KiME K
Diğer

Türk kavimleri gibi Kimekler de
başlıca koyun. at ve sığır beslerlerdi. Ülkeye gelen İslam taeirierine koyun, sincap
(teyin) , sam ur. kakum ve kunduz derileri
satılmaktaydı. Ayrıca köle ve cariye ticareti de yapılırdı. Buna karş ı lık Kimekler
başta tuz olmak üzere dokuma mamulleri, 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 tüccarlardan sağlarlardı.
lfudCıdü '1-'alem' de Kim ek hükümdarlarının "hakan " unvanını taşıdığı yazıl
makla beraber Gerdizi'de Kimek melikinin "yabgu " ve M ücmelü ' t-tevaril]'te
"tutug" unvanıyla a nı ldığı görülmektedir.
İkinci ifadenin daha doğru o l duğu kabul
edilmekle birlikte tutuglardan hiçbirinin
adı ve yaptığı işler hakkında bilgi verilmem ektedir.
Xl. yüzyılda Kim ek adı ortadan kalkmış
ve kabile İrtiş boylarında Yemekler. Tobol
veYayık (Ural) ırmakları kıyılarında da
Kıfçaklar tarafından temsil edilmiştir. Fakat her ikisi de savaşçı olan bu topluluklardan Kıfçaklar, Yemekler'in kendileriyle
akraba olduklarını kabul etmemektedir.
Yemekler'in önemli bir kısm ı XII. yü zyılın
ikinci yarısında Harizmşahlar Devleti'nin
hizmetine gir m iştir . Ha r izmşah Sultan
Muhammed'in annesiTerken Hatun'un
Yemekler'in Bayavut oymağından bir beyin kızı olduğu bilinmektedir. Sultan Celaleddin Mengübirti ile Yakındoğu 'ya gelen Harizmliler a r asında onlara mensup
birlikler de bulunmaktaydı. Kimekler'den
Kıfçaklar ise Xl ve XII. yüzyıllarda Oğuz
lar ' ın yurtl arından önemli bir kısmını ellerine geçirmişlerdi. XII. yüzyılda, Kıfçak
ve Yemekler'le akraba olan Kanglı l ar ortaya çıktılar ve zamanla önem kazandılar.
XIII. yüzyılın başlarında irtiş ile Yayık arasındaki toprakların çoğu onların hakimiyetine girdi. Günümüzdeki Özbekler. Kazaklar, Karaçay-Balkarlar, Kumuk. Kırım
ve Kazan Türkleri Kıfçak, Yemek ve Kanglılar'ın , dolayısıyla Kimekler'in torunlarıdır.
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Cisimlerin temel yapılarını,
birbirleriyle olan etkileşi mlerini ve
yeni bileşimler meydana getirmelerini
inceleyen bilim dalı .

_j

Kimya kelimesinin etimolojisi hakkın
da iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan
ilkine göre kökeni eski Mısır dilinde "siyah" anlamına gelen kemidir ve bu kelime Grekçe'ye kemia olarak geçmiştir;
nitekim Plutarkhos gibi Grek yazarları
nın "siyah toprak" dedikleri M ısır bu ilmin ana yurdu sayılmaktadır. İkinci görüşe göre Grekçe "eritmek" anlamına gelen khymeiadan türem i ştir ve altın, gümüş eritme sanatını ifade etmektedir.
Arapça'ya harf-i ta'rif alarak el-ki mya'
\€ 'el-kimiya' şeklinde yerleşen kelime
bu dilden Latince'ye yapılan çevirilerde
eski kimya geleneğini karşılamak üzere
alchimia, alchamia, alquimia, alkimie gibi çeşitli imlalarla verilmiş ve daha sonra
bütün Batı dillerince benimsenmişti r. islam kültür muhitinde ise kökeni hakkın
da çeşitli spekülasyonlar yapılmıştır.
Mesela Harizmi, terimin "örtmek, gizlemek" anlamındaki Arapça k em a fiilinden geldiğini ileri sürer (Mefatif:ıu 'i~
'u/am, s. 277) . Müslüman müellifler, içinde yer aldıkları kimya gel eneği için ilmü'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 ol duğu
nu, belirli işlemler gerektird i ğini ve belli
bir ölçü yahut denge fikrini öngördüğü
nü belirtmek istemişlerdir. İbnü 'n-Ne
dim bu ilim için "sınaatü'l-kimiya' , ilmü'ssan'a, ilmü sınaati'l-kim iya' " terimlerini
kullanmıştır ( el-Fihrist, s. 4 I 7-419) . İlk
çağ ve Ortaçağ kimyası günümüz Türkçe'sinde genellikle simya kelimesiyle kar-

şılanıyorsa

da bu ku ll anım yanlıştır ve
"eski kimya" veya Batı dillerindeki im i ayı hatırlatacak şeki lde "elkimya" olmalıdır (İA, IV, 374, 378) . Çünkü simya illüzyon (misalat hayaliyye fi 'l-cev, gözbağcı lık) sanatının adıdır ve bu sanat büyücülük teknikleriyle de ilişkilidir (Taşköp
rizade, ı. 340) .
doğrusu

islam ilimler tarihinin klasik çağında
ilim tasniflerinde e l kimyanın genellikle tabii ilimler içinde anı ldığ ı görülmektedir. 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 irtibatından dolayı tabii ilimlerden saymakta. ayrıca bu ilmin terminolojisi h akkın
da ayrıntılı bilgi vermektedir (M ef atiJ:ıu'l-'ulCım, s. 277-284) . İbn Sina'nın ilimler tasnifinde ise ilmü'l-kimya tıp , astr oloji, firaset, rüya tab i rc i liği. tı lesmat ve
n!renciyat ile birlikte t abii ilimierin alt
dalları arasında zikredilmektedir. İbn Sina'ya göre bu ilmin amac ı, maden cevherlerinin özelliklerini giderip ona başka
madenlerinkini kazandırmak ve farkl ı
cisimler'den altın ve gümüş elde etmek
üzere bazı madenierin özelliklerini diğer
lerine katmaktır" (Fl A ksami'l-'ulumi'l-'af$'.liyye, s. 75) . Aslında madenierin tabii
özelliklerinin birbirine dönüşümü f ikrini
reddeden filozofun (eş-Şi{a' et-Tabl'iyyat
(5), s. 22-23) bu tasnifteki tanımını bir
geleneği aktarmak biçiminde yorumlamak gerekir. Buna rağmen kendisi madenlerin oluşumunu açıklayan geleneksel kükürt-civa teorisini kabul etmiş ve
kimya alanında Risale fi'l-iksir adlı önemli bir eser kaleme almıştır (aş . bk.) . İbn HaldQn 'a göre. "belirli bir teknikle altın ve
gümüşü meydana getiren maddenin teorik olarak araştırıl ması ve bu amaca ulaş
mak için gereken işlemin uygulanması"
şeklinde tanımlanan ilmü'l-kimya tabii
ilimlerden sayılamaz. Çünkü geleneksel
kimya öğretisi esas itibariyle ruhani güçleri kullanarak tabiat aleminde istenilen
yönde bazı tasarruflarda bulunmaya dayanır. Dolayısıyla ilmü'l-kimya, tabii ilimlerin kendine özgü yöntemlerinden uzak
bir sihir uygulamasından ibarettir ve ne
din! ne de ilmi bir geçerliliği vardır (Mul$'.addime, III, 1196-1197, 1208-1209). Osmanlı müellifi Taşköprizade de kimya ilmini İbn Sina'nın tasnifine yaptığı baytarlık, doğancılık, simya ve tarım ilaveleriyle birlikte tabii ilimierin alt grubunda
saymaktadır. Katib Çelebi'nin daha sonra Safedi'ye nisbet edeceği (Keşfü'?·?U·
yapılan

KiMYA

nan, ı ı , 1526). kimya kelimesinin "AIIah'tan bir ayet" anlamındaki İbranice "kimyeh" kelimesinden Arapçalaştığı şeklin
deki iddiayı aktaran müellif klasik İslam
çağında bu ilmin imkanı etrafındaki tartışmaları özetlemiş ve onun daha önce
İbnü'n-Nedim'in değindiği, Hz. Musa tarafından Karun'a öğretiimiş olduğu şek
lindeki bir görüşü tekrarlayarak bu ilmin
geleneğini nebevi bir kökene bağlamak
istemiştir (Mi{ta.f:ıu 's-sa'ade, ı , 341- 342;
krş. el-Fihrist, s. 417) .
İlmü'l-kimyanın islam dünyasındaki
tarihi gelişimi müslüman bilginierin İs
kenderiye eski kimyasının mirasçıları olmasıyla başlamıştır. Bu mirasçılardan
önde gelenlerin eserleri incelendiğinde
İslam dünyasına giren birikimin çok çeşitli filozof ve ilim adamlarının isimleri
etrafında aktanldığı görülür. Bunların baş
lıcaları, bu ilmi Hermetik metinlerden
aldığı düşünülen ilk üstat Pisagor. müslümanlarca Muş]J.afü 'l-cema'a denilen
Turba Philosophorum adlı klasiğin yazarı olduğu sanılan Archelaos , Cabir b.
Hayyan gibi eski kimyacılar tarafından
filozofluğunun yanı sıra gerçek bir kimyacı m odeli sayılan Sokrat. "Tabiat tabiata hakim olur" ilkesinin kendisine nisbet
edildiği Eflatun, kuşatıcı bilgin imajı sebebiyle eski kimya dışında düşünülme
yen Aristo, bazı müslüman alimierin atıf
ları yanında özellikle Cabir'in yapay dönüşüm fikrini mal ettiği Porphyrius. Mı
sır eski kimya tekniğine felsefi düşünce
boyutu kazandıran Bolos Demokritos,
bu konuda yazdığı ansiklopedik külliyatla
tanınan Panopalisli Zosimus (mü slüman
kaynakiannda Rlsimus, ROsem). Grekmüelliflerinin sık sık adını andığı Kleopatra,
adı geçtiğinde madenierin oluşumu ve
birbirine dönüşümüyle ilgili sembolizmin
dile getirildiği Maria ve dönüştürücü güç
filozof taşı (hacerü' l-felasife). soylu taş (elhacerü'l-mükerrem) 1 el-iksir hakkında bir
risale yazdığı kabul edilen İskenderiyeli
Ostanes'tir.
Mısır-Grek- Bizans

üçgeninde eski kimbiçimi dönem dönem
farklılık göstermiş. Grekler arasında bazan bir sanat. bazan bir felsefe, bazan
da bir din gibi kavranmıştır. Nil vadisindeki Mendes şehrinde dünyaya gelen
Bolos Demokritos eski kimyaya felsefe
elbisesi giydirirken Zosimus kimya teknikleriyle mistik bir dini birleştirmiştir.
Bizans eski kimyasında ise yine mistisizmle buluşulan temel öğretide evreni
ve parçalarını canlı bir bütün olarak görmek, gezegenlerin madeniere etki ettik-

yanın algılanış

lerini var saymak, bir tabiata ötekiyle
egemen olunabileceği ilkesini benimsemek. arazların, özellikle rengin değişti
rilmesiyle maden cevherinin de değişti
rilebileceğine inanmak gibi ana fikirler
yönlendirici konumdadır. Eski kimya anlayışı bu aşamalardan sonra Hermesçi
telakkıler eşliğinde İslam dünyasına girmiş ve Arapça'da önemli bir tercüme literatürünün doğmasına yol açmıştır. Bu
literatür içinde Hermetik külliyat ( Corpus Herm eticum; bk. HERMES) , Kitôbü
Sırri'l-]]ali]fa ile Lev]J.u'z-zümürrüd (Tab ula Smaragdina; bk. APOLLONİOS , Tyanalı), bir babanın oğluna tavsiyelerini ve
bir kadın-erkek (aslında Zos imu s ve kız
k a rde şi Th eoso beia) diyalogunu içeren
Kitôbü'l-lfabib ve Agathodaimon'a nisbet edilen filozof taşının ilahi kökenine
ve nasıl elde edileceğine dair eski telakkileri aktaran Kitôbü '1-Hazer gibi eserler sayılabilir (Anawati. lll, 854-863).
Mevcut şahıs ve eser adları . müslüman bilginierin devraldığı eski kimya birikiminin kendilerine temel bir kozmalojik öğretiyle birlikte intikal ettiğini göstermektedir. Nitekim müslümanların elinde geliştiği şekliyle elkimya bütün metafizik ve fizik varlık alanlarının birbirine
bağlı olduğu, gök cisimlerinin yeryüzündeki olaylara ve dolayısıyla madenierin
oluşumuna etkide bulunduğu, madenierin dönüşümüne paralel biçimde kimyacının mistik tecrübeler yaşadığı bir manevi dönüşümü esas alan. çoğunluk itibariyle kimyacıların sembolik bir dile
başvurduğu bir tabiat felsefesine dayanır. Varlık alanlarının hiyerarşik bir bütünlük içinde birbiriyle ilişkili sayılması
ve daha üst varlık ilkelerinin daha aşağı
ya egemen oluşu nesnelerin tabiatının
değiştirilebilmesi fikrinin dayanağıdır.
Madenler aleminin yeryüzü katmanında
gezegenlerin etkisiyle oluştuğu şeklin
deki eski teori astroloji ile eski kimyayı
kendisinde birleştirmiştir. Bu yüzden madenler gezegenlerin yeryüzündeki işa
retleri sayılmış ve yedi gezegenin sembolik olarak yedi temel m aden e tekabül
ettiği belirtilmiştir. Bu yaklaşımda güneş altın , ay ise gümüşle aynı sembollere sahiptir. Madenierin gezegenlerin
etkisiyle yüzyıllar alan oluşum ve birbirine dönüşümünün kimyaemın birtakım
mistik tecrübeleriyle hızlandırılabileceği
şeklindeki telakkı de bu fikirle bağlantılı
dır. Ancak bu mistik yaklaşımda asıl
amaç. madenierin dönüşümü sırasında
kimyaemın da manevi açıdan yetkinleş 
mesini ve ruhunun yetkinliğin simgesi

olan altına dönüşmesini sağlamaktır.
Bunun sağlanması , mikrokozmos (küçük
alem) olan insanın makrokozmos (büyük
alem) yani kilinatın yatay ve dikey bütünlüğüne iştiraki anlamına gelir. İslam eski
kimyasında öne çıkan en özgün mineralojik teori bütün madenierin kükürt ve civadan oluştuğu fikridir. Ancak eski kükürt-civa teorisini doğru anlayabilmek
için bu iki cevheri dört un,sur kavramın
da olduğu gibi bugünkü anlamıyla değil
birer kozmalajik ilke şeklinde telakkı etmek gerekmektedir. Altında tam bir denge hali ortaya koyan bu iki cevher her
madende belli oranlarda bulunur. Eski
kimyacı, teknik işlem ve mistik tecrübeler eşliğinde bir madenin tabiatını normal bağlarından çözerek ilk maddesine
indirgediği ve yeni bir denge (mizan) uyarınca altına veya gümüşe dönüştürdüğü
iddiasındadır. Bu dönüşümde filozof taşı
kapsamına giren ve elde edilmeleri farklı
kimya işlemlerini gerektiren maddeler
katalizör rolünü oynar. Ancak katalizöre
bu dönüştürücü işlevi kazandıran kimyacının işleme manevi iştirakidir. Bu genel
öğreti çerçevesinde müslüman kimyacı
lar üç türlü tavır geliştirmişlerdir. Bunlardan Ebü'l-Kasım el-lraki gibi bazıları
manevi dönüşümü bu ilmin esası sayarken Ebu Bekir er-Razi gibi bir kısım alimler madenierin kimyevi dönüşümünü
esas saymışlar. bazıları da madenierin
dönüşümünü manevi dönüşüm için bir
tür destek kabul etmişlerdir ; üçüncü
gruba Cabir b. Hayyan ve ekolü girmektedir. Bu tavır farklılıkları açısından bakıldığında Cilbir'den Razi'ye geçiş eski
kimya teorisinden tam bir kopma olduğunu göstermemekle birlikte Razi'yi, Cabir'den daha çok modern kimyanın öncüsü saymamızı gerektiren bir konuma
yerleştirmektedir. Ancak geleneksel kirnya teorisinin etkisi o kadar kuwetle hissedilmiştir ki madenierin dönüşüm imkanını ilmi bulmayan İ bn Sina dahi madenlerin oluşumunu kükürt-civa teorisiyle açıklamak zorunda kalmıştır (Seyyid
Hüseyin Nasr, islam'da Bilim ve Medeniyet, s. 237-260) . Genel bilim tarihi açısın
dan bakıldığında İslam eski kimya geleneğinin modern bilim anlayışına ters.
kabul edilemez amaç ve öğretilere dayandığı görülmektedir. Ancak eski müslüman klmyacıların günümüz insanına
anlamsız gelen bir amaca ulaşmak için
başvurdukları laboratuvar tekniklerinin
ve oluşturdukları deneysel birikimin modern kimya aşamasına geçişte önemli
rol oynadığı. hatta öğreti düzeyindeki
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eski kimya spekülasyonlarının entelektüel bir verimlifiğe yol açtığı aşikardır.
D o layısıyla kimya tarihi hakkındaki herhangi bir araştırma eski kimya geleneği
ni ve müslüman kimyaetiarını incelemek
durumundadır. Nitekim kimya tarihi yazımı etrafında oluşan modern literatür,
eski müslüman kimyasını antik dünya ile
modern zamanlar arasına kurulmuş anlamlı ve önemli bir bilim köprüsü olarak
ele almaktadır (Anawati . lll, 882)
İskenderiye kökenli eski kimyaya müslümanlar arasında ilk ilgi duyan kişi
Emevl Emlri Halid b.Yezld'dir. Halid .
Grekçe ve Kıptlce'den bazı eski kimya kitaplarını tercüme ettirmiş ve iskenderiyeli kimyacı Stephanos'un öğrencisi
olan Marianos'un (Morienos) gözetimi altında bu ilme çalışmıştır; İbnü'n-Ne
dlm kendisine ait dört eserin adını vermektedir ( e/-Fihrisl, s. 419: ayrıca b k. Sezgin, IV. ı 86- ı 88). Ancak genel kabule göre eski kimya geleneğini İslam dünyasın
da sistemli şekilde başlatan alim, Halid
b. Yezld'in ölümünden yaklaşık on beş yıl
sonra doğan Cabir b. Hayyan, ondan sonra gelen ikinci kurucu isim de Ebu Bekir
er-Razl'dir. Eleştirel yaklaşımı ve bu alana getirdiği yeni açılımlarla İbn Sina'yı
da Ortaçağ islam kimyasının önemli bir
siması olarak zikretmek gerekir.

açıklar.

Mangan dioksidin cam yasirkeden damıtma
yoluyla derişik asetik asit (sirke asidi) çı
karılması, kalsinasyon. kristalizasyon. çözme. süblimleştirme ve indirgeme gibi
temel kimyasal işlemler konusunda da
ayrınt ı lı bilgiler vermiştir. Cabir. kimyacı
s ı fatıyl a tanınmasına rağmen değersiz

maddelerden altın yapılması işiyl e ciddi
bir şekilde ilgilenmemiş. çalışmalarını
daha çok temel kimya yöntemlerinin geliştirilmesine ve kimyasal reaksiyonların
incelenmesine hasrederek kimyanın bir
ilim halinde ortaya çıkmasına katkıda
bulunmuştur.

Ortaçağ İslam kimyasını zirveye çıka
ran Ebu Bekir er-Razi' dir. Tıpta gösterdi·
ği üstün başarıları yanında organik ve
inorganik kimya alanlarındaki çalışmala
rıyla kimya tarihinde yeni bir dönem
başlatan Razi, Cabir'den intikal eden simya terminolojisini kullanınakla birlikte
bulduğu deneysel metotlarla bu alanda
Cabir'i aşmış. modern kimyanın gerçek
öncüsü olmuştur. Onun araştırmalarının
sonuçlarını yazdığı Kilabü 'I-Esrar, Kitabü Sırri'l-esrar, Kitabü'l-Medl]ali'tta'limi ve Kitdbü'ş - Şevahid adlı eserlerinden özellikle Kilabü Sırri 'l-esrar'da
kimyasal maddelerin taksimini yaptığı
ve laboratuvarında kullarıdığı yirmi kadar aleti çizimlerle tanıttığı görülür. Daha çok çeşitli kaplar. balonlar. kandiller,
manga!, maltız ve fırınlar, kepçe. maşa.
süzgeç. imbik. huni ve havanlardan oluşan bu aletler XIX. yüzyılın sonuna kadar
kimya. eczacılık ve metalürji alanlarında
kullanılmıştır ve bir kısmı bugün de kullanılmaktadır. Razi. Kitabü'I-Esrar'da da
bazılarını ilk defa kendisinin gerçekleş

Ca'fer es-Sadık'tan öğ
ileri sürülen Cabir b. Hayyan,
Kufe şehrinde kendi imlsanlarıyla çalış
malarını sürdürmüş, mineralleri ve asitleri keşfetmiş, böylece çok sayıda yeni
bileşiklerin üretilmesini ve kimyasal yöntemlerin geliştirilmesini sağlamıştır. Cabir maddenin üç farklı halde bulunduğu
nu söyler. a) Isıtıldığı zaman uçan ruhlar:
Kafur. arsenik. cıva ve amonyum klorid

tirdiği damıtma. süblimleştirme. saflaş

(n i şadır);

b) Altın. gümüş. kurşun, bakır,

tırma. amalgamlaştırma. çözünürleştir

kalay, demir ve Çin demiri (harsTnT). Bu
sonuncusu pariatılarak ayna yapımında
kullanılan bakır, çinko ve nikel alaşımıdır
ve buna Çin'de "beyaz bakır" anlamında
"pai-t'ung" denilmektedir; c) Dövüldüğünde toz haline dönüşebilen bileşikler.
Ruhlar ve metaller dışındaki mineraller
de taşsı veya taşsı olmayan toz edilebilen yahut edilemeyen , eriyen veya erimeyen özelliklerine göre gruplara ayrı l mak
tadır. Nitrik asit (kezzap) üretilmesine iliş
kin bilinen en eski reçete Cabir'e aittir.
Cabir ayrıca çelik elde edilmesi ve diğer
metallerin saflaştırılması. deri veya kumaşların boyanması. kumaşların su geçirmez hale getirilmesi, demirin pastan
korunması ve kumaş boyanmasında şap
la mordanlama konularında çeşitli for-

me. yıkama, kalsinasyon ve çöktürme
gibi çeşitli kimyasal işlemleri ayrıntılı biçimde tanımlamıştır. Arıtimonun siyah
bir katı madde olduğunu ve yeni kesilmiş yüzeylerinin metalik parlaklık gösterdiğini, havada kaları bakırın malahit
(bakır karbonat minerali , bakır taşı) benzeri yeşilimsi bir kütleye, buna karşılık
havada kuvvetle ısıtıldığında siyah renkli
bakır ll okside dönüştüğünü ortaya koymuş ve bakır ll oksitten saçların koyulaş
tırılmasında faydalanmıştır. Sodyum karbonatla (so da) potasyum karbonatın
(potas) arasındaki farkı açıklamış. hidroklorik asit (tuz ruhu) ve nitrik asidin
elde edilmesi için reçeteler vermiş. sülfirik asidi (zaç yağı). kostik sodayı (sudkostik) ve gliserini bulmuş, karıncaları

Eski

kimyayı

müller

pımında kullanımı.

rendiği
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damıtarak ilk defa formik asidi (karı nca
asidi ı üretmiştir. Razi kimyayı tıp alanı
na uygulamasıyla da tanınır. Cıvayı bir
ilaç olarak maymunlar üzerinde denemiş. alkolü ayrıştırıp ilaç yapmış ve jips
mineralinden ısıtarak elde ettiği alçıyı
yumurta akıyla karıştırıp kırık kemiklerio tedavisinde kullanmıştır.

İbn Sina Risaletü '1-iksir adlı eserinde
Ahmet Ateş, " Risalat ai - İkslr", Tfvl, X
ı 19531. s. 27-54 : ri sa lenin iç e riği ve fil ozofa nisbetiyl e ilgili olarak bk. Ateş. JV/4
ı ı 952 ı. s. 48-59) bakır. kurşun ve kalay
(nşr.

gibi metallerin eritildikten sonra çeşitli
işlemler sonucu sarı ya da beyaz renk
kazanmalarının altın veya gümüşe dönüştükleri anlamına gelmeyeceğini, çünkü yalnızca renk değişiminin maddenin
özünü etkilemediğini. dolayısıyla elde edilecek maddelerin gerçek altın veya gümüşle ilgisi bulunmayan birer taklit olacağını belirtmiş ve transmütasyonun
(tahavvül, cismin deği ş me s i) imkansızlı
ğını ortaya koymuştur. Metalin rengini
altın ve gümüş rengine çevirmede kullanılacak maddeleri "iksir" adıyla karşıla 
yan İbn Sina beyaza çevirmede cıvanın
kullanılabileceğini. çünkü sıvı halde olan
bu metalin maddenin iç kısımlarına girebilme yetisinin fazla olduğunu. ayrıca
miktarı arttırıldığında beyazlatma etkisinin artmadığını deneylerle saptamış
tır. Ayrıca cıva, kükürt ve kirecin birlikte
ısıtılmasıyla elde edilen kırmızı renkli
maddenin metalleri sarılaştırmada kullanılabileceğini yine deneylerle belirlemiş. bu amaçla saç ve yumurta. kan gibi
organik maddelerden de yararlanılabile
ceğini söylemiştir (Anawati. lll, 878-879) .
Adı geçen isiınierin dışında müslüman
elkimya ge l eneğini sürdüren başka bilginler de olmuştur. İlk İslam filozofu Kindi Kitdbü't-Tenbih 'ala l]ude'i'l-kimya'iyyin adlı çalışmasıyla halkı şarlatanla
ra karşı uyarmış ve elkimyaya dair ilginç
eserler kaleme almıştır. Bunlardan günümüze ulaşan Ki tab fi kimya'i'l- 'ı tr
ve't-taş'iddt bitki ve çiçeklerden esans
elde etmekle ilgilidir. Ünlü sufi Zünnun
ei- Mısrl (ö. 245/8 59) henüz erken dönemde bu alanda adı geçen şahsiyetler
dendir; İbnü'n-Nedlm onun Kitdbü'rRükni'l-ekber ve Kitabü'§-Şilw fi'ş-şı
na'a adlı iki kitabının adını verir ( e/-Fihrist, s. 423) . Endülüs kültür havzasından
Ebü'I-Kasım ei-Mecriti (ö. 398/ 1008) özellikle Rütbetü 'l-]J.akim ve medl]alü 'tta'lim adlı elkimyaya dair eseriyle ün
yapmıştır. Anılan kitabında Mecritl bu ilmin kimyevl maddeler hakkında derin te-
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orik bilgi. el becerisi ve keskin bir gözlemcilik gerektirdiğini belirterek kimyacının matematik ve tabii ilimleri okumasını şart koşmakta ve araştırmalarında
tabiat yasalarını izlemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Mecrltl'nin çağdaşların
dan kimyacı İb n Ümeyl sembolik-mistik
geleneğin ünlü isimlerindendir. Günümüze ulaşmış yegane eseı·i olan Kitô.bü'lMô.'i'l-vara~i ve'l-arzı'n-necmiyye eski kimyaya dair Risô.letü'ş-şems ile'l-hilô.l adlı kendi şiirinin şerhid ir. Bu şerhin
önemi, içerdiği alıntılar sayesinde Herınetik fikirlerin İslam eski kimyasına ne
ölçüde nüfuz ettiği hakkında fikir vermesinden kaynaklanmaktadır. Eserde filozof taşını elde etmek için yapılması gereken işlemler sembolik tasvirlerle anlatılmaktadır. XII. yüzyı lın ilk yarısında Selçuklu yönetiminde bir memur olan Mü eyyidüddin et- Tuğral ise uygulamadan
çok teoriye yönelik çalışmalar yapmış.
yine sembolik-mistik gelenekten bir bilgindir. Cildeki gibi bazı meslektaşlarının
Cabir'den sonraki en önemli kimyacı saydıkları Tuğral Kitô.bü'l-Meşô.bif:ı ve'l-mefô.tif:ı adlı eserinde eski kimyacıların öğ
retilerini aktarmaktadır. Ancak onun.
meslektaşlarını asıl Mefô.tihu 'r-raf:ıme
ve meşô.bif:ıu'l-f:ıikme adlı eseriyle etkilediği anlaşılmaktadır. İbn Erfa're's ad ıy
la bilinen eski kimya bilgini de bu alana
dair yazdığ ı ve selefieri İbn Ümeyl ve Tlığ
ral gibi sembolik-mistik geleneği izlediği
Şü~urü ·~-~eheb başlıklı 1460 dizelik şii
riyle tanınır. XIII. yüzyılda yaşayan Ebü'I Kasım el-lraki, Kitô.bü '1- 'İlmi'J-mükte
seb fi zirô.'ati't-ta1eb adlı eseriyle döneminin eski kimya öğretileri hakkında aydınlatıcı bilgiler vermiştir. Daha önceki
ünlü elkimya eserlerine yazdığı şerhlerle
tanınan Cildeki ise geç dönem klasik kimya geleneğinin en önemli temsilcisidir.
Kendisi Cabir'in yaklaşımlarını ben imsemiş. fakat sembolik dil ve Hermetik unsurlardan da bütünüyle vazgeçmemiştir.
Onun bu tavrı. İbn Ümeyl'in Kitdbü'1-Mô.'i'1-vara~i ve '1-arzı'n-necmiyye'sine yazdığı şerh te açıkça görülmektedir (b k.
CİLDEKi). XVI. yüzyılda yaşayan Osmanlı
alimi İznikli Ali Bey de Cildeki'den etkilenmiş ve bu alanda çok sayıda eser kaleme alınıştır ( izgi. ll. 170-1 71 ).
Ortaçağ İslam kimya geleneğinin aynı
çağın

Latin dünyasına önemli etkileri olKonunun uzmanı Julius Ferdinand Ruska, İslam eski kimyasının Latin
Ortaçağı'na yaptığı etkiyi değerlendirir
ken Latin elkimyasının neredeyse her
şeyi müslümanlara borçlu olduğunu. Bamuştur.

tı'da bu alanda gelişimin yolunu açan
faktörün özgün Arapça eserlerin tercümesinden ibaret bulunduğunu belirtmiştir ( Halleux. lll . 896-897) Bu yalnızca
modern bilim tarihçilerinin kanaati değildir. Bizzat Batı Ortaçağı ilim adamları
da müslümanlara olan borçlarının farkı
na varmışlar ve sık sık "Araplar'ın kralı "
dedikleri Cabir'in (Geber) yanı sıra Ebu
Bekir er-Razi ile 1Rh ases Abubater) İbn
Ümeyl 'i de (SeniorZadith Filius Hamuel is)
bu sanatın prensleri kabul etmişlerdir.
Arapça'dan Latince'ye yapılan çeviriler
büyük bir hay r anlıkla okunmuştur. Bunlar arasında İskenderiye'den İslam dünyasına intikal eden birikimin Arapça versiyonlarının tercümeleri yer aldığı gibi özgün Arapça telifleri n tercümeleri de
bulunmaktadır. İlk gruba Eflatun'a yanlışlıkla nisbet edilen Kitô.bü 'r-Revô.bi'
(Liber quartorum). Artephius'a ait olduğu sanılan Miftô.J:ıu'l-f:ıikme (Clavis Sapientiae), ıyanalı Apollonios'un Sırrü'1l]a1Jka adlı eserinin son bölümü ( Tabula
Smaragdina) ve Muşf:ıafü'l-cemô.'a baş
lığıyla bilinen metnin ( Turba philosophorum) çevirileriyle Arapça orijinali kayıp
Morienos'a nisbet edilen önemli bir eserin Chester li Robert tarafından yapılan
ve yine Morienus adıyla anılan tercümesi sayılabilir. İkinci grubu oluşturan baş
lıca tercümeler şunlardır: Cabir'in Kitô. bü's-Seb'in'inin erernonalı Gerard tarafından Liber divinitatis de LXX adıyla
yapılan çevirisi, yine aynı ınütercimin
Arapça orijinali kayıp olan sülfatlar ve
tuzlara dair Endülüs kaynaklı bir eserin De a1uminibus et salibus adıyla tercümesi. Ebu Bekir er-Razl'nin Sırrü'l
esrô.r'ının (Secretum Sei::retorum), İbn
Ümeyl'in Kitdbü '1 -Mô.'i '1-varal_ı:i'sinin
( Hamuel'in oğlu Senior Zadith adına nisbet edile rek Tabula Chemica adıyla) ve
yine İbn Ümeyl'in Risô.letü'ş-Şems ile'lhilô.J'inin ( Epistola so/is ad Lu nam crescentem) çevirileri, adı ve müellifi bilinmeyen Endülüs kaynaklı. deneysel yönü
güçlü önemli bir elkiınya eserinin Johannes Garlundus'a nisbet edilerek De
mineralibus liber adıyla yapılan tercümesi. Bunların yanı sıra İbn Sina'ya nisbet edilen . aslında Ortaçağ Batı kimyasında etkili olmuş Endülüs kaynaklı bir
eserin Liber Abaali Abincine de Anima in arte Alchemiae adıyla yapılan
tercümesi gibi nisbeti uydurma eserler
de söz konusudur.

Latince tercümeler aracılığıyla modern Batı dillerine giren "alchemia" terimindeki "al" Arapça'daki " el-" harf-i

ta'rifinin bir yansımasından ibarettir ve
İslam eski kimyasının Batı'yı nasıl etkilediğini yeterince açıklamaktadır. Ayrıca
soap (es-sabun). arsenic (ez-zirnTh), borax
(burak), alkali (el-kaiT. el-kılevT), saffron (za'feran), syrop (şurub), alembic (el-inbTk), alcohol (el-kühül), amalgam (el-mulgam) .
elixir (el-iksTr) ve athanor (et-tennür) gibi
terimierin de Arapça kökenli olması bu
etkinin büyüklüğü hakkında fikir vermektedir.
Türkiye'de tıp alanında XVIII. yüzyılın
itibaren Doğu kaynaklı "tıbb-ı
kadim" ile Batı'ya dayanan "tıbb-ı cedld"
ayırımı ortaya çıkmaya ve tıbb-ı cedld ile
birlikte kimya da önem kazanmaya baş
lamıştır. Bu dönemin kimyası 150 yıllık
bir gecikmeyle Paracelsus'tan esinlenir.
Hekimler genellikle kimya ile ilgilenmiş
ler ve bazıları da doğrudan onunla uğ
raşmışlardır. Mesela Sursalı ömer Şifa!
1702-1703'te el-Cevherü'l-ferid fi tıb
bi'l-cedid adıyla bir kimya kitabı yazmış
ve kitabın sonuna döneminde özellikle damıtma işlemlerinde kullanılan kimya aletlerine ilişkin resimler eklemiştir. Ömer
Şifal'nin Minhô.cü'ş-şifô. fi tıbbi'l-kim
yô.i adlı başka bir kitabı daha vardır. Sursalı Ali Efendi de Paracelsus'un bir kim ya kitabını Türkçe'ye çevirmiştir. Yine bu
dönemde Belgradlı ınüterciın Osman b.
Abdurrahman'ın tercüme ettiği İlm-i
Ma'rifetü't-taktir gibikitaplarada rastlanınaktadır. 1806'da Paris'e fevkalade
büyükelçi olarak gönderilen Seyyid Abdürrahiın Muhib Efendi burada fizik ve
kimya laboratuva rları nı gezmiş ve gözlemlerini sefaretnamesinde "Der Ta'rlf-i
İlın-i Fizika" başlığı altında anlatmıştır.
Hekimbaşı Mustafa Behcet Efendi tarafından İtalyanca'dan Usul-i Nazariyye
adı altında çevrilen bir fizyoloji kitabın
da kimyaya ilişkin çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Osmanlı döneminde doğrudan
doğruya modern kimyadan söz eden ilk
kitap , Mühendishane -i Serri-i Hüma yun'un hocalarından Başhoca İshak Efendi'nin Mecmua-i Ulı1m-i Riyô.ziyye adlı
çalışmasıdır. Dört cilt olan ve 1831-1834
yılları arasında basımı tamamlanan eserin yalnız son yirmi beş sayfası kimyaya
ayrılınışsa da bu yirmi beş sayfa Türkiye'de modern kimyaya ilişkin ilk basılı
metin olması sebebiyle önemlidir. Türkiye 'de basılan ilk kimya kitabı ise Derviş
Paşa'nın Usul-i Kimyô. adını taşıyan inorganik kimya kitabıdır. Türkiye' de modern kimyanın çağının kimya düzeyini
çok iyi bir biçimde yansıtan bu kitapla
başlamış olduğu söylenebilir. Derviş Pabaşlarından
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Usul-i Kimya'yı iki cilthalinde tasarBunun ametallerle metalleri ve
bunların bileşiklerini içeren 1. cildi yayım
lanmış (istanbul 1264). çeşitli tuzlarla bitkisel ve hayvansal maddeleri içereceği
anlaşılan ll. cildi basılmamıştır. Sivil tıb
biyen in ilk müdürü hekim Kırımlı Aziz
İdris Bey'in Kimya-yı Tıbbi adlı eseri
ikinci Türkçe kimya kitabıdır ve 1. cildi
1868'de, ll. cildi 1871 'de yayımlanmıştır.
lamıştır.

Kimyanın

yüzyıla doğru

bir bilim
sonra öncelikle gündeme gelen konulardan biri
kimyasal sembollerdir. Üzerinde bütün
kimyacıların anlaştığı element sembollerinin tesbiti ve bu sembollerle kimyasal bileşik formüllerinin yazılması XIX.
yüzyılın başlarında kimyanın önemli sorunlarından birini teşkil etmiştir. Günümüzde de kullanılan geometrik şekiller
den arınmış, yalnız harflerden oluşan
sembol sisteminin temelleri 1814'te İs
veçli kimyacı J. J. Berzelius tarafından
atılmıştır. Latin harflerinden faydalanı
larak geliştirilen bu sistemi Osmanlılar
(günümüzde de kısmen Libya) hariç bü tün dünya benimsemiştir. Tıbbiyedeki
öğretim dilinin Türkçe'ye çevrilmesi
konusunda verilen mücadelenin en önde
gelen adlarından olan Kırımlı Aziz İdris
Bey elementler için Arap harfleriyle bir
sembol sistemi ortaya koymuş ve bu
sistem Vasil Naum tarafından çevrilen
ve yazılan kitaplar yoluyla pekiştirile 
rek yerleştirilmiştir. Böylece Arap harfli kimyasal sembolleri kullanan bir tıb 
biye ekolü doğmuştur. Ancak Mühen dishane-i Serri-i Hümayun'da ders kitabı
olarak okutulmak üzere 1883-1884 yılla
rında iki cilthalinde yayımlanan Muhta sar Kimya adlı bir çeviri eserle Latin
harfli sembollere dönülmüştür. Özellikle
tıbbiye dışındaki yayınlarda Latin harfli
sembollerin kullanımı zamanla yaygın
laşmaya başlamış ve bu arada her iki sistemi birlikte kullanan bir üçüncü yol ortaya çıkmıştı r. Gerek Latin gerekse Arap
harfli sembollerle yazılan formül ve denklemlerde atom sayılarını gösteren indisler ise Fransız geleneğine uyularak da ima üstte yazılmıştır. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren artan Alman kimyasının
etkisi altında modern anlamda formül ve
denklemlerin yazımına geçilmiş, 1920'1i
yılların başından itibaren Arap harfli semboller artık kullanılmaz olmuştur.

XIX.

dalı n iteliği kazanmasından
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kin kelimesinin Arapça'daolan hı kd ( ..ı..ö>). "birine
karşı düşmanlığını ve hıncını içinde tutmak" anlamında masdar ve "bir kimsenin
içinde yaşattığı düşmanlık ve nefret duygusu" anlamında isim olarak kullanılır
karşılığı

(Usanü'l-'Arab, "J:ı.l5d" md.; Kamus Tercümesi, ı. 1223-1224). Ayrıcadağn (J.-C). şa

han ( ..;r-:.) ve şahna ( ~~). buğz ( ~)
ve bağza ( ~~) gibi kelimeler de hıkd ile
yakın anlamlarda kullanılmaktadır.
Kur'an-ı Kerim'de ve hadis kaynakların 
da hıkd geçmemekle birlikte sevgi, dostluk ve düşmanlıkla ilgili ayet ve hadisler
kin gütmenin kötülüğünü de ifade etmektedir. Ayrıca iki ayette (Muhammed
47/29, 37) çoğul şekliyle (adgan) zikredilen dağn kelimesi tefsirlerde "kin ve nefret" olarak açıklanmıştır. Bazı ayetlerdeki
bağza da "kin, nefret, düşmanlık" anla-

mına gelmektedir. Ragıb ei- İsfahanl, sevginin karşıtı olduğunu belirttiği buğzu
"nefsin yadırgadığı şeye karşı nefret duyması" şeklinde tanımlar ( el-Müfredat,
"bgz" md ı Bağza, Kur'an - ı Kerim'de
geçtiği beş ayetin dördünde "adavet"
(düşmanlık) kelimesiyle birlikte kullanıl 
mıştır (M. FAbdülbakl, el-Mu'cem, "bgz"
md) Bu ayetlerin birinde (ei-Maide 5/91 ).
"Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza
düşmanlık ve kin sokmak ister" buyurularak içki ve kumarın ahlaki ve içtimal
zararına dikkat çekilmiştir. Bazı hadislerde de buğz ve sevgi kavramlarının birbirinin karşıtı olarak geçtiği görülür (mesela bk. Müsned, III, 430, 439, 440; IV, 236;
Buhar'i. "İman", l; Tirmizi. "Birr", 60).
Müslümanlar arasında sevgi, kardeşlik ve
dayanışmanın önemine dikkat çeken hadisi erde onların birbirine karşı kin (şahna).
haset. buğz gibi duygular beslernemeleri
istenmiştir (mesela bk. Müsned, II, 494;
Buhar!, "Edeb", 57, 58; Müslim, "Birr", 23,
24, 28, 30-32).

Hadislerde buğz kavramının "kötülerden sevgisini esirgemesi" anlamında Allah'a nisbet edildiği de görülmektedir
(mesela bk. Müsned, II, 162; IV. 154; V, 263;
Müslim, "Birr'', 157; Tirmizi, "Cennet", 25).
Yine hadislerde "Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek" şeklindeki klişe ifadelerle (Müsned, lll. 20; IV, 286; Buhar!,
"İman", ı. 2; Tirmizi, "Kıyamet", 60) sevginin de kin ve nefretinde menfaat. sempati veya antipati gibi sübjektif sebeplere
değil Allah'ın emir ve yasaklarıyla ortaya
koyduğu iradesine, dini ve ahlaki kurallara dayanması gerektiği belirtilmiştir.
Daha çok edebi- ahlaki eserlerde öfke
ve düşmanlık gibi başlıca erdemsizliklerden söz edilirken kin duygusuna ve buna
dair ibretli sözlere de yer verildiği görülür (mesela bk. EbO Hayyan et-Tevh1'd1', s.
141, 242, 278) Ya'kOb b. İshakei-Kindl'ye
göre kin öfkenin nefiste süreklilik kazanmış şeklidir. Cürcanl de kin i kısaca "intikam arzusu" olarak açıkladıktan sonra
Gazzall'nin İ]J.ya, adlı eserindeki ifadesini
aynen kullanarak bir kimseye karşı hissedilen öfke duygusunun ortaya çıktığı anda yatıştırılmaması halinde bunun insanın içine yerleşip süreklilik kazanacağını.
böylece öfkenin kin halini alacağını belirtir. Aynı müellif kin i "düşmanlık duygusu
sebebiyle insanlara karşı kalbe yerleşen
suizan" şeklinde de tanımlar. Gazzall, gazap duygusunun neticesi olarak gördüğü
kini "bir kimsenin başka birini aşağılama
sı, ona nefret duyması ve bu duyguların
devamlı ve kalıcı olması" diye açıkladıktan

