
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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metrik incelemesini vermektedir. Daha 
sonra görme teorileri, ışığın yansıması ve 
kırılması gibi optik olayları inceleyerek bu 
konulardaki tarihi birikimi geometrik şe
killeri e açıklar. Bütün bu bilgilerde esas 
olarak ibnü'l-Heysem ile Kemaleddin el
Faris'i'nin eserlerine dayanan Şirvanl ay
rıca Kutbüdd'in-i Ş'iraz'i, Nazzam, İbn SI
na. Seyyid Şerif el-Cürcanl. İşraki okul ve 
Batlamyus gibi ilm-i menazır kaynakları 

na isim zikrederek göndermelerde bulun
makta. bu arada kendi kanaatlerini de 
zikretmektedir. Fizikçiler. matematikçi
ler ve ilm-i menazırcıların görüşlerini ge
niş biçimde ele alan Şirvan'i'nin bu kitabı 
İbnü'l-Heysem- Kemaleddin el-Farisi çiz
gisinin. VII I. (XIV.) yüzyıldan sonra Semer
kant matematik-astronomi okulu eliyle 
Osmanlı coğrafyasına ve İslam dünyasına 
tamamen hakim olduğunu göstermek
tedir. Her ne kadar eserin henüz teknik 
tahlili yapılmamışsa da metinden Şirva

nl'nin. İbnü'l-Heysem ve takipçisi Kema
leddin el-Farisl'nin fizik ilmiyle geomet
rik yaklaşımları birleştirerek gerçekleş
t irdikleri devrimin farkında olduğu ve 
ayrıca bu devrimin Semerkant matema
tik - ast ronomi okulunda sıkı tartışmala

ra konu teşki l ett iği anlaşılmaktadır. 

Kadızade-i Rumi ile Ali Kuşçu 'nun so
yundan gelen matematikçi -astronom Ml
ri m Çelebi Risô.l e fi 'l-hô.le ve ~avsi }fu
zah adlı eserinde (Süleymaniye Ktp., Aya
sof~a. nr. 2414) , İbnü'l-Heysem- Kema
leddin el-Farisi çizgisinin ilim tarihindeki 
seyrini tesbit açısından önemli bilgiler 
vermektedir. Birçok konuda İslam dün
yasındaki fizikçiler. matematikçiler, ke
l amcılar ve ilm-i menazırcılar arasında 
karşılaşt ı rmalar yapan M'irim Çelebi. 
özellikle İbn Sina'nın temsil ettiği f izikçi
lerle İbnü'l-Heysem'in temsil ettiği ilm-i 
menazırcılar üzerinde durur ve İbnü ' l
Heysem'i ilm-i menazırın kurucusu ola
rak gördüğünü belirtir. ilm-i menazırın 
genel bir özeti niteliğin i taşıyan eserde 
özellikle görme olayı ve şartları ile ışığın 
yayılımı, kırılıını ve renkler üzerinde du
ran Mlrim Çelebi , rengin ışıktan bağımsız 
sabit bir varlığı olduğunu ileri süren Fah
reddin er-Razl'nin bu tezini reddeder ve 
rengin varlığını ışığa bağlayan İbn Sina'
nın görüşünü benimser; daha sonra da 
gök kuşağını ve haleyi inceler. 

Hasan Dihlevl, ll. Bayezid döneminde 
( ı 48 ı - ı 5 ı 2) bir mukaddime ile bir ma
kaleden oluşan Risô.l e-i Mir'ô.tiyye adlı 
Farsça bir eser yazmıştır (Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 2463). Müellif mukad
dirnede görme konusunu ele alır ve sıra-
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sıyla fizikçilerin, matematikçilerin, optik
çiterin görüşlerini inceler; aynalar konu
suna tahsis ettiği makalede ise ağırlıklı 
olarakAvrupa'dan Horasan alimlerinin in
celemesi için gönderilen değişik bir ay
nayı an lat ı r. Eser daha sonra Risô.le der 
Rü'yet-i Eşyô. adıyla genişletilmiş ve Ya
vuz Sultan Selim' e sunulmuştur (İÜ Ktp., 
FY, nr. 946). Üç makale halinde düzenle
nen bu yeni tahririn birinci makalesinde 
eşyanın görülmesi, ikinci makalesinde 
görmenin sebepleri ve üçüncü makale
sinde bazı aynaların özell ikleri incelen
mektedir. 

Klasik ilm-i menazırason şeklini veren 
ve onu doruğa çıkaran Takıyyüddin er-Ra
sıd 'dır. Takıyyüddin er-Rasıd, Osmanlı dö
neminde yapılmış en kapsamlı çalışma 
olan ve bir mukaddime ile üç bölümden 
meydana gelen Nuru ]J.adi~ati 'l-ebşô.r 

ve nuru ]J.a~ilf[ıti'l-en?-ô.r adlı eserinde 
(Süleymaniye Ktp., Ulleli , nr. 2558; Meh
med N Gri Efendi , nr. 263/3). kendisinden 
önce bu ilim alanında ortaya konan bü
tün verileri deneysel kontrol yöntemini 
kullanarak bir araya getirmiş. Huygens'
ten çok önce birincil ve ikincil ışınların 
kaynaktan küresel olarak çıktığını ve doğ
rusal olarakyayıldığını temellendirmiş ve 
selefierinden farklı bir şekilde -Newton'a 
kadar tekliğ i ni koruyan bir düşünceyle
rengin ışığın kırılması ve yansıması so
nucunda oluştuğunu ifade etmiştir (bk. 
TAKIYYÜDDİN er-RASID). 

Lale Devri'nin önemli ilim adamların
dan Yanyalı Mehmed Esad Efendi. Aris
to'nun Fizika 'sının ilk üç bölümünü Ka
raferyeli loannis Kuttinius'un açıklama
larından da faydalanarak et-Ta'lim ü 'ş
şô.liş adıyla Arapça'ya tercüme etmiştir 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. I 936, 
vr. I 15"'dan itibaren) . Esad Efendi, tercü
meden ziyade bir şerh olan eserde muh
temelen Osmanlılar'da ilk defa ilm-i me
nazırı yakından ilgilendiren teleskop ve 
mikroskop gibi Yeniçağ Avrupası'nda kul
lanılan optik aletlerden bahsetmekte, fa
kat daha çok Ali Kuşçu 'nun Osmanlı ilim 
düşüncesine yerleştirdiği kelaml- riyaz'i 
çizgiyi eleştirerek Aristocu tabii çizgiye 
vurgu yapmaktadır. Bunun için yeniden 
Aristocu mantığı ve fiziği nazari bir ilim 
haline getirmeye çalışmış. aksi görüşte 
olanları eleştirmiştir. Nitekim bir başka 
eserinde fıziğin nazari ve burhan! bir ilim 
olduğunu. İbn Rüşd 'ün de bunu vurgula
d ığını . ancak daha sonra bazı alimierin 
bunu değiştirdiklerini ve bu ilmi zannl
vehm'i hale getirdiklerini söyleyerek isim 
vermeden Ali Kuşçu 'nun ŞerJ:ıu't- Tec-

rid 'deki düşünceler i ni hedef almıştır 
(Şer/:ıu 'l-Enuar fi'l-mantık, vr. 2b). Onun 
bu tavrı, modernleşme dönemindeki Os
manlı alimleri üzerinde Yeniçağ 'ın Avru
pa bilimiyle karşıtaşmaya hazırlanmaları 
açısından etkili olmuştur. 

Yanyalı Esad Efendi'nin yolunu takip 
ederek modern Batı'nın optik bilgilerini 
Osmanlı- İslam dünyasına d erli toplu bi
çimde sunan ilk eser. Mühendishane-i 
Serri-i Hümayun'un başhacası İshakEfen
di'nin. Batı dilleriyle kaleme alınmış kay
naklardan faydalanarak hazırladığı Mec
mua-i UlUm-i Riy ô.ziyye'dir (I-IV, İ stan
bul 1247-1 250) . Eserinoptiğe ayrılan lll. 
cildinin son makalesinde ışığın mahiyeti, 
özellikleri. yansıması ve kırılması, renkler, 
görüntü n ün oluşması . aynalar ve bazı op
tik aletler incelenmektediL İshak Efen
di'nin arkasından yine Batı kaynakların
dan derlenmiş optiğe dair bilgileri ihtiva 
eden birçok eser kaleme alınmıştır. 

Osmanlılar' ın ilm-i menazırla ilgili ne 
gibi aletler kullandıkları hakkında henüz 
ciddi bir araştırma yapılmamıştır; mese
la Kehhal Musa b. İbrahim el-Yeldav'i'nin 
(ö. 926/ 1520 [? j ) Mişbô.J:ıu't-!ô.lib ve mü
nirü 'l-mu]J.ib adlı eserinde güneşi göz
lemlemek için icat ettiğini söylediği ve 
çizimini verdiği (v r. ı 22") aletin optik 
özellikleri incelenmeyi beklemektedir. Th
kıyyüddin er-Rasıd ' ın ve Galileo'nin çağ
ctaşı İbnü 'l-Anz el-Yemen'i'nin kullandık
ları kendi buluşları olan teleskop veya 
dürbün benzeri iki alet şimdiye kadar tes
bit edilebilen iki örnektir (Muhibbl, lll, 
376) . 
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