
sultanın yerine amcaları sırayla sultan 
olabildikleri gibi aynı anda sultan unvanını 
taşıyan çok kimse bulunabilirdi. 

Portekizliler'in yaklaşık iki asır süren 
Hint Okyanusu'ndaki hakimiyetleri Kilve 
ve diğer şehir devletlerinin baş kaldırma

ları ve direnişleriyle geçti. işgal esnasın
da bütün önemli merkezlerin ya kılıp yıkıl
ması sonucunda bölgede bilhassa ticari 
hayat eski canlılığını kaybetti. Osmanlı im
paratorluğu . bu şehir devletlerinin Por
tekiz işgalinden kurtulması için 1 585 ve 
1588 yıllarında iki defa donanma gönder
mişse de başarılı olamamıştı. Kilve'deki 
tüccarlardan birinin putperest Zimba ka
bilesinin 1 588'de adaya çıkmasına yardım 
etmesi yüzünden binlerce müslüman öl
dürüldü. Uman'da tahtı ele geçiren Ya' 
rubl hanedanı 1652 -1688 ve ı 696-1698 
yılları arasında Doğu Afrika sahilini Por
tekizliler'den kurtarmak için savaşlar yap
tı. Özellikle Ya'rubl hanedanının üçüncü 
hakimi Seyf b. Sultan . 1698'de yaptığı 
saldırı ile şehir devletlerinden Mozambik 
hariç tamamını ele geçirdi ve buraların 
idaresi için N asır b. Abdullah el-MazrCıl'yi 
vali tayin etti. 1724 yılında Luis Mello de 
Sampaya kumandasındaki Portekizliler 
Kilve ve Patta'yı ele geçirdilerse de 1744'
te Uman Sultanı Ahmed b. Said buraları 
tekrar ele geçirerek Uman Sultanlığı'na 
bağladı. 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısı. Mombasa'
daki MazrCıl hanedanı ile Uman Sultanlı
ğı arasında Doğu Afrika sahilindeki şehir 
devletlerine hakim olma mücadelesiyle 
geçti. 1784-1786 arasında Kilve istii<Jali
ne kavuşmuşsa da U man Sultanlığı bura
sı dahil sahildeki bütün şehirleri tekrar 
hakimiyetine aldı. Fransızlar köle ticareti 
için burada bir istasyon kurdularsa da da
ha sonra adaya hakim olan Zengibar Sul
tanlığı bunu kapattı. Uman'daki BO Saldi 
yönetimi başşehri Maskat'tan Zengibar'a 
taşıdı ve Hint Okyanusu sahilindeki bü
tün şehirlerin idaresini 1840 yılına kadar 
ele geçirdi. 1886 yılında Alman işgaline 
kadar BO Said hanedanı Doğu Afrika'nın 
idaresini elinde tuttu . Richard F. Sur
ton'un Kilve'ye seyahatinde burada Zen
gibar sultanının on kadar askeri bulunu
yordu. Bu dönemdeKilve Kisivani'nin öne
mi azalırken kuzeydeki Kilve Masoko ve 
bilhassa Kilve Kilinje köle ticareti sayesin
de canlandı. Buradan Fransa'nın işgalin
deki Moritus ve Reunion adaları ile Ame
rika Birleşik Devletleri 'ne çok sayıda köle 
gönderildi. Kilve ile Afrika'nın iç bölgeleri 
arasında köle ve fildişi ticaretinin yoğun 

olarak arttığı bu dönemde. bugünkü Ma
lavi ile Tanıanya'da yaşayan ve tamamı
na yakını XIX. yüzyılın sonunda müslü
man olan Yao etnik grubunun etkili oldu
ğu bilinmektedir. 

Adada bulunan kalıntılar sayesinde bu
rada dokumacılık yapıldığı anlaşılmakta
dır. Denizciliğe önem verilen Kilve'de elli 
tona varan gemilerle yük taşınıyordu. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında köle ticaretinden 
önemli bir gelir elde ediliyordu . Sadece 
1862 -1867 yıllarında Afrika'nın iç bölge
lerinden Kilve'ye getirilen ve buradan 
dünyanın değişik bölgelerine gönderil
mek üzere Zengibar'a taşınan köle sayısı 
1 OO.OOO'i buluyordu. Ancak aynı dönem
de adada ÇÜ\an kaleradan çok sayıda in
san öldü. 

Almanya. 1. Dünya Savaşı'nın ardından 
Doğu Afrika'daki topraklarını ingiltere'ye 
devretmek zorunda kalınca Kilve 1916 
yılında ingiliz sömürgesi oldu. 1 O Aralık 
1963 tarihinde ise bağımsızlığına kavu
şan Zengibar'ın sınırları içinde kaldı . Zen
gibar' ın 26 Nisan 1964 tarihinde Tanzan
ya ile birleşmesi sonucu Tanzanya Birle
şik Cumhuriyeti sınırlarında kalan üç Kilve 
de günümüzde Lindi vilayetine bağlıdır. 
Halen Kilve adasırıda 5000 kişi yaşamak
tadır ( 1997 y ılı tahmini) . 

Kilve'de ilk defa 1955'te başlatılan ar
keolojik kazılar sonucu çok sayıda tarihi 
eser ortaya çıkarıldı. Bu ada 1981 yılında 
UNESCO tarafından "dünya mirası alanı " 

(world herit.age site) ilan edildi. Tanzanya 
Turizm ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 
isteğiyle 2002 yılından itibaren Fransa'
nın Chantiers Histoire et Architecture 
Medievales (CHAM) adlı kuruluşu yaptığı 
yeni arkeolajik kazılarla burayı turizme 
açmayı planlamıştır. 
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KİM EK 

IX ve X. yüzyıllarda 
İrtiş boylarında yaşayan 

bir Türk kavmi. 

KiME K 

_j 

Kimekler'in adı Orhun Kitabeleri'nde 
geçmediği gibi Çin yıllıklarında da görül
mez. Onların. OnOklar'ın Tulu kolundan 
veya başka bir topluluğundan olduklarını 
düşündürecek bir işaret de yoktur. Ger
dizi'nin naklettiği bir rivayette Kimekler 
Tatar asıllı olarak gösterilirler. Buna göre 
Tatar hükümdarının Şed (Şad ?) ismindeki 
küçük oğlu tahtı ele geçirmek için ağa
beyi ile ınücaç1eleye girişmiş , ancak başa
rı gösteremeyince en sevdiği cariyesini 
yanına alıp irtiş boylarına kaçmış. otu ve 
avı bol olan bu yeri yurt edinmiş . bir müd
det sonra Tatarlar ' ın çocuklarından yedi 
kişi gelerek hizmetine girmiş ve bu yedi 
Tatar çocuğundan zamanla Kimekler'in 
yedi boyu çıkmıştır. Ancak bu rivayet kay
naklarca desteklenmez. Aksine, Kimek
ler'in X. yüzyılın birinci yarısında Türk ale
mini temsil eden ve birbirlerinin dillerini 
kolayca anlayan beş büyük Türk kavmin
d er. (Oğu z . Karluk. Tokuz Guz- Uygurlar. 
Kırgı z l a r) biri olduğu belirtilir. Gerdizl. Ki
rnek boylarını imi imek(> Yi rnek= Yemek). 
Tatar, Balander.tııfçal5. (< Kıfçak =Kıpçak). 
Unkaz. Eclad şeklinde isimlendirmiştir. 

Konuyla ilgili diğer önemli bir kaynak olan 
JjudCıdü'l-'alem'de ise hakan unvanını 
taşıdığı söylenen Kimek hükümdarının on 
bir "amil"inin (bey) bulunduğu belirtil
mektedir. Bu da JjudCıdü '1-'alem'e göre 
Kimekler ' in on bir boydan oluştuğunu 
gösterir. Bununla beraber kaynakta bu 
boylardan sadece Hıfçak, YagsOn YasO. 
K.r k.r (j j) han ve Yemekiyye (Yemek) 
gibi bazılarının adları verilmiştir. Bunlar
dan H ıfçaklar'ın geleneklerinin çoğunluk
la Oğuzlar'a uyduğu söylenmektedir. 

Kimek kavminin asıl yurdu Yukarı irtiş 
boylarıyla onu çeviren topraklardı. X. yüz
yılın ilk çeyreğinde yurtları batıda Tobol'a 
kadar uzanan Kimekler kışın Aşağı Sey
hun boylarında. yazın kuzeydeki bozkır
larda yaşayan Oğuzlar'la komşu oldular. 
Kimekler IX ve X. yüzyıllarda tam göçebe 
bir hayat yaşıyorlardı . Jjududü'J-'alem'e 
göre Kimekler'in hükümdan yaz ayların
da Yemekiye adlı kasabada otururdu. Ki
rnek ülkesinde ayrıca irtiş'in kıyısında Dihi 
Çöb adlı bir de köy mevcut olup yazın bu
ranı n nüfusu oldukça artardı. Bu köyde 
Maveraünnehir'den gelmiş müslüman ta
cirler de bulunurdu. 
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KiME K 

Diğer Türk kavimleri gibi Kimekler de 
başlıca koyun. at ve sığır beslerlerdi. Ül
keye gelen İslam taeirierine koyun, sincap 
(teyin) , sam ur. kakum ve kunduz derileri 
satılmaktaydı. Ayrıca köle ve cariye tica
reti de yapılırdı. Buna karşı lık Kimekler 
başta tuz olmak üzere dokuma mamulle
ri , kılıç , hançer gibi silahlarla özengi, ağız
lık(= sulu k = gem demiri) gibi biniş takı
mına ait şeylerle kuru üzüm ve ceviz gibi 
pek çok ihtiyaç maddesini bu tüccarlar
dan sağlarlardı. 

lfudCıdü '1-'alem' de Kim ek hükümdar
larının "hakan" unvanını taşıdığı yazıl
makla beraber Gerdizi'de Kimek meliki
nin "yabgu" ve M ücmelü ' t-tevaril]'te 
"tutug" unvanıyla anıldığı görülmektedir. 
İkinci ifadenin daha doğru o lduğu kabul 
edilmekle birlikte tutuglardan hiçbir inin 
adı ve yaptığı iş ler hakkında bilgi verilme
m ektedir. 

Xl. yüzyılda Kim ek adı ortadan kalkmış 
ve kabile İrtiş boylarında Yemekler. Tobol 
veYayık (Ural) ırmakları kıyılarında da 
Kıfçaklar tarafından temsil edilmiştir. Fa
kat her ikisi de savaşçı olan bu topluluk
lardan Kıfçaklar, Yemekler'in kendileriyle 
akraba olduklarını kabul etmemektedir. 
Yemekler'in önemli bir kısm ı XII. yüzyılın 

ikinci yarısında Harizmşahlar Devleti'nin 
hizmetine girmiştir . Harizmşah Sultan 
Muhammed'in annesiTerken Hatun'un 
Yemekler'in Bayavut oymağından bir be
yin kızı olduğu bilinmektedir. Sultan Ce
laleddin Mengübirti ile Yakındoğu 'ya ge
len Harizmliler arasında onlara mensup 
birlikler de bulunmaktaydı. Kimekler'den 
Kıfçaklar ise Xl ve XII. yüzyıllarda Oğuz
lar 'ın yurtlarından önemli bir kısmını el
lerine geçirmişlerdi. XII. yüzyılda, Kıfçak 
ve Yemekler'le akraba olan Kanglılar or
taya çıktılar ve zamanla önem kazandılar. 

XIII. yüzyılın başlarında irtiş ile Yayık ara
sındaki toprakların çoğu onların hakimi
yetine girdi. Günümüzdeki Özbekler. Ka
zaklar, Karaçay-Balkarlar, Kumuk. Kırım 
ve Kazan Türkleri Kıfçak, Yemek ve Kang
lılar'ın , dolayısıyla Kimekler'in torunlarıdır. 
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KİMYA 
(<'~f) 

Cisimlerin temel yapılarını, 
birbirleriyle olan etkileşimlerini ve 

yeni bileşimler meydana getirmelerini 

L 
inceleyen bilim dalı . 

_j 

Kimya kelimesinin etimolojisi hakkın
da iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan 
ilkine göre kökeni eski Mısır dilinde "si
yah" anlamına gelen kemidir ve bu keli
me Grekçe'ye kemia olarak geçmiştir; 
nitekim Plutarkhos gibi Grek yazarları
nın "siyah toprak" dedikleri Mısır bu il
min ana yurdu sayılmaktadır. İkinci gö
rüşe göre Grekçe "eritmek" anlamına ge
len khymeiadan türem iştir ve altın, gü
müş eritme sanatını ifade etmektedir. 
Arapça'ya harf-i ta'rif alarak el-kimya' 
\€ 'el -kimiya' şeklinde yerleşen kelime 
bu dilden Latince'ye yapılan çevirilerde 
eski kimya geleneğini karşılamak üzere 
alchimia, alchamia, alquimia, alkimie gi
bi çeşitli imlalarla verilmiş ve daha sonra 
bütün Batı dillerince benimsenmişti r. is
lam kültür muhitinde ise kökeni hakkın
da çeşitli spekülasyonlar yapılmıştır. 

Mesela Harizmi, terimin "örtmek, giz
lemek" anlamındaki Arapça k em a fii
linden geldiğini ileri sürer (Mefatif:ıu 'i~ 
'u/am, s. 277) . Müslüman müellifler, için
de yer aldıkları kimya geleneği için il
mü's-san'a, ilmü't-t edbir, ilmü'l-hacer , 
ilmü'l-mizan ve el-hikme gibi terimler 
de kullanmışlar, böylece kimyanın teorik 
bir ilim olduğu kadar bir teknik olduğu

nu, belirli işlemler gerektirdiğini ve belli 
bir ölçü yahut denge fikrini öngördüğü
nü belirtmek istemişlerdir. İbnü 'n-Ne
dim bu ilim için "sınaatü'l-kimiya' , ilmü's
san'a, ilmü sınaati'l-kimiya' " terimlerini 
kullanmıştır ( el-Fihrist, s. 4 I 7-419) . İlk
çağ ve Ortaçağ kimyası günümüz Türk
çe'sinde genellikle simya kelimesiyle kar-

şılanıyorsa da bu ku ll anım yanlıştır ve 
doğrusu "eski kimya" veya Batı dillerin
deki im iayı hatırlatacak şekilde "elkim
ya" olmalıdır (İA, IV, 374, 378). Çünkü sim
ya illüzyon (misalat hayaliyye fi ' l-cev, göz
bağcı lık) sanatının adıdır ve bu sanat bü
yücülük teknikleriyle de ilişkilidir (Taşköp
rizade, ı. 340) . 

islam ilimler tarihinin klasik çağında 
yapılan ilim tasniflerinde elkimyanın ge
nellikle tabii ilimler içinde anıldığı görül
mektedir. Farabi, Risale ii vücCıbi şı
na'ati'l-kimy a' adlı bir risale yazmasına 
rağmen İJ:ışa'ü'l-'ulCım'unda bu ilimden 
söz etmez. Harizmi, eski kimyayı (sına

atü ' l-klmya) madenler alemiyle olan irti
batından dolayı tabii ilimlerden saymak
ta. ayrıca bu ilmin terminolojisi hakkın
da ayrıntılı bilgi vermektedir (M ef ati
J:ıu'l-'ulCım, s. 277-284) . İbn Sina'nın ilim
ler tasnifinde ise ilmü'l-kimya tıp , astro
loji, firaset, rüya tab i rciliği. tılesmat ve 
n!renciyat ile birlikte t abii ilimierin alt 
dalları arasında zikredilmektedir. İbn Si
na'ya göre bu ilmin amacı, maden cev
herlerinin özelliklerini giderip ona başka 
madenlerinkini kazandırmak ve farklı 

cisimler'den altın ve gümüş elde etmek 
üzere bazı madenierin özelliklerini diğer
lerine katmaktır" (Fl A ksami'l-'ulumi'l-'af$'.
liyye, s. 75) . Aslında madenierin tabii 
özelliklerinin birbirine dönüşümü f ikrini 
reddeden filozofun (eş-Şi{a' et-Tabl'iyyat 
(5), s. 22-23) bu tasnifteki tanımını bir 
geleneği aktarmak biçiminde yorumla
mak gerekir. Buna rağmen kendisi ma
denlerin oluşumunu açıklayan gelenek
sel kükürt-civa teorisini kabul etmiş ve 
kimya alanında Risale fi'l-iksir adlı önem
li bir eser kaleme almıştır (aş . bk.) . İbn Hal
dQn'a göre. "belirli bir teknikle altın ve 
gümüşü meydana getiren maddenin te
orik olarak araştırılması ve bu amaca ulaş
mak için gereken işlemin uygulanması" 
şeklinde tanımlanan ilmü'l-kimya tabii 
ilimlerden sayılamaz. Çünkü geleneksel 
kimya öğretisi esas itibariyle ruhani güç
leri kullanarak tabiat aleminde istenilen 
yönde bazı tasarruflarda bulunmaya da
yanır. Dolayısıyla ilmü'l-kimya, tabii ilim
lerin kendine özgü yöntemlerinden uzak 
bir sihir uygulamasından ibarettir ve ne 
din! ne de ilmi bir geçerliliği vardır (Mu
l$'.addime, III, 1196-1197, 1208-1209). Os
manlı müellifi Taşköprizade de kimya il
mini İbn Sina'nın tasnifine yaptığı bay
tarlık, doğancılık, simya ve tarım ilavele
riyle birlikte tabii ilimierin alt grubunda 
saymaktadır. Katib Çelebi'nin daha son
ra Safedi'ye nisbet edeceği (Keşfü'?·?U· 


