar. lll. Kitap: Daire 
ve açı ölçümleri. IV. Kitap: Daire içine ve dı
şına çokgenlerin çizimi. V. Kitap: Orantı ve 
cebirsel denklemlerin geometrik çözümü. 
VI. Kitap: Çokgenlerin benzerliği. VII, Vlll ve 
IX. kitaplar: Aritmetik. X. Kitap: Orantısız
lık. Xl, XII ve XIII. kitaplar: Uzay geometri. 

Aksiyomatik sistem denilen bu konu sı
ralanışı üç temel unsura dayanmaktadır: 
Tanımlar, aksiyarnlar ve postulatlar. Kitap
ta nokta, çizgi, yüzey ve cisim gibi geo
metrik kavramlar tanımlandıktan sonra 
aksiyarnlara geçilmiştir. Aksiyom "doğru
luğu herhangi bir kanıt gerektirmeyecek 
kadar açık ve seçik önerme" demektir. Ök-

lid'in aksiyomları şunlardır: 1. Aynı şeye 
eşit olan şeyler birbirine de eşittir. z. Eşit 
miktarlara eşit miktarlar eklenirse eşitlik 
bozulmaz. 3. Eşit miktarlardan eşit mik
tarlar çıkarılırsa eşitlik bozulmaz. 4. Birbi
riyle örtüşen şeyler birbirine eşittir. 5. Bü
tün parçasından büyüktür. Aksiyomlardan 
sonra postulatlar verilmiştir. Postulat ka
nıtlanabilir olmasına karşılık kanıtlanmak

sızın doğrudan benimsenen önermelerdir. 
Öklid'in postulatları şunlardır: 1. İki nokta 
arasını birleştiren en kısa yol doğrudur. z. 
Bir doğru doğru olarak sonsuza kadar uza
tılabilir. 3. Bir noktaya eşit uzaklıkta bu
lunan noktaların geometrik yeri çember
dir. 4. Bütün dik açılar birbirine eşittir. 5. 
İki doğru üçüncü bir doğru tarafından ke
silirse iç açılar toplamının 180 dereceden 
küçük olduğu yönde bu iki doğru kesişir. 

Bu önermelerden Öklid'in açıkça belirtme
diği üç önerme daha çıkarılabilir: 1. Uzay 
üç boyut! udur. z. Uzay sonsuzdur. 3. Uzay 
homojendir. Öklid'in paraleller postulatı 
adıyla tanınan 5. postulatı iyice anlaşıla
maması sebebiyle uzun süre teorem ola
rak kabul edilmiş ve kanıtianmasına çalı
şılmıştır. Bazı matematikçiler ise onu de
ğişik biçimlerde ifade etmişlerdir; en ta
nınmışları şunlardır: 1. Bir üçgenin iç açı
ları toplamı 180 derecedir. z. Bir doğruya 
dışındaki bir noktadan yalnızca bir tek 
paralel çizilebilir. 

Elementler, milattan önce 300'lerden 
itibaren bir matematik ders kitabı olarak 
geniş ölçüde kullanıldığı yüzlerce yıl antik 
Grek dünyasında dolaştıktan sonra ll. (VIII.) 
yüzyılda İslam dünyasına geçmiştir. Ese
rin ilk mütercimi Haccac b. YOsuf b. Ma
tar' dır ve UşO.lü'l-hendese tercümesinin 
ilk versiyonu dönemin halifesi HarOnüre
şld 'e nisbetle "el-HarOnl", ikinci versiyonu 
Me'mOn'a nisbetle "el-Me'mOnl" şeklinde 
anılır. İkinci çeviriyi İshak b. Huneyn yap
mıştır. Bu tercüme daha sonra Sabit b. 
Kurre tarafından gözden geçirilip düzel
tilmiştir. İbnü'n-Nedlm, EbO Osman Said 
b. Ya'küb ed-Dımaşki'nin de bazı makale
leri tercüme ettiğini ve kendisinin bunlar
dan X. makalenin tercümesini Musul'da 
bizzat gördüğünü söylemektedir ( el-Fih
rist, s. 32 ı). Elementler üzerinde İslam 
dünyasında lll. (IX.) yüzyıldan itibaren ça
lışmalar yapılmaya başlanmış ve bunlar 
IV-V. (X-Xl.) yüzyıllarda yoğunluk kazana
rak daha sonraki dönemlerde mükemmel
liğe ulaşmıştır. İbnü'n-Nedlm'in verdiği lis
tede yer alan (a.g.e. , s. 321-322) Abbas b. 
Said el-Cevherl (el-Işlal:ı li-Kitabi 'l-Uşül) , 

Mahanl (Şerf:ıu'l-makaleti'l-l]amise min Ki
tabi UJ,:lfdis), Neyrizi (Şerf:ıu Kitabi Uklf-



dis fi'l-Uşül), Ebu Ca'fer el-Hazin (Tefsiru 
şadri'l-ma~aleti'l-'iişire min Kitabi U~lfdis), 
Ebü'l-Vefa el-Büzcanl ( Şerl:ıu Kitabi U~lf
dis veya Te{sfrü'l-Uşül) gibi isimler müs
lüman bilginierin Öklid'in eserini yeniden 
ilim alemine kazandırmaya yönelik ciddi 
ve sürekli bir gayret içinde bulundukları
nı göstermektedir. İbnü'l-Kıftl de bunlara 
başta İbnü'l-Heysem'in Şerlw muşade
rati UMdis ve Kitdb ii f:ıalli şükuki Ki
tabi U]flidis fi'l-uşul ve şerf:ıi me'anihi 
adlı çalışmaları ile sonraki yüzyıllara ait 
bazı isimleri ekiernektedir (İI]barü'l-'ule
ma', s. 65) Fuat Sezgin ise klasik İslam 
çağında doğrudan doğruya Elementler 
hakkında yapılmış altmış çalışmanın lis
tesini vermektedir (GAS, V, 105-115) Ba
sit metin açıklamaları şeklinde görüleme
yecek olan ve kitaba eleştirel yaklaşarak 
yeni teoriler ortaya koyan bu eserler içinde 
Ömer Hayyam'ın Şerf:ıu ma eşkele min 
muşaderati Kitabi U}flidis'i, Eslrüddin 
el-Ebherl'nin Işldf:ıu Uşuli U}flidis'i, Na
slrüddln-i Tı1Sı'nin Taf:ırirü'l-Uşul'ü, Şern
seddin Muhammed b. Eşref es-Semer
kandl'nin Eşkdlü't-te'sis'i temsil gücü yük
sek eserlerdir ve özellikle son ikisi, Osman
lı medreselerinde okutulan başlıca metin 
olması bakımından ayrı bir önem taşımak
tadır (b k HENDESE) Eserin Bathlı Adelard, 
erernonalı Gerard ve Corinthialı Hermann 
tarafından yapılan Latince çevirileri de 
Arapça'daki birikime dayanmaktadır. 

Öklid'in İslam dünyasında bilinen diğer 
eserleri şunlardır : 1. Kitabü'?·?:ahirat (23-
hiratü'l-felek; Gr. Phainomena) Astrono
mi ve küresel geometri hakkındadır. 2. 
Kitdbü İl]tilafi'l-mena'{:ır (Kitabü'l-Mena
;çır 1 Kitab fi'f]tilafi'l-mentı'{:ır ve'ş-şu'a'at; 
Gr. Optika). Işığın yayılma ve yansımasıy
la ilgili temel ilkeleri ortaya koymasıyla 
ünlüdür. Eserin mütercimi pek tanınma
mış olan Hiliya b. Sercün'dur. Kindi kita
bın Işlaf:ıu'l-Mena'{:ır adı altında ilmi bir 
değerlendirmesini yapmıştır. 3. Kitabü'l
Mu'tayat (Gr. Dedomena; Lat. Data). Ese
ri İshak b. Huneyn Arapça'ya çevirmiş, Sa
bit b. Kurre de bu çeviriyi tashih etmiş
tir. Nasirüddin-i Tüsi'nin kitap hakkında 
Taf:ırirü'l-Mu'tayat adlı bir çalışma yap
tığı bilinmektedir. 4. Kitabü'l-~ısme (Gr. 
Peri diairheseon biblion). Tercümesi Sa
bit b. Kurre tarafından gözden geçirilen 
eserin mütercimi belli değildir. 5. Poris
mata . Sadece I. kitabından bazı pasajlar 
günümüze ulaşmıştır; Arapça mütercimi 
bilinmemektedir (EFJing.], X, 793) 

Bunların dışında Öklid'e nisbeti tartış
malı olan eserler de söz konusudur. Me
sela bunlardan Latin dünyasında Scripta 

musica veya Introductio Harmonica 
adıyla bilinen ve müzikte armoni kavra
mını ele alan Eisagoge armonike adlı ilk 
risalesi Sarton'a göre ona ait değildir. Bu
na karşılık Sarton. eserin ses aralıkları te
orisini içeren Katatome kanônos (Lat. 
Sectio canonis) adlı ikinci risalesinin ona 
aidiyetini kuwetle muhtemel görmekte
dir. İkinci risale İbnü'n-Nedlm tarafından 
Kitabü'l-~anun adıyla zikredilen eser ol
malıdır. Ayrıca aynı kaynak tarafından 
otantik bulunan Kitabü'ş-Şi]fal ve'l-l]if
fe ( Lat. De gravi et levi) adlı çalışma da 
açıkça Archimedes öncesine ait bir ağır
lık kavramına dayanması sebebiyle dikkat 
çekicidir. Eserin mütercimi bilinmemekte 
ve modern araştırmalarda tercümesinin 
muhtemelen Sabit b. Kurretarafından dü
zeltildiği belirtilmektedir. Öklid'e nisbet 
edilen Ma}faJe fi'l-Mizan adlı mekaniğe 
dair Arapça bir risale de günümüze ulaş
mıştır. Kitabü '1-Feva'id, Kitabü 't-Ter
kib, Kitabü't-Taf:ılil adıyla anılan eserler 
ise İbnü'n-Nedim tarafından nisbeti sa
hih olmayanlar (menhOI) arasında zikredil
mektedir; nitekim bunların Grekçeler'i de 
bilinmemektedir. 
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ÖKLİDİSİ 
( <.S"'~YI ) 

Ebü'l-Hasen Ahmed b. İbrahim el-Öklidisi 
(ö. 370/980) 

Hint aritmetiği üzerindeki 
L çalışmalarıyla tanınan matematikçi. _j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 308 
(920) yılında Dımaşk'ta doğdu ve orada 
öldü. Sem'anl'nin kaydettiğine göre "Ök
lldisl", Öklid'in Uşulü'l-hendese adlı eseri
ni istinsah edip satanlara verilen nisbedir 
(el-Ensab, ı. 33 5) . Ebü'l-Hasan Ahmed'in 
taşıdığı nisbeyi de bu sebeple aldığı dü
şünülebilir. Ancak onun kendi dönemin
de matematiği, özellikle Öklid matemati-

ÖKLIDiSI 

ğini en iyi bilen ve bu ilmi okutan bir alim 
sıfatıyla öne çıkması da bu nisbenin ken
disine verilmesinde etkili olmalıdır. Ökll
disi'nin şöhreti daha ziyade Kitabü'l-Fu
şul fi'l-J:ıisabi'l-Hindi adlı eserinden kay
naklanmaktadır. 341 (952-53) yılında Dı
maşk'ta tamamlanan ve bilinen tek nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı 
olan (Yenicami, m 802) kitabı Ahmed Se
Ilm Saldan neşretmiş (Am man ı 393/1973). 

daha sonra da The Arithmetic of al-Uq
lidisi: the Story of Hindu-Arabic Arith
metic as Told in Kitab al-Fuşül ii al
lfisab al-Hindi adıyla ingilizce'ye çevir
miştir (Dordrecht 1978). Saldan'ın tesbi
tine göre kitabın üç bölümü bitirileme
miştir. Çünkü Öklldisl'nin bazı problemie
rin inceleneceğini belirtmesine rağmen bu 
açıklamanın devamında yer alan varaklar 
boştur. Günümüze kadar gelen ilk hesab-ı 
Hindl kitabı olmasıyla ayrı bir önem taşı
yan çalışmasında Öklldisi uzun seyahatle
re çıktığını, birçok matematikçiyle görüş
tüğünü, onlardan önemli bilgiler edindi
ğini ve özellikle aritmetik konusunda ula
şabildiği kitapları ve metinleri okuduğu
nu belirtir. Ayrıca Hint aritmetiği üzerine 
neden böyle bir çalışma yaptığını açıklar. 
Ona göre matematikçilerin karmaşık ol
mayan bu aritmetiği kullanması gerekir 
( el-Fuşül, s. 46) Öklidisl'nin hesab-ı Hin
dl'yi çok iyi bildiği, bu hesabın hem teorik 
yanını hem uygulamada sağlayacağı ya
rarları açık bir şekilde ortaya koymasın
dan anlaşılmaktadır. Bu konudaki başarı
sını gösteren bir diğer husus kitabı kale
me alma sebebini izah ederken yaptığı 
açıklamalardır. Hintli hesap uzmanlarının 
eserlerini okuyup ineelediğini ve bu konu
da bir kitap yazma düşüncesiyle onlardan 
notlar aldığını anlattıktan sonra kendi dö
nemindeki matematikçilerin, çalışmaların
da öncekilerin görüşlerini bir şekilde tek
rarladıkları için matematiğe fazla bir kat
kıda bulunmadıklarını, kendisinin ise ese
rinde çok daha mükemmel sonuçlara ulaş
tığını söyler (a.g.e., s. 47). 

Kitdbü'I-Fuşul dört bölüm halinde dü
zenlenmiştir. Birinci bölümde öncelikle Hint 
sayı sistemi ve rakamları açıklanmakta. 
hem ondalık hem altmışlık gösterimde 
tam sayı ve kesirlerle yapılan toplama, 
çarpma, çıkarma ve bölmeye dair işlem
ler anlatılmakta, ayrıca karekökün nasıl el
de edileceği belirtilmektedir. İkinci bölüm
de erken dönem matematikçilerinin ge
liştirip kullandığı aritmetik yöntemler der
lenmiş ve bunların Hint sayı sistemine uy
gulanması ele alınmıştır. Bu kısmın dik-

25 


