~BN EL-HEYSEM'~N 1,51K ÜZER~NE ADLI ÇALISMASI
HÜSEY~N GAZ~~TOPDEM~R•
Giri~~
~bn el-Heysem'in optik bilimine katk~s~~gerçekten ola~anüstüdürl. Öyle
ki, kendisi çal~~malar~yla Antikça~~ve 17. yüzy~l aras~~ optik tarihinin en
önemli ki~isi haline gelmi~, optik bilimini kökten de~i~tirerek, konuya
getirdi~i esasl~~matematiksel inceleme tavr~n~~olgunun fiziksel boyutunu da
i~in içine katarak ve son derece özenli ve ayr~nt~l~~deneyler düzenleyerek,
modern anlamda bir matematiksel fizik çal~~mas~n~~gerçekle~tirerek opti~i
çok iyi i~lenmi~~bir bilim haline getirmeyi ba~arm~~t~r. I~~~~n do~rusal
yay~hm~, gölgelerin özellikleri, karanl~k oda, gökku~a~~~ve hâlenin olu~umu,
yans~ma ve k~nlma konular~~gibi pek çok temel optik olguyu aç~klayabilmek
için deneyler düzenlenmi~tir.
Tam ad~~Ebü Ali el Hasan ~bn el-Hasan ~bn el-Heysem'dir. Ortaça~~
Avrupas~'nda al-Hazen ya da Hacen2 olarak da bilinir. 965'te Basra'da
do~mu~~ve 1039'da Kahire'de ölmü~tür. Basra'da do~mas~~nedeniyle el-Basri,
M~s~r'da ya~am~~~olmas~ndan dolay~~ da el-M~sri3 diye de an~ lmaktad~r.
Müslüman fizikçilerin en büyü~ü olmas~na kar~~n, astronomi ve matematik
konular~na da ilgisiz kalmam~~t~r. Ancak as~l ününü yapt~~~~ola~anüstü optik
çal~~malar~na borçludur. Ayn~~zamanda mühendistir. Eski kaynaklar' ondan
A.Ü.D.T.C. Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dah O~r. Üyesi.
Heysem'in opti~in hemen her konusunda çal~~malar~~vard~r. Onun bu
çal~~malann~~bir biltünsellik içinde ele alan pek çok çal~~ma yap~lm~~t~r. Bunlardan baz~lar~~
~unlard~r: Sabra, A.I., "~bn al-Haytham," Dictionary of Scientific Biography, 6 New York, 1972,
ss. 189-210; Winter, H.J.J., "The Optical Researches of ibn al-Haitham", Centaurus, 3, 1954, as.
190-210; Topdemir, Hüseyin Gazi, "~bnül Heysem'in Optik Ara~t~rmalar~", Bilim ve Felsefe
Metinleri, cilt 1, say~~1, 1992, ss. 67-84.
2 Sarton, George, Introduction to the History of Science, I, Baltimore, 1927, s. 721; Nasr,
Seyyed Hossein, Science and Civilization in Islam, Cambridge Mass, 1968, s. 49; Sabra, A. I, Ibn
al-Haytham, Dictionary of Scientific Biography, 6, New York, 1972, s. 189; Lindberg, David C.,
Theories of Vision from al-Kindi to Kepler, Chicago, 1976, s. 60.
3 Sabra, 1972, s. 189.
4 Muvaffakaddin Ebu el-Abbas Ibn Ebü Usaybia, Uy~ln
Il Tabakât el- Ettibâ, M~s~r,
1881, II, ss. 90-92; Cemâliiddin Ebu el-Hasan Ali b. Y~lsuf b. ~brahim b. Abdülvahid el-Saiban,
Tâ~lh el-HC~kemâ, ed. J. Lippert, Leipzig, 1903, ss. 165-168.
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Basra1~~bir mühendis diye sözetrnektedirler. Basra'dayken bilim alan~ndaki
~öhretini duyan M~s~r Fahmi hanedan~n~n ça~r~s~~üzerine M~s~r'a gitmi~tir.
Nil'in ta~malar~n~~ önleme plan~~ ba~ar~s~ zl~~a u~ray~nca hükümdar~ n
gözünden dü~mü~~ve gazab~na u~ram~~t~r. Bundan sonra hükümdar~ n
öfkesinden kurtulabilmek için uzun süre sessiz kalm~~, ölünceye kadar
matematikle ilgili yazmalar~~ ço~altarak ya~am~n~~ sürdürmü~tür. ~bn elHeysem yayg~n bilgisine ko~ut olarak, pekçok konuda 90 yap~t -kitap ve
makale- yazm~~~verimli bir ara~t~rmac~d~r. Ibn Usaybia onun 200'e yak~n yap~ t
yazd~~~n~~belirtmektedir. Ancak bu say~~ku~kuludur. Çünkü zaman içerisinde
çe~itli nedenlerden dolay~~ ba~ka ara~t~rmac~ lar~n eserleri de ona
atfedilmi~tir. Örne~in pekçok kaynakta ~bn el-Heysem'in oldu~u belirtilen ve
Latince'ye, Liber de Crepusculis ad~yla çevrilen Alacakaranhk Üzerine adl~~
makale, gerçekte, 11. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Endülüs'te ya~am~~~bir
matematikçi olan Ebü Abdullah Muhammed ibn Muadh'a aittir5. Matematik
ve astronomi konulanyla da u~ra~mas~na ra~men, as~l ba~ar~s~n~~optikte
göstermi~tir. Bu konuda yazd~~~~yap~t Kitab el-Menanr ad~n~~ta~~maktad~r ve
17. yüzy~la kadar otorite olmu~tur.
Yap~tlar~ndan baz~lar~~~unlard~r:
Kitâb el-Menâz~r
Parabolik Aynalar Üzerine
Küresel Aynalar Üzerine
Mercekler Üzerine
Gökku~a~~~ve Hale Üzerine
I~~k üzerine
Tutulma Üzerine
Gölgelerin Nitelikleri
Y~ld~zlar~n I~~~~~Üzerine
Euclid ve Badarr~yus'un Optik Bilgisinin Analizi
Archimedes'in Küre ve Silindir'i Üzerine
5 Sabra, A.I., "The Authorship of the Liber de Crepusculis an Eleventh Centu~-y Work on
Atmospheric Refraction", IS/S, 59, 1968, sa. 77-85.
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Apollonius'un Conica's~~ Üzerine
Yakan Küreler Üzerine
~bn el-Heysem'in ba~yap~ t~~ ku~kusuz ki Kitâb el-Menâm'cl~ r. Çünkü o
optik bilimine ili~kin bütün kuram ve kan~tlamalar~m bu yap~ t~nda ortaya
koymu~tur. Kitab~ n bat~ya ne zaman geçti~i ve kim taraf~ ndan ilk kez
çevrildi~i bilinmemekle birlikte, 12. yüzy~ l~ n sonlar~~ veya 13. yüzy~ l~ n
ba~lar~ nda çevrildi~i ve çok etkin oldu~u bilinmektedir. Buna kar~~ l~ k
Latince metin Friedrich Risner taraf~ ndan 1572'de Basel'de Witelo'nun
kitab~ n~~da içerecek ~ekilde Opticae Thesaurus Alhazeni Ara bis Libri Septem
ad~yla yay~ nlanm~~t~ r. Bundan sonra Optik Hazinesi olarak yayg~ nla~an bu
kitap ba~ta Pecham, Witelo, R. Bacon, Kepler, Snell, Fermat ve Descartes gibi
pekçok ünlü bat~l~~ optikçinin kuramlarm~n olu~umunda ve biçimlenmesinde
etkin olmu~tur.
Bizim burada çevirisini sundu~umuz I~~ k risalesi ise onun Kitâb elMenânr'dan sonra kaleme ald~~~~ ~~~~~ n yay~ l~ m~ , niteli~i, saydaml~ k ve
opakl~ k konular~ n~~ tart~~t~~~, Kitab el-Menaz~r'~~ tamamlayan bir çal~~mas~d~ r.
Çeviri
Esirgeyen Ba~~~layan Allah~ n Ad~yla
Hasan b. el-Hüseyin b. el-Heysem'in I~~k Üzerine Çal~~mas~'
"I~~ k nedir?" sorusunun ara~t~ r~ lmas~~ Do~a bilimlerine aittir; ancak "~~~ k
nas~l yay~l~ r?" sorusu ise, ~~~~~ n do~rular boyunca yay~ l~yor olmas~~nedeniyle,
Matematiksel bilimlerin bilgisini gerektirir. Benzer ~ekilde, "~~~ n nedir?"
sorusu Do~a bilimlerine ait olurken, form ve görünü~lerinin incelenmesi ise
Matematiksel bilimlere ait olmaktad~ r. I~~~m nüfuz edebildi~i nesnelerde de
durum ayn~d~ r. "Saydaml~ k nedir?" sorusu Do~a bilimlerinin konusunu
olu~tururken, "~~~ k saydam nesnelerde nas~l yay~l~ r?" sorusu da Matematiksel
bilimlerin konusuna girer. Bundan dolay~~ ~~~ k, ~~~ n ve saydaml~~~ n

6 Sabra,

1972, s. 197.
J. Baarmann'~ n Arapça orjinal metin ve Almanca olarak yay~nlad~~~~"Abhandulung
über das Licht von 1bn al-Haitam", Zeitschrift der Deutschen Morgenla'ndischen Gesellschaft,
36, 1882, 195-237; makalesi ve M.F. Q~~ raishi'nin yapt~~~~~ ngilizce çeviriye "Discourse on Light",
Ibn al-Haitham, proceedings of celebrations of 1000th anniversary, ed. Hakim Mohammed
Said, Karachi, 1969, 272-279, dayan~larak olu~turulmu~tur.
7 Çeviri
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ara~t~ r~lmas~~ hem Do~a, hem de Matematiksel bilimler kategorisi alt~ na
konulmal~d~ r.
Bunu böylece belirledikten sonra, biz bu kavramlar~ n tart~~mas~na
giri~mek ve genel bir öneri ileri sürmek istiyoruz: herhangi bir do~al
nesnede bulunan ve onun özünü olu~turan niteli~e özsel nitelik denir.
Çünkü her nesnenin do~as~, yaln~zca, kendi do~as~~ de~i~medi~i sürece
ondan ayr~ lmayan niteliklerin toplam~ ndan olu~ur. ~u halde kendinden
~~~ kl~~ her nesnede, ~~~ k, o nesnenin do~as~n~~ belirleyen özelliklerden biridir;
ve bundan dolay~~ ~~~ k, kendinden ~~~ kl~~ her nesnenin özsel niteli~ini
olu~turur. Buna kar~~l~ k, opak nesnelerde görünen ve ~~~ kl~~ nesnelerin ~~~~~~
gibi yay~lan, ilineksel ~~~k da bir nitelik (özellik)tir. Bu da felsefe ilminde
mahir olanlar~n görü~üdür.
Matematikçilere gelince, onlar ~~~~~ n kendinden ~~~ kl~~ nesnelerden
yay~ld~~~ m, bu tür nesnelerin özsel niteli~ini olu~turdu~unu ve böylesi
nesnelerde ~s~~enerjisi ~eklinde bulundu~unu dü~ünmektedirler. ~üphesiz ki,
e~er güne~~~~~~~~çukur bir aynadan yans~ ul~ p, bir noktada yo~unla~ur~lacak
olursa, bu ~s~~ enerjisi aç~~a ç~ kacakur. E~er ~~~~~ n yo~unla~t~~~~bu noktaya
yan~c~~bir cisim konulacak olursa, o cisim derhal tutu~acakt~ r. Ayn~~ ~ekilde
güne~~~~~~~~hava içerisinde geçti~inde hava ~smacakur. E~er güne~~~~~~~~opak
bir cismin üzerine dü~ürülüp, bir süre öylece b~rak~l~ rsa, bu cisim dikkat
çekecek kadar ~s~n~ r. Sonuç olarak biz, bu olgudan, güne~~~~~~~ n~ n ~s~~enerjisi
formu oldu~unu ç~ karuyoruz.
Bundan dolay~~onlar, bütün ~~~klar~n tek bir tür, yani ~s~~enerjisi ~eklinde
oldu~unu; ancak, yaln~zca zay~f ya da kuvvetli olmalar~ na ba~l~~ olarak
farkhla~uklarm~~ dü~ünmektedirler. ~öyle ki, e~er herhangi bir cisim ~~~ kla
tutu~ursa, bu, ~~~~~n kuvvetli oldu~undan, e~er tutu~mazsa zay~f oldu~undan
dolay~d~ r. Bütün ~~~ klar~ n ~s~~enerisi, yani ate~~~eklinde bulunmalar~ndan
dolay~, bu ate~, havan~n kendisine yak~n olan k~sm~n~~ ~smr; ve yanan cismin
yak~ n~ndaki hava uzak olan havadan daha kuvvetlice ~s~ n~ r. E~er, ate~i
çevreleyen hava içerisinde yan~c~~ bir cisim bulunuyorsa, ve cismin ate~e
uzakl~~~~da oldukça fazla ise, o cisim yanmaz. Fakat e~er cisim ate~e
yakla~ur~ l~ r, ve yanan cisim ile temas halindeki hava içerisine yerle~tirilirse,
(yan~c~~cisim) yanar. Burada cisme biti~ik hava ve ate~ten uzakta bulunan
hava aras~nda yanan cisme biti~ik havan~ n daha güçlü bir ~s~ya sahip olmas~~
d~~~ nda ba~kaca bir fark yoktur. Çünkü ~s~~ enerjisinden dolay~~ her iki
durumda da hava ~s~ nm~~~olur. Ancak tek farkla ki, yanan cisme biti~ik olan
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hava daha kuvvetlice ~s~mr. Böylece ~s~~enerjisiyle doldurulmu~~her iki hava
kütlesi aras~ndaki fark, birisinin yakabilmesi ve ~s~s~ n~n kuvvetli olmas~, ve
di~erinin ise yakamamas~~ ve ~s~s~n~n zay~f olmas~d~r. Bundan dolay~~ ~~~ k
güçlüyse yakan, zapfsa yakamayan bir ate~~enerjisi formudur. Bu nedenle
matematikçilere göre her tür ~~~k ate~~enerjisidir; ve bu ~~~ k ate~e sahip bir
cisimdeki ate~in aç~~a ç~kmas~~gibidir.
Kendinden ~~~ kl~~ cisimlerde ~~~~~ n aç~~a ç~ kmas~, görsel alg~lama
duyular~m~z~ n kavrad~~~~biçimiyle, iki türlüdür: y~ld~zlar ve ate~. Bu
cisimlerin ~~~~~~yak~nlar~nda bulunan di~er bütün cisimlerin üzerine dü~er ve
bu olgu görme duyumuyla alg~lan~r. Biz, Optik kitab~m~z~n ilk bölümündes,
kendinden ~~~ kl~~her cisimdeki ~~~~~ n, o cismin özsel ya da ilineksel bir
özelli~i olabilece~ini, bu ~~~~~n o cisimden ç~ k~p kar~~s~ndaki di~er cisimlerin
üzerine dü~tü~ünü çok aynnul~~bir biçimde aç~klam~~t~k. ~uras~~aç~kt~r ki, bu
olgunun aç~klanmas~~halihaz~rda tamamen anla~~lm~~ur. Çünkü, ~~~kl~~cismin
kar~~s~na opak bir cisim yerle~tirilmemi~se, bu ~~~kl~~cisimden ç~kan ~~~k opak
cismin üzerine dü~tü~ü anda, e~er bu cisimlerin aras~nda bir engel veya
büyük bir mesafe yoksa, ya da ~~~ kl~~cismin ~~~~~~çok zay~f de~ilse, o opak
cisim görünür. ~ster opak, isterse saydam olsun bütün maddi cisimlerde, bu
cisimlerin ~~~ kl~~cisimden gelen ~~~~~~alabilmeleri nedeniyle, bir ~~~k alma
kapasitesi vard~ r. Fakat, saydam cisimlerde ~~~~~~alabilme kapasitesinden
ba~ka, ~~~~~~öte yana geçirme kapasitesi gibi di~er bir kapasite daha vard~r.
Buna saydamhk denir. Saydam ad~~verilen cisimler ~~~~~ n geçmesine ve
arkalarmda bulunan nesneleri gözün alg~lamas~na izin veren cisimlerdir. Bu
cisimler ~~~~~ n kendilerinden iki yolla geçmesine olanak sa~lad~ klar~ndan
dolay~~iki k~sma ayr~l~ rlar. Bu cisimlerin bir k~sm~~ ~~~~~n tamamen geçti~i
di~er k~sm~~ da ~~~~~ n yaln~zca k~smen geçti~i cisimlerdir. Bu cisimlerin baz~~
parçalar~~ ~~~~~ n geçmesine izin verirken, baz~~ parçalar~~vermez. I~~~~ n
tamamen geçmesine izin veren cisimler grubuna hava, su, cam ve bunlara
benzer cisimler girer. Buna kar~~l~ k, ~~~~~ n k~smen geçmesine izin veren
8 Kitab el-Menazw, I, bölüm III, çev. Al Sabra, London, 1989. ~bn el-Heysem bu bölümün
I. paragraf~nda, kendinden ~~~kl~~her cismin ~~~~~n~n, aralannda biri di~erini perdeleyecek
herhangi bir opak ya da saydam olmayan cisim olmad~~~~sürece, kar~~s~ndaki her cisim üzerine
yaplaca~~n~, bu niteli~in Ay ve ate~~~~~~~~için geçerli oldu~unu belirtmektedir. s. 13. Benzer
~ekilde kendinden ~~~kl~~cisimlerden yay~lan ~~~klann yaln~zca do~rusal çizgilerde yay~ld~~~~
belirtilmi~tir. ss. 13, § 2 ve s. 15, § 8; s. 16, § 12; s. 17, § 14. Bunlar~n yan~nda ayn~~zamanda s. 20,
§ 19'da kendinde ~~~kl~~her cismin her parças~ndan ç~kan ~~~~~ n o parçadan uzayan her do~rusal
çizgi boyunca yay~ld~~~n~~bir kez daha vurgulam~~~ve paragraf 20'de ise bu niteli~in kendinden
~~~kl~~cisimlerin do~asnu ve özünii olu~turdu~unu belirtmi~tir.
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cisimler grubuna ise seyrek kuma~lar ve benzeri girer. Seyrek kuma~larda ~~~k
iplik telleri aras~ndaki gözenekler arac~l~~~yla geçer, fakat ipliklerden
geçemez. Çünkü iplikler ~~~~~n geçemedi~i cisimlerdir. Bununla birlikte,
seyrek dokunmu~~bir kuma~~n ince iplikleri son derece inceyse, ~~~k,
kendisini kuma~~n delikleri boyunca geçebilecek ~ekilde farkl~~parçalara
böler; böylece göz ipliklerce durdurulmu~~ve geriye yans~t~lm~~~bu ~~~nlar~~
alg~layamaz; yaln~zca kuma~taki delikler arac~l~~~yla di~er tarafa geçen ~~~k
~~~nlarm~~alg~layabilir. Aç~kt~r ki, ipliklerin ve gözeneklerin inceli~inden
dolay~~ yans~yan ve durdurulan ~~~ klar, göz ile birbirlerinden
ay~rdedilemezler; çünkü göz böylesine uç incelikte bir ~eyi alg~layamaz.
Hava, su ve camdaki saydaml~k ise ince kuma~lardaki saydaml~~a benzemez.
Cisimle~-in saydaml~~~~hakk~ndaki gerçek, hava, su ve camda oldu~u gibi, bu
cisimlerin tamam~nda ~~~~~n geçmesidir; bununla birlikte, ince kuma~lara da
saydam denmesinin nedeni, bu cisimlerde de ~~~~~n geçebilmesinden
dolay~d~r.
Saydam cisimleri birbirinden ay~rdettikten sonra, biz ~~~~~n bütünüyle
nüfuz edebildi~i saydam cisimlerde, opak cisimlerde bulundu~u gibi, ~~~~~~
alan bir güç bulundu~unu söylüyoruz. Bu, san~nm, ~~~~~n bütünüyle nüfuz
edebildi~i saydam cisimler kadar opak cisimler içinde do~ru olmal~d~r.
Bütün opak cisimlerde ~~~~~~alma kuweti vard~r. Bu olgu ~öyle aç~ldanabilir:
~~~kl~~cismin kar~~s~nda bulunan opak cisimden ç~kan ~~~k, e~er aralar~nda
herhangi bir engel yoksa ve ~~~kl~~cismin ~~~~~~da çok zay~f de~ilse, ve bu ~~~kl~~
cisim opak cismin kar~~s~nda alg~lanabilir uzunlukta bir süre kal~ rsa,
gözlemci, e~er opak cisim gözden ve kendisini ayd~nlatan ~~~kl~~cisimden çok
uzakta de~ilse, opak cismin üzerine dü~en ~~~~~~alg~layacakur. Bunun nedeni
de, ~~~~~n o opak cismin yüzeyine düzenli olarak dü~mesi ve ~~~~~~alma gücü
bulunan cisimlerin d~~~ndaki opak cisimlerin herhangi birisinin yüzeyinde
~~~~~ n görünmemesidir. Bu cisimler yüzeylerine düzenli olarak ~~~ k
dü~medikçe ~~~~~~alamazlar. Bundan dolay~~opak bir cismin yüzeyinde ~~~~~n
görünebilmesi opak cisimlerde ~~~~~~alabilme gücünün bulunmas~n~n bir
kan~t~d~r.
Saydam cisimlerin do~as~n~~aç~klamak ~imdi daha kolayd~r. I~~k saydam
cisimlere nüfuz eder ve nüfuz eden bu ~~~k, saydam cismin opak ve ~~~kl~~
cismin aras~nda olmas~~ko~uluyla, o saydam cismin gerisinde bulunan opak
cismin üzerinde görünebilir. E~er opak cisim üzerinde görünen ~~~k ~~~kl~~
cisimden yaphyorsa, ve saydam cisimlere nüfuz ediyor ve ondan da opak bir
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cisme iletiliyorsa, bu, ~~~~~ n opak cisim üzerine devaml~~olarak dü~tü~ü
sürece, saydam cisimde kald~~~n~~ gösterir. I~~~~n, kendisi arac~l~~~yla
aktar~ld~~~~saydam cisimde kalmas~= nedeni de, aç~kland~~~~üzere, saydam
cismin opak bir cisimle engellenmesidir. Bu engellenme her nerede
meydana gelirse gelsin, saydam cisimde bulunan ~~~k opak cismin üzerinde
görünür. Bu durum saydam cisim hava ya da su oldu~unda daha belirgin
olur. Nitekim saydam cismi engelleyen opak cisim üzerindeki ~~~~~ n
görünebilirli~i, ~~~~~ n saydam cisimde bulundu~unun aç~k kan~ t~d~r.
Bununla birlikte, e~er, ~~~k saydam cisimde bulunuyorsa halihaz~ rda
aç~klanm~~~oldu~u üzere saydam cisimde ~~~~~~alma gücü bulunmal~d~r.
~imdiye kadar yapt~~~m~z aç~klamalarda da aç~~a ç~km~~t~r ki, ~~~~~~kabul
etme gücü opak cisimlerde oldu~u kadar saydam olan her cisimde de
bulunmaktad~r.
Saydam bir cisimde, opak cisimde bulunmayan, ~~~~~~öteye geçirme
kuvvetinin oldu~u ise aç~kt~r. Çünkü ~~~k her saydam cisme nüfuz eder ve
hiçbir opak cisme nüfuz edemez. Bundan da saydam cisimde, opak cisimde
bulunmayan bir niteli~in de bulundu~u ortaya ç~kar. I~~k saydam cisme
nüfuz eder, saydam olmad~~~~için opak cisme nüfuz edemez. Çünkü ~~~~~~
öteye geçiren bu saydaml~kur; ve bu saydaml~k da saydam cismin do~as~nda
bulunan bir özelliktir. Bundan dolay~~ saydaml~k saydam cismin özsel
niteli~idir.
Buraya kadar yapt~~~m~z aç~klamalardan aç~~a ç~kan ~udur: bütün maddi
cisimlerde ~~~~~~kabul etme gücü vard~r; ve bununla birlikte saydam
cisimlerde bir de ~~~~~~ötesine geçirme özelli~i vard~r. Ayn~~zamanda ~u da
çok aç~kt~r ki, saydaml~k saydam cisimlerin do~as~n~~olu~turan karakteristik
bir özelliktir. Bununla birlikte saydam olmas~, ~~~~~~kabul etme ve öteye
iletmesidir. I~~k konusunda söylediklerimizi tamamlad~ktan sonra bütün
bunlar~~da aç~klayaca~~z. Halihaz~rda, ~~~~~ n ~~~kl~~cisimden, kar~~s~nda ve
çevresinde bulunan her nesneye do~ru yay~ld~~~na de~inmi~tik. Ancak hâlâ
aç~klanmas~~gereken bir konu daha kald~: ~~~k kar~~s~ndaki nesnelere do~ru
nas~l yay~lmaktad~r ve çevresinde bulunan saydam cisimlere nas~l nüfuz
etmektedir? Bu ba~lamda, her ~eyden önce biz ~unu söylüyoruz. I~~k ~~~kl~~
her cisimden yay~l~r ve ~~~kl~~cismin çevresinde bulunan her saydam cisme
nüfuz eder ve saydam cismin kar~~s~nda bulunan opak cismin üzerinde aç~~a
ç~kar. Bunun anlam~~ herhangi bir aç~klamaya ve ~üpheye gerek
duyulmayacak kadar aç~kt~r. Çünkü güne~in, ay~n ve y~ld~zlar~n ~~~~~~saydam
olmas~na kar~~n gökyüzüne, yine saydam olan atmosfere nüfuz etmektedir;
Belleten C. LXI, 4
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ayn~~zamanda yeryüzünde ve üzerindeki nesnelere de dü~mekte, örne~in
suya nüfuz etmektedir. E~er su saydam bir kap içerisinde ise, ~~~k bu kab~n
gerisinde bulunan her opak cismin üzerinde görülebilir. Ayn~~ ~ekilde, ~~~ k
cam, kristal ve bunlara benzer saydam mineraller üzerine dü~erse, bunlar~n
arkas~ nda bulunan opak cisim üzerinde de aç~~a ç~ kar. Betimlenen bu
örneklerden, ~~~~~ n saydam cisimlere nüfuz etti~i aç~k hale gelmi~tir.
I~~~~ n saydam cisimlere nüfuz etme biçimine gelince, ~~~~~ n saydam
cisimlerde do~rusal çizgiler boyunca yay~ ld~~~ndan ku~ku yoktur. I~~k ~~~ kl~~
cismin her bir noktas~ ndan çizilebilen do~ru çizgiler boyunca, kendisini
çevreleyen saydam cisim içerisinde, yay~l~ r. Buna Optik'te ayr~nt~lar~yla
de~inmi~tik. ~imdi bu konu vesilesiyle ondan bir tak~ m ~eyleri aç~klamak
istiyoruz. Bu hususta biz ~~~~~ n do~rusal çizgilerde yay~ lmas~n~ n, karanl~k bir
odaya bir delik arac~ l~~~yla giren ~~~ kla kolayl~ kla aç~ klanabilece~ini
belirtmi~tik°. Çünkü, güne~ , ay ya da ate~~ ~~~~~~karanl~k bir odaya orta
büyüklükte bir delikten girdi~inde; ve odada toz parçac~ klar~~varsa ve bu
parçac~ldar havaya yay~lm~~~durumdaysa, delik arac~l~~~ yla giren ~~~k, havaya
kar~~m~~~bulunan toz parçac~klar~~üzerinde, zeminde ve deli~in kar~~s~ndaki
duvar üzerinde oldukça belirgin bir ~ekilde görülür; ve bakan kimse delikten
zemine ya da deli~in tam kar~~s~ ndaki duvara gelen ~~~~~ n do~rusal çizgilerde
yay~ld~~~n~~görür'°. E~er bir kimse bu görünen ~~~~~ n yönü üzerine düz bir
çubuk koysa, ~~~~~n bu çubu~un do~rusal yönünde yay~ld~~~n~~görecektir11 .
Bununla birlikte, e~er odada hiç toz yoksa, ve ~~~ k zemin üzerinde ya da
deli~in kar~~s~ ndaki duvar üzerinde parl~ yorsa, ve düz çubuk görünen ~~~k ve
delik aras~ nda bulunuyorsa, ya da onlar~n aras~na s~k~ ca bir ip gerilmi~se, ve
delik ile ~~~k aras~ na opak bir cisim konulsa, ~~~ k bu opak cisim üzerinde
görülür; ve cismin ~~~ k dü~ en yeri parlar, buna kar~~ l~k ba~lang~ çta görülen
yerlerde ~~~k ortadan kalkm~~~olur. E~er bir kimse daha sonra opak cismi
çubu~un do~rultusu boyunca bir a~a~~~bir yukar~~ hareket ettirirse, o kimse
~~~~~ n daima opak cismin üzerinde oldu~unu görecektir. Bundan aç~~a ç~kan
~udur: delikten gelip bir noktaya dü~en ~~~k do~rusal çizgiler boyunca ilerler.
Optik kitab~ m~ zda saydam cisimlerin her türünde ~~~~~ n nas~ l yay~ ld~~~ n~~
deneysel olarak göstermi~ tik. Bu hususta burada verdi~imiz bilgi yeterlidir.
g a.g.y. I, bölüm 3, s. 13, § 3.
1° a.g.y. 1, bölüm 3, ss. 13-14, § 3; ~ bn el-Heysem, bu paragrafta yaln~zca güne~~
~~~~~ yla
yapt~~~~deneyi sözkonusu etmi~tir. Buna kar~~l~ k § 4'te Ay ~~~~~ yla, § 5'te y~ld~zlar~ n
~~~~~yla ve §
6'da ise ate~~~~~~~yla yapt~~~~deneyleri aç~klam~~t~r.
~~~ a.g.y. I, bölüm 3, s. 15, § 6.
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Saydam bir cisimde ~~~~~ n geçmesi bütün ~~~k türlerinin fiziksel bir
özelli~idir. Elbette kimi zaman ~~~~~n saydam cisimlerde do~rusal çizgiler
boyunca yay~lmas~n~n saydam cismin özelli~i oldu~u da iddia edilmi~tir.
Fakat bu görü~~deney ve gözleme z~ tur; ve ilk varsarm do~rudur. E~er
saydam bir cisimde ~~~~~n yay~lmas~~saydam cismin bir özelli~i olsayd~, ~~~~~n
yay~l~m~~yaln~ zca belirli (özel) yollar boyunca olurdu; halbu ki bu olgunun
böyle oldu~u belirlenebilmi~~de~ildir. Fakat ~~~~~n saydam cisimde birbirini
kesen, birbirine paralel ya da ayn~~anda birbirine yakla~~p, uzakla~an çizgiler
boyunca yay~ld~~~~görülebilir. Bu olgunun böyle oldu~u ku~kusuzdur. Çünkü
~~~k ~~~kl~~bir cismin her noktas~ ndan çizilebilecek her düz çizgi boyunca
yay~lmaktad~r. I~~kl~~bir cisimdeki iki farkl~~noktadan ç~ kan ~~~ k ~~~ nlar~~
birbirlerini keserler. Yani bu noktalar~ n birinden bütün yönlere çizilen
çizgiler di~er noktadan bütün yönlere çizilenlerle kesi~irler. E~er bir çok
~~~ kl~~cisim bir an yanyana konulsa, ve onlar~ n herbirinden ~~~ k yay~lsa,
~~~nlarm yay~ld~~~~bu çizgilerin konumlar~~farkl~~olur. Bu nedenle, e~er, ~~~kl~~
cisim saydam bir cismin kar~~t kenar~~üzerinde bulunuyorsa, ~~~~~n aktanm~~
kar~~ t yönlerde meydana gelir. Sonuç olarak, ~~~~~ n öteye belirli yollarla
gönderildi~i varsarm~~bo~tur ve saydam cisimlerde ~~~~~ n yay~ld~~~~bu tür
belirli yollar yoktur. Ayr~ ca birbirine z~ t yönler boyunca (ayn~~zamanda)
fiziksel hareketler olu~amaz. E~er ~~~~~n yay~l~m~, yaln~zca kendi karekteristik
yollar~~boyunca yay~lmas~ na izin veren saydam cismin özelli~i olsayd~, ayn~~
~~~k do~alan gere~i e~biçim olan yollar boyunca farkl~~yönlere yay~lmazd~.
E~er ~~~k saydam cisimlerde birbirine kar~~t yönlerde yol allyorsa, ~~~~~n
saydam cisimlerde düz yollar boyunca yay~ lmas~~saydam cismin bir özelli~i
de~ildir. I~~ k, saydam cisim içerisinde yaln~zca düz yollar boyunca
yarld~~~ ndan ve düz çizgiler boyunca olan bu yay~l~m~n da, saydam cismin
özelli~i olmad~~~ ndan, düz çizgiler boyunca yay~l~m, ~~~~~n bir özelli~-'idir.
Bundan dolay~~da, düz yollar boyunca yay~l~m ~~~~~n; ve saydam cisimde ~~~~~n
iletilmesini sa~lamak da saydam(l~~)~n niteli~idir.
I~~ k saydam cisimde ~~~n ad~~verilen düz çizgiler boyunca yay~l~r. I~~n,
~~~ kl~~cisimden ç~ kan ve saydam bir cisim içerisinde düz çizgiler boyunca
yay~lan ~~~kt~r; düz çizgiler de duy~darca alg~lanamayan ~~~~~n kendileri
boyunca yay~ld~~~~imgesel çizgilerdir. I~~~~n yay~ld~~~~bu imgesel çizgiler ~~~n
diye adland~nl~r. Böylece ~~~ n düz çizgiler boyunca yay~ lan karakteristik bir
olgudur (fenomen). Matematikçiler bir ~~ma yaln~zca güne~~ve ate~~~~mlanna
benzerli~inden dolay~, göz~~m~~ ad~n~~verdiler. Eski matematikçiler görmenin
gözden ç~ kan ve göze geri dönen ~~~n arac~l~~~yla olu~tu~u görü~ündeydiler.
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Görme böyle bir ~~~nla oluyordu ve bu ~~~n ~~~~~n türüne ait ayd~nlat~c~~bir
güçtü; ve gözden ba~lang~ç noktas~~gözün ortas~ nda bulunan düz çizgiler
boyunca ba~l~yor ve bu ayd~nlauc~~güç göze geri döndü~ünde görme
gerçekle~iyordu. Bu ayd~nlauc~~güç matematikçilerce görsel ~~~n (visual ray)
olarak adland~r~ lan düz çizgiler boyunca gözün merkezinde yay~l~yordu.
Onlar, görme duyumunun, alg~ lanan nesneden göze yans~t~lm~~~bir görüntü
arac~l~~~yla olu~t~,~~unu san~yorlar& Onlara göre, ~~~n, görülen nesneden
aktar~lan ve gözün orta noktas~ nda düz çizgiler boyunca yak~nsanan
(converge) ~~~kur. Onlann bu görü~üne göre, ~~~k, kendinden çizilebilecek
bütün düz çizgiler boyunca bir nokta ~~~k kayna~~ndan yay~l~r. ~imdi e~er
göz, kendi ya da edinmi~~oldu~u ~~~~~~göze her noktas~ndan çizilebilecek
çizgiler boyunca gönderen önüne konulmu~~herhangi bir nesneyi görürse,
bu durumda gözden gelen ~~~k, görülebilen nesneye gider; ve ~~~k say~s~z düz
çizgiler ve say~s~z farkl~~yönler boyunca yay~l~r. Halbuki, gözün orta noktas~~ve
görülebilen nesne aras~ nda çizilebilecek imgesel çizgiler ~~~~~ n onlar
boyunca yol ald~~~~çizgilerdir, ve göz nesnenin görüntüsünü bu çizgiler
boyunca yans~yan ~~~kla görür. Onlara göre göz do~a taraf~ndan öyle
donaulm~~t~r ki, bu çizgiler boyunca yans~t~ lan ~~~~~~alg~lar ama bu
çizgilerden ba~ka, öteki yollar boyunca yans~t~lm~~~olanlar~~alg~lamaz. Düz
çizgiler boyunca yol alan ve gözün ortas~nda toplanan ~~~kla birlikte bulunan
bu çizgilere ~~~n ad~~verilir. Böylece ~~~k ~s~n~~bütün matematikçilere göre,
düz çizgiler boyunca ilerleyen ve gözün ortas~nda toplanan herhangi bir
's~kt~n ve bu çizgiler -imgesel çizgiler matematikçilerce ~~~n çizgileri olarak
adland~r~l~r. Eski genel aç~klamalara göre, ~~~n, düz çizgiler boyunca
ilerleyen, güne~in, ay~n ve gözün ~~~~~~da olabilen bir 's~kt~n Bu, ~~~nlann
tan~ m~d~r. Fizikçiler ~~~n hakk~ nda bilimsel olarak temellendirilmi~~
varsay~mlardan yoksundurlar.
Bunlar~~ aç~ klad~ktan sonra, art~ k saydam cisimler tart~~mas~ na
dönebiliriz. Saydaml~~~n saydam cisimlerin bir niteli~i (kipi) oldu~unu ve
~~~~~~ileriye geçirdi~ini savunuyoruz. Saydam cisimler iki s~n~fa ayr~labilir:
göksel ve göksel olmayan (gök-alt~~sub celestial). Göksel olanlar tek türdür.
Çünkü hepsi ayn~~ maddeden olu~mu~tur. Gök-alt~~saydam cisimler üçe
aynlabilin bunlardan ilki hava, di~eri su ve yumurtan~n beyaz~, göz s~v~lan
(saydam tabakalar) ve benzeri cisimler gibi saydam ak~~kanlar, ve üçüncüsü
de cam, kristal, saydam de~erli ta~lar gibi saydam minerallerdir. Bunlar
saydam cisimlerin farkl~~türleridir. Bu saydam cisimler saydaml~klanna göre
farkl~la~~rlan ve göksel cisimler d~~~nda, bu türlerin her bifindeki saydaml~k
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farkl~d~r. Hava örne~in, k~smen yo~un, k~smen seyreltik olan farkl~~ bir
saydaml~~a sahiptir. Yo~un hava, örne~in, duman ve nemdir, veya havan~n
duman veya tozla kar~~mas~d~r. Az yo~un hava ise gökyüzü ve gökyüzüne
yak~n yerlerdeki hava aras~nda uzayan havad~r. Bu hava ba~ka cisimlerle
kan~mam~~ur. Az yo~un hava daha güçlü saydaml~~a sahiptir. Benzer ~ekilde
baz~~ saydam s~v~lar di~erlerinden daha güçlü saydaml~~a sahiptirler.
Örne~in, akarsu, içerisinde baz~~renkli maddelerin çözüldü~ü sudan ve
kristal de Yemen Ta~~"ndan daha fazla saydamd~r. Bütün bunlar duyularla
alg~lanmaktachr. Göksel cisimlerin saydaml~klann da ise fark yoktur. Onlar~n
saydaml~~~~çok aç~kt~r. Çünkü y~ld~zlar dünyadan farkl~~uzakl~ktad~rlar ve
bundan dolay~~göz onlar~~uzayda farl~~konumlarda alg~lar.
Bütün gök-alt~~saydam cisimlerde biraz opald~k vard~r. Çünkü üzerlerine
güne~~~~~~~~dü~tü~ünde, onlar~n herbirinde, t~pk~~üzerlerine ~~~k dü~tü~ünde
opak cisimden ~~~k ç~kmas~~gibi; ikincil bir ~~~k ç~kar; yaln~zca saydam
cisimlerin yayd~~~~ikincil ~~~k daha zay~fur. Bu konuyu kitab~m~z Optikein ilk
bölümünde ayr~nt~lar~yla belirttik". Ve ayn~~yerde opak cisimlerden yay~lan
ve saydam cisimlerde bulunan her ~~~k için kamtlanm~~~yöntemleri taru~uk;
bu yüzden burada bu tart~~man~n baz~~ k~s~mlar~n~~tekrarlayaca~~z. Sabah
ayd~ nl~~~nda görülen ikincil ~~~k havadan ç~kar. Dünya yüzeyi güne~~
do~u~undan çok az önce sabah~n erken zamanlar~nda ayd~nlan~r; ve
duyularla alg~land~~~~gibi üst yüzey gecedekinden daha ayd~nl~kur. Ve
sabah~n erken saatlerinde güne~~dünyan~n kar~~s~nda de~ilken, gözle
görülür hale gelir. I~~k!' cisimlerden gelen ~~~k yaln~zca düz çizgiler boyunca
ilerler: bu konuyu kitab~ m~ z Optik'de ç~ kanmlar ve gözlemlerle
aç~klam~~t~k". Güne~in dünya üzerinde henüz parlamad~~~, ve de bu ~~~nlar
dünyadaki di~er cisimlerce kesilmedi~i zaman, Güne~ten dünyaya düz
çizgiler boyunca yay~ lmayan ~~~nlar da vard~r. Sonuç olarak, dünyan~n
yüzeyinde görülebilen ~~~k güne~in kendi cisminden (do~rudan) yay~lan ~~~k
de~ildir. Dünyan~n yüzeyinin kar~~s~nda duran ve ~~~~~ n~~onun yüzeyine
gönderebilen, göksel cisimler ve dünyan~n yüzeyi aras~nda duran ve güne~~
~~~~~yla ayd~nlaulm~~~havan~n üst bölgelerindeki cisimler d~~~nda, ba~ka ~~~kl~~
cisimler yoktur. Bu hava güne~in cisminin kar~~s~nda durur ve güne~~ve onun
'aras~nda hiçbir engel yoktur. Bu tan vaktinde parlak hale gelen havad~r ve
12 Yo~unlu~u 4.6 ile 4.67 aras~nda de~i~en ve kuyumculukta kullan~lan,
k~rm~z~~veya koyu
turuncu renkte de~erli ta~.
13 a.g.y. I, b5Iiim 3, sa. 37-38, § 87-88.
14 a.g.y. I, ss. 13-51, özellikle § 23.
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onun içindeki ~~~k duyularca alg~lar~abilir. Sonuç olarak, tan vaktinde dünya
yüzeyinde görülebilen ~~~ k dünya yüzeyinin kar~~s~ nda bulunan havan~ n
~~~~~ ndan ç~kan ~~~ kt~r. Bu, güne~in ~~~~~~onlara yay~ld~~~nda, onlardan ikincil
bir ~~~~~ n ilerledi~i ve ayn~~zamanda ~~~~~ n onlara nüfuz etti~i su, cam ve
saydam mineraller için de do~rudur. Bu ~~~k, beyaz bir cisim suyun ya da
saydam minerallerin yan~na getirildi~inde, ~~~~~ n ula~~p, nüfuz etti~i kenarm
kar~~~taraf~ndan duyularca alg~ lanabilir. Çünkü bu durumda bir kimse yeni
~~~~~~daha önce üzerinde görülmeyen beyaz cismin üzerinde görür. Bu ~~~ k
zapft~ r. Bu olgunun deneysel kan~ tm~ n yöntemini Optik'te ayr~nt~lar~yla
aç~ klam~~t~k15. Bu aç~klama yeterlidir. Her gök-alt~~saydam cisimden, güne~~
~~~~~~üzerine dü~tü~ü zaman, opak cisimlere güne~~~~~~~~dü~tü~ünde ç~ kt~~~~
gibi, ikincil bir ~~~k ç~kar; yaln~zca saydam cisimlerden ç~kan ikincil ~~~ k, opak
cisimlerden gelenlerden daha zay~ft~ r. Opak cisimlerde ~~~ k alma gücü
oldu~unu ve saydam cisimlerde de bu türden bir güç bulundu~unu aç~kça
göstermi~tik; ve saydam cisimlerde ~~~k onlara nüfuz edip geçerken ayn~~
zamanda bir ~~~~~ n kald~~~n~~da belirtmi~tik. ~imdi saydam cisimden ç~kan
ikinci' ~~~~~ n yay~l~m~ n~n geçirilen ~~~~~ n yarl~m~~olmad~~~ n~~ savunuyoruz.
Çünkü saydam cisme nüfuz etmi~~~~~ k, ~~~~~ n yay~ld~~~~cismin ters yönünde
iletilir; ve ba~ka hiçbir yönde iletilmez. Cisimlerden ç~kan ikincil ~~~k ise bu
yönlere ters yönlerde iletilir. Sonuç olarak saydam cisimlerden gelen ikincil
~~~~~ n yay~lmas~~onlara nüfuz etmi~~~~~~~ n yay~lmas~~ de~ildir. Saydam cisimde
kendisine nüfuz etmi~~ve onda kalm~~~olan ~~~ k d~~~nda ba~kaca ~~~ k yoktur;
saydam cisimden ç~kan ikincil ~~~ k da yaln~zca ondan kalan ~~~ktan yay~l~r.
Opakl~ k saydaml~~~ n tersine maddi cisimde ~~~~~n kalmas~ n~ n nedenidir.
Çünkü cisimde opakl~ k yoksa cisim saydamd~ r. Saydam oldu~u zaman ~~~ k
ona nüfuz eder; ve cisim en yüksek derecede saydamsa onun içinde
herhangi bir tür opald~ k yoktur; ve ~~~ k bütünüyle ona nüfuz eder; ve onun
içinde kalmaz. Saydaml~k nüfuz etme ve ~~~~~ n içinde kalmamas~~nedenidir.
Bu durumda, ~~~ k her opak cisimde kal~ r ve ~~~ k her saydam cisme nüfuz
eder. I~~~m kalmas~~ opald~~~ n d~~~ nda ba~ka bir nedenden dolay~~ de~ildir.
~imdi daha da ötesi, her gök-alt~~saydam cisimde d~~ar~dan onlara ~~~ k
dü~erken sabit bir ~~~ k vard~ r. Böylece her göksel saydam cisimde
saydaml~~~n yan~s~ ra opaklik da vard~r. Saydam cisimlerde saydaml~~~n farkl~~
oldu~u aç~ klanm~~t~. Saydam cisimlerde saydaml~~~ n farkl~~ oldu~u ve bu
cisimlerin tümünde biraz opald~~~n da oldu~u aç~klanm~~t~. Benzer biçimde

13

a.g.y. I, bölüm 3, ss. 35-39 § 77-96.
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bu cisimlerdeki saydaml~k miktar~~onlardaki opald~~~ n sonucudur. Onlarda
opald~k daha güçlü ve saydaml~k ise daha zay~fur. Onlardaki opald~~m zay~f
olmas~~onlar~n saydaml~~~n~n güçlü olmas~~demektir.
Göksel cisimlerin saydaml~~~ yla ilgili olarak manukçm~n (Aristo) görü~ü
ise, onlar~n saydaml~~~n~n di~er bütün cisimlerin saydaml~~~ndan daha
büyük oldu~udur. Bunlar~n saydaml~~~~yüksek dereceli bir saydaml~k
de~ildir ve bir cismin göksel cisimlerinkinden daha güçlü bir saydaml~~a
sahip olmas~~olanald~~de~ildir. Matematikçiler saydaml~~~n s~n~rs~z oldu~unu
ve saydam cisimler gözönüne al~nd~~~ nda onlardan daha saydam bir cismin
varl~~~n~n olanald~~oldu~unu dü~ünüyorlar. Bu grup matematikçilerden biri
olan Ebu Sa'dal ala ~bn Suhail bu problemi (fenomen) aç~klam~~t~. O ayn~~
problemin geometrik kan~ t~n~~anlatan bir tart~~ma yazm~~t~r. Biz ayn~~
problemin kan~~tlamas~n~~yeniden gerçekle~tirece~iz, ama onun (Ala ibn
Suhail) yapt~~~ ndan daha iyi bir biçimde ana noktalar~~ göz önüne
getirece~iz; ve onunkinden daha aç~k bir aç~l~m~n~~verece~iz. Deneylerin,
saydam cisme dü~en her ~~~~~ n düz çizgiler boyunca saydam cisim arac~l~~~yla
iletildi~ini, gösterdi~ini sayl~yoruz. I~~k saydam cisimde yay~ld~~~ nda ve
saydaml~~~~~~~~~n yay~lm~~~oldu~u birinci cisimden farkl~~olan ba~ka bir cisme
geçti~inde, ikinci cismin ara yüzeyine e~imli bir do~rultuda dü~erse, ~~~k
k~r~l~ r (bent) ve düz bir çizgide iletilmez. Bu sorunu (fenomen) Optik
kitab~m~nn 7. bölümünde belirttik ve ayr~~ayr~~her saydam cisim durumunda
bunun deneyle nas~l kan~tlanaca~~n~~önerdik; ve ayr~ca lur~lman~n belirli
aç~larda oldu~unu kan~tlad~k'ö. K~nlma, az yo~un ortamdan çok yo~un bir
ortama geçme durumunda oldu~u zaman, bükûlmenin gerçekle~ti~i
noktada çok yo~un ortam~ n yüzeyine dik olan normal yönünde ortaya ç~kar.
Ancak k~r~ lma, e~er ~~~~~ n yo~un ortamdan az yo~un ortama geçi~i
durumunda olursa, normalden öteye do~ru gerçekle~ir. ~imdi, e~er ~~~k az
yo~un ortamda yay~lm~~~ve çok yo~un ortam içerisine lur~lm~~sa, k~r~lma
noktas~nda bir aç~~yapar; e~er ilk yay~lma yo~un ortamdaysa ve daha sonra az
yo~un ortamda lunlm~~sa, k~r~k çizgiler boyunca yo~un ortamdan yay~lan
~~~k, gelen ve k~r~lan ~~~n aras~nda bulunan ayn~~ aç~yla k~r~l~r. Saydam az
yo~un bir ortamda ki ~~~k, ilkinden daha yo~un ve yo~unluklan da
birbirinden farkl~~ olan iki ba~ka ortamda k~r~ld~~~~zaman, daha büyük
16 ~bn el-Heysem'in optik kitab~~Kitâb el-Menaz~r 7 bölüm ya da o dönemin s~mflamas~yla 7
kitaptan olu~maktad~r. Bunlardan ilk üç tanesi do~rudan görme (direct vision), 4., 5, ve 6.
bölümleri yansuna (reflection) ve 7. bölümü ise k~nl~na (refraction) konusuna ayr~l~n~~t~r.
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yo~unlukta olan ortamdaki ~~~~~ n k~ r~lmas~~ daha büyüktür. I~~ k, yo~unlu~u
daha büyük olan bir ortamda k~r~ ld~~~~zaman, k~ r~lma noktas~ ndan çizilen
normale yak~nla~~ r. Fakat e~er saydam çok yo~un ortarndaki ~~~ k, di~er iki az
yo~un ortam içerisinde k~ r~ l~ rsa, ve bu iki az yo~un ortam~ n yo~unluk
seyreltikleri de farkl~~ ise ~~~ k yo~unlu~u seyreltikli~i çok daha az olan
ortamda lunlma noktas~ na çizilen normalden uzalda~~ r. (Batlamyus) Ptolemy
Optik Kitab~'runl° 5. bölümünde ~~~ k ~~~ n~ n yay~lmas~nda bu problemi benzer
biçimde kan~ tlam~~n. Benim görü~üme göre, Batlamyus, görsel bir ~~~ n
saydam bir ortamda yay~ ld~~~nda ve saydaml~~~~birincinin saydaml~~~ ndan
farkl~~ olan ba~ka bir saydam ortamla kar~~ la~t~~~ nda, iki ortam~ n ortak
yüzeyine e~imli bir do~rultuda dü~tü~ünü, ~~~~~ n k~ r~ ld~~~ n~~ ve düz bir
çizgide iletilmedi~ine de~iniyor. Ayr~ ca Batlamyus görsel ~~~ n~ n havadan
cama k~ r~lmas~ n~n havadan suya k~ nlmas~ ndan daha büyük oldu~unu -cam
sudan daha yo~undur- söylüyor. Benzer biçimde az yo~un bir ortama göz
yerle~tirildi~inde, onun ~~~ n~n yo~un bir ortamda belli bir aç~da k~ r~ld~~~ n~~ve
göz yo~un bir ortamda k~ r~lm~~~ ~~~ n~ n yönünde yerle~tirildi~inde de ~~~ n~ n
ayn~~ aç~da k~ r~ld~~~n~~gösteriyor. Bütün bunlardan saydam ortamda yay~lm~~~
ve saydaml~~~~birincisinden daha büyük olan ikinci bir saydam ortamla
kar~~la~an her ~~~~~ n ikinci ortamda k~r~ld~~~~ve bu k~r~lman~n ikinci ortam~n
yo~unlu~una orant~ l~~ olarak gerçekle~ti~i aç~~a ç~ km~~ t~ r. Saydam bir
ortamda yay~lan ve daha sonra saydaml~ k yo~unlu~u birinci ortamdan daha
az olan ikinci bir ortamla kar~~la~an her ~~~ k, ikinci ortamda k~ r~l~ r; ve bu
lur~lma, ikinci ortam~ n seyreltikli~ine (saydarnli~~na) orant~l~~olur.
Bu problemi daha aç~ k k~lacak
bir örnek verelim. Saydaml~ klar~~
farkl~~ iki saydam ortam olsun; A noktas~~ az yo~un ortamda yer als~ n; A
noktas~ndan geçen düzlem yüzey çok
yo~un ortam~n üst yüzeyine dik aç~larda bulunsun. BC çizgisi de her iki
yüzeyin, düzlem yüzeyin ve yo~un ortam~ n üst yüzeyinin, arakesitini olu~tursun. A no ktas~~ndan BC üzerine, E
noktas~ ndan yo~un ortam~ n yüzeyine

17 Benzer ~ekilde Batlamyus'un Optik kitab~~da be~~bölümdür ve bunlardan 5. bölüm
k~nlmaya ayr~lm~~ur.
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dik olan normale, yani EH'ye ekimi dü~en ve AE ve Wyi olu~turan bir AE
çizgisini çizdim. Bu, E aç~s~n~n aç~ kça k~ r~ lma aç~s~~ oldu~unu
göstermektedir. ~imdi e~er bir ~~~n GE çizgisi boyunca yol al~rsa, EA çizgisi
boyunca k~r~l~r. Biz ~imdi TE normalini çizdim ve ~~~n GE, A'mn bulundu~u
az yo~un ortama girerken ET normalinden uzakla~an bir yönde k~r~l~r.
Saydaml~~~~daha güçlü olan bir ortamdaki lunlma EK yönünde olur. Yo~un
ortamdan yay~lan ve EA yönünde k~r~lan DE ~~m~d~r. E~er bir ~~~n saydaml~~'~~
çok daha güçlü olan az yo~un bir ortam içerisinde EA yönünde yay~l~rsa, ED
yönünde lunlacakt~r. Ama e~er A noktas~n~n bulundu~u çok daha az yo~un
ortam, yo~un ortamda yay~lm~~~~~~n~n bulundu~u daha az yo~un ortamdan
daha saydamsa EA yönünde k~r~l~r. Bu saydam az yo~un ortam hala daha az
yo~un oldu~undan, ~~~n ED'den ayn~~normale daha yak~n olan bir çizgi
yönünde k~r~l~r. Suya geçme durumunda da ayn~~ ~ey geçerlidir. Çok ince ve
çok saydam olan bu saydam ortamda ~~~~~n k~r~ld~~~~yönde EH normaline
yak~n çizgiye yana~~r, k~ r~ lm~~~ ~~~n EH çizgisine yak~nla~~n ve HED aç~s~~
küçülür ve normal ile k~r~lm~~~~~~n aras~nda bulunan aç~~az yo~un ortam~n
saydaml~~ma orant~l~d~r. Bundan zorunlu olarak saydaml~k derecesinin
lunlma noktas~ndaki aç~ya orantil~~oldu~u ç~kar.
Herhangi bir aç~ n~ n sonsuz say~ da bölünebilece~i konusunda
matematikçiler ve tabiatç~lar aras~nda görü~~fark~~yoktur. Çünkü aç~n~n iki
ucunun birle~ti~i aç~~merkezinin bulundu~u nokta ile, ondan belirli bir
uzakl~~a bir daire yay~~ çizilirse, daire yay~~ s~n~rs~zca küçük parçalara
bölûnürse, aç~n~ n iki ucunu ba~layan yay da s~n~rs~z küçük parçaya
bölünmü~~olur. E~er bu noktalardan aç~n~n yer ald~~~~noktaya bölüm
çizgileri çizilirse, aç~~ çok say~da küçük k~sma bölünmü~~olur. O zaman
bunlar~n herhangi birinden daha küçük bir aç~~meydana gelebilir. E~er
ortam~n saydaml~~~~bütünüyle lunlma aç~s~na orant~l~~ise, ve e~er bundan
daha küçük bir aç~~ bulunmuyorsa, bundan daha az yo~un oldu~u
dü~ünülebilecek bir saydaml~ k yoktur. Fakat bundan daha az yo~un bir ~eyin
olabilece~ini varsaymak saydaml~~~n s~ n~ r~~ de~ildir. Bundan dolay~~
dü~ünülebilecek bir saydaml~k s~n~r~~var de~ildir.
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Batlamyus, görsel ~~~ n~ n
göksel kürenin tümsek
kenar~ nda k~r~ld~~~ n~~ve göksel
kürenin havadan daha saydam
oldu~unu göstermi~tir. Bundan
ç~ kan sonuç, güne~~ve y~ ld~ zlar~ n ~~~~~ n~ n göksel kürenin
tümsek k~sm~ nda k~ r~ ld~~~d~ r.
Bu [durum] örnekle aç~ klanm~~t~. Daha yo~un ortam~ n
küresel oldu~u varsay~ls~n; BEC
yap A noktas~ n~ n bulundu~u
düzlemin arakesitidir; ve küresel yüzepn merkezi K olsun ve yo~un ortam
merkeze do~ru, az yo~un ortamda yay~ n tümsekli~inin d~~~taraf~~ yönünde
olsun. A noktas~~ az yo~un ortamda bulunsun. Ondan çizilen AE ~~~ m küresel
yüzey üzerine e~imli dü~sün ve GE do~rultusunda k~ r~ls~n. KE'yi çizelim ve
onu H'ye uzatal~ m. Bu durumda EH küresel cismin üst yüzeyine normal
olur. E~er bir ~~~ n da GE çizgisi boyunca çizilirse, o da EA yönünde
k~ r~l~cakur. Ancak E~er A'mn bulundu~u ortam güçlü saydaml~ ktaysa, ~~~ n
AE çizgisi boyunca yay~lacak ve Kil nor~naline daha yak~n bir çizgi boyunca
k~ r~lacakur. Ayn~~ durum di~er ~~~nlar için de geçerlidir. K~ r~lan ~~~ n ve KH
normali aras~nda bulunan aç~~ GEK aç~s~ ndan daha küçüktür. GEK aç~s~~
sonsuz say~da bölünebilir ve sonsuz say~ da küçültülebilir. Bir kimse A'n~n
bulundu~u az yo~un ortam~ n saydaml~~~n~n da o denli indirgenebilece~ini
dü~ünebilir. E~er daha az yo~un göksel ortam ve güne~~A noktas~~
do~rultusundaysa, ve güne~~~~~ nlar~~AE çizgisi boyunca yaphyorsa; ve EG
çizgisi boyunca lur~llyorsa, o zaman AE ~~~n!, uzay~n saydaml~~~n~n daha saf
ve daha az yo~un olmas~~dolay~slyle, GE ve EK çizgileri aras~ nda bulunan bir
çizgi boyunca k~ r~lacakur. GE ve EK aras~ nda sonsuz say~da çok çizginin
bulunmas~~ olanakl~d~ r. GE ve EK aras~nda sonsuz say~da çok çizginin
bulunabilece~i varsay~ labilir ve sonuç olarak göksel kürenin saydaml~~~ n~n
da, gerçekte oldu~undan, sonsuz derecede daha saf ve daha az yo~un olarak
dü~ünülebilmesi de olanakl~d~ r.
~imdiye kadar yapt~~~m~ z betimleme matematikçilerin fikridir. Kendi
görü~üm ise bir cismin saydaml~~~n~n sonsuz derecede daha saf ve daha az
yo~un olabilece~idir. Örne~in bir kimse bir saydam cisimde bulunandan
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daha az yo~un bir saydaml~ k dü~leyebilir. Tabiatç~ lar, bununla birlikte, do~al
cisimlerin her özelli~inin belirli bir s~ n~ r~~ oldu~unu, bunun ötesinde bir
de~i~imin yap~ lamayaca~~ n~ , ancak imgesel çizgilerle biçimlenmi~~
(s~ n~ rlanm~~ ) olan aç~ lar~ n yaln~ zca imgesel olarak sonsuzca
bölünebilece~ini, buna kar~~l~ k do~al cisimlerden olu~an aç~ lar~ n ise,
sonsuzca bölünemeyece~ini; çünkü kendi formlar~ mn yer ald~~~~bir bölünme
s~ n~ rlar~ n~n bulundu~unu belirttiler. ~üphesiz, her do~al cisim, kendi
formunun bulundu~u bilinen bir uç dereceye kadar bölünebilir; e~er daha
fazla bölünürse, orjinal form bozulur ve ba~ka bir forma dönü~ ür. Bu durum
~öyle aç~ klanabilir. Uç s~n~ ra kadar bölündü~ü zaman, suyun varolan en
küçük parças~~için olanakl~~olan bölünme derecesine ula~~l~r; e~er daha fazla
bölünürse, suyun formu bozulur ve havan~ n formu elde edilir. Öyle ki, e~er
hava, benzer ~ekilde olanakl~~ en küçük parças~ na kadar bölünürse, ve o da
daha alt bölümlere ayr~l~ rsa, havan~ n formu bozulur ve ate~in formu elde
edilir. E~er, ate~, benzer ~ekilde olanakl~~ en küçük parças~ na bölünürse,
bölmeyi bunun ilerisine götürmek olanakl~~ olmaz, o zaman yo~unluk
bak~m~ndan ate~ in formu d~~~ nda di~er bir form olmaz. Göksel cismin
formu, ate~ in formundan daha incedir ve ate~ in göksel bir cisimle ayn~~
türden (nevi) oldu~unu varsaymak olanakl~d~ r. Çünkü ate~~olanakl~~ en
küçük parças~ na bölünebilir ve göksel bir forma dönü~ ür. Bundan dolay~,
göksel cismin bölünebilece~i dü~ünüldü~ünde, bu bölünme yaln~zca
imgeseldir, gerçek de~il. Çünkü e~er, bölünme, benzer ~ekilde, onun
olanakl~~ en küçük parças~ na kadar götürülürse, daha alt parçalara
bölünemez ve gerçekte göksel cisim en yüksek derecede saydaml~ kt~r.
Mant~k ustas~~ (Aristoteles) do~al cisimler aras~ nda göksel cisimlerden daha
saydarn olan bir cismin olmad~~~n~~belirtir; ve sonuç olarak böyle bir cismin
varolabilece~ini kabul etmenin de akla uygun olmad~~~ n~~ileri sürer.
Bana göre, imgesel saydaml~~~n s~n~ rs~ z, ancak maddi cisimlerde s~ n~ rl~~
oldu~unu ve göksel bir cismin saydaml~~~ n~ n ise cisimlerin uç s~n~ r
saydaml~~~~oldu~unu belirten her iki doktrin de do~rudur. Saydaml~ k ve
saydam cisimler hakk~ nda söyledi~imiz ne varsa, bütünüyle onlar~n do~as~n~~
(ko~ulunu) bitmek için zorunludur.
~imdi s~ ra bu taru~ mada aç~ klamas~ n~~ vermeye çal~~t~~~ m~z bütün
kavramlarla ilgili son bir tan~ mlamaya geldi; ve ~imdi bu tart~~mada
(Discourse) betimlediklerimizi özetleyece~iz; öyle ki burada ileri sürülen
dü~ ünceleri, nedenlerini ve kan~ tlamalar~n~~ ara~urmaks~z~n kar~~la~t~ rmak
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kolayla~acakur. Bu tart~~ mada filozoflara göre betimlediklerimizi ~öyle
özetliyoruz:
Kendinden ~~~ kl~~ her cisimdeki ~~~ k onun do~as~ n~ n temel
karekteristi~idir. Bununla birlikte, opak cisimlerin üzerinde görülen,
ilineksel ~~~k ise edinilmi~~bir karekteristiktir.
Matematikçilere göre, kendinden ~~~ kl~~ nesnelerdeki ~s~~ enerjisidir
(ate~~s~s~ ); Opak nesnelerin üzerinde da~~larak aç~~a ç~kan ve edinilmi~~bir
karakteristik olan ilineksel ~~~ k da bu nesnelerde aç~~a ç~ kan ate~~kadar
görünebilir.
* Saydam bir nesnenin içerisinde do~rusal bir çizgi boyunca yay~lan ~~~~a
~~~ n denir; bu ~~~ n güne~, ay, y~ld~zlar, ate~~ya da 'görme (görsel) ~~~mna ait
olabilir.
Saydam nesnelerin tümü ~~~~~~ aktar~rlar ve onlar~ n gerisinde bulunan
gözün alg~lamas~ na izin verirler. Bunlar, birisi ~~~~~ n bütünüyle nüfuz etti~i
ve di~eri de k~smen geçti~i olmak üzere, iki lusma ayr~ labilirler.
* Bu iki grup daha alt bölümlere de aynlabilir: I~~~~ n bütünüyle geçti~i,
yani göksel ve gökalu; gökalu nesneler de üç alt s~n~fa ayr~l~r: hava, su vb.
alu~kanlar; ve cam ve saydam de~erli ta~lar gibi, saydam mineraller.
Saydam nesnelerin saydaml~~~~ ~~~~~~aktaran (geçiren) bir
karakteristiktir.
Saydaml~kta da fark vard~ r ve bu fark k~ r~lma aç~lar~yla gözlenmi~tir.
Saydarnl~ldan farkl~~olan iki saydam ortam boyunca iki ~~~n yay~ld~~~ nda, ve
bu iki ~~~ n, her iki ortam~n birle~ti~i ortak yüzeye k~ nlma noktas~ndan çizilen
kendi normaliyle benzer aç~~ yaparlar. Ancak olu~ turduklar~~ aç~ lar
ortamlar~n~ n yo~unlu~una ba~l~~olarak farkl~la~~ r. Bu aç~lardan birisi daha
yo~un ortamdad~ r ve daha küçüktür; daha küçük aç~ ya sahip olan ortam ise
daha büyük saydaml~~a sahiptir.
Tart~~mada (Discourse) betimledi~imiz bütün noktalar bunlard~ r; ve
~imdi tart~~may~~kapatma zaman~~geldi.
Yard~ m Allah'tand~ r; ~~~k tart~~mas~~sona erdi.
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De~erlendirme
Bir bütün olarak bu makalede ve di~er optik çal~~malar~nda ileri
sürdü~ü dü~ünceleri dikkate al~nd~~~nda, ~bn el-Heysem'in ~~~k ya da daha
teknik deyimiyle optik biliminde gerçek anlamda bir dönüm noktas~, ba~ka
bir deyi~le bir paradigma olu~turdu~u çok aç~kt~r. Çünkü, bilindi~i üzere,
~bn el-Heysem öncesi optik çal~~malar~ nda Aristocular, Galenciler ve
Euclidciler olmak üzere üç ayr~~yakla~~m etkindi ve bu üç ak~m ~slam
dünyas~nda da ayr~~ayr~~temsilci bulmu~ tu". Nitekim el-Kindi Euclidci,
Huneyn ~bn ~shak Galenci ve ~bn Sina da Aristocuydular. Gerçi bu bilim
adamlar~~da özgün dü~ünceler geli~tirmeye çal~~m~~lard~ , ancak çizdikleri
çerçeve temsil ettikleri kuramla s~n~rl~~kalm~~t~. Oysa ki ~bn el-Heysem, bir
kuram~~benimseyip di~erini çürütmeye çal~~mak anlay~~~n~~benimsemeyip,
aksine geli~tirdi~i özgün dü~ünceleri tutarl~~bir biçimde, dizgesel olarak
ortaya koymaya çal~~m~~ ur. Bu anlamda o ne Euclidci, ne de Aristocudur. Bu
nedenle geli~tirdi~i nesne~~~n kuram~, en az kendisi kadar sa~lam itirazlar
geli~tirmesine ra~men, ~bn Sinâ'n~n kuram~ ndan daha etkili olmu~tur.
Çünkü ~ bn Sinâ bütün dikkatini Aristo'yu hakl~~ k~ lacak dü~ünceler
geli~tirmeye ay~rm~~~ve kar~~ t kuramlar~~ yanl~~lamak yoluyla Aristo'nun
kuram~n~n do~rulu~unu göstermeyi hedeflemi~tir19 . Bu amaçla da görmenin
gözden ç~kan ~~~nlann nesneye ula~mas~yla olu~tu~thiu savunan göz~~~n
kuram~n~, kabul edilemez ve saçma oldu~u gerekçesiyle reddetmi~tir. Çünkü
ona göre, bu görü~~çok küçük olmas~na ra~men, bütün evreni dolduracak
kadar maddenin gözden ç~kabilece~ini varsaymaktad~r. Bu ise saçmad~r.
Di~er taraftan ~bn Sina, görmede söz konusu olan nesneyi gözün gözden yay~lan ~~~nlann da~~ld~~~~hava arac~l~~~yla alg~lad~~~n~~
varsayan Galenci kuram~~da, bireysel olan görme olgusunu ortak bir
olgu durumuna getirdi~i gerekçesiyle reddeder. Çünkü bu kurama
18 Antikça~'daki görme kurandanna ili~kin daha aynnuh bilgi için, David C. Lindberg,
Theolies Vision from Al Kindi to Kepler, Chicago, 1976, sa. 1-17'ye
18 Hem Antikça~'daki görme kuramlan hem de onlann islam dünyas~ndaki yans~malanna
ili~kin olarak. Hüseyin Gazi Topdemir, I~~~~n Niteli~i ve Görme Kuram~~Adl~~bir Optik Eseri
Üzerine Ara~t~rma, (yay~nlanmam~~~doktora tezi) Ankara, 1994, sa. 20-62'ye balulabilir.
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göre havaya da~~lan göz~~~ n~~ e~er görme gücü kuvvetli birisine aitse muhtemelen orada bulunan görme gücü zay~f ki~inin görü~ünü de etkileyecektir.
Oysa böyle bir durum söz konusu olmamaktad~r. Çünkü görme bireysel bir
olgudur.
~~te böylece ~bn Sina bu iki kuram~n geçersizli~ini ya da savunulamaz
oldu~unu göstermekle geriye savunulacak tek kuram~n Aristo'nun ~~~~~~bir
ilinek olarak, ~~~k kayna~~n~~ da saydam bir ortam~n ate~~taraf~ndan aktüel
hale getirilmesi olarak gören ortamc~~kuram~~ oldu~unu kan~ tlad~~~n~~
dü~ünmektedir. Oysa ~bn el-Heysem bu konuda tamamen ba~~ms~z
davranm~~~ve göz~~~ n kuram~n~n eksikli~ini ve yanl~~l~~~ n' belirleyerek
reddettikten sonra, kendi nesne~~~n kuram~n~~ temellendirme yoluna
gitmi~tir. Bu nedenle geli~tirdi~i görme kuram~na yeni nesne~~~n kuram~~ ad~~
verilmi~tir. Bu tutumu ise ona hakl~~olarak bütün zamanlar~n en büyük
optikçisi unvamn~~kazand~rmi~t~r20.
Onun ~~~~~ n kayna~~, yay~l~m~, görmeye etkisi ve görmenin olu~ umu
konular~n~~yo~unlukla inceledi~i ba~~yap~t~~olan Kitib el-Menâz~ f ~n ilk üç
kitab~nda (bölüm) sergiledi~i dü~üncelerini dikkate ald~~~m~zda bu unvan~~
gerçekten haketti~ini rahatl~ kla görebiliriz. O burada, öncelikle görmeyi
sa~layan ~~~~~n gözden yarld~~~n~~varsayan, göz~~~ n kuram~na kar~~~ç~karak;
~~~~~n nesneden geldi~i varsarm~ ndan hareket eder; bunu kan~ tlamak için
de, görmenin hem fiziksel hem de nesneden göze gelen ~~~nlar arac~l~~~yla,
matematiksel yorumunu yapar. Bunu yaparken de do~al olarak, görme
~~~nlar~~hakk~nda bir tart~~mayla i~~ba~lar:
~~~~~ n gözden ç~ kt~~~n~~varsayanlara göre, ~~~ k
gözden ç~ kar ve saydam ortamdan geçerek
görüntüye neden olan nesneye gider; ve görme bu
~~~nlar yoluyla olur... Ben bu ~~~nlar~n göze bir~ey
getirip getirmedi~ini ara~t~rmak isterim. E~er
görme sadece bu yolla oluyorsa ve göze bir ~ey geri
gelmiyorsa, göz göremez.... E~er nesneden göze
~~~ k arac~l~~~yla renk ve ~~~ n gelmezse, göz o
nesneyi alg~layamaz. Bu nedenle, bütün olas~l~klar
göz önüne al~nd~~~nda, gözden ~~~ k ç~ksa da,
20

80.

Boyer, Carl B., The Rainbow, from Myth to Mathematics, Princeton, New Jersey, 1987, s.

~BN EL-HEYSEMIN I~IK ÜZERINE ADLI ÇALI$MAS1

63

ç~ kmasa da, göze bak~lan nesneden bir ~eyler geri
gelmezse, görme olay~~gerçelde~emez21.
Bu anlat~m, aç~ kça, ~~~ k kayna~~~ne olursa olsun, göze d~~ardan bir~eyler
gelmedi~i sürece görmenin gerçekle~emeyece~ini belirtmektedir. Bu
aç~ klama ~bn el-Heysem'in kendinden önce konuya yönelik çal~~an bilim
adamlar~na oranla çok daha yal~ n ve o ölçüde de sa~lam bir kan~ t elde
etti~ini göstermesi bak~m~ndan önemlidir. Çünkü burada ~~~ k kayna~~~ne
olursa olsun, d~~ar~ dan ~~~ k ve renk göze gelmedi~i sürece görmenin
olamayaca~~~sav~, çok özlü bir biçimde belirtilmektedir. ~u al~nt~~bunun
kan~t~d~ r:
Gösterildi~i gibi, nesnenin durumu ne olursa
olsun, bak~lan nesnenin göze ula~an rengi ve ~~~~~,
gözde ~~~ k ç~ks~n ya da ç~ kmas~n, göz taraf~ ndan
alg~lan~ r22.
Burada dayan~lan temel say ~udur: e~er görme göz ~~~ nlar~~ arac~l~~~yla
oluyorsa, bu ~~~ nlar~n tekrar nesneden göze bir~eyler getirmesi gerekir.
Çünkü nesneden göze bir~eyler gelmiyorsa, görme olmaz. E~er göz ~~~ nlar~~
nesneye gidip ondan bir~eyler al~ p göze geri geliyorsa, o zaman da ~~~ n~ n
nesneden ç~kt~~~n~~ kabul etmek daha ak~ll~ca olacakt~r.
Nitekim ~bn el-Heysem'da I~~~in Görme Üzerine Etkisi' ni inceledi~i
dördüncü bölümde, ~~~~~ n nesneden geldi~ini gözden bir~eylerin
yay~ lmad~~~ n~~ belirtmektedir. Bu bölümün be~inci maddesinde ~öyle
demektedir:
I~~k gözde belirli bir etki yapmaktadn23.
Böylece ~bn el-Heysem ~~~~~n nesneden geldi~ini ve görmeye de bu
~~~~~ n neden oldu~unu kesinlikle gösterdikten sonra, kendi kuram~mn temel
dayana~~n~~kuracak ve göz~~~n kuram~na da son verecek belirleyici kan~ t~n~~
~öyle olu~turur:
~imdi, gözden ~~~ n~ n ç~ kt~~~ n~~ savunanlar~ n
görü~ünü gözönüne alal~m ve bu görü~ten neyin
yanl~~~ve neyin do~ru oldu~unu gösterelim. Bu
demektir ki, (yani göz~~~ n kuram~ na göre) görme
21 ~ bn

el-Heysem, 1. Kitap, 6. bölüm, § 51 ve 52, ss. 78-79.
ibn el-Heysem, 1. Kitap. 6. bölüm, § 53, s.79.
23 ibn el-Heysem, 1. Kitap, 4. bölüm, § 5, s.52.
22
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gözden nesneye bir yay~ l~ m~ n gitmesiyle
olu~maktad~ r. E~er böyleyse, o zaman da bu
yay~l~ m ya maddeseldir, ya da de~il. E~er
maddeselse, ki maddesel olmal~ d~ r; çünkü
gökyüzüne bakt~~~m~zda y~ld~zlar~~görmekteyiz. Bu
durumda yer ile gök aras~ndaki alan~~ bu yay~l~m
dolduruyor ve gözde bu süreçte kendisinden
hiçbir~ey kaybetmiyor demektir ki, bu aç~ kça
olanaks~z ve saçmad~r. Bu nedenle görme, gözden
bak~lan nesneye maddesel bir yay~l~m~n geçmesiyle
olu~maz. Fakat e~er, bu yay~l~m maddesel olmayan
bir yay~l~msa, o zaman da alg~lama olmaz; çünkü
alg~~yaln~zca maddesel nesnelere aittir. Bu nedenle
görsel nesneyi alg~ layabilmek için gözden hiçbir
~ey yarlmaz24.
Bu a~amadan sonra ~bn el-Heysem, hakl~~ olarak, ~~~~~ n nesneden
ç~kt~~~n~~kan~tlamaya giri~in Bunun için, bir dizi ayr~nt~l~~deney düzenler ve
bunlara dayanarak aç~ klamalarda bulunur. Bunlar~n ayr~nus~na girmeksizin
onun bu aç~ klamalar~nda ula~t~~~~sonucu ve temel argün~an~n~~formüle
etmek olanakl~d~ r. O da, göz parlak bir nesneye, bir renge ya da ~~~~a uzun
süre bakarsa ac~~ duymaktad~ r; mademki d~~ardan etki almak ac~ n~n
do~as~d~r, öyleyse görsel süreçte gözün d~~~bir etkinin al~c~s~~ oldu~u aç~ kt~r".
Böyle bir durumda gözden nesneye do~ru bir ~eylerin gitti~ini varsayamarz.
Tam aksine, nesneden göze do~ru bir ~eylerin geldi~ini varsaymak daha
tutarl~d~r.
Böylece ~bn el-Heysem göz~~~n kuram~na kar~~l~k olarak olu~turdu~u bu
ilk ve önemli giri~iminden sonra kendi nesne~~~ n kuram~n~~ olu~turmaya
giri~in Ona göre bak~ lan nesnenin üzerindeki her noktadan göze bir ~~~k (ve
renk) gelir. Ancak görmeyi bu ~~~ nlardan yaln~zca dik olan~~ belirler; di~er
~~~nlar ise gözün tabakalar~~ arac~l~~~yla k~ r~lmaya u~rarlar. Bundan dolay~,
yani dik ~~~n~n lur~lman~as~ndan dolay~~ ~~~nlar içerisindeki en güçlü ~~~nd~ r ve
dolars~yle göze gelen ~~~ nlann çoklu~undan dolay~~ortaya ç~ kmas~~ gereken
kar~~~ kl~k da ortaya ç~kmaz ve görme meydana gelmi~~olur.

ibn el-Heysem, 1. Kitap, 6. bölüm, § 56, s.80.
el-Heysem, 1. Kitap, § 1., 2., 3., 4., 5., ss. 51, 52.
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~bn el-Heysem içinde görme, göz ve nesne aras~ n~~ ba~layan bir koni
arac~ l~~~yla olu~ur. Ancak, bu koninin kayna~~~nesne, hedefi ise gözdür.
Bütün bu aç~ klamalar~yla görüntü mekanizmas~ n~ n temelinde yatan
ilkeleri aç~ kça belirleyebilmi~~olan ~bn el-Heysem, ayn~~ zamanda bu
makalesinde görme opti~ine ili~kin di~er bir önemli etmen olan saydam ve
saydaml~ k konusunu da modern yakla~~mla kar~~la~ur~labilecek boyutlarda
ayr~ nt~l~~ olarak incelemi~tir.
Bütün bu çal~~ malar~ n~~ gözönüne ald~~~ m~ zda onun görüntü
mekanizmasma ili~kin olarak ileri sürdü~ü ilkeleri ~u ~ekilde gösterebiliriz:
- I~~ k ~~~ kl~~ nesnelerden, o nesnedeki her noktadan kar~~s~ ndaki bütün
yönlere do~ru, do~rusal olarak yay~ l~ r.
- I~~ k bu tür nesnelerin özüne ait bir özelliktir. Bu nesnelere birincil ~~~ k
kaynaklar~~ve bunlardan yay~ lan ~~~~a da birincil ~~~ k ad~~ verilir.
- Görme de nesnelerden gelen ~~~ k ve renk etkisiyle olu~ur.
- Saydaml~ k ~~~~~~geçiren bir özelliktir. Bu nesnelere saydam denir.
~bn el-Heysem'n bu kuram~~ ola~anüstü etkili olmu~, do~uda ve bat~da
17. yüzy~la kadar tam anlam~yla otorite haline gelmi~tir. Onun bu kuram~ n~ n
etkisinin çok aç~ k olarak görüldü~ü bilim adamlar~, do~uda Kemâlüddin el
Fârisi, bat~da ise Roger Bacon, John Pecham, Witelo, Mourolico, della Porta
ve Kepler'dir26.

26

Lindberg, 1976, s. 86.
Belleten C. LXI, 5

