
ğunca Cebrail 'in kendisine, "es-Selamü 
aleyke ya Eba İbrahim!" diye hitap etti
ği rivayet edilmiştir. 
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EBÜ'I- KASIM el -BELHİ 

(bk. KA' Bi). 

EBÜ'I-KASIM ei-IRAKi 

( Ji~l ı-W l y,l ) 

Ebü'l - Kasım Muhammed b. Ahmed 
el · ln~ki es -Simav! 

İslam dünyasının 
Cabir b. Hayya n ve 

Ebu Bekir er-Razi'den sonra 
yetiştirdiği en büyük kimyacılardan . 

_j 
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Klasik kaynaklarda hayatı hakkında 

bilgi yoktur. Bazı eserlerinde adı Ahmed 
b. Muhammed şeklinde geçer ; nisbesin
den Iraklı olduğu anlaşılmaktadır. Yeni 
kaynaklarda XII. veya XIII. yüzyılda ya
şadığı söylenmekte, ölüm tarihi Kehha
le tarafından 580 ( 11 84 -85) yılı civarı 

olarak gösterilmektedir. Ebü' 1- Kasım 
aynı zamanda Hüsrev Şah es-Simav! ad 
ve nisbesiyle de ta nınmakta . ancak bu 
adın 'Uyı1nü '1-Jıakö. ' il~ başlığını taşı
yan eserinin çeşitli yazma nüshalarında 
Hüsrev Şah (Süleymaniye Ktp ., Karaçele
bizade. nr. 252. vr. 7b). Harür Şah (Süley
maniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 1549, vr. 
3a). Hazür Şah (Süleymaniye Ktp., Hac ı 

Mehmed Efendi, nr. 3082, vr. 3• ), Hazzür 
Şah (Süleymaniye Ktp ., Hafid Efendi , nr. 
201 , vr. 2b ) ve Hayrüz Şah (İÜ Ktp., AY, 
nr. 6271) gibi farklı şekillerde yazıldığı 
görülmektedir. Bunlardan Karaçelebi
zade'deki 923 tarihli nüshanın. müellif 
hattının veya ondan aktarılan nüshanın 
özelliklerini taşı dığı kabul edilmektedir. 
Buna göre istinsah hatalarından ·kay-

naklandığı anlaşılan bu farklılıklar bir 
yana bırakılırsa söz konusu adın Hüsrev 
Şah olduğu söylenebilir. İkinci nisbesi 
ise yine eserlerinin yazma nüshalarında 
STmavT. Simavi ve Simanevi olmak üzere 
üç ayrı şekilde geçmektedir. Bu durum. 
söz konusu nisbenin onun doğum ye
rinden çok mesleğiyle ilgili olduğunu ve 
belki de aslında "SimyaT" iken istinsah 
hatası sonucu "Simavi" veya diğer şekil
Iere dönüştürüldüğünü düşündürmekte
dir. ' Uyı1nü 'l-lıa~ö.'ik'ın British Mu
seum'daki nüshasının (m 13371 2) baş 

tarafında Sultan I. Baybars ' ın ( 1260-1 277) 

oğlu Berke Han'ın ve veziri Bahaeddin'in 
adları geçmektedir. E. J. Holmyard bu
radan hareketle onun XIII. yüzyılda ya
şadığını söylemektedir. Öyle anlaşılıyor 
ki Ebü ' l - Kasım uzun seyahatlerden son
ra ömrünün önemli bir kısmını Mısır'da 
geçirmiş ve eserlerinin çoğunu orada 
kaleme almıştır. 

Hayatının on yedi yılını kimya öğreni
mine veren Ebü' ı- Kasım , bu alandaki 
çalışmalarında yeni bir yöntem geliştir
miş değildir. Aslında eskiden beri anla
tılagelen simyaya ilişkin hurafeleri red
detmekle birlikte değersiz madenieri 
ateşte eriterek altın ve gümüşe dönüş

türmenin mümkün olacağına inanıyor

du. Yaptığı bir deneyde kurşun eriyiğin
den bir miktar gümüş elde edince bu 
kanaate sahip olmuş, fakat bir fılizin 

içinde başka madenierin de bulunaca
ğını hesaba katmamıştı. Ona göre altın , 

gümüş, bakır. demir, kurşun ve kalay 
aynı türden madenierdi ve aralarındaki 
fark sadece sıcaklık, soğukluk. kuruluk 
ve yaşlığa dayanan niteliklerden kaynak
lanıyordu. O halde kimyasal işlem sonu
cu bu nitelikleri değiştirerek bir made
ni diğerine dönüştürmek mümkündü (el· 
' ilmü' l· mülcteseb, s. 7-8). Bu madenler 
arasında altının her zaman değerli bir 
madde olarak kabul edilmesinin sebebi. 
diğerlerine göre nitelik açısından daha 
mutedil olmasıydı ve öteki madenieri 
altına çevirmek için uygulanacak yön
tem, onları ateşte eritip gerektiği ka
dar iksir ilave etmek suretiyle normal 
kıvama gelmelerini sağlamaktan ibaret
ti (a.e., s. 9). İksirin eritilen madene olan 
etkisini ise ilacın hastaya yaptığı etki ile 
mukayese eder ve bunun olumlu sonuç
larının istisnai durumlar bir yana kesin 
olduğunu söyler (a.e., s. 18- 19). 

Ebü' ı- Kasım çalışmalarında Ca bir b. 
Hayyan ve Ebü Bekir er-Razi gibi ünlü-

EBÜ ' I-KASIM ei-IRAKT 

!erin eserlerinden faydalanmış, ancak 
maddenin kimyasal özelliklerini araştır
mayı gaye edinen Razi'den çok Cabir'in 
öğretilerine sadık kalarak fiziki nitelik
lerle ilgilenmeyi ve bunları sembollerle 
açıklamayı tercih etmiştir. Bu bakım

dan eserleri büyük ölçüde Cabir kimya
sının bir özeti sayılabilir. Bununla birlik
te onun çalışmaları hiçbir zaman Cabir'in 
fikirlerinin yalın bir tekran olmamış, da
ima kendi deney ve gözlemlerini yansıt
mıştır. Ayrıca simyaya ait eserlerin ka
leme alınış tarzlarını ve bunlarda geçen 
bazı sembolik terimierin ne anlama gel
diğini de izah eder. Böylece simya ala
nındaki eserlerin kolay aniaşılmasına yar
dımcı olmak ister ; fakat son tahlilde 
sembollerin metafizik birer anlamı bu
lunduğuna dikkat çekerek bu konuda 
daha ileri gidilmemesini tavsiye eder. 
Ebü' ı- Kasım , İslam dünyasında simya 
alanındaki çalışmaların durakladığı bir 
dönemde yazdığı eserlerle bu geleneği 
devam ettirmesi bakımından önemli bir 
şahsiyettir. 

Eserleri. 1. el- "ilmü 'l-mükteseb ii zi
ra 'ati '? · ?eheb. Elli sayfadan oluşan ve 
eski kimya geleneğini yansıtan kitap 
muhteva bakımından iki kısma ayrılabi
lir. Birinci kısım iksir teorisiyle altın, gü
müş, bakır. demir. kalay ve kurşunun 
transmutasyonunu konu almaktadır. 

ikinci kısımda ise çeşitli milletlerden fi
lozof, bilgin ve şairlerin simya ile ilgili 
sözlerine ve şiirlerine yer verilmiştir. 

Holmyard 'a göre eserin teorik yönü çok 
güçlü olup sağlam bir mantık dokusuy
la işlenmiştir; fakat pratik yönü eksik 
ve çok defa yetersiz kalmaktadır. Halm
yard tarafından İngilizce tercümesiyle 
birlikte yayımlanan (Paris 1923) kitabın en 
tanınmış şerhi Aydemir el -Cildeki'nin (ö . 

762 / 1360-6 ı ) NiMyetü 't - taleb adlı ese
ridir ve Bombay'da yayımlanmıştır (1 307) 

Z. 'Uyı1nü'l-lıa~ö. 'i~ ve iiôl.m 't -tarô '* 
Eserin British Museum'daki (m 13371 2) 

nüshasının mukaddimesinde Memlük 
Sultanı Baybars'ın oğlu Berke Han ' ın ve 
veziri Bahaeddin'in adları geçmektedir. 
Otuz bölümden oluşan eser klasik bir 
simya kitabıdı r. Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunan nüshasının (Halet Efen
di, nr. 20 1) 1202'de (1787 -88) Öküzlima
nı 'nda Muhammed Said Efendi'nin sahil
hanesinde istinsah edilmiş olması. XVIII. 
yüzyılın sonlarında Osmanlılar'da sim
yaya olan ilginin devam ettiğini göster
mektedir. 3. el- Kenzü'l- efl]ar ve 's- sır-
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rü'l-a'~am if taşrifi'l-}zaceri'l-müker
rem. Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Tabliy
yat, nr. 168, 19 varak) bulunan kitap, iksir 
teorisiyle daha çok yukarıda sözü edilen 
yedi maden başta olmak üzere sülfür, 
arsenik, bakır oksit ve zaçyağının (sül
fürik asit, vitriol) sembollerini açıklamak
tadır. Ayrıca eserde Muhyiddin İbnü'I
Arabf'nin çalışmalarında geçen bazı al
legorik hikayeterin izahı da yer almıştır. 
4. el-E]f.Cılimü's - seb'a ti 'l- 'ilmi'l-mev
sı1m bi'ş-san 'a. Yazma nüshaları Biri
tish Museum (Ek nr. 25/724) ve Gotha'
da (nr. 126 ı 1 ı) bulunan eser, yine Ca bir 
geleneğinin bir devamı şeklinde simya
da gizliliğe uymanın gerekliliği ve sern
bollerin ne anlam taşıdıkları gibi konu
ları ihtiva etmektedir. s. Şıfatü'l- 'amel 
bi'r-remel (ei-Mektebetü'l-belediyye bi'l
iskenderiyye, Hurüf, nr. 6). 

Ebü ' l-Kasım'ın kaynaklarda zikredi
len diğer eserleri de şunlardır: Zübde
tü 't- taleb if zer 'i'~- ~eheb, Şer }ı u Di
vani Şü~ı1ri'~-~eheb (İbn Erfa're 's' in lö. 
593 / 11971 Dfuanü Şii?üri'?·?eheb'inin ta
mamlanmamış şerhi), ed-Dürrü'l-mek
tı1m bi'ş -ş ı1r (iksir hakkında), en-Necat 
ve'l - ittişal bi- 'ayni'l - }zayatve el-İşa-
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rat ve'l-makiiJQt if 'ilmi's-simiya' (Keş· 
fü '?·zunan, ll, ı 186). 
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EBÜ'l-KASIM İBN ABBAD 

(bk. İBN ABBAD, Ebü'I-Kiisım). 

Ebü'l · Kasım 
Said 
b. ibrahim'in 
nesi h 
hatt ıyla 

bir Kur'an 
sayfası 

(Li ngs- Safadi, 

s. 43, rs. 54} 
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EBÜ'l- KASIM el-MECRİTİ 

(bk. MECRİTI). 
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EBÜ'l -KASIM SAİD b. İBRAHiM 1 

( ~ı_,; ı .:r. ~ r-l<ll Y.f ) 

V. (Xl.) yüzyılda yaşayan 

L 
İranlı hattat. 

_j 

Hakkında çok az bilgi vardır. 1 Cema
ziyelewel 427 (2 Mart 1 036) tarihinde 
nesi h hatla yazdığı ve halen Londra· da 
British Library'de (nr Add 7214) bulu
nan mushafın sonunda kendisini. meş
hur lugat alimi Türkistanlı Cevherf'nin 
bir talebesinin oğlu olarak tanıtmak
tadır. D. Duda'nın onu Cevherf'nin bir 
öğrencisinin oğlu veya tarunu şeklinde 
göstermesi de (Elr., 1, 365) herhalde bu 
mushafı gören R. Ettinghausen ve D. S. 
Rice'ın görüşlerine bağlı kalmasından 

kaynaklanmaktadır. Yine Duda'ya göre 
Cevheri Nişabur' da iken Ebü'l- Kasım 
Said'in babası veya dedesi olan öğrenci
si İbrahim b. Salih Verrak, onun Şıhfı
}zu'l - luga adlı lugat kitabını tamamla
mıştır. Ayrıca Cevherf'nin yazısıyla bir 
asır önce yaşayan ünlü Arap hattatı İbn 
Mukle'nin (ö. 328/ 940) yazısının birbiri
ne çok yakın oluşunu göz önünde bulun
duran yukarıdaki iki araştırmacı, Ebü'l
Kasım Said 'in de Nişaburlu olduğunu 

düşünerek yazısının Doğu iran'da geli
şen yazı karakterini taşıdığını ileri sür
müştür. Ancak İbn Mukle'nin bugüne 
kadar herhangi bir yazısı ele geçmedi
ği gibi Ebü'l - Kasım'ın yaşadığı çağda 
aklam-ı sittenin gelişmesinde ikinci bü
yük üstat olarak bilinen İbnü' I-Bewab'ın 
(ö 413 / 1022) üslübu hakimdi. Bu se
beple Ebü'l-Kasım Said' in yazısının bu 
ikinci üstadın nesih üstübuna daha yakın 
olması icap eder. Nitekim The Qur'an, 
A British Library Exhibition 'da neşre
dilen Saffat süresi bu görüşü doğrula
maktadır. Bu mushafın yazısı güzel ol
mamakla beraber o devir neshine ışık 

tutması bakımından çok önemlidir. Tez
hibi Ebü Mansür Naci b. Abdullah tara
fından yapılmıştır. 
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