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Özet 

 

Đslâm Dünyası’nda 11. yüzyıldan itibaren başlayan başarılı çalışmalar sonucu optikte 
elde edilen düzey, uzun yıllar sonra geniş boyutlu bir çalışmayla tekrar güncel hale 
Kemâlüddîn el-Fârisî’nin optik kitabı olan Tenkih el-Menâzir ile gelmiştir. Đbn el-
Heysem ile başlayan yoğun çaba onun Kitab el-Menâzır adlı yapıtı ile büyük bir 
seviye kazanmış ve optik konusu Đslâm Dünyası’nda en iyi bilinen ve sıklıkla 
çalışılan bir konu niteliğine ulaşmıştır. 12. yüzyılda Latince’ye çevrilen kitap, bu 
tarihten sonra hem Doğu’da hem de Batı’da tek başvuru kaynağı haline gelmiştir. 
Đslâm Dünyası’nda bu seviyede ikinci bir çalışma ise ancak yaklaşık üçyüz yıl sonra 
1320’lerde Kemâlüddîn el-Fârîsî tarafından Tenkih el-Menâzır adlı yapıtla 
gerçekleştirilmi ştir. Optiğin Düzeltilmesi anlamına gelen bu yapıtın gerçek niteliği 
ve ne ölçüde yaygınlaştığı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamışsa da, çeşitli 
kısımları üzerine yapılan küçük çaplı çalışmalardan, bu yapıtın Kitab el-
Menâzır’dan sonra gerçekleştirilen en önemli yapıt olduğu az çok anlaşılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Kemâlüddîn el-Fârisî, Optik, Gökkuşağı, Doğrudan Görme, 
Yansıma, Kırılma. 
 

Abstract 

 

The aim of this article to examine and to reveal the impacts of the book Tanqih al-
Manazir about optics, which written by Kamāl al-Dīn al-Fārisī who lived in Persia 
in 14th century. Researches that had been successfully performed concerning optics 
during 11th century in Islamic World became popular through this tremendous book. 
At that time, the intensive efforts of Al-Hazen by his book Kitab al-Manazir made 
the subject of optics as the best known and mostly devoted subject in Islamic World. 
It has become the only reference book in both Eastern and Western Worlds after 
translated into Latin in twelfth century. The same impact in Islamic World was 
achieved by Kamal al-Din al-Farisi's book Tanqih el-Manazir in 1320, emerged 
approximately after three hundreds years from the appearance of that book. While 
there had not been any attempt to clarify the value of book and determine to what 
extent it spreaded out, small-scale studies on the different parts of the book have 
showed that this book, which its title means the corrections of the optics, was the 
most significant work ever since Kitab el-Manazir in Islamic World. 
In addition to, what is dealt with in this article is a critical presentation of the 
arguments put forward by Kamāl al-Dīn al-Fārisī about formation of the rainbow. 
This study, especially, reveals that Kamāl al-Dīn al-Fārisī is well ahead of his time 
in his assumptions related to most of the above mentioned topic. 
Key Words: Kamal al-Din al-Farisi, Optics, Direct Vision, Reflection, refraction, 
Rainbow 
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I. Giri ş 

 

Bu makalenin amacı, optik bilimine önemli katkılar yapmış olmasının yanında, 

gökkuşağının oluşumunu da dünyada ilk kez doğru olarak açıklamayı başarmış olan 

Kemâlüddîn el-Fârisî’nin bilimsel çalışmaları hakkında bilgi vermek ve bunların hem optik 

biliminin gelişmesine yaptığı katkı ve hem de bilim tarihi açısından değerlendirmesini 

yapmaktır.  

Đslâm Dünyası’nda en çok çalışılan bilimsel disiplinlerden birisisi olan optik, ışık 

olaylarını (ışığın yayılımı, görme vb.) sistematik bir biçimde inceleyen bilim dalıdır. Geçmişte 

nesnelerin görünümündeki değişimleri inceleyen ve “....den bakmak” anlamına gelen perspektif 

adı altında ortaya çıkmış ve bütün Antik ve Orta çağlar boyunca da bu ad altında varlığını 

sürdürmüştür. Antikçağ’da ortaya konulan perspektif bilimi Đslam Dünyası’nda da aynı anlam 

ve amaçlara yönelik olarak benimsenmiş ve “bakma yeri” anlamına gelen menâzır sözcüğüyle 

karşılanmıştır. Đslâm Dünyası’ndaki ilk büyük optikçi Đbnü’l-Heysem’dir (965-1039). Ondan 

sonra bu disiplinin gelişmesindeki asıl çığır açıcı başarıyı gösteren ise Kemâlüddîn el-Fârisî 

olmuştur. Burada onun bu konuda kaleme aldığı en önemli çalışması olan Tenkih el-Menâzır 

adlı kitabına dayanılarak doğrudan görme, yansıma, kırılma ve gökkuşağının oluşumuna ilişkin 

açıklamaları ele alınmaktadır. 

 

II. Kemâlüddîn el-Fârisî’nin Ya şamı ve Yapıtları 

 

Tam adı Kemâlüddîn Ebû el-Hasan Muhammed Đbn el-Hasan el-Fârisî’dir. Nerede, kaç 

yılında doğduğu ve yaşamı hakkında ayrıntılı bir bilgi söz konusu olmamakla birlikte, yalnızca 

1320 yılında öldüğü tahmin edilmektedir. 

Kendisi Đranlı olmasına karşın matematik, fizik ve astronomi konularında kaleme aldığı 

kitaplarını Arapça yazmıştır. Asıl ününü Đbnü’l-Heysem'in Kitâb el-Menâzır adlı optik kitabına 

yazmış olduğu şerh kitabı olan Tenkih el-Menâzır'a borçludur. Kitaplarına yönelik çok fazla 

çalışma yapılmamıştır. En çok tanınanı Tenkih'dir. Bunun dışında matematik konusunda 

Tezkirât el-Ahbâb fî Beyân el-Tehhâb adlı dost sayılar1 üzerine bir kitap yazmıştır. Ayrıca 

Đbnü’l-Haddâm tarafından aritmetik, geometri, alan ve hacim hesapları ile miras hukuku üzerine 

yazılmış olan Kitâb el-Fevâid el-Bahaiye fi el-Kavaid el-Hisabiye adlı kitap üzerine Esâs el-

                                                      
1 Dost sayı, iki sayıdan birinin kalansız bölenlerinin toplamı diğerini ve diğerinin bölenlerinin toplamı da 
diğer sayıyı veriyorsa, bu iki sayı dost sayıdır. En küçük iki dost sayı 220 ve 284’tür. Yani 220’nin 
kalansız bölenlerinin toplamı 284’ü ve 284’ün kalansız bölenlerinin toplamı da 220’yi verir. 
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Kavaid fî Usû el-Fevâid adlı şerhini yazmıştır. Bunun dışında yine Kitâb el-Basair fî Đlm el-

Menâzır fî el-Hikme adlı ikinci bir optik kitabı daha yazmıştır. 

Đbnü’l-Heysem sonrası optik çalışmalarının en önemli kaynak kitabı olan Tenkih el-

Menâzır'ı, Kemâlüddîn el-Fârisî hocası Kutbeddîn el-Şîrâzî'nin denetim ve gözetiminde 

hazırladığı anlaşılmaktadır. Çünkü kitapta “dedi”, “diyorum” ve “diyoruz” gibi üç ayrı ifadeye 

yer verilmiştir. Metin karşılaştırılması yapıldığında, Kemâlüddîn el-Fârisî’nin, Đbnü’l-

Heysem'den yaptığı alıntıları, kendi yorumunu ve hocasıyla ortak olarak yaptıkları 

değerlendirmeleri ayırt etmek için bu sözcükleri kullandığı anlaşılmaktadır. 

Kitap, Đbnü’l-Heysem’in Kitâb el-Menâzır'da tartıştığı temel problemleri yeni bir bakış 

açısıyla değerlendirmek amacıyla kaleme alındığından, yedi makale halinde düzenlenmiştir. Đlk 

üç makale doğrudan görme, 4., 5. ve 6. makaleler yansıma ve 7. makale de kırılma konusuna 

ayrılmıştır. Ancak Kemâlüddîn el-Fârisî aynı zamanda bütün optik konularını düzenlemeyi, 

yeniden gözden geçirmeyi, eksik yönlerini tamamlamayı ve yanlış bilgilerden arındırmayı 

amaçladığından, kitabını sadece Kitâb el-Menâzır’ı içerecek şekilde hazırlamakla kalmamış, 

aynı zamanda Đbnü’l-Heysem’in ayrı risaleler halinde ele aldığı, gökkuşağı ve hale, karanlık 

oda, ışığın niteliği, gölgelerin özellikleri vb. gibi konuları da Tenkih el-Menâzır’da ele almış ve 

bu konulara yönelik pek çok özgün risaleyi de kitabına  eklemiştir. 

Đlave ettiği risaleler içerisinde en önemlilerinden birisi küresel yüzeyli ortamlarda, 

(örneğin cam küreler) ışığın uğradığı değişimleri incelediği Yakan Küreler Üzerine (Risâle fî el-

Muharrika) adlı çalışmasıdır. Bu çalışma gökkuşağının oluşumunun doğru olarak 

açıklanmasıyla sonuçlanmıştır. Bir diğeri ise ışık üzerine savlarını serimlediği “ı şık” (Risâle fî 

el-Dav) makalesidir. Bu her iki makale de Đbnü’l-Heysem tarafından ayrı makaleler (risâle) 

şeklinde kaleme alınmışken, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kemâlüddîn el-Fârisî 

tarafından Tenkih el-Menâzır’da (Optiğin Düzeltilmesi) bir araya getirilmiş ve ortak bir şekilde 

şerh edilmiştir. Tenkih 1928 yılında Haydarabad'da iki cilt olarak basılmıştır. Toplam 1022 

sayfadır. 

Kitabın matbu hale getirilmesi yaygınlaşması bakımından önemli olmakla birlikte, 

yapılan basım hataları sonucu incelenmesinde çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Özellikle 

çizimlerin sıralı bir biçimde yerleştirilmemesi güçlüğü artırmaktadır. Çizimler bazen anlatımın 

ya çok öncesine ya da çok sonrasına konulmuştur. Aynı zamanda numaralama yanlışları 

bulunmaktadır. Anlatımla belirtilen çizim birbirleriyle uyumluluk göstermemektedir. 

Diğer taraftan kitabın içerdiği temel savları değerlendirmek de çok kolay olmamaktadır. 

Çünkü her ne kadar yukarıda belirtildiği gibi, Kemâlüddîn el-Fârisî alıntılarla kendi yorumlarını 

ayırmaya çalışmışsa da, alıntının başlama ve bitme noktalarının belirlenmesi kolay 



 4 

olmamaktadır. Çünkü Kemâlüddîn el-Fârisî, geleneğin etkisiyle olsa gerek, yapıtında kendi 

düşünceleriyle Đbnü’l-Heysem’inkileri birbirinden ayırt etme yoluna gitmemiştir. Aynı zamanda 

“diyoruz” kelimesiyle yaptığı bir ayırıma bakarak serimlenen düşüncelerin ne kadarının 

kendisine ve ne kadarının hocası Kutbeddîn el-Şirazî’ye ait olduğuna karar vermek de kolay 

olmamaktadır. Zira Kutbeddîn el-Şirazî’nin konuya ilişkin yapıtı bilinmemektedir ve dolayısıyla 

onun düşüncelerinin ayrıntılarını saptamak olanaklı olmamaktadır. Ancak bu sakıncalar kısmen 

göz ardı edildiğinde ve kitaptaki temel düşünceler değerlendirildiğinde, 12. yüzyıl çeviri 

etkinliğinin gerisine düşmüş olması dolayısıyla Batı’da tanınmamış olmasına karşın, Tenkih el-

Menâzır Đbnü’l-Heysem sonrası Đslâm optiğinin önemli bağlantılarının kurulduğu temel bir yapıt 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bütün bu güçlüklere rağmen yapıtı incelediğimizde şu önemli noktalar hemen 

dikkatimizi çekmektedir. 

1) Đbnü’l-Heysem’den yaklaşık 300 yıl sonra yaşamasına rağmen, Đbnü’l-Heysem’in 

getirdiği temel bakış, oluşturduğu optik kavramlar, geliştirdiği kuramsal çerçeve ve çözüm 

önerileri Kemâlüddîn el-Fârisî tarafından eleştirel bir gözle incelenmiş ve bu bağlamda Đbnü’l-

Heysem’in başlatmış olduğu “yeni optik gelenek” titizlikle korunmuştur. Bu geleneğin 

dayandığı düşüncenin iki boyutu vardır: 1) Optik problemler tam anlamıyla birer geometri 

problemine dönüştürülmekte ve konu geometrik olarak incelenmektedir; 2) Geometrik 

irdelemenin yanında, problemler aynı zamanda kuramsal boyutuyla da açıklanmaktadır. Ayrıca 

bu iki temel düşünce ayrıntılı ve çok ustalıklı olarak düzenlenmiş deneylerle de 

desteklenmektedir. 

Bu tarz bir araştırma modeli çeviriler yoluyla batıya aktarılırken, doğuda ise 14. 

yüzyılda Kemâlüddîn el-Fârisî, Tenkih el-Menâzır’da bu anlayışı daha yüksek düzeyli 

tartışmalara olanak ve zemin hazırlayacak şekilde kullanmıştır. Hatta daha sonra 1579 yılında 

ünlü Türk astronom, matematikçi ve fizikçisi Takîyüddîn b. Marûf2 da bu anlayışın etkisinde 

                                                      
2 Takîyüddîn, 1521 yılında Şam’da doğmuştur. Mısır ve Şam'da çeşitli bilim adamlarından hadis, tefsir 
ve fıkıh dersleri almış ve sonunda kendisi de müderris olmuştur. Daha sonra Đstanbul'a gelmiş, dönemin 
ünlü bilginlerinden Çivizâde, Ebusuûd, ve Kutbeddînzâde’den dersler alarak bilgisini derinleştirmiştir. 
Takîyüddîn, Başmüneccim Mustafa Çelebi'nin ölmesi üzerine, zamanın padişahı II. Selim tarafından 
Başmüneccimliğe getirilmiştir. 1574 yılında Galata Kulesi'nde gözlem çalışmalarına başlamış, 1577 
yılından itibaren ise III. Murad’ın fermanıyla Tophane sırtlarında bir gözlemevi kurup, gözlemlerini 
sürdürmüştür. Bu gözlemlerinin sonuçlarını Sidre el-Müntehâ el-Efkâr fî Melekût-i Felek el-Devvâr adlı 
kitabında toplamıştır. Çeşitli nedenlerle 1583'de, gözlemevi yıkılmış, bu şanssız olaydan sonra iki yıl 
daha çalışmalarını sürdüren Takîyüddîn 1585’de ölmüştür. 
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kalarak, hem Đbnü’l-Heysem’in hem de Kemâlüddîn el-Fârîsî’nin çalışmalarını temel alan Kitâb 

Nûr-i Hadaka el-Ebsâr ve Nûr-i Hadîka el-Enzâr3 adlı optik kitabını yazmıştır. 

2) Gökkuşağının oluşumu gibi, bazı optik olguların açıklanmasında Kemâlüddîn el-

Fârisî, Đbnü’l-Heysem'den daha başarılı olmuş, onun atamadığı son adımları atabilmiştir.4 

3) Kemâlüddîn el-Fârisî bu yapıtında yalnızca Kitâb el-Menâzır'da işlenmiş konuları 

değil, aynı zamanda, Đbnü’l-Heysem'in ayrı makaleler halinde ele aldığı konuları da bir bütünlük 

içerisinde Tenkih el-Menâzır'da tartışmıştır. 

 

III. Kemâlüddîn el-Fârisî Bilimsel Çalı şmaları 

 

a. Işığın Niteliği ve Yayılımı 

 

Kemâlüddîn el-Fârisî ışık konusunda geliştirdiği temel savlarını “Işık Üzerine”5 adlı 

risâlesinde (makale) serimlemiştir. “Amaç” adını verdiği on iki bölüm ya da paragraf halinde 

düzenlediği bu çalışmasının giriş bölümünde Đbnü’l-Heysem’den yaptığı bir alıntıyla 

açıklamalarına başlamaktadır: Işığın mahiyeti (öz niteliği) hakkındaki açıklamalar doğa 

bilimleri, yayılımının niteliğiyle ilgili açıklamalar ise, ışıkların kaynaklarından çizgiler boyunca 

uzaması dolayısıyla, matematik bilimlerini gerektirir. Benzer şekilde ışının mahiyetiyle ilgili 

tartışma doğa, ışının şekli ve heyetiyle ilgili tartışma ise matematik bilimine ilişkindir. Aynı 

durum ışığın içerisine nüfuz ettiği saydam için de geçerlidir. Böyle bir durumla ilgili tartışma 

ise hem doğa hem de matematik bilimlerini bir arada gerektirir.6 

Đbnü’l-Heysem’in çok ustalıkla yapmış olduğu bu ışığın niteliği ve yayılımının doğasına 

yönelik belirlemeden sonra, Kemâlüddîn el-Fârisî,  doğal cisimde bulunan her karakteristiğin, o 

                                                      
3 Takîyüddîn’in bu kitabının ayrıntılı değerlendirmesi ve Arapça’dan Türkçe’ye tam çeviri metni için 
bkz. Topdemir, Hüseyin Gazi, Takîyüddîn’in Optik Kitabı, Ankara, 1999. 
4 Gökkuşağının Đslâm Dünyası’nda doğru olarak açıklanmasının ilk kez Kutbeddîn el-Şirâzî'ye ait olduğu 
konusunda bazı iddialar vardır. (Bkz. Carl B. Boyer, The Rainbow, from Myth to Mathematics, Princeton, 
New Jersey 1987, s.127; George Sarton, Introduction to the History of Science, Cilt I, Baltimore 1927, s. 
707.) Örneğin Boyer Kutbeddîn’in, Theodoric'in gökkuşağı konusunda batıda taşıdığı anlamı Đslam 
Dünyası için taşıdığını belirtmektedir. Ancak bu iddiasının hemen ardından Kutbeddîn'in bu açıklamayı 
nasıl başardığının kesin bir şekilde bilinmediğini de eklemektedir. Bundan dolayı biz gökkuşağının doğru 
açıklanmasını Kemâlüddîn el-Fârisî'nin yaptığı kanısındayız. Bu konu için bkz. Topdemir, Hüseyin Gazi, 
"Kamal al Din al Fârîsî's Explanation of the Rainbow", Bilim ve Felsefe Metinleri, Cilt 1, Sayı 2, 1992, ss. 
103-112; Topdemir, Hüseyin Gazi, “Kemâlüddîn el-Fârisî'nin Gökkuşağı Açıklaması”, A. Ü. Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1-2, 1990, ss. 477-492. 
5 Kemâlüddîn el-Fârisî, Tenkih el-Menâzır, 2. cilt, Haydarabad 1928, ss. 540-546. 
6 Hüseyin Gazi Topdemir, “Đbn el-Heysem’in Işık Üzerine Adlı Makalesi”, Belleten, Cilt 61, Sayı 230, 
1997, ss. 43-65; Tenkih, s. 540. 
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cismin öz niteliğini (mahiyet) taşıyan cevher olduğunu ve onun cevheri değişmediği sürece de 

bir farklılaşmanın söz konusu olamayacağını belirtir. Daha sonra cisimleri kendinden ışıklı ve 

ışıklandırılmış olmak üzere ikiye ayıran Kemâlüddîn el-Fârisî, kendinden ışıklı cisimlerdeki bu 

özelliğin o cisimler için töz anlamına geldiğini, buna karşılık kendisinden başka bir cismin 

ışığının üzerine düştüğü parlak opak cisimlerden açığa çıkan ışığın ise o cisimler için ilineksel 

bir özellik olduğunu belirtir.7 

Böylece saydam ve saydam olmayan cisimler konusuna geçen Kemâlüddîn el-Fârisî, 

aynı zamanda ışıkların saydam olanlara nüfuz ettiğini, buna karşılık opak olanlara ise 

edemediğini doğru bir biçimde belirterek, bu bağlamda, doğal olarak saydamlığın da saydam 

cisimlerde bulunan bir töz olduğunu belirtmektedir. Daha sonra Đbnü'l-Heysem’den yaptığı 

alıntıyla açıklamalarını sürdüren Kemâlüddîn el-Fârisî, saydam cisimlerin iki kısma ayrıldığını, 

bunlardan birinci grubun ışığın bütünüyle nüfuz edebildiği hava, su, cam ve billur gibi 

cisimlerden, ikinci grubun ise ışığın ancak kısmen nüfuz edebildiği ince kumaş vb. gibi opak 

nesnelerden oluştuğunu ve cisimlerin tümünde ışığı kabul etme kuvveti olduğunu, buna karşılık 

saydam cisimlerde ise ışığı geçirme kuvveti bulunduğunu, yani üzerine düşen ışığın bütünüyle 

düzgün doğrusal çizgilerde nüfuz etmesine izin veren bir özellik olduğunu doğru bir biçimde 

belirtir.8 

Bu açıklamalarından sonra ışığın yayılımı konusuna değinen Kemâlüddîn el-Fârisî, 

ışığın ışıklı bir cisimdeki her bir noktadan düz çizgiler boyunca uzadığını ve son buluncaya 

kadar da küresel olarak yayıldığını belirtir. Bu küresel yayılma fikrini aslında Đbnü'l-Heysem 

ortaya atmıştır. Ancak ne onda ne de Kemâlüddîn el-Fârisî de bu küresel yayılımın tam bir 

açılımını bulmak olanaklı değildir. Oysa ki bu kavram ışığın mahiyetinin ne olduğu konusunda 

karar vermemizi sağlayacak ölçütlerden biridir. Çünkü eğer küresel yayılımda kast edilen ışığın 

tıpkı durgun bir göle bırakılan bir taşın yarattığı iç içe geçmiş halkalar biçiminde yayılımsa, o 

zaman ışığın mahiyetinin dalga olduğunun kabul edildiği açığa çıkar ki, bu 16. yüzyılda 

Huygens’in ileri sürdüğü küresel yayılım fikrinin öncellenmesi anlamına gelir. Eğer küresel 

yayılımda kasıt sadece ışığın, ışık kaynağının her noktasından karşısındaki bütün yönlere doğru, 

doğrusal olarak yayılmasıysa, o zaman geleneksel anlamda Antikçağ düşünürlerinin ışık üzerine 

ileri sürdükleri felsefî savların bir tekrarı anlamına gelir ki, bu da bilinenin tekrarından başka bir 

şey değildir. Ancak bu konuda gerekli ayrıntı bilgisi verilmediğinden rahat bir yargıda 

bulunabilmek olanaklı gözükmemektedir. 

                                                      
7 Tenkih, s. 540. 
8 Tenkih, s. 541. 
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 Saydam cisimlere doğrusal çizgilerde nüfuz eden ışığa ışın adını veren Kemâlüddîn el-

Fârisî, geçmişte bazı bilim adamlarının (matematikçiler) ışınların göz, Güneş ve ateş 

ışınlarından oluştuğunu ve göz ışınlarının da Güneş ve ateş ışınlarına benzer bir ışın olduğunu 

benimsediklerini, çünkü daha önce iki öncü bilim adamı gözün, gözden nesneye doğru ışın 

yaydığını ve görme kuvveti denilen ışık türünden bir ışık kuvveti çıktığını ileri sürdüklerini 

belirtir.9 

Işığın gözden çıktığı görüşü hem Antikçağ’da hem de Đslâm Dünyası’nda taraftar 

bulmuş bir görüştür. Antikçağ’da özellikle Kemâlüddîn el-Fârisî’nin matematikçiler adını 

verdiği iki bilim adamı Eukleides (M.Ö. 300) ve Ptolemaios (M.S. 150)’tur. Đslâm Dünyası’nda 

Eukleides’in açıklamalarını temel alan el-Kindî (801- 873) de ışığın gözden çıktığını savunur. 

Bu kuram çok açık olarak Đbnü'l-Heysem tarafından çürütülmüş ve ışık kaynağının göz değil, 

nesne olduğu açıkça kanıtlanmıştır.10 Kemâlüddîn el-Fârisî’nin de bu anlamda ışığın nesneden 

geldiğini benimsediği ve Đbnü'l-Heysem’in görüşlerinin takipçisi olduğunu anlamaktayız. 

Işık ve yayılımı konusunda açıklamalarda bulunan Kemâlüddîn el-Fârisî, daha sonra 

saydam cisimlerin göksel ve göksel olmayan diye iki kısma ayrıldığını, göksel olanların tek bir 

tür olduğunu, çünkü bunların tek bir töz olduğunu ileri sürer. Buna karşılık, göksel olmayanların 

ise üç kısımdan oluştuğunu, birincisinin hava, ikincisinin su, üçüncüsünün de cam ve billur gibi 

saydam taşlar olduğunu, aynı zamanda göksel olanları hariç, bu saydam nesne türlerinin her 

birinin de çeşitlerinin bulunduğunu belirtir. Örneğin, bir saydam türü olan hava, eğer duman, sis 

veya toz parçalarıyla karışmış ise kesif (galiz), atmosferin üst kısmında bulunan bir hava ise 

ince (latif) nitelikli olabilir. Benzer şekilde diğer bir saydam türü olan su da buhar gibi ince ya 

da boya türünden bir şeyle karışmış akarsu gibi kesif de olabilir. 

Açıklamalarını bir bütün olarak incelediğimizde, Kemâlüddîn el-Fârisî’nin, Đbnü'l-

Heysem’in görüşlerini burada yinelemenin ötesine geçemediğini açıkça görmekteyiz. 

 

b. Doğrudan Görme 

 

Yukarıda Kemâlüddîn el-Fârisî'nin ışık kaynağı olarak nesneyi gördüğü ve görmeye de 

nesneden gelen bu ışınların yol açtığını kabul ettiği vurgulanmışt. O kitabının ilk kısmının 

üçüncü bölümünde, Đbnü’l-Heysem'den yaptığı alıntıya dayanarak, gözün, kendinden ışıklı ya 

                                                      
9 Tenkih, s. 542. 
10 Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar için bkz. Topdemir, Hüseyin Gazi, "Đbnü’l Heysem’in Optik 
Araştırmaları", Bilim ve Felsefe Metinleri, Cilt I, Sayı 1, 1992, ss. 67-84.  
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da ışıklandırılmış nesneden ışık gelmediği sürece hiçbir şeyi algılayamayacağını11 açıkça 

belirtmektedir. Burada dikkatimizi çeken ilk şey, onun da öncülerinde olduğu gibi, nesneleri ışık 

kaynağı (mudî) olanlar ve ışıklandırılmış (munîr) olanlar olmak üzere ikiye ayırmış olmasıdır. 

Aslında bu ayırım Đslâm Dünyası'nda ışık konusuna getirilen pek çok yenilikten biridir. Örneğin 

Đbn Sînâ konuyu incelerken kendinden ışıklı nesneler için mudî ve bir ışık kaynağı tarafından 

aydınlatılmış olanlar için de mustanîr terimlerini kullanmıştır. Bunlara karşılık olmak üzere de 

mudî'nin yaydığı ışık için dav (diya), bunun nesnelerde yarattığı ışık için de nûr kelimesini 

kullanmıştır. Bu ayırım çeviri yoluyla Batı’ya da geçmiş ve 13. yüzyıldan itibaren, bu ayırıma 

karşılık olmak üzere getirilen lux ve lumen sözcükleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmış, bu 

iki sözcük arasındaki ayırım Kepler zamanına, yani 17. yüzyıla kadar devam etmiştir.12 

Kemâlüddîn el-Fârisî yalnızca nesneleri ışıklı olup olmamalarına göre ayırmak 

bakımından öncülerinin izlediği yolu izlemekle kalmamış, aynı zamanda ışığın yayılımının 

açıklanmasında da Đbnü’l-Heysem'in görüşlerini tekrar etmekle yetinmiştir. Örneğin, Tenkih el-

Menâzır'ın yine üçüncü bölümünün birinci maddesinde, şunları belirtmektedir: Kendinden ışıklı 

her bir nesnenin ışığı karşısında bulunan her bir opak nesnenin üzerinde parlar.13 Aynı 

bölümün ikinci maddesinde ise ışığın yayılımını betimlemekte ve ışığın yayılımı, ortamın 

saydam olması koşuluyla, doğrusal çizgilerde olur14 demektedir.  

Kemâlüddîn el-Fârisî aynı bölümün üçüncü maddesinde ise yine Đbnü’l-Heysem'in 

ayrıntılı olarak tartıştığı ışık kaynağının yaydığı ışıkla aydınlanmanın yeğinliği arasındaki ilişki, 

yani Fotometri konusunu ele almıştır. Ona göre, tıpkı Đbnü’l-Heysem'de olduğu gibi, kendinden 

ışıklı her cisimde, o cisimdeki her parçada ışık yayılır. Ancak, cismin bütününden çıkan 

yayılım, tek bir parçasından çıkan yayılımdan daha kuvvetli olur.15 Burada Fotometrinin temel 

yasasına bir yaklaşım olmasına karşın, bu yasanın tam ifadesi gerçekleştirilememiştir. Sadece 

ışık kaynağının yoğunluğu dikkate alınmış aydınlanmayla uzaklık arasındaki ilişki, tıpkı Đbnü’l-

Heysem'de olduğu gibi, ele alınmamıştır. 

Diğer taraftan, kendinden ışıklı nesnelerin yaydığı ışığa birincil ışık adını veren 

Kemâlüddîn el-Fârisî, ışıkla görme arasındaki ilişkiyi de yine Đbnü’l-Heysem'in getirdiği 

yaklaşım çerçevesinde ele almakta ve nesneden ışık gelmediği, ya da nesne üzerine ışık 

düşmediği sürece, nesnenin gözle algılanamayacağını belirtmektedir. 
                                                      
11 Tenkih, s. 19 
12 Aydın Sayılı, “Đbn Sîna'da Işık, Görme ve Gökkuşağı”, Đbn Sîna Doğumunun Bininci Yılı Armağanı, 
T.T.K., Ankara 1984,  s. 212. 
13 Tenkih,  s. 24. 
14 Tenkih, s. 24. 
15 Tenkih, s. 21. 
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Kemâlüddîn el-Fârisî görmenin koşullarını ise özetle şöyle açıklamaktadır.  

1. Göz ile nesne arasında belirli bir mesafe olmazsa, algı olmaz. 

2. Nesneler ışıklı olmadıkça ya da ışıklandırılmadıkça algılanamazlar.  

3. Algılanmanın diğer bir koşulu da miktara sahip olmaktır. Miktarı olmayan şey 

algılanamaz. Miktarın algılanması da algılayan gözün algı kuvvetine bağlı olarak değişir. 

4. Opak nesneler görülür, salt saydam olanlar ise görünmezler.   

5. Parlak renkli nesneler diğerlerine göre daha kolay ve çabuk görülürler. 

Sıralanan bu maddelerin dikkatimizi çeken ilk yönü, hemen tamamının, aynı zamanda 

görmede söz konusu olan perspektif kurallarını da tanımlamakta olmasıdır. Bu ise Đbnü’l-

Heysem'in kendinden sonraki dönemler için optik biliminin gündemini nasıl etkin bir biçimde 

belirlediğini göstermesi bakımından ilginçtir. Çünkü bu konu çok ayrıntılı olarak ilk kez Đbnü’l-

Heysem tarafından işlenmiştir. Ayrıca Đbnü’l-Heysem çok ayrıntılı ve hemen bütün optik 

konularını bir bütünsellik içerisinde optik bilimine dahil etmiş ve ele aldığı fiziksel incelemeyi, 

geliştirdiği geometrik kurgulamanın (construction) yanında düzenlediği başarılı deneylerle 

birleştirerek optikte çok başarılı olmuş ve pek çok yanlış eğilimi, bir daha geri dönülemeyecek 

şekilde ortadan kaldırmıştır. Öyle ki, kendisine kadar gelen dönemde sıklıkla tartışılan konu 

ışığın kaynağı ve hedefi meselesiydi; ve bir grup bilim adamı ışık kaynağı olarak gözü, diğer bir 

grupta nesneyi görmekteydi. Oysa Đbnü’l-Heysem ile birlikte artık ışığın kaynağı ve hedefi 

problemi sorun olmaktan çıkmış ve ışık kaynağının nesne olduğu kesinlikle kanıtlanmıştır. 

Nitekim Kemâlüddîn el-Fârisî'de, Đbnü’l-Heysem öncesi dönemdeki tartışmalar yerini, ışığın 

fiziksel anlamda mahiyetini anlamaya yönelik tartışmalara bırakmış ve bu anlamda mudî ve 

mustadî, yani ışık saçan nesnenin ışığıyla, ışıklandırılmış nesnenin saçtığı ışığın mahiyetini 

anlamak ön plana çıkmıştır. Nitekim yukarıda bu kavramların çeviri yoluyla Batı’ya geçtiğini ve 

uzun bir dönem boyunca batılı bilim adamlarının da gündemini belirlediğini vurgulamıştık. 

Burada üzerinde durulması gereken bir konu daha kaldı. O da Đbnü’l-Heysem'in Batı’da 

bu kadar etkili olmasında optikte sağlamış olduğu başarının yanında, Batı’nın uğramış olduğu 

karanlıkta çıkmak için, Đslâm Dünyası'nda başlattığı yoğun çeviri faaliyetlerinin tam ortasında 

bulunmasının da bunda ayrıca etkili olduğudur. 

 

c. Yansıma 

 

Kemâlüddîn el-Fârisî catoptrics yani ışığın aynalarda uğradığı değişimlerin ele alındığı 

yansıma konusuna kitabının birinci cildinin dördüncü bölümünü ayırmıştır. Burada o çok kısa 

bir giriş yaptıktan sonra, konuyla ilgili olarak şunları yazar: “Gözün aynada algıladığı nesnenin 
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ikincil suretleri, doğrudan görmede algıladığı suretler gibi değildir. Çünkü göz doğrudan 

görmede, nesneyle karşı karşıya bulunduğu her konumda nesneyi doğrudan algılarken, yansıma 

da ise belirli konumlarda algılar.16 ... Doğrudan görmede göz nesneyi o nesneden kendisine 

gelen ışıkla algılar. Aynı şey yansımayla oluşan görme içinde geçerlidir. Eğer nesnenin sureti 

yansımayla göze gelirse, göz onu algılar.”17 

Kemâlüddîn el-Fârisî, kitabının birinci cildinin beşinci bölümünde ise yansımaya bağlı 

olarak oluşan algının nitelikleri üzerinde durur. Burada savunduğu temel fikirler şunlardır:  

“Bilindi ği gibi, ışıklı nesnelerin her bir noktasında, karşısında bulunan bütün yönlere 

doğru yayıldığı açıklanmıştı. Eğer bu yayılan ışıklar parlak bir yüzeye ulaşırlarsa, yansımaya 

özgü çizgilerle yansırlar; ve bu durumda tepesi o nesnede [ışıklı nesnede] ve tabanı da ayna 

yüzeyinde olan bir koni oluşur. Daha sonra bu yüzeyden çıkan ışık da çevresindeki diğer 

nesnelere ulaşır. Eğer düştüğü yerde opak bir nesne varsa, o nesneyi de aydınlatmış olur; ve 

onun yüzeyine düşen bu ışık da yansır. Ancak bu yansıyan ışık opak nesnenin rengini de taşır. ... 

Yansımaya bağlı olarak ortaya çıkan görme de, yansıyan bu ışınlarla göze gelen suretlerle 

oluşur. ... Işıklı nesneden çıkan ışığın koni oluşturması gibi, yansıyan ışık da koni oluşturur.”18 

Bu alıntıda dikkat çeken en önemli yön, Kemâlüddîn el-Fârisî'nin, yansımayla ortaya 

çıkan görmenin de geometrik çizimleme yoluyla 

gösterilebileceğini ve ışığın ard arda defalarca yansımaya 

uğratılabileceğini savlamasıdır. Bu sav, özgün olmamakla 

birlikte, Đslâm Dünyası’nda daha önce başlatılan seviyeli 

çalışmaların hâlâ bütün canlılığı ve görkemiyle devam 

etmekte olduğunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir. 

Daha sonra Kemâlüddîn el-Fârisî, düz, çukur, tümsek, 

çukur silindirik, tümsek silindirik, çukur konik ve tümsek 

konik aynalarda [7 tane], yansımayı uygulamalı olarak ele 

almış ve görüntü oluşumlarını, her ayna için ayrı ayrı, çizimle 

göstermiştir. Onun düzlem aynada sunduğu kanıtlama şöyledir: 

DCE→yansıma kesiti, (ayna); B→göz; HC→Normal; A→Nesne; R→A'nın görüntüsü; 

CH ⊥ DCE, AE ⊥ E, RE ⊥ E, AE ⊥ RE'dir. 

∠BCH = ∠ACH 

∠BCD = ∠ACE CH // AE 
                                                      
16 Tenkih, Cilt 1, s. 384. 
17 Tenkih, Cilt 1, s. 387. 
18 Tenkih, Cilt 1, ss. 387-389. 

R  Görüntü
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 Gelen
Işın

Yansıyan
Işın

 
Şekil 1: Kemâlüddîn el-Fârisî’nin 
düzlem aynada yansıma kanununu 
kanıtlaması. 
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Kemâlüddîn el-Fârisî 'ye göre, A'dan C'ye yani yansıma noktasına gelen ışın [AC], 

oradan geldiği açıya eşit bir açıyla yansır [CB]. A'nın görüntüsü de R'de ortaya çıkar. Çünkü, 

düzlem aynada görüntü düz, aslına eşit ve aynanın içine gömülmüş gibi görünür. Yani görüntü, 

yansıyan ışın çizgisinin aynanın içine doğru uzatılması ve onu gözden gelen çizginin kestiği 

noktada ortaya çıkar. Görüntü asla BC doğrusunun dışında olamaz.19 

Bütün bunlardan çıkarılabilecek sonuç şudur: Kemâlüddîn el-Fârisî'nin verdiği bilgilerin 

tümü doğrudur ve hemen hepsi kendisinden önce Antikçağ'da ve Đslâm Dünyası'nda ortaya 

konulmuş bilgilerdir. Ancak anlatım çok büyük oranda ayrıntı kazanmıştır. Örneğin her aynada 

yansıma kanunu ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Fakat tamamıyla yeni olan bir katkı söz konusu 

değildir. Bu da çok doğal görünmektedir. Çünkü, yansıma optiği çok kolay ve çabuk gelişen bir 

optik dalıdır ve bu nedenle gelişmesini erken tamamlayabilmiştir. Nitekim daha sonraki 

dönemlerde Batı Dünyası’nda ortaya konulan gelişmeler incelendiğinde de bu açıkça 

görülebilir. 

 

d. Kırılma 

 

Kemâlüddîn el-Fârisî, Đbnü’l-Heysem'in Kitâb el-Menâzır'ına koşut olarak, Tenkih el-

Menâzır'ın yedinci makalesini20 kırılmaya, yani kendi deyimiyle saydam ortamların ötesinde 

bulunan nesneleri gözün algılamasıyla oluşan görme konusuna ayırmıştır.21 

Konu burada yedi bölüm halinde ele alınmıştır. 1. bölüm makalenin girişidir. 2. bölüm 

ışığın saydam nesnelere [ya da ortamlara] doğrusal çizgilerde nüfuz etmesi ve ortamın 

                                                      
19 Kemâlüddîn el-Fârisî, bu kanıtlamayı, örneğin tümsek ayna için gerçekleştirirken de, aynı kuralın, yani 
görüntünün gözden aynaya çizilen dikme üzerinde olduğunu belirtmektedir. Bkz. Tenkih, Cilt 1, s. 441. 
Verdiği çizim şöyledir: 

N

K T

C RH

R

A

H

B

L

 
Bu çizime dayanarak bunu kanıtlamak olanaklıdır. Burada, A → nesne, B → göz, C → yansıma 
noktasıdır. A’dan gelen ışın, C noktasında ayna yüzeyine değecek ve yansıma kanunu gereği B’ye, yani 
göze yansıyacaktır. A’nın görüntüsü de gözden ayna yüzeyine çizilen dikmeyi, nesneden ayna yüzeyine 
indirilen dikmenin kestiği noktada, yani R’de ortaya çıkacaktır. 
20 Đbnü’l-Heysem'in kitabı da yedi kitaptan oluşmaktadır ve o da yedinci kitabını kırılma konusuna 
ayırmıştır.  
21 Tenkih, Cilt 2, s. 112. 
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saydamlığına bağlı olarak eğimlenmesi yani kırılması, 3. bölüm böylesi ortamlarda kırılan ışığın 

nitelikleri, 4. bölüm saydam ortamların gerisinde bulunan nesneleri gözün algılaması, 5. bölüm 

görüntü, 6. bölüm gözün kırılmayla algıladığı nesnelerin nitelikleri, 7. bölüm ise kırılmadan 

dolayı oluşan görme kusurları konularına ayrılmıştır.22 

Giriş bölümünde diğer altı bölümün konularını açıklayan Kemâlüddîn el-Fârisî, birinci 

bölümde ise genelde görmenin üç şekilde gerçekleşebildiğini belirtmektedir. Buna göre; 1. 

doğrudan görme, 2. yansıma aracılığıyla görme, ve 3. saydam bir ortamın gerisinde bulunan 

nesnenin, ortamın saydamlığından dolayı ortaya çıkan kırılma aracılığıyla görülmesi.23 

Đkinci bölümde ise, ışığın saydam ortama doğrusal çizgilerde nüfuz etmesi ve ortamın 

saydamlığından dolayı da kırılmaya uğraması tartışılmaktadır. Burada Kemâlüddîn el-Fârisî 

konuyu beş aşamada incelemiştir. Buna göre; 

1. Işığın nüfuz ettiği saydam ortamlar şunlardır: 

a) Hava 

b) Su 

c) Cam 

d) Saydam taşlar (değerli taşlar/camlar)24 

2. Işık saydam ortam tarafından eğimlendirilirse, ki bu ortam düzlem ya da küresel 

yüzeyli olabilir, bu durumda o ortam içerisinde, ilk doğrultusunda sapan ışın diğer bir doğrultu 

boyunca yol alır. Öyle ki geliş hattını da çevreleyen bir hat boyunca ve belirli bir açıyla, yani 

kırılma açısıyla devam eder.25 

3. Işığın ortamın üzerinde düştüğü yerden bir dikme çıktığını ve ışığın başlangıç ve 

düşme (bitiş) noktalarından geçen düzlem yüzeyin de ortamın yüzeyine dik olduğunu 

varsayalım; bu durumda o noktada çıktığı varsayılan dikme aynı zamanda ışığın kırıldığı hat 

olur. Kemâlüddîn el-Fârisî burada ayrıca bir bilgi olarak da ışığın düştüğü yüzeyin parlak 

olması halinde, o yüzeyden aynı zamanda ışığın yansıyacağını ve bundan dolayı da kırılma 

yüzeyinin bir yansıma yüzeyi haline geleceğini de belirtmektedir.26 

 4. Işığın girdiği ortam az yoğunsa ışık Normalden öteye ve çok yoğunsa Normale doğru 

kırılır.27 

                                                      
22 Tenkih, Cilt 2, s. 112. 
23 Tenkih, Cilt 2, s. 112. 
24 Tenkih, Cilt 2, s. 112. 
25 Tenkih, Cilt 2, s. 112-113. 
26 Tenkih, Cilt 2, ss. 113-114.  
27 Tenkih, Cilt 2, s. 114. 
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5. Kırılma açısı, ışığın düştüğü ortamın niteliğine göre, geliş açısından ya büyük ya da 

daha küçük olur. Yani ışık az yoğuna giriyorsa, kırılma açısı daha büyük, tersi durumdaysa daha 

küçük olur.28 

Böylece ışığın ortam farklıklarında uğradığı değişimleri ana çizgileriyle tanımlayan 

Kemâlüddîn el-Fârisî, bundan sonra oluşturduğu bir araçla çeşitli ortamlar için deneyler 

yapmıştır. Deneyini aynı zamanda küresel ve düzlem yüzeyli nesnelerde de yaparak 

ayrıntılandırmıştır.  

Daha sonra "Bütün Amaçlarda Kanıtlamanın Tamamlanması" başlığını verdiği bir 

paragrafta, Güneş ışığının ister doğrudan isterse ışıklandırılmış nesneden gelsin, ve ister 

kuvvetli ister zayıf olsun, doğrusal çizgilerde yol aldığını ve ilineksel ışıkla da kırılma 

konusunun incelenebileceğini belirtmektedir.29 

“Amaca Ek” adını verdiği kısa bölümde de daha önce ışığın ışıklı nesnenin üzerindeki 

her noktadan karşısındaki her yöne doğru, doğrusal çizgilerde yayıldığını belirttiğini söz konusu 

edip, bu ışınların, eğer saydam ortama dik olarak girerlerse aynı doğrultuda, eğimli gelirlerse 

ortama bağlı olarak sapmaya uğrayacağını belirtmektedir.30 

Ayrıca Kemâlüddîn el-Fârisî'ye göre eğer ışık algılanamayacak kadar çok hızlı bir 

hareketle saydam cisme nüfuz ederse, ortamın yoğunluğu hareketi engelleyecektir. Aynı 

zamanda az yoğundaki hareket çok yoğundaki hareketten daha kolaydır. Başka bir deyişle çok 

yoğun cisim [ortam] ışığı az yoğun cisimden daha çok engeller.31 

Böylece ışığın hızının sonsuz değil, yalnızca algılanamayacak kadar çok hızlı olduğunu 

belirten Kemâlüddîn el-Fârisî, üçüncü bölümde ise, saydam ortamda kırılmaya uğrayan ışığın 

niteliklerini tartışmaktadır. Konuyu yedi alt bölümde ele alınmıştır. 

1. Burada Kemâlüddîn el-Fârisî kırılma açılarının miktarlarının, geliş açılarına bağlı 

olarak değiştiğini belirtir.32 Açıklamalarının devamında şu şekli (Şekil 2) verir ve şu orantıları 

yazar. 

∠TBK ve ∠LHM kırılma açılarıdır.  

∠AHH >∠ABR;  

∠ARS=∠AHH > ∠ABR;  

∠LHM > ∠TBK. 

                                                      
28 Tenkih, Cilt 2, ss. 114-115. 
29 Tenkih, Cilt 2, s. 129. 
30 Tenkih, Cilt 2, s. 129. 
31 Tenkih, Cilt 2, ss. 130-131. 
32 Tenkih, Cilt 2, s. 133. 
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2. Đkinci maddede ise bu açıların birbirlerine olan oranları verilmiştir. Şöyle ki:  

∠LHM/∠AHH > ∠TBK/∠ABR 

3. Kemâlüddîn el-Fârisî, üçüncü alt bölümde ise bu 

açıların birbirlerine olan farklarını belirtmiştir. Buna göre; 

∠LHM'nın ∠TBK'dan farkı ∠AHH'nın ∠ABR'na olan 

farkından daha azdır. Yani,  

∠LHM-∠TBK < ∠AHH-∠ABR'dir. 

4. Dördüncü maddede ise bakiyelerin farkını ele almıştır. 

Buna göre ∠AHH-∠LHM=∠MHA > ∠ABR-∠TBK=∠KBS'dir.  

5. Burada ise daha yoğun ortamdaki kırılma açıları 

üzerinde durmaktadır. Buna göre ∠KBT daima geliş açısının 

(yani ABR) yarısından daha azdır.  

∠KBT < ∠ABR/2 

6. Altıncı maddede ise az yoğun ortamdaki kırılma açıları üzerinde durmaktadır. Buna 

göre az yoğundaki kırılma açısı iki açının toplamının yarısından daha azdır.  

 ∠TBN < ∠ABR/2 

7. Yedinci kısımda ise şu prensibi ortaya koyar: Ortamdaki az yoğun cisimdeki geliş 

açısının kırılma açısı, eğer ikinci durumdaki geliş açısı birinci durumdaki geliş açısının bakiyesi 

kadar ise, birinci durumun yer aldığı ortamdaki geliş açısının gerektirdiği kadardır.33 

Bundan sonra Kemâlüddîn el-Fârisî kırılmanın camdan havaya geçme durumunda 

olduğunda açığa çıkan kırılma açılarının miktarları üzerinde durmuştur. Ona göre, camdaki geliş 

açısı havadaki bakiye kadar olduğunda, camdan havaya geçerken oluşan kırılma havadan cama 

geçme durumunda oluşan kırılma açısının miktarı kadar olur.34 

Dördüncü bölümde ise Kemâlüddîn el-Fârisî, saydam ortamın gerisinde bulunan gözün 

nesneleri algılaması konusunu tartışmaktadır. Burada söz konusu edilen nesne Normale eğimli 

olarak bulunan nesnedir. Kemâlüddîn el-Fârisî'nin getirdiği temel savunmalar şunlardır. Böyle 

bir durumda göz algıladığı nesneyi aynı zamanda rengiyle de algılar. Göz farklı bir ortam 

içerisinde bulunan bir nesneyi ya doğrusal ya da eğimli olarak algılar. Birinci durumdaki görme 

doğrudan görme, diğerinde ise kırılmayla oluşan görme söz konusudur.35 Doğrudan yayılan 

                                                      
33 Tenkih, Cilt 2, ss. 133-134. 
34 Tenkih, Cilt 2, s. 139 
35 Tenkih, Cilt 2, s. 140. 
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ışıkta olduğu gibi, kırılmada söz konusu olan ışıkta bir koni oluşturur. Bu koninin tabanı kırılma 

yüzeyinde, tepesi de gözde bulunur.36 

Beşinci bölümü de görüntü konusuna ayıran Kemâlüddîn el-Fârisî'nin burada 

savunduğu temel fikirler ise şunlardır:  

1. Görüntü, gözün saydam bir ortamın gerisinde bulunan nesneden algıladığı surettir. 

Eğer göz, ortamın yüzeyine inen dikmeye eğimliyse, bu durumda gözün algıladığı nesnenin 

kendisi değil, suretidir. Bu surete görüntü [hayâl] denir. Gerçekte nesne göz doğrultusunda 

değildir. Kırılmayla onun konumu değişmiştir. Ancak gözlemci nesneyi bir doğrultu üzerinde 

algılar ve kırılmayı fark etmez.37 

2. Nesnenin her noktasının görüntüsü, ortamın yüzeyindeki bu noktanın dışındaki dikme 

ve kırılma konumuna uzayan ışın hattı arasında kalan ortak kesit üzerindedir (Şekil 3).38 Yani 

Normal ve gelen ışının kırılma yüzeyi üzerine düştüğü nokta 

arasında yer alır. Burada;  

A= göz; B= nesne; DC= kırılma kesiti; DC ⊥ DB; 

AC ⊥ DC'dir. 

Buna göre, eğer B nesnesinin bulunduğu ortam 

gözün bulunduğu ortamdan az yoğunsa, bu durumda AB ışını 

H noktasında yüzeye ulaşacak ve Normalden öteye doğru 

kırılmaya uğrayacaktır. Aksi durumda ise Normale doğru 

kırılacaktır. Birinci durumda nesne gerçek konumunun 

üstünde, yani R'de, ikinci durumda ise gerçek konumunun 

altında, yani K'da bulunacaktır. Ancak her iki durumda da görüntü noktaları Normal ve gelen 

ışın çizgisinin sınırladığı alanda bulunacaktır.  

3. Gözün karşısında bulunan her ortamın yüzeyi, ya düz, ya dairesel ya da küreseldir; ve 

göz bu ortamların gerisinde bulunan her noktayı kırılmayla algılar.39 

Kemâlüddîn el-Fârisî'nin bu temel belirlemeleri bize Đbnü’l-Heysem'in oluşturduğu yeni 

optik geleneğin 14. yüzyılda ne denli etkin olduğunu göstermesi bakımından oldukça ilginçtir. 

Çünkü yukarıdaki sayfalarda Kemâlüddîn el-Fârisî'nin, Đbnü’l-Heysem'in temel argümanlarına 

hiç bir köklü katkı yapamadığı açıkça gösterilmektedir. Böylece Kemâlüddîn el-Fârisî'nin de 

                                                      
36 Tenkih, Cilt 2, ss, 149-150. 
37 Tenkih, Cilt 2, ss. 157-158.  
38 Tenkih, Cilt 2, ss. 158-159.  
39 Tenkih, Cilt 2, s. 164.  
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kırılmanın ikinci temel kanununa yani bugünkü söylemiyle sinüs kanununa ulaşamadığı 

anlaşılmaktadır.  

Böylece ulaştığı sonuçlar bakımından Đbnü’l-Heysem'i aşamamış olan Kemâlüddîn el-

Fârisî aynı zamanda konuların ele alınış tarzı bakımından da Đbnü’l-Heysem'i adım adım 

izlemiştir. Örneğin, o da kırılma deneylerini iki temel üzerine oturtmuştur. Bunlardan birisi 

düzlem yüzeyli ortamlarda oluşan kırılma ve diğeri de eğri yüzeyli ortamlarda oluşan kırılma. 

Bu ikinci tip kırılma incelemelerinin tarihsel önemi çok büyüktür. Optik tarihine yakan küreler 

(burning glass) olarak geçen bu konu da yine Đbnü’l-Heysem tarafından ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. Ancak konunun hak ettiği çizgiye gelmesi Kemâlüddîn el-Fârisî'nin çalışmalarıyla 

gerçekleşmiştir. Çünkü Kemâlüddîn el-Fârisî bu konudaki verileri gökkuşağının oluşumunun 

doğru olarak açıklanmasında kullanmış ve başarılı da olmuştur.40 Ancak bir bütün olarak ele 

alındığında Kemâlüddîn el-Fârisî'nin kırılma konusunda kendisinden önce ortaya konulan 

bilgileri aşan bir düzeye ulaşamadığı açıkça görülmektedir. 

 

e. Gökkuşağının Oluşumu 

 

Kemâlüddîn el-Fârisî, seçkin eseri Tenkih el-Menâzır’da “yakan küreler” üzerine yaptığı 

incelemelerden elde ettiği sonuçlara 

dayanarak gökkuşağını açıklamaya 

çalışmıştır. Bu incelemesinin 

başlangıcında, “Parlak saydam küre 

aracılığıyla suretlerin elde edilmesinin dört şekli vardır” 

diyerek, ışık ışınlarının cam kürelerde uğradığı değişimleri 

başarılı bir şekilde belirleyen Kemâlüddîn el-Fârisî, Güneş’ten 

çıkan ışık ışınlarının bir yansıma ya da kırılma yüzeyiyle 

karşılaştıklarında, yansıyarak ya da kırılarak bir başka noktaya 

ulaştıklarını belirtir. Ona göre, eğer bu noktada da bir yansıma 

ya da kırılma yüzeyi var ise, o zaman ışınlar tekrar yansıyacak 

(Şekil 4) ya da kırılacaktır (Şekil 5). Bu süreç pek çok kez bu 

şekilde yinelenebilir ve süreçte ışığın niteliği (mahiyet) 

                                                      
40 Kemâlüddîn el-Fârisî'nin Yakan Küreler le ilgili çalışması tarafımızdan Yüksek Lisans Tezi olarak 
incelenmiştir. Bkz. Hüseyin Gazi Topdemir, Kemâlüddîn el-Fârisî'nin, Đbnü’l-Heysem'in Kitâb el-
Menâzır adlı Optik Kitabına Yazdığı Açıklamanın Yakan Kürelerdeki Kırılmaya ait Bölümünün Çevirisi 
ve Đncelenmesi, 1988, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). 
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değişmez, söz konusu olan hep aynı ışındır.41 

Ayrıntısının gözlem ve deney aracılığıyla elde edildiği anlaşılan ışığın doğasına yönelik 

bu önemli belirlemesinden sonra, Kemâlüddîn el-Fârisî, bir ışık kaynağından çıkan ışık 

ışınlarının “saydam küre”de izlediği yolları belirlemeye çalışmıştır. Bu belirlemesine göre, 

ışınlar küreye belirli açılarla gelmektedirler ve içlerinde küre eksenine uzak olanları ekseni 

yakın bir noktada, yakın olanları da, uzak bir noktada kesmektedirler ve kesişme tamamen küre 

dışında olmaktadır. Aynı zamanda küreye sağ taraftan nüfuz eden ışınlar sol tarafa, sol taraftan 

nüfuz edenler de sağ tarafa sapmaktadırlar (Şekil 6). Kemâlüddîn el-Fârisî, deneyden elde ettiği 

bu bilgilerin yardımıyla, küreye giren her bir ışının kaç yansımaya ve kaç kırılmaya uğradığını 

belirlemiştir. Buna göre, sırasıyla, ışınlar yalnızca iki kırılmaya, iki kırılma ve bir yansımaya, 

iki kırılma ve iki yansımaya uğramaktadırlar.42 

Kemâlüddîn el-Fârisî’nin bütünüyle doğru olan bu betimlemelerini, vermiş olduğu şekil 

üzerinde (Şekil 6) yapacağımız yalınlaştırmalarla daha açık kılabiliriz. Örneğin LD ışını D 

noktasından saydam küreye nüfuz edecek, kürenin 

ışının geldiği ortamdan daha yoğun olması nedeniyle 

de “kırılmaya” uğrayacaktır. Küre içerisinde DE 

yolunu izleyecek olan ışın E noktasında küreyi terk 

edecektir. Yeni ortam küreden daha az yoğun olduğu 

için “tekrar kırılmaya” uğrayacaktır (Đki kırılma, 

Şekil 7). 

E noktasına gelen ışının tümü aslında küreyi 

terk etmez. Çünkü bir tür çukur ayna görevi gören 

kürenin, yani yağmur damlasının iç kısmı ışının bir 

miktarını yansıtacaktır. Bu durumda E noktasında bir 

kısım ışın küreyi terk ederek kırılmaya uğrarken, bir 

kısmı da küre içerisinde EM yolu boyunca” 

yansımaya” uğrayarak M noktasına gelir ve aynı 

nedenlerden dolayı küreyi terk ederek kırılmaya uğrar 

(Đki kırılma ve bir yansıma, Şekil 8). 

Kürenin yoğunluğu her tarafında aynı olduğu için, M’ye gelen ışın da iki tür değişime 

uğrayacak, kürenin saydamlığından dolayı yansıyacak, yoğunluğundan dolayı da kırılmaya 

                                                      
41 Tenkih, Cilt 2, s. 303. 
42 Tenkih, Cilt 2, ss. 316-317. 
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uğrayacaktır. Bu kez küre içerisinde MV yolu boyunca yansıyacak ve M noktasında küreyi terk 

ederek kırılmaya uğrayacaktır (Đki kırılma ve iki yansıma, Şekil 9). 

Aslında M noktasına gelen ışın aynı doğa gereği tekrar kırılmaya ve yansımaya 

uğrayacaktır. Ancak ortaya çıkan pek çok yansıma ve kırılma sonucu iyice zayıflayacağı için, 

bu üçüncü yansıma ve kırılmayı belirlemek olanaklı olmaz. 

Kemâlüddîn el-Fârisî’nin yaptığı açıklamalardan elde ettiğimiz bu yalınlaştırmalara 

göre, Şekil 8’de betimlenen anlatım birincil gökkuşağının oluşumunun açıklamasıdır. Çünkü 

gerçekten de birincil gökkuşağı Güneş ışınlarının yağmur damlalarında iki kırılma ve bir 

yansımaya uğraması sonucu meydana gelmektedir. Şekil 9’da betimlenen anlatım ise iki kırılma 

ve iki yansıma sonucu meydana gelmesi dolayısıyla, ikincil gökkuşağının oluşumunun 

açıklamasıdır. Böylece Kemâlüddîn el-Fârisî’nin gökkuşağının 

oluşumunu bütünüyle doğru bir biçimde ve bugünkü anlamda 

açıklayabildiği anlaşılmaktadır. 

Ortaçağ optik biliminin olağanüstü başarılarından biri olan bu 

çalışmanın diğer bir şaşırtıcı yönü de yukarıda söz konusu edilen 

üçüncü yansıma ve kırılmayla ilgilidir. Bu belirleme üçüncü bir 

gökkuşağının aynı anda oluşup oluşmayacağı ve ikincil gökkuşağının 

renklerinin neden daha solgun olduğunun yanıtıyla ilgilidir. 

Daha önce Aristoteles ikincil 

gökkuşağının ilkinden daha soluk 

görünmesinin nedeninin daha uzakta ortaya 

çıkması olduğunu belirtmişti. Onun 

bütünüyle yanlış olan bu açıklamasına 

karşın, Kemâlüddîn el-Fârisî, bu durumun 

ışık ışınlarının uğradığı kırılma ve yansıma sayısıyla ilgili olduğunu 

doğru bir biçimde belirlemiş olmaktadır. Diğer taraftan Đbn Sînâ da 

üçüncü bir gökkuşağının oluşmasının olanaklı olabileceğini bildirmiş, 

ancak neden gözlemlenemediğine değinmemiştir. Oysa Kemâlüddîn 

el-Fârisî’nin bu belirlemesiyle, Đbn Sînâ’nın öngörüsü deneysel 

olarak açıklanmış olmaktadır: Işık ışınları çoklu yansıma ve kırılma 

sonucu zayıflar ve görünmez olurlar. 

Ortaçağ Đslâm Optiği’nin bu parlak başarısı, aynı dönemde 

şaşırtıcı bir benzerlikle Batı’da da yinelenmiştir. Bu başarıyı gösteren 

bilim adamı Freibergli Theodoric’tir (1250-1311). Theodoric, optik kitabının (De Iride) ikinci 
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kısmında şunları belirtmektedir: “Bir tek yağmur damlası üzerine ışınlar düştüğünde, 

gözlemcinin gözüne gelmeden önce iki kırılma ve bir yansımaya uğrarlar. Güneş ışığı su 

küresinin üst kısmına çarpar ve kırılarak kürenin içine girer. Arka içbükey yüzeye çarpar ve 

yansır. Daha sonra tekrar geldiği yüzeyden kırılarak çıkar ve gözümüze gelir”.43 

Bu alıntı Theodoric’in de problemi doğru bir biçimde açıklayabildiğini göstermektedir. 

Öyleyse bu eşzamanlı başarının nedeninin sorgulanması yerinde olur. Her iki kitabın (Tenkih el-

Menâzır ve De Iride) yazılış tarihleri yaklaşık 1304 ve 1310 yılları arasındadır. Şu halde 

birbirlerinden etkilenmiş olamazlar. O zaman bu eşzamanlı başarının altında yatan neden nedir? 

Bilindiği üzere 13. yüzyılın sonuna kadar gökkuşağının 

doğru olarak açıklanmasının gerçekleştirilememesine karşın, 

özellikle Đbnü’l-Heysem’in geometrik optikte sağlamış 

olduğu başarıya bağlı olarak, konuya ilişkin bilgi birikimi 

oldukça artmış ve problemin geometrik olarak ele 

alınabilmesi ve dolayısıyla da açıklanabilmesi olanak 

dahiline girmiştir. Eşzamanlı başarının nedeni de her iki 

bilim adamının çalışmalarını Đbnü’l-Heysem’den edindikleri 

bilgilere dayandırmalarıdır. Daha önce Tenkih el-Menâzır’ın, 

Kitâb el-Menâzır’ın yorumu olduğu belirtilmişti. 

Theodoric’te özellikle kırılma konusunda gereksinim 

duyduğu bilgileri, Kemâlüddîn el-Fârisî gibi, Kitâb el-

Menâzır’dan edindiğini kendi kitabı De Iride’de 

belirtmektedir.44 

Görüldüğü üzere gökkuşağının oluşumunun doğru olarak açıklanmasında Đbnü’l-

Heysem’in doğrudan katkısı büyük değildir. Ancak problemin incelenmesinde ve doğru olarak 

çözümlenmesinde tek kaynak olduğu açıkça anlaşılmaktadır.  

 

IV. Sonuç 

 

Bu karşılaştırmalı inceleme sonucunda, Kemâlüddîn el Fârîsî'nin, Đbnü'l-Heysem'in bilgi 

düzeyini kavramış olmasının yanında bazı optik olguların açıklanmasında onun yapamadığını 

da yaptığı açıkça ortaya çıkmıştır. Örneğin bütün çabasına rağmen, Đbnü'l-Heysem gökkuşağının 

oluşumunu doğru olarak açıklayamamıştı. Kemâlüddîn el-Fârîsî ise Đbnü'l-Heysem'in kavram ve 
                                                      
43 Boyer, ss. 114-115. 
44 Boyer, s. 125. 

Eksen

L

D

E
T

Gelen
ışın

Kırılan
ışın

Yansıyan
ışın

M
V

Yansıyan
ışınKırılan

ışın

ışın
Kırılan

 
Şekil 9 Işık Işınının Saydam Kürede Đki 
Kez Kırılması ve Đki Kez Yansıması 
(Đkincil Gökkuşağı) 



 20 

açıklamalarından hareketle gökkuşağını doğru olarak açıklamayı başarmıştır.45 Ancak bu 

başarısı yüzyılın başına kadar gün ışığına çıkamamıştır.46 Bunun nedenlerinden birisi çeviri 

döneminin gerisinde kalmış olmasıdır. Zaten Batı’da Đbnü'l-Heysem sonrası Đslâm optiği 

hakkında çok az şey bilinmektedir. Bunun nedeni de yine bu döneme ait yapıtların çeviri 

yoluyla aktarılamamış olmasıdır. Örneğin Kemâlüddîn el-Fârîsî'den genellikle hep Đbnü'l-

Heysem'in yorumcusu olarak bahsedilmekte, ancak başarılarının olup olmadığı söz konusu 

edilmemektedir. Buna karşılık Đbnü'l-Heysem'in en küçük risalesi bile pek çok araştırmaya konu 

edilmiştir. Bundan dolayı da, haklı olarak, tümünde olmasa bile pek çok optik konusunda 17. 

yüzyıla kadar etkili olmuştur. Bu etkinin en çok belirginleştiği dal ise görme optiğidir. Çünkü 

Kepler'in retinal görüntü kuramını dayandırdığı temel kavramların bir çoğunun kaynağı Đbnü'l-

Heysem'in görme kuramıdır. Örneğin bir nokta kaynaktan çıkan yayılım şeması Kepler'in görme 

kuramının en temel ilkelerinden biridir; ve bu kuramın temelini oluşturan probleme yani 

nesnedeki bir noktadan çıkan yayılımın gözde o noktanın karşılığı olan noktaya, başka bir 

deyişle nesne ve gözdeki görüntü noktalarının bire birlik karşılıklılı ğının çözümüne yönelik ilk 

açık anlatım da yine Đbnü'l-Heysem tarafından gerçekleştirilmi ştir.47 

Bütün bunlara karşın, yapıtı incelediğimizde şu önemli noktalar hemen dikkatimizi 

çekmektedir: 

Tenkih el-Menâzır, yapısı itibariyle Đslâm Dünyası’nda gerçekleştirilen yüksek düzeyli 

yapıtlar içerisinde en önemlilerinden biri olmakla birlikte, Đslâm uygarlığının parlak döneminin 

bitimine denk gelme şanssızlığı sonucu gereken etkiyi uzun yıllar gösterememiş ve ancak 

yüzyılımızın başlarında ünlü Alman çevirmen ve araştırmacıları Eilhard Wiedemann ve Joseph 

Würschmidt’in çevirileriyle tanınmaya başlamıştır. Ancak özü itibariyle bir şerh kitabı olması 

dolayısıyla Đslâm’ın hız kaybettiği ve durakladığı dönemlerde okutulduğunu düşünmek yanlış 

olmaz. Çünkü bütün Đslâm Dünyası’nda şerhlerin sıklıkla okunduğu bilinmektedir. 

                                                      
45 Kemâlüddîn el-Fârîsî'nin gökkuşağı açıklaması, benzer şekilde ve aynı dönemde batıda Theodoric 
(1250-1311) tarafından da gerçekleştirilmi ştir. Bu başarının altında yatan neden de yine Đbnü'l-Heysem'in 
yapıtının etkisidir. Bkz. Topdemir, 1990, ss. 490-491; Topdemir, 1992, ss. 110-111.  
46 Kemâlüddîn el-Fârîsî'nin tanınmasında yardımcı olan çalışmalardan bazıları şunlardır: Eilhard 
Wiedeman, "Über die Brechung des Lichtes in Kugeln nach ibn al Haitham und Kamâl al Dîn al Fârîsî", 
Sitzungsberichte der Physicalish-Medizinische Sozietat in Erlangen 42, 1910, ss. 15-58.; Eilhard 
Wiedeman, "Zur Optik von Kamâl al Dîn", Archiv für die Geschicte der Naturwissenschaften und der 
Technik, 111, 1910-12, ss. 161-177.; Mustafa Nazif, "Kamâl al-Dîn al-Fârîsî wa ba'd buhûthuhu fî ilm al-
Daw", the Egyptian Society for the History of Science yayınlarından, yayın no 2, Kahire, 1958, ss. 65-
100.; Roshdi Rashed, "Le Modéle de la Sphere Transparente et léxplication de l'arc -en- ciel: ibn al-
Haytham, al-Fârîsî", Revue d'histoire des Sciences et de leurs applications, 23, 1970, 109-140. 
47 Lindberg, 1976, s. 86. 
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Bunun dışında kendisinden sonra konuyla ilgili çalışmalarda da etkili olduğu 

anlaşılmıştır. Bu etkinin en belirgin olarak ortaya çıktığı kimse ünlü Türk astronomu 

Takîyüddîn b. Marûf’tur. Takîyüddîn, Kitâb Nûr-i Hadaka el-Ebsâr ve Nûr-i Hadîka el-Enzâr’ 

adlı optik kitabında bu konuya bir açıklık getirmektedir. Kitabının giriş (Mukaddime) 

bölümünde verdiği bilgilerden Kitâbu Nûr'un iki temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birisi 

Đbnü’l-Heysem'in Kitâb el-Menâzır'ı ve diğeri de Kemâlüddîn el-Fârisî'nin bu kitap üzerine 

kaleme aldığı şerh kitabı olan Tenkih el-Menâzır'dır.48 
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