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İslam medeniyetinde ilm-i menazır 
araştırmaları. IX. yüzyılda Grek ve Hele
nistik dönem eserlerinin tercümesiyle 
başladı; özellikle Öklid, Heran. Batlamyus, 
Theon gibi alimierin çalışmaları ilk yıllar
daki araştırmaların kavramlarını ve prob
lemlerini belirledi. Bu arada yavaş yavaş 
Arapça telif eserler de kaleme alınıyordu. 
Kusta b. Luka. Huneyn b. İshak. Ya'küb b. 
İshakel-Kindi ve İbnü'n-Nedim gibi mü
elliflerin ifadelerinden. ilm-i menazıra iliş
kin çalışmaların -göz bilimine (oftalmoloji) 
ait bazı bilgiler hariç- bu asrın başlarında 
tercüme ve araştırma faaliyetleriyle be
raber başladığını gösterir. İbn Luka ve 
Kindl'nin eserleri, ilm-i menazır araştır
malarında Öklid'in Op tika'sının yerini 
rahatlıkla tayin etmemizi sağlar. Buna 
göre söz konusu ilim dalı büyük oranda 
perspektif (özellikle göz yanılmaları). yan
sıma (ayna lar). yakıcı aynalar konularını ve 
bunların yanında güneş ışınları ile hale ve 
gök kuşağı gibi atmosfer olaylarının ge
ometri açısından incelenmesiyle ilgilen
mektedir. Bu konular. daha sonra Fara
bl'ninİJ:ışa'ü'l- 'ulUm'da dökümünü yap
tığı üzere ilm-i menazırın bölümleridir. 
Geometrik optik yanında, göz hekimleri
nin felsefi bilgilerin de ışığında ele aldık
ları görme teorilerini inceleyen tıbbi op
tikle bilhassa renkler üzerinde duran fi
ziki optik çalışmalarına da işaret edilme
lidir. Tıbbi ve fiziKi optik çalışmaları geo
metrik optiğin aksine VIII. yüzyıla kadar 
inen bir geçmişe sahiptir. X. yüzyıla ge
lindiğinde ise Öklid'in Optika'sı. Batlam
yus'a nisbet edilen Optik'in büyük bir kıs
mı, bu alanda Öklid öncesine ait önemli 
bilgiler içeren Heran'un Katoprik 'i (yan
sımalar). bir kısmı yalnız Arapça tercüme
leriyle günümüze ulaşan yakıcı aynalar 
konusundaki Grekçe eserlerin hemen he
men tamamı ile Anthemios. Didymus ve 
meçhul bir Yunanlı yazarın eserleri. Dioc
les'ten intihal edilmiş bir versiyon. Aris
to'nun Meteoroloji'si ile buna Olympi-
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odoros gibi yazarların kaleme aldıkları 
şerhler. Calinus'un göz anatomisi hakkın
daki tıbbi çalışmaları ve İskender Afrodi
sl'nin renkler üzerindeki araştırmalarını 
içeren felsefi optik eseri elden ele dolaşı
yordu. Optik eserlerinin yoğun tercüme 
faaliyetlerine konu teşkil etmesi sadece 
ilmi ve felsefi sebeplere dayanmamakta
d ır. Bunlar kadar önem taşıyan diğer bir 
sebep de Archimedes'in dillere destan ol
muş yakıcı aynaların savaş silahı niyetiy
le kullanılması fikrinin halife ve sultanlar 
nezdinde belirli bir itibar kazanmasıdır. 
Ayrıca katoprikteki konular. özellikle ışı

ğın kırılması ve yansıması. şehzadeleri 
eğlendirmek ve onlarda merak duygusu 
uyandırmak için de inceleniyordu. Tı bbi 

optik konusundaki VIII. yüzyıla kadar gi
den ve sonraları fizyolojik optik araştır
malarına da belirli oranlarda etkide bulu
nan çalışmalar ise İbn Maseveyh, Huneyn 
b. İshak. Kusta b. Luka ve Sabit b. Kurre 
gibi alimlerce yaygınlaştırıldı. 

İslam medeniyetindeki ilm-i menazır 
çalışmalarının ilk iki önemli ismi K usta b. 
Luka ve Ya'küb b. İshak el-Kindl'dir. Kay
naklarda İbn Luka'ya nisbet edilen eser 
yakıcı aynalar konusundadır ve İbnü'n
Nedim'in sandığı gibi Grekçe bir metnin 
tercümesi değildir. Ancak bu çalışma za
manımıza ulaşmamış. İbn Luka'nın kay
naklarda adı anılmayan aynı konuya ait 
başka bir telifi günümüze gelmiştir (aş. 
b k.). Ki ndi ise bu alanda on eser kaleme 
almıştır (ibnü'n-Nedim, s. 359-36!) ve 
bunlardan optiğe dair birinin Latince'si 
ile (Li b er de causis diversitatum aspectus 
[De Aspectibus [) yakıcı aynalara dair bir 
ve fizik optiğe dair iki çalışma zamanımı
za intikal etmiştir. Kusta b. Luka ve Kin
di'nin başlattıkları gerçek anlamdaki is
lam optik çalışmalarının ilk aşamada Ök
lid'in Optika'sı ile Katoprik'inin yer yer 
tashihi ve bazı noktalarının uygulamaya 
konulması şeklinde geliştiği söylenebilir. 
Arkasından Öklidci geleneğe Heran'un ya
kıcı aynalarla ilgili çalışmaları, daha ön
ceki katoprik araştırmaları ve Aristo ile 
öteki filozofların düşünceleri eklenir. Bu 
çerçevede Kusta b. Luka. günümüze ula
şan Kitôb ii 'ileli ma ya'riqu fi'l-mera
ya'l-muf:ır*a min i{ıtilafi'l-mend?-ır adlı 
eserinde (Meşhed Asitan-ı Kuds-i Rezevi 
Ktp ., nr. 392) önce optik biliminin tarifini 
verir, sonra da perspektifierin farklılığının 
tetkiki ve sebeplerinin tesbiti şeklinde ko
nusunu belirler. İbn Luka'ya göre Kindi'de 
de olduğu gibi ispatlı bilgi fizikle geomet
rinin terkibinde ortaya çıkar; böylece bu 
bilgi fizik ilminden d uyuma ait algıyı , ge-
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ometri ilminden de bu algıyı çizgilerle is
patı (temsi l etmeyi) alır. Bu tasawur, gö
rüntü n ün fizyolojisiyle geometrisini bir 
arada düşünmeye giden yolu açar. Bu ise 
İbnü'I -Heysem'in optik ilminde gerçek
leştirdiği reforma giden yolun çıkış nok
tasıdır. İbn Luka 'yı bu noktaya ulaştıran 
görme algısının fizik özellikleriyle ışınların 
geometrik yapısıdır ve bu ilkeden hare
ketle eserinde düz, çukur ve tümsek ay
n aları n optik özelliklerini incelemiştir. 
Kusta b. Luka'nın görme anlayışı Öklid 
ve Calinfıs kökenlidir. Görme. gözden çı
kan ve bakılan nesnenin üzerine düşen 
bir ışın tarafından meydana getirilir. ışı
nın geometrik formu ucu gözde, tabanı 
görünende olmak üzere koni şeklindedir; 
koni tabanı üzerine düşen ışınlar göz ta
rafından algılanır, düşmeyenler algılan

maz. İbn Luka böylece, formunu belirle
diği ışının bazı geometrik özelliklerini Ök
lid'e dayalı olarak ele alır. Calinüs'tan ha
reketle görme olayının fizyolojisini açıklar 
ve daha sonra da asıl üzerinde durmak 
istediği katoprike geçer. Burada yansı
ma kanununu inceler ve özellikle aynada 
algılanan nesnelerin açisal durumlarıyla 
ilgilenir. Bu arada Öklid öncesi katoprik 
bilgilerinden de istifadeyle aynalar konu
sunda yeni araştırmalara giri şir ve bu 
husustaki Öklidci anlayışı düzeltir. Onun 
yakıc ı aynalar konusuna yaptığı katkılar 
eseri zamanımıza gelmediği için tesbit 
edilemiyorsa da bunların çağdaşı Kindi'yi 
harekete geçirdiği bilinmektedir. 

Kin di öncelikle eskilerin ulaştığı bilgile
ri aktarma ve geliştirme. varsa hataları
nı d üzeitme anlayışından yola çıkarak ça
lışmalarına başlar. De aspectibus'ta ışı 
nın düz çizgi halinde yayılışına, gölgelerin 
oluşumuna ve Theon'unRecension'unun 
sonuç kısmına dayanarak ışığın delikler
den geçişini inceler. Özellikle gölge-ışık 
ilişkisini tahlil ederek silindir. koni ve ke
sik koni şeklindeki gölgelerin meydana 
gelişinde etkili olan geometrik şartları or
taya koyar; ulaştığı sonuçlardan hareket
le de ışınların düz çizgi halinde yayılışını 
temellendirerek görme teorisini yeniden 
ele alır. Grek atomcuları ile Eflatun'un gö
rüşlerini tek tek inceleyip eleştirir. Saf Ök
lidci geometrik bir teoriyi de benimseme
yen Kindi, bu noktada İbn Luka'ya benzer 
şekilde ışınların salt geometrik doğrular 
olmadığını, cisimle alakah bir biçimde 
fiziki özellikler taşıdığını belirtir. Cisim 
uzunluk, genişlik ve derinlik boyutlarına 
sahip olduğundan ışın da aralarında be
lirli mesafeler bulunan doğru çizgileri ta
kip etmez. Ancak Kindi ulaştığı bu sonuca 
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rağmen gözün her noktasından görüle
bilir bir koni çıkacağını kabul ederek algı 
farkını koninin değişik durum ve kısımla
rına göre açıklamaya çalışır; bunun için 
de bazan Öklid'e, bazan da Batlamyus'a 
uyar. Kin di, ışının düz çizgi boyunca yayı

lışı ve görme konularından sonra aynala
ra geçer ve yansımayı inceler. Dikkat çe
ken husus onun iddialarını yalnızca geo
metrik olarak ispatlamaması , aynı za
manda deney de yapmasıdır. Böylece Kin
di, Theon'un Öklid'in optiğini incelerken 
temelini attığı deneye dayalı doğrulama 
yöntemini takip etmiştir ki bu da ileride 
İbnü'I-Heysem'in ana çıkış noktası olacak
tır. Kindi, kendisinden önceki optiğin bü
tün problemleriyle uğraşmış. özellikle ya
kıcı aynaları daha sonraki İslam optikçi
lerinin ihmal edemeyecekleri en önemli 
konulardan biri haline getirmiştir. Ayrıca 
yansıma yardımıyla suya batı rı lan cismin 
görüntüsündeki kırılma olayını açıklama
ya çalışmış. göğün renginin de yeryüzüne 
ulaşıp kırılan güneş ışınlarının uzayın ka
ranlığına yansımasıyla oluştuğunu gös
termiştir (Resa'il, s. 64-68). 

IX. yüzyılda uğraşılan ana konunun ya
kıcı aynalar olduğu görülmektedir. Uta
rid b. Muhammed'in el-Envarü'l-müş
ri]fa ti 'ameli'l-meraya'l-muJ:ıri]fa adlı 

çalışması (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 
2759). Anthemios'un yakıcı aynalara dair 
eseriyle Heron'un çizgisinde telif edilmiş 
bir eserden. Kindi'nin el-Meraya'l-muJ:ı

ri]fa'sı ile konuyla ilgili risalelerinden ve 
Öklid'in de Optika'sı ile diğer bazı metin
lerinden faydalanılarak kaleme alınmış 
bir derlemedir. Ahmed b. Ysa ' nın Kita
bü'l-Mena:pr ve'l-meraya'l-muJ:ıri]fa 

'ald me?,hebi Öklidis ii 'ileli'l- başar 
adlı kitabı da (Ragıb Paşa Ktp., nr. 934) IX. 
yüzyıl Grek ve İslam optik kaynaklarının 
tesbiti açısından son derece önemli bir 
çalışmadır. Bu çalışmada ilm-i menazırın 
yansıma. yakıcı aynalar, gök kuşağı, hale 
ve gözün anatomisi gibi konularına yer 
verilmiştir. Ebu'I-Vefa ei-Bfızcani ise ilgili 
eserinde parabalik aynanın imalinde yeni 
ve kolay bir yöntem uygular. 

Yakıcı aynaların incelenmesi i şini en 
son noktasına getiren. katoprik konusun
da önemli mesafe katedip dioprik(ışığın 
kırını mı) konusunu da optiğin bir alt dalı 
olarak kuran kişi Ebu Sa'd İbn Sehl'dir 
(Roshdi Rashed, Geometrie, s. XV-XLI I) . 
373-375 (983-985) yılları arasında yaz
dığı el-Alatü'l-muJ:ıri]fa adlı risalede ya
kıcı aynaların etüdünden hareketle mer
cekler hakkında sistematik araştırmaya 
girişen İbn Sehl'in temel fikri, yakıcı ayna-

lardaki yakma olayının yalnızca yansıma 
yoluyla değil aynı zamanda kırılma yoluy
la da gerçekleştiğidiL Bu çerçevede kay
nağının mesafesine göre yansıma ve kı
rılmayı inceleyen İbn Sehl, parabalik ve 
elipsoidal aynalarla tümsek ve iki yüzlü 
tümsek mercekleri ele alır. Bunun için ge
rekli olan bütün geometrik özellikleri tah
lil eder ve bilhassa her bölümde yayın 
(kavs) teorik incelenmesini, hatta meka
niğini ortaya koyar. el-Burhan 'ala en
ne'l-feleke leyse hüve ii gö.yeti'ş-şafa 

adlı risalesinde de (a.g.e. , s. 53-56) kırıl
ma olayında ortamın, özellikle atmosferin 
yoğunluğu ile temizliğinin sonucu etkile
yeceğini ileri sürer. Bu tesbit İbn Sehl'in 
gözlem yoluyla elde ettiği bir ilkedir ve 
merceklerdeki kırt imayla ilgili etüdünün 
temel çıkış noktasıdır. 

İbn Sehl, el-ljarrô.]fö.t adlı eserini Bağ
dat'ta tamamladığında ( 3 54/965) Orta
çağ'ın en büyük fizikçisi kabul edilen ma
tematikçi -astronom ve filozof İbnü'I-Hey
sem yirmi yaşlarındaydı . İbnü'I-Heysem. 
İbn Sehl'in yazdıklarından haberdardı ve 
onun ışığın kırılması, yakan küre ve küre
sel mercekler konusundaki çalışmalarını 
dikkatle incelemiş, ayrıca kendisinden ön
ceki optiğin tarihini teknik ve bilgi değeri 
açısından tahlil etmişti. Bu tahlili özellik
le felsefe, matematik ve tıp gelenekleri
ni dikkate alarak derinlemesine yürüttü
ğü görülür. İbnü'I-Heysem ilm-i menazı
ra dair Kitabü'l-Mena{.ır, Risale fi'l-e?
lal, Risale fi'c;l-c;lav', Risale fi'l-küreti'l
muJ:ıri]fa gibi eserlerinde belirli bir prog
ram takip eder ve bundan dolayı mese
leleri zaman zaman yeniden ele alır. Bu 
programın ana çıkış noktası. ışığın yayıl
ma şartları ile nesnenin görüntü şartları 
arasında açık seçik bir ayırım bulunduğu
nun ilke olarak benimsenmesidir. Bunu 
temellendirirken ışığın yayılma kuralları
nın fizik gerekçeleriyle geometrik ve me
kanik tasvirlerini ortaya koyar; her aşa

mada da tecrübeyi dikkate alır. Böylece 
optiğin temeline bir nevi algının geomet
risini yerleştirir. Neticede ilm-i menazır, 
bir taraftan gözün fizyolojisiyle algının 
psikolojisini bir araya toplayan görüntü 
teorisi, diğer taraftan geometrik ve fizik 
optiği birleştiren ışık teorisinden oluş
muş iki bölümlü bir ilim halini alır. İbnü'I 
Heysem, optik ve dioptrik aletlerin ince
lenmesi yanında katoprikte daha sonra 
kendi adıyla anılacak olan ünlü Al h aze n 
problemi. kürevl mercek ve meteorolojik 
optik gibi yeni konularla da ilgilenmiş ve 
bütün çalışmalarını deneye dayalı kont
rol yöntemiyle yürütmüştür. 



İbnü'l-Heysem'in inşa ettiği ilm-i me
nazırın kendinden sonra İslam dünyasını 
ne şekilde etkilediği henüz tam anlamıy
la araştırılmış değildir. Ancak şu ana ka
dar yapılan tesbitlerden, onun çizgisinde
ki ilm-i menazıra ilk büyük katkının Ke
maleddin el-Farisf'den geldiği anlaşılmak
tadır. İbnü'l-Heysem'in Kiti'ıbü '1-Meni'ı
pr'ı hakkında Ten]fi]J.u'1-Meni'ı?IT 1i-?:e
vi'1-ebşi'ır ve '1-beşi'ı'ir adıyla bir eser ka
leme alan Kemaleddin el-Farisl. İbnü'l
Heysem'in fikirlerini bazan ihtisar, bazan 
tenkit, bazan da şerhetmiş, aynı şekilde 
Risi'ı1e fi'1-küreti'1-mu]J.ri]fa ve Risi'ı1e ii 
]favsi ]fuza]J. üzerine de benzer bir yol iz
lemiştir. Bu çerçevede gök kuşağının iza
hında olduğu gibi birçok konuda İbnü'l
Heysem'in yanlışlarını düzeltmiş, daha 
da önemlisi, bilhassa Risa1e fi'1-küreti'1-
mu]J.ri]fa'ya yaptığı tahrirde onun uygu
lamaya çalıştığı niceliksel tasvir yöntemi
ni yeniden ele alıp geliştirmiştir. Kema
leddin el-Farisl, İbnü'l-Heysem'in diğer 
fizik-optik eserlerine de üzerlerine yap
tığı tenkih ve tahrirlerle birçok d üzeitme 
ve katkılarda bulunmuş, böylece klasik is
lami dönemde ilm-i menazırın İbnü'l-Hey
sem çizgisine son şeklini vermiştir. Onun 
çalışmalarının. özellikle de Ten]fihu Kita
bi'l-Meni'ı?ır ile hacası Cemaleddin et
Türkistanl'nin isteği üzerine öğrenciler 
için hazırladığı e1-Beşi'ı'ir ii 'ilmi'1-me
ni'ı?ır (Süleymaniye K tp., E sad Efendi, nr. 
2006) adlı telhisin yaygın kullanımı, İslam 
medeniyetinde ilm-i menazırın İbnü'l
Heysem - Kemaleddin el-Farisl çizgisin
de geliştiğini göstermektedir. 
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Osmanlılar'da. Taşköprizade Ahmed 
Efendi tarafından hendese ilminin alt 
dalları arasında sınıflandırılan ilm-i me
nazırın (Mi{taf;u's-sa'ade, I, 352) Osmanlı 
dönemindeki seyrine bakıldığında hem 
bu ilmin tarihi sürecine ait bütün eserle
rin dikkate alındığı, hem de İslam dünya
sında oluşan İbnü'l-Heysem- Kemaled
din el-Farisi çizgisinin esas kabul edildiği 
görülür. Öte yandan medreselerde Os
manlı öncesi dönemde yazılmış, doğru
dan fizil<i optik, yansıma, yakıcı aynalar. 
gök kuşağı. hale ve gözün anatomisi gibi 
konuları işleyen eserlerin yanı sıra görme 
ve renkler konusundaki eleştirileri ihtiva 
eden kelam kitaplarının, bu arada Adu
düddin el-Icl'nin e1-Meva]fıf ii 'ilmi'l
ke1i'ım'ının, Seyyid Şerif el-Cürcanl'nin 
ona yazdığı şerhin ve Teftazanl'nin Şer
J:ıu '1-Ma]faşıd'ının ilgili bölümlerinin oku
tulması ilm-i menazırın kelam ilmi çerçe
vesinde de ineelendiğini gösterir. Ayrıca 
astronomide güneş ve ay ışığı, hale vb. 
konuları, felsefi fizikte bilgi teorisi ve tıp
ta göz hastalıkları münasebetiyle ilm-i 
menazırla ilgilenilmiştir. 

Osmanlı alimleri ilm-i menazır alanında 
pek çok eser vermişlerdir. Bunlar ya doğ
rudan bu ilim dalına ait. yahut yukarıda 
sayılan ilim dallarında kaleme alınmış do
laylı biçimde ilm-i menazırı ilgilendiren 
çalışmalardır. Mesela ll. Murad zamanın
da (ı 421- ı 451) yaşayan Sinoplu Kehhal 
Mukbilzade Mü'min ile başlayıp modern 
tıbbı Osmanlı coğrafyasına aktaran Şani
zade Mehmed Ataullah Efendi'ye ( ö. 1826) 
kadar uzanan süreçte tıbbi optik konu
sunda pek çok çalışma yapılmıştır. Bunla
rın yanında enmı1zeclerde de ilm-i mena
zırın çeşitli konuları ele alınmıştır: örnek 
olarak Muhammed Şah Fenari (ö. 839/ 
1436). Ünmuzecü'1-'ulU.m tıbCı]fan li '1-
mefhum'unda bu ilmin temel kavramla
rını ve konularını incelemektedir (Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2782, vr. 
l62b- ı65 a ) Daha sonraki dönemlerde 
"tasnifü'l-u!Gm" sahasında telif edilen 
eserlerde de ilm-i menazırla ilgili genel 
bilgilere yer ayrılmıştır. Mesela Taşköpri-
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zade'nin Mifti'ıJ:ıu's-sa'ade'sinde, ilm-i 
menazırla yakıcı aynalar ilminin temel 
kavram ve ana eserleri hakkında kısa bil
giler bulunmaktadır(!. 352-353). Osmanlı 
ilm-i menazırında gök kuşağı konusu üze
rinde özellikle durulduğu görülür. XV. yüz
yıl ulemasından Nalbantzade Hüsamed
din Tokadl, Hocazade Muslihuddin Efendi, 
Mollazade Rumi ve üveys Kocevi, birer ri
sal e kaleme alarak gök kuşağının oluşu

munu ve özelliklerini incelemişlerdir. Bun
lardan sonuncusu ( Kandilli Rasathanesi 
K tp., nr. 95/2). Seyyid Şerif el-Cürcanl'nin 
ŞerJ:ıu'1-Mevi'ı]fıf'ındaki bilgileri kullan
ması açısından önemlidir; bu durum ke
lam eserlerinin ilm-i menazır için kaynak 
teşkil ettiğini göstermektedir. Neblefen
dizade DerGnl Ali Efendi de astronomi 
okuturken öğrencilerinin isteği üzerine 
aynı konuda bir risale yazmıştır (Süley
maniye Ktp., Serez, nr. 385 ı/3). 

Ali Kuşçu, ilm-i menazır sahasında Aris
tocu fizik ilkelerini tasfiye etmek istedi
ğinden daha çok işrakl çizgiye yakın teo
rileri öne çıkardı. Özellikle Şer]J.u't-Tecrid 
adlı eserinde. rengin var oluş sebepleri 
konusunda kendisinden önce ortaya ko
nulan düşünceleri İbnü'l-Heysem ve Fah
reddin er-Razi'nin yaklaşımları çerçeve
sinde ele alıp renk ile ışık ilişkisini farklı 
bir şekilde yorumladı ve Fahreddin er
Razl'ye katılarak İbn Sina ve İbnü'l-Hey
sem'in kabul ettiği gibi ışığın rengin var
lık sebebi değil tezahür sebebi olduğunu 
ileri sürdü (s. 239). Ayrıca ilm-i menazırın 
çeşitli problemleriyle renk konusundaki 
şahsi görüşlerini açıkladığı bu kitabından 
başka Kutbüddln-i Şlrazl'nin TuJ:ıfetü'ş

Şi'ıhiyye ii 'i1mi'l-hey'e adlı çalışmasına 
yazdığı yarım kalan şerhinin "Tablciyyat" 
bölümünde ve Risa1e ii taJ:ı]fi]fi'1 -eb
şar adlı çalışmasında yine ilm-i menazır 
konularını gözden geçirmiş ve bazı prob
lemleri geometrik tasvirlerle incelemiş

tir. 

Fatih Sultan Mehmed döneminin ( 145 ı-
1481) matematikçi-astronomlarından bi
ri olan Fethullah eş-Şirvanl. Nasirüddln-i 
TGsi'nin et-Te?:kire fi'1 -hey'e'si üzerine 
yazdığı hacimli ve önemli şerhin "Tabı<iy
yat" kısmında ilm-i menazır konusunu 
geniş bir şekilde ele almıştır (Kitabhane-i 
Merkezl-i Danişgah-ı Tahran, Kitabhane-i 
Mişkat, nr. 493). Astronomi için ilm-i me
nazırın zorunlu olduğunu söyledikten son
ra bu konuda bilgi vereceğini ve bu bilgi
lerin bir risale şeklinde düşünülmesi ge
rektiğini belirten Şirvanl öncelikle gözün 
teşrihini yapmakta ve anatomisiyle geo-
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