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Arma~an...
Kimya çal~~malar~ n~n kökleri çok eskilere gider. Tarih öncesi devirlerde
ba~lat~ labilecek olan kimya çal~~malar~~ ilk metal i~leri ve çanak çömlek
yap~ m~~olarak ortaya ç~ kar. Bu el sanatlar~~herhangi bir temele ait olmaks~z~n
geli~mi~~ve malzemesinde hemen hiç de~i~meye u~ramadan Neolitik devirlerden günümüze kadar gelmi~tir.
~nsanlar hayatlar~n~ n ilk devrelerinde metalleri bilmiyorlard~ . Muhtemelen ilk tan~ nan metal alt~ nd~ ; parlakl~~~~ve rengiyle nehir kumlar~ n~ n
aras~ nda dikkati çekmi~~olmal~d~ r. Bak~ r~n kullan~l~~~~ise M.Ö. 3500'lere kadar götürülebilir. ~lk metal i~lemecili~i de M.Ö. 3400'lerde Mezopotamya ve
M~s~ r'da görülmü~tür. Demirin kullan~lmas~~ ve i~lenmesi daha geç tarihlere,
yakla~~ k M.Ö. 1500'lere rastlar. Onun gümü~~ve bak~rdan sonra kullan~lmaya
ba~land~~~~kabul edilmektedir.
Cam ve cam yap~m~~ ile ilgili örnekler renkli cam yap~m~~olarak M.Ö.
3400'lerde görülür. M.Ö. 1150 ve 1370'lerde M~s~ r'dan Yunanistan ve ~talya'
ya hatta ~ngiltere'ye kadar cam e~ya ihraç edildi~i bilinmektedir'.
Bugün ki~nyan~ n önemli bir kolu olan boyalar ise ilkin bitki daha sonrada hayvanlardan elde edilmeye çal~~~ lm~~t~r. Örne~in bir deniz yumu~akças~ ndan mavi boya elde edilmeye çal~~~ lm~~t~r.
Kimyada element ve bile~ ikler fikri bütün bu teknik çal~~malar~ n
ba~lamas~ndan çok daha sonra ortaya ç~kt~ . Element fikri ilk defa Yunan filozoflar~ ndan Thales (646-546), Anaximenes (560-500 B.C.) ve di~er tabiat filozoflar~~ taraf~ ndan ortaya at~ld~~ ve i~lendi. Onlar bütün evreleri bir ya da,
daha sonra baz~lar~ nda görüldü~ü üzere, dört element üzerine dayand~ rmaya ve bu temele dayal~~ olarak do~adaki her ~eyi aç~ klamaya
çal~~t~lar.
Partington, A Short History of Chemistry, New York ,1957, s.1-11.
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M.Ö. 460-370 tarihleri aras~nda ya~ayan Democritos evrenin yap~s~ n~ n
atomlardan te~ekkül etti~ini kabul etmi~~ve bu atomlar~ n kat~~ ve homojen
oldu~unu ifade etmi~tir.
Büyük Yunan filozoflar~ ndan Platon ise varl~~~ n temelinde dört elementin bulundu~unu kabul etmi~, ancak toprak, hava, su ve ate~in yan~~ s~ra fazla
geli~ meden maddi ve göksel âlemi birle~ tirmek üzere, bir be~inci unsur olarak eterden söz etmi~ tir. Aristo ise dört elementi yersel olarak kabul edip
eteri mükemmel ve göklerin maddesi olarak dü~ünmü~tür. Aristo, dört unsur için dört nitelik dü~ünmü~ tür; kuru ve ya~, s~cak ve so~uk. Unsurlar~ n her
biri kendi karakterine sahiptir. Örne~in toprak kuru ve so~-ukluk niteliklerine sahiptir.
Simya, ilk kimyaya nispetle çok daha yak~ n tarihlerde ortaya ç~ km~~t~ r.
Onun ba~lang~c~, Do~u uygarl~ klar~ nda IV. yüzy~ l, Yunan'da iskenderiye
Okulu ile, yani M.Ö. III. yüzy~ la kadar götürülebilir. ~skenderiye'de Yunan
bilim adamlar~~ aras~ nda do~mu~~ve Do~u Akdeniz ve özellikle Suriye'de
yay~lm~~t~ r. ~slamiyet'in ortaya ç~ k~~~ndan sonra ~slam Dünyas~na yay~lm~~t~ r.
Daha sonra Ispanya'da ilgi görmü~ tür. XII. yüzy~ lda ~ talya'da ayn~~ paralelde
görü~lerin yay~ld~~~ n~~görüyoruz2.
Simyan~ n kökeninde s~ r bulundu~u için ilgi çekmi~tir. M~s~ r'~ n yan~~
s~ ra, Çin'de, Hint'te, Mezopotamya'da da ayn~~ tip çal~~malara rastlan~ r.
Çin'deki simya çal~~malar~~ile Bat~ dakiler paralelizm gösterirlerse de, bu ikisi
aras~nda bir münasebet oldu~una dair bir delil bulmak mümkün olmam~~ ur.
M.Ö. 1000'lerde Hindistan'da ölümsüzlük iksiri ~eklinde etkin bir
ilaç fikri mevcuttu ve ayn~~devirlerden kalm~~~Atarvavedalarda simya ile ilgili
fikirlere rastlan~naktad~ r. Her ne kadar kesin de~ilse de, bu fikirlerin
Çin'deki simya çal~~malar~n~~etkilemi~~olma ihtimali vard~ r.
Çin'deki ilk simya çal~~malar~~M.Ö. IV. yüzy~l olarak tarihlendirilmektedir. M.Ö. 60'da ~mparatorun 'Re çetelerin Efendisi Lia Hsiang' adl~~ tan~nm~~~
alimi, hayat~n~~uzatmas~~ ve alt~ n yapmas~~ için tuttu~u bilinmektedir. Alt~n
yapmak için do~al k~ rm~z~~ c~ va sülfürü (cinnabar veya zencefre) kullan~ yorlard~. Bunun k~ rm~z~~ rengi muhtemelen kan~ n k~ rm~z~~ rengiyle
ba~~nuhyd~ . O, el-iksire ya da gizli bir ilaca dönü~ türülüyordu. Bat~ 'da da fi-

2 Aaron J. Ibne, The Development of Modern Chemistry, New York 1966, s.6-10.
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lozof ta~~~denen maddenin ilkin beyaz, sonra da k~rm~z~ya dönü~tü~ü bilinir.
Zencefre alt~n yapmak ve ömrü uzatmak için kullan~lm~~t~r".
Yunanca konu~an yerlerde yeti~mi~~ilk simyagerler hakk~nda çok kesin
bilgi edinemiyoruz. Simya döneminin, yakla~~ k olarak M.Ö. en erken 300'e
kadar geri gitti~i ve M.S. 200'lerden itibaren de ~skenderiye'de yava~~yava~~
gerilemeye ba~lad~~~~söylenir.
Genel kanaate göre, simya ile ilgili ilk eserler M.S. 100'lere aittir. Fakat
baz~~yazarlar bu konudaki ilk yaz~l~~belgeleri Düzmece Democritos'a (M.S.
250) atfederler ve genellikle ilk simyagerler olarak ~U isimleri sayarlar;
Düzmece Democritos (Yunan filozofu), Isis (M~s~ r tannças~ ), Iamblicus (M.S.
330 Yunan filozofu), Musa (Yahudi peygamber), Ostanes (efsanevi Iranl~~bilgin), Kleopatra (M~s~r kraliçesi), Hermes (efsanevi bir tanr~ ), Agathodaemon (y~lan tanr~ ), Pibechios (bir tanr~: Apolla Bechis).
Panapolis'li Zosimos (yakla~~k M.S.III. yüzy~l) baz~~parçalar~~bugüne kadar kalm~~~bir ansiklopedi yazm~~t~r. Bu eser simya, sihir ve mistik yaz~lar~~
içerir'.
Yunanl~~simyagerler M.S. 200'lerde yazm~~~olduklar~~eserlerin ba~~na
Hermes, Isis, Agathedaemon gibi adlar koymu~lard~ r. Çin'deki eski kitaplar~n yenilerden daha çok hürmet görece~ini ve ad~~duyulmam~~~ça~da~~bir
yazardan, tan~nm~~~eski bir ad~n daha çok ilgi çekece~ini dü~ünmü~lerdir.
Bundan dolay~~genellikle simya ile ilgili yazarlar~n yaz~lar~~konusunda ~üphe
uyanm~~ur.
Her ne kadar simya ile ilgili ilk yaz~l~~metinler Yunanca ise de, yazarlann~n pek ço~u Yahudi ya da M~s~rl~, H~ristiyan de~illerdi, ancak M~s~r mitolojisinin deyimlerini kullarnyorlard~; Yunan felsefesine a~ina idiler; genellikle
laboratuarda çal~~an ki~ilerdi. Simyagerlerin baz~lar~~kad~nd~; örne~in Yahudi Mary (Miriam) (Popnutia'11), Zosimus'un k~z karde~i Theosobiea gibi.
Bu simyagerler k~ymetli metaller ve ta~lar yapmaya çal~~m~~lard~ r.
~üphesiz bunlar~n içinde en önemli yeri alt~n te~kil etmi~tir. Eskilere göre
"alt~n" ba~ka temel metallerin çe~itli oranda saf alt~nla birle~mesinden meydana gelmiyordu. Alt~n parlak, sar~, kararma~, a~~r, ate~e dayan~ kl~~bir madF.Shenvood Taylor, The Alchemists, Londra 1953, s. 68-75.
George Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore (USA) 1927 c.I., s.
238-339.
3
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deydi; ~s~ t~ l~ nca de~i~ikli~e u~ram~yordu. Alt~n~ n özgül a~~ rl~~~~eskilerin
bildi~i hiçbir metale benzemiyordu. Ancak onun gibi sar~ , sert ve yo~un bir
madde elde edilebiliyordu. Gümü~ e benzer madde yapmak daha kolayd~,
çünkü birçok beyaz renkli kar~~~ m ve ala~~ m elde etmek mümkündü.
Örne~in bak~ r~~ arsenikle kar~~t~ r~ p, beyazlatarak gümü~, sar~~ arsenikle
(arsenik sülfür) muamele ederek alt~n elde etmeye çal~~m~~lard~.
Genel olarak eski simyagerler dört temel metot kullan~ n~~lard~r;
Bak~ r ve çinko gibi temel metallerin pirinç gibi ala~~ mlarm~~yapma
Dü~ük ayarda alt~n haz~ rlanmas~~
Metal ya da ala~~ mlarm yüzeysel renldendirilmesi
Distile edilmi~~ s~ v~ lar~ n kullan~ lmas~yla ya da ~netalleri buharla~t~ rmaya tabi tutarak çok karma~~ k bir seri i~lem.
Bu metotlara destek olarak verilmi~~olan reçeteleri içeren Leyden Papirüsü 1828'de M~s~ r'da bir türbede bulunmu~tu. Onun bir k~sm~~Stockholm'
e yolland~~~~için Stockholm Papirüsü ad~n~~ alm~~ t~. Papirüs Yunancad~ r;
yakla~~k M.S. 300'lerde kaleme al~ nm~~t~r; içinde 300 [arif vard~ r, ancak baz~~
tariflerin daha eski tarihli, M~s~ r kaynaklar~ ndan kopya edilmi~~olmas~~
olas~l~~~~yüksektir.
Leyden Papirüsü alt~ n ve gümü~~ala~~mlanyla ilgilidir. Bunlar~ n asl~ndan
daha iyi oldu~u vurgulan~ r. Stockholm Papirüsü boyalar, k~ymetli ta~lar ve
onlar~ n taklitleriyle
Yunan bilimi zirvedeyken Orta Do~u'da ba~ka kültürler mevcuttu. Hindistan'da, ~ ran'da ve Suriye'de astronomi ve matematik çal~~malar~~
yap~ld~~~n~~biliyoruz. Ayn~~ zamanda tabiat felsefesiyle ilgili fikirlerin de
geli~ti~ini belirleyebiliyoruz. Bu arada baz~~ önemli kültür merkezlerinin
te~ekkül etmeye ba~lad~~~ n~~ ve bu merkezlerde çe~itli kültürlerin
kar~~la~t~~~n~~da görüyoruz. Örne~in Güneydo~u Anadolu Süryani, Yunan ve
~ran kültürünün kar~~la~t~~~~yer olmu~tur.
M.S. 431 y~l~nda ~stanbul'dan ç~ kan Nesturi bilim adamlar~~ Suriye'nin
kuzeyinde, Edesa'da (Urfa) bir okul kurdular. Müteakip y~ llar içinde ilkin
5 M.

1889.

Bertelot, Introduction l'ft.tude de la Chimie des Anciens et d~~~ Moyen Age, Paris,
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Nisibis (Nusaybin) ve M.S. 500'lerde de Jundi~apur'a yerle~tiler. Onlar Yunanca biliyorlard~~ve birçok Yunanca eseri Süryaniceye çevirdiler.
Müteakip yüzy~lda monofizider ~stanbul'a gelip oradan dönü~te, Suriye
ve ~ran'a göç ettiler. Bunlardan bir k~sm~~simyayla ilgili baz~~Yunanca eserleri
Arapçaya çevirmi~lerdir.
622 ve 750 y~llar~~ aras~nda yeni bir din, ~slamiyet ortaya ç~ karak, Anadolu, Suriye, M~s~r ve Afrika'y~~içine alan bir sahada süratle yay~ld~. 750
y~llar~ ndan itibaren idareyi ellerinde tutan Abbasi Halifeleri bilimsel
çal~~malarla ilgilendiler ve halifelerin de deste~i ile felsefe, matematik ve
di~er bilimsel eserler, Yunanca'dan ve Süryanice'den Arapça'ya çevrildi. Bu
çeviriler sayesinde ~slam dünyas~~ ~skenderiyeli bütün simyagerlçri
ö~rendiler; Hermes, Isis, Agathodaimon gibi efsanevi figürler de onlar
aras~ ndad~ r. Simya için en önemli kaynak Hermes'e atfedilmi~~eserler
olmu~tur. Hermes bir Yunan tanr~s~~olup simyan~n kurucusu olarak kabul
edilir. ~slam kaynaldar~nda Hermes 3 terim haline gelmi~tir.
Hermes Tris~negistos (Arapça el-Muthallah bil-Hikrne) 3 Hermes, 3
Peygamber olarak dü~ünülmü~tür. ~lk Hermes ~dris peygamber olarak kabul
edilmi~; ikincisi el-Babih, üçüncüsü ise ~dris peygamber gibi M~s~ r'da
ya~am~~t~r. Hermes sadece simyan~n de~il, ayn~~zamanda astronomi, astroloji
ve di~er birçok sanatla felsefenin kurucusu olarak dü~ünülmü~~ve ilk Hermes
Ebu'l Hükema (filozofiar~n babas~ ) diye adland~r~lm~~t~. Hermes'in yaz~lar~~
~slam dünyas~n~~ etkilemi~tir.
~skenderiye'deki simya çal~~malar~~konusunda ~slam dünyas~nda görülen
çal~~malar erken tarihte ba~lam~~t~. ~lk Müslüman simyager olarak Umeyye
prensi Halid b.Yezid'in ad~~ zikredilir. O, simyaya ilgi duymu~tu. Onun
günümüze kadar gelen eserleri vard~. Baz~lar~~ise daha sonra bu konuda
çal~~anlar taraf~ndan zikredilmi~tir.
~slam dünyas~nda VIII. yüzy~lda ~mam Cafer el-Sad~k da simya ile ilgilenenlerdendi. O, alt~nc~~ima~ncl~; ~slam dünyas~n~ n me~hur simyagerlerinden
Cabir b. Hayyan'~n hocas~~olmu~tur6.
Cabir ~bn Hayan, Bermeki ailesindendir. Özellikle alt~n ve gümü~~
yap~m~yla ilgilenmi~ti. O çok tan~nm~~~ve önemli bir ki~iydi. Razi onun için
6

199.

Seyyed Hussein Nasr, Islamic Science, An Illustated Study, Kent (~ngiltere) 1976. s.197-
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"ii~retmenimiz Ebu Musa Cabir Ibn Hayyan" demektedir. 'O, el-iksir
yap~yorduri ~eklinde Ibn Nedim'in tan~mlad~~~~Cabir Ibn Hayyan ya da
Bat~n~n verdi~i isimle Geber, birçok simya eseri kaleme alm~~t~r. Baz~lar~na
göre, onlar~n hepsi Cabir Ibn Hayyan'a ait olmay~p, gizli bir grubun üyeleri
taraf~ndan yaz~lm~~t~r.
Cabir Ibn Hayyan,Yunanl~~simyagerler hakk~nda bilgi sahibi idi. Biz söz
konusu yazarlar~n birço~unun çal~~malar~n~~ bilmedi~imizden Cabir'in
çal~~malar~n~n ne kadar orijinal oldu~unu söylememize imkan yoktur. Cabir
de, daha önceki simyagerler gibi, alt~n yap~m~na öncelik tan~m~~~ve alt~ n
yap~m~~için bir teori geli~tirmi~ti. Ona göre cevherler ~öyle ayr~labilir:
Uçucu olan maddeler: kafuru, amonyak tuzu, c~va, arsenik ve kükürt
gibi.
Metalik maddeler: yani metaller;
Cisimler: yani uçucu olmayan maddelerin ve metallerin d~~~nda kalanlar.
Ya~~ve kuru buharlar c~va ve kükürt buharlanndan meydana gelir. Bunlar kayalarla birle~ip metalleri meydana getirir. Metallerin birbirinden farkl~~
olu~lan içlerinde ihtiva ettikleri kükürt oran~ndan kaynaklanmaktad~r.
Bu devirde özellikle s~k s~k uçabilir, yanabilir tabirleri kullan~lm~~t~r.
Kükürdün birçok çe~ideri kullan~lm~~t~r. Onlar~~renlderiyle ay~rt etmi~lerdir;
beyaz, siyah, ye~il gibi. Cabir b. Hayan kükürdü uçabilir bir madde olarak
kabul etmektedir. Metaller her ne kadar uçabilir madde olarak kabul
edilmi~lerse de, ayn~~zamanda dört elementi de yani toprak, hava, su, ate~i
de içerir. Bu elementlerin kurulu~u, ya~l~~~, s~cakl~~~~ve so~uklu~u da
farkl~d~r.
Bir maddenin gümü~~ya da alt~na dönü~mesi (transmutasyon) yukar~da
bahsedilen özelliklerinde de~i~iklik meydana gelmesi demektir. Bunun için
nemlilik, s~cakl~k, so~ukluk ve kuruluk özelliklerinin de~i~mesi gerekir.
O dönem t~bb~nda ayn~~kaliteler mevcuttu. Bu kalitelerden birinin fazlal~k.' insan sa~l~~~n~n bozulmas~na sebep oluyordu. Cabir, el-iksir denen ve
temelinde metallerin bulundu~u t~bbi terkiplerle insandaki bozulan bu dengeyi sa~lamaya çal~~~yordu. El-iksirin haz~rlanmas~nda her ~eyden önce 4 un7 Bayard

Dodge (ed) The Fihrist of al- Nad~m, c. II, New York 1970, s 853-860.
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surun oran~ n~~ iyi belirlemek gerekiyordu. Her ne kadar burada modern
kimyay~~ hat~ rlatan bir nokta varsa da metallerin 4 unsura
ayr~~ur~lamayaca~~m da göz önünde bulundurmak gerekir.
Cabir, organik cisimleri distile etmek suretiyle ayr~~urabiliyordu ve bu
muhtemelen ~skenderiyelilerden gelen bir fikirdi; t~pk~~Zosimus'un yumurtay~~ dam~ tmaya çal~~mas~~gibi. Bu yolla hayvan pisli~inden amonyak tuzu
elde edilmi~ti.
Herhangi bir organik cisim damml~nca:
s~v~~ (su elementi)
ya~~(kat~~ veya s~v~~ ya~~k~sm~ ). Bu k~s~ m muhtemelen yanabilir
k~s~mlardand~ r.
yanabilir renkli madde veya alev (s~cak ve kuru vasf~n~~ ta~~r.)
kuru bir mineral aru~~~( kömür ve toprak elementleriyle ayn~d~r yani
so~uk ve kuru olur) elde ediliyordu.
Cabir'e göre, bütün mevcut maddeler iki özelli~e sahiptir ancak 'saf
element' bir tek özelli~e sahip olma e~ilimi gösterir. Öyle bir elemente ba~ka
bir özellik ilave etmek suretiyle istenilen metal elde edilebilir. Örne~in suyu
dam~ tahm ve i~lemi tekrar tekrar yapal~m. Sonuçta t~pk~~tuza benzer beyaz ve
parlak bir madde elde ederiz. Baz~lar~na göre o dam~tma i~lemini 700 defa
tekrarlam~~ ur. Bugün biz Cabir'in bu iddias~n~n do~ru olup olmad~~~ n~~
gösteremiyoruz. Çünkü suyun de~i~mesi diye bir olayla kar~~la~m~yoruz.
Burada Cabir ~slak bir maddeden kuru bir madde meydana getirmeyi
ba~arm~~t~r. Onun elde etti~i madde, toprak özelliklerini ta~~ r yani kurudur;
parlakt~ r; filozof ta~~ na benzer. Cabir b. Hayyan'~ n gerek el-iksir
çal~~malar~ nda, gerekse alt~ n ve gümü~~elde etmek için yapm~~~oldu~u
çal~~malarda önemle üzerinde durdu~u nokta miktar ve oran fikridir. Çünkü
ancak belirli oran ve belirli miktarlar sayesinde olumlu sonuç elde edilebilecektirs.
Cabir'den sonra ~slam dünyas~nda bu konularla ilgilenen en önemli ki~i
Razi'dir. Razi (864-923) Reyli'dir. O, felsefe, simya, matematik, t~ p, ahlak ve

8 F. Sherwood Taylor, s. 76-85.
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müzik gibi konularla ilgilenmi~ti. Onun en önemli yaz~lar~~ simya ve t~pla ilgili olanlar~d~ r.
Razi kendisini Cabir'in ö~rencisi olarak görür ve onun simya ile ilgili
yaz~lar~~Cabir'inkilere büyük benzerlik gösterir. O, ~eylerin (nesnelerin)
içyap~lar~n~, özelliklerini aç~klama metodunu izlerken, olaylar~ n sembolik ya
da iç anlam~yla da ilgilenir. Razi kehanete dayanan ya da ruhlara ba~l~~
aç~ klamalar~ n olas~l~~~ n~~ reddetmi~tir. O, simyan~ n sembolik yay~l~ m~ n~~ kabul etmez. Halbuki Cabir b. Hayyan bu konuya geni~~yer vermi~tir". Razi'nin
simya ile ilgili olarak yazd~~~~eserler asl~nda ilk kimya eserleriydi. O maddeyi
dikkatle tasnif etmi~tir. Onun S~rlar~]] S~rr~~ya da Latince ad~yla Liber Secretor~~m Bubacaris adl~~eseri en me~hur simya eserlerinden biridir. O simya dilini kullanm~~t~ r. Razi dam~ tma, kalsinasyon (~s~ tarak de~i~tirme), kristalle~me v.s, ile ilgili çal~~malar yapm~~t~r.
O, maddenin kimyasal ve t~bbi özelliklerini vermekle kalmam~~, alkol ve
baz~~ asitler de dahil olmak üzere, bu sahada birçok ke~ifler yapm~~ t~r. Bu
arada deneylerini yaparken kullanm~~~oldu~u aletler, kaplar v.s.nin pek ço~u
bugün de hala kullan~lmaktad~ r.
Razi'nin bu eserinde ele al~ nan konulardan biri demir gibi çok sert metallerin nas~l eritilece~i ile ilgilidir. Bunun için metal, kendi a~~rl~~~= 1/ 4 ü
kadar a~~rl~kta toz arsenik sülfürle kar~~t~r~ l~ p bir kaba konur ve kab~ n a~z~~
çamurla kapat~larak s~cak bir f~ r~ nda ~s~ t~l~ r. Sonra üzerine 1/6 a~~rl~~~ nda
sodyum karbonat ve zeytinya~~~ilave edilerek tekrar kar~~t~ r~ l~ r; alta inen
k~s~m tekrar eritilir; i~lem tekrarlanabilir. Razi bak~ r ve alt~ n gibi metallerin
nas~l eritilebilece~i konusunda da bilgi vermi~tir.
Ayn~~ zamanda o süblimle~me konusunda da bilgi vermi~tir. Burada
i~leme tabi tutulan madde suyunu ya da nemini kaybeder. Bu i~lem ate~~
üzerinde o maddenin tekrar tekrar ~s~ t~lmas~yla yap~l~ r.
O ayn~~ zamanda çe~itli tuzlar üzerinde incelemeler yapm~~t~ r. Örne~in
amonyak tuzu, alç~~ ve sodan~ n nas~l elde edilece~i; ne gibi kimyasal
i~lemlerde kullan~labilece~i konusunda bilgi verir.
Razi ayn~~zamanda saç ya da hayvan pisli~i gibi baz~~canl~lardan elde edilen maddeler üzerinde de ara~t~rma yapm~~t~r. O, taze at pisli~ini, ayn~~mik9 Jabir Ibn Hayat~, Kitab as-Sabain (70 Kitap), Muhtar Rasail Cabir b. Hayat~~(ed. P.
Kraus), Kahire 1354 (H.), s 511-512.
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tarda güvercin tersiyle kar~~ t~ rmak suretiyle elde etti~i kar~~~ m~~nemli bir
örtüyle örtüp, her gün üstüne s~ cak su döküp nemlendirmi~tir. O, bu muameleyi tekrarlamak suretiyle, hayvan art~ klar~ mn muhtelif elementlere
ayr~ld~~~n~~söyler. Muhtemelen o, burada amonyak elde etmi~tir.
O, zeyrinya~~n~~ distile etmi~~ve ondan gliserin elde etmi~tir.
Yukar~ da verilen bilgilerden de anla~~laca~~~üzere, Razi çe~ itli maddelerin birbirine dönü~ ebilece~i görü~ ünden hareket ederek çe~idi denemeler
yapm~~t~ r. Bu maddelerin organik ya da inorganik olu~u herhangi bir fark
yaratmamaktad~ r. Razi potansiyel olarak cisimlerin faal oldu~unu, "ruhu"
oldu~unu kabul etmi~ tir. Ona göre, de~i~me herhangi bir maddenin terkibini te~kil eden ~eylerin nispederini de~i~ tirmek suretiyle mümkün olabilir.
Razi bu süreci be~~safhal~~olarak dü~ünür:
kullan~ lan maddenin safla~t~r~ lmas~;
onlar~n eritilmesi;
çözülme yoluyla parçalara ayr~lmas~;
farkl~~ maddelerin çözeltilerinin birle~tirilmesi
ve nihayet,
ürünün (elde edilen yeni maddenin) çökeltilmesi.
Razi bu konuda temelde Cabir b. Hayyan'la ayn~~prensiplere dayanmaktad~ r, ancak Cabir'in, kimya ile ilgilenen bir simyager olmas~ na kar~~n, Razi
kimyasal süreçleri aç~ klamak için, simya dilini kullanan ve maddenin
de~i~iminde simya inanc~n~~koruyan bir kimyagerdirw.
~slam dünyas~ nda kimya ile ilgilenen bilim adamlar~ndan biri de ~bn Sina'd~ r. (980-1037) Ebu Ali el-Hüseyin b. Abdullah ~bn Sina 980 y~l~nda Harmisna kasabas~nda do~mu~ tur. Devrinin me~ hur alimleri Natili ve ~smail Zahid'den ders alm~~t~ r. Matemetik, mant~k, felsefe ö~renmi~ tir, ancak, onun
en ziyade me~hur oldu~u saha t~ pt~ r. O, bu konudaki maharetini Buhara
Prensini tedavi ederek kan~ tlanm~~t~r. ~bn Sina çe~ idi ülkelere gitmi~, hareketli bir hayat ya~am~~t~r.

~ o Seyyid Hossein Nasr, Science and Civilisation in Islam, Cambridge (U.S.A) 1968., s.268278; F.Sherwood Taylor, The Alchemists, London 1953, s. 86-87.
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~ bn Sina hemen henlen her konuyla ilgilenmi~~ve bu konularda çe~ itli
eserler vermi~ tir. Bunlar aras~ nda Kanun adl~~eser önemli bir yer tutarlt.
~bn Sina 'n~n di~er konularda yaz~lm~~~eserleri aras~nsa Fusulul-~lahiyat,
~lme'l-Ahlak, Kitabal-Necat, Manzume fi 'I-Man t~ k, Risale fil-Felsefe, Risale fi
~btal, Ahkam al-Nüc~~ m, Risale fi Tabir as-Rüya, ~ifa, Tefsir Suret al-Felek
gibi eserleri say~ labilir. Bu eserlerin muhtelif nüshalar~ n~~ ~stanbul yazma
kütüphanelerinde bulmak mümkündür.
Onun ilgilendi~i konulardan biri de kimyad~ r. Bu konudaki
dü~ üncelerini yurdumuzun çe~itli kütüphanelerinde yazma nüshalar~~ bulunan ~ifa, Risala fi A~nr Mast~~r es-Sana' gibi eserlerinde buluyoruz.
Onun kimya ile ilgili fikirlerini özellikle ad~~yukar~ da zikredilen ikinci
esere dayal~~olarak ele al~ p inceleyelim.
~bn Sina'n~n baz~~eserlerinin ona ait olmad~~~~iddia edilmi~ tir. Bu iddiaya göre, baz~~ yazarlar onu ~ öhretinden yararlanmak istediklerinden,
yazd~ klar~~eserlere yazar ad~~olarak onun ad~n~~koymu~lard~ r. Böyle bir iddia
söz konusu etti~imiz bu eser için de bahis konusudur. Baz~~kimya tarihçileri
örne~in M. Berthelot, onun baz~~eserlerinin Arapça as~llar~~bulunmasa ve sadece Latince çevirileri olsa bile, bunun, bu eserlerin ba~kas~na ait oldu~unu
göstermeye yetmedi~ini söylüyor. Halbuki ~bn Sina'n~ n kimyas~n~~ ayr~nt~l~~
bir ~ekilde ele alm~~~olan Ruska (Ruska, Die Alchemie des Avicenna, Isis,
c.XXI, no 60, 1934, s 14-15) bu eserin ~ bn Sina'ya atfedilmi~~kötü bir derleme oldu~unu ileri sürmü~ tü.
Bu konuyu yeniden ele alan merhum Prof. Dr. Ahmet Ate~~makaleyi ele
al~p, onun çe~itli nüshalar~n~~incelemi~, metnin tespitini yapm~~~ve incelemelerine dayanarak Ruska'n~n iddialar~n~~yeniden ele alarak de~erlendirmi~tir.
Ona göre, ~ bn Sina simyaya kar~~d~ r ve bunu en güzel belirten sözleri ise
onun ~~arat ila ~lm fasad Ahkam al-Nücum" adl~~eserinde ~u sözlerinde buluyoruz: "Birçok insan kolay~~sever, kolay] sevenler bak~rdan gümü~~ve alt~n
yapmak isterler. Bu gibi konularla u~ra~an Cabir ve Razi'nin yazd~klar~~
bat~ld~r."

Il A.Castighoni, Histore de la Medicine, Paris 1931, s. 230; 1bn Halliktan,
Tercüme-i
Vefayat el-Ayan, Istanbul 1280 (H.), s.192-196; Esin Kahya, Üroloji Tarihi, Ankara 1982, s.58;
~bn Sina, el-Kanun li't-T~ bb, çev. Esin Kahya, AKM, c.1, Ankara 1996; c. 2, Ankara 2000,
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Ayn~~~ekilde, ~bn Sina ~ifa adl~~eserinde cans~z varl~~~ , madenler, ta~lar,
ate~ te eriyen maddeler, kükürtler, tuzlar diye ay~rm~~; onlar~ n her birinin tek
tek özelliklerini vermi~ tir. O, kendisine kadar gelmi~~olan de~i~im teorisi(
transmutadon) ile ilgili olarak, metallerin birinin di~erine dönü~emeyece~ini, dolay~s~yla balunn ya da gümü~ün alt~na dönü~türelemeyece~ini söyler.
Ona göre, kimyagerler yapt~klar~~kimyasal i~lemlerle bir maddeyi di~erine
dönü~ türmemekte, ancak iyi bir taklidini yapabilmektedirler. Çünkü hiç bir
cismin özellikleri yok edilemez, ortadan kald~r~lamaz.
Yukar~da verilen bilgiye dayan~larak ~bn Sina'n~ n kimya eserlerinin bulunmad~~~~iddia edilebilir. Ayr~ ca yine Rahmetli Ate~'in de ifade etmi~~
oldu~u gibi, genellikle Müslüman yazarlar eserlerini bir hükümdara ithaf
etmi~lerdir. Halbuki ~bn Sina'n~n oldu~u iddia edilen kimya makalelerinin
Latince çevirilerinde böyle bir i~aret dikkati çekmemektedir. Ancak ~bn Sina
bir hükümdar de~il, ancak bir vezire ya da prense böyle bir ithaf yapm~~~olabilirdi. Çünkü ~bn Sina'n~n oldu~u iddia edilen Risale li Kimya makalesinde
es-Seyyid el-Alim, Ebu'l-Hasan, Sehl b. Muhammed es-Sehli fi Amr Mastur
ad~~geçmektedir. Sehl b. Muhammed, Abu'l -Abbas b. Memun'un veziri olarak bilinir. Abu'l Hasan Sehl b. Muhammed as-Sehli'nin, karde~inin dostu
olan ~bn Sina'y~~çal~~malar~ nda destekleyip, te~vik edece~i, onun kimya ile
gili görü~lerini destekleyece~i a~ikard~ r. Zaten ~bn Sina'n~n söz konusu risalesinin ba~~nda: "Ebu'l- Hasan Sehl b. Muhammed es-Sehl ile -ki Allah onu
ba~ar~l~~ve yüceli~ini daim k~ls~ n- sanat~ n (el-kimya) gizlili~i konusunda
aram~zda fikir al~~veri~i oldu ve benden bu konuda kendisine hat~ra olmak
üzere, bir cüz yazmam~~ve benim ula.~t~~~m sonuçlara, dü~ündü~üm yorumlara göre yol göstermemi istedi," 12 ~ eklindeki ifadesi de bu iddiay~~
do~rulamaktad~r.
Ayr~ca bu makalede, ~bn Sina'n~n kimyan~ n aleyhinde oldu~uyla ilgili
olarak delil göstermek üzere ~ifa adl~~eserinden al~n~ p nakledilen baz~~fikirlerin benzerlerine de rastlar~z. Bu makalesinde o "fazilet ve ilme itibar eden,
ona güvenen ki~ilerin, birço~u kimya akhn~ n öne sürdü~ü görü~leri
çürütüyorlard~ . Dolay~s~ yla, mühim oldu~undan iki grubun görü~lerini
(mezheplerini) bilmem gerekliydi. Kimyan~n sanat oldu~unu iddia edenlerin birço~unun kitaplar~na bakt~m; bu sanat~ n temeli, kaidesi olan loyastar~~
onlar~n kitaplar~n~~bo~~buldum. O kitaplardaki ~eyler saçmayd~~ve onlara ters

12

~bn Sina, Risale el-~ ksir (Ahmet Ate~~ne~ri), Türkiye Mec~nt~as~ , c. 10, 1953. s.35-53.
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dü~enlerin kitaplar~ nda ise çok zay~ f, bozuk ve saçma k~ yaslar buldum.
Bütün bu bilgilerle bu sanat (el-kimya) çürütülemezdi."demektedir.
Bütün bunlara ilave olarak eserlerde görülen baz~~fikirlerinin ~bn Sina'n~ n ba~ka eserlerinde de i~lendi~i görülmektedir.
Ayr~ca bu risalenin ~bn Sina taraf~ ndan yaz~ld~~~ n~~ gösteren delillerden
birisi de Uyun el-Enba fi Tabakat el-Etibba'da bulunmaktad~ r. Orada bu eserin ~ bn Sina'ya ait olarak kaydedilmi~ tir. Yine el-Cüzcani de bu eserin ~bn
Sina taraf~ ndan yaz~ ld~~~ n~~ söyler". Bu risalenin ~stanbul'daki yazma
kütüphanelerinde muhtelif nüshalar~~ vard~ r. Bu nüshalar Topkap~~ Saray~~
Ahmet 111,1584, 34831 (53b-58b), 3447(33b-39a),1584(126b-133b),
Süleymaniye kütüphanesi Hamidiye 1447 (325a-328b), 1448(384b-390a),
Ayasofya 4894(137b-1399) (bask~~ nüshas~ ), ~ stanbul Üniversitesi Yazma
Kütüphanesi 4724(A), 395A (müze k~sm~ ) (64b-72a), 1458(A), (78a-83a),
6117(A), 4724(A), 4755(A). Ayr~ ca Mustafa Behçet Efendi'nin Farsça'ya
çevirisi olan nüshalar~~ Topkap~~ Saray~~Ahmet III 3063, ~stanbul Üniversitesi
Yazma Kütüphanesi 1458(A) (159a-161b) de bulunmaktad~ r.
~ bn Sina kimya ile ilgili görü~ lerini bu makalesinde dokuz k~s~ m halinde
toplar. ~lk k~s~ mda kimya hakk~ ndaki görü~~ve dü~ üncelerini k~saca anlat~ r.
Ona göre, yukar~ da da ifade edildi~i üzere, bu sanatla ilgilenenler kadar ona
itiraz edenlerin de hatalar~~ vard~ r. Bundan dolay~ , o bu konuyu bizzat inceleyip, bir neticeye ula~ maya çal~~m~~t~ r. Bu dü~üncelerinin ise "kendi nefsime
döndüm ve dü~ünmeye ba~lad~m" cümlesiyle aç~ klamaktad~ r. O "bu i~in olabilirse nas~l olabilece~ini, olamaz ise nas~ l olamayaca~~n~ " kendisi incelemi~tir.
~bn Sina burada verdi~i bilgilerde gerek maddenin özelli~i ile ilgili olsun gerekse, çe~itli kimyasal i~lemlerle ilgili olsun, s~ k s~ k ~U ifadeyi kullanm~~ur; "bu neticeleri ki yas yoluyla daha önce biliyorduk, deney de bunu
do~rulad~." Bu ifade bize onun bu risalesinde vermi~~oldu~u bilgileri bizzat
yapm~~~oldu~u deneyler neticesinde ula~t~~~~sonucunu verir. ~imdi burada
~bn Sina'n~ n söz konusu makalesine dayanarak kimya konusundaki
çal~~malar~n~~ele alal~m.

13 Ahmet Ate~, ~ bn Sina ve el-Kimya (meselenin bugünkü hali), ilahiyat Fakültesi
Mecmuast. 1952, say~~4. Ankara, s. 47-70.
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~bn Sina, Cabir ~bn Hayyan'da da görüldü~ü üzere maddeleri k~s~mlara
ay~rm~~ur. Bunlar;
ruhlar (ya da uçucu özelli~i olan maddeler kükürt gibi);
metaller (alt~n, gümü~, arsenik gibi);
bu ikisi d~~~nda kalan yumurta, k~l, d~~k~~gibi canl~n~n bir parças~~ya
da onun taraf~ ndan meydana getirilen maddeler.
O bu ayr~m~~müstakil olarak vermez, ancak çe~itli kimyasal i~lemleri
yürütürken vermi~~oldu~u aç~klamalar bize bu ayr~m~~yapmam~z~~sa~lar. Ona
göre, her maddenin kendine ait baz~~ özellikleri vard~r. Baz~lar~~ kar~~maya
müsaittir; onlar ba~ka maddeyle kar~~t~klar~~zaman art~k ayr~lamazlar, çünkü
onun parçalar~~ di~er maddeninkine adeta yap~~m~~ ur. Baz~~ maddeler ise,
tersine böyle bir özelli~e sahip de~illerdir, alt~n ve arsenik bu ikinci gruba
örnek olarak verilebilir.
Ayn~~~ekilde baz~~maddelerin eriyebilme özelli~i vard~ r. Onlar al~c~d~rlar;
nem içerirler. Bunlar buharla~ ma sonucu nemlerini kaybederler ve pi~erler
ve sonunda ~s~ tma i~lemi devam ederse, kül olarak art~klar~~ kal~r. Baz~~maddeler ise rutubetle o kadar iyi birle~ ir ki rutubet ondan buhar olarak
ayr~lamaz; i~ lemin sonuna kadar yani madde kuruyup kül olana kadar kal~r;
cesetlerde oldu~u gibi.
Bazen bu yanma i~lemi küçük zerrelere ayr~ lana kadar sürer, öyle ki
madde tamamen ortadan kaybolur
Baz~~ maddelerin ise kayna~ urma, birle~tirme özelli~i vard~ r; Bunlar
adeta maddeleri birbirine kayna~ur~rlar. Örne~in ya~lar bu tip maddelerdir.
~bn Sina yukar~ da özelliklerinden bahsedilen maddelerle ilgili olarak
çe~itli kimyasal deneyler yapm~~ ; maddeyi ve onun özelliklerin daha iyi
tan~maya çal~~m~~ur. Bunlar aras~nda dam~tma, sübli~nle~me, çözme, terkip
yapma, yanma ve kalsinasyon ile ilgili yapm~~~oldu~u deneyleri verebiliriz.
~bn Sina çe~itli verilerle i~leme tabi tuttu~u terkip ya da maddeyi
dam~tm~~t~ r. O, canl~ dan elde edilen maddeleri örne~in kan, k~l veya
canl~n~n bir k~sm~n~~ele al~ r. Bu maddeyi ilkin dam~t~ r, onun su ve ya~~
k~sm~n~~ay~rt eder. Hafif ate~ te, imbikte, ilkin o maddenin su, daha sonra ya~~
k~sm~~ayr~l~r, i~lem sürdürülürse geriye sadece kireç kal~ r. O ya~la kar~~t~r~l~p
pi~irilince ni~ad~r elde edilir.
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Buna benzer bir i~lemi Razi'de de görüyoruz. Razi saç~~ al~ p, daha önce
de aç~kland~~~~üzere, çe~itli yollarla i~lemlere tabi tutmu~tur. Örne~in bu yollardan birinde, zaç~~ al~ p, onun beyaz, sar~, k~ rm~z~, sular~ n~~ ay~ rm~~; bunu
tamamlad~ ktan sonra imbik içinde onu ate~~üzerine yerle~tirmi~; daha sonra
onu kör bir imbi~e koyup hafif ate~e koy~~ nca ni~ad~ r~ n olu~tu~unu
görmü~tür' t.
~bn Sina çe~idi vesilelerle süblimle~me deneyleri yapm~~t~ r. O beyaz boya
elde etmek içinde ayn~~ ~ekilde zaman zaman süblimle~meye ba~vurmu~tun
Burada c~va kullanm~~, c~vay~ , bak~ rla birlikte sirkede pi~irmi~ tir. Daha sonra
bu kar~~~m~~nemini kaybedene kadar ~s~t~ r. Bu kar~~~ m beyaz bir toz haline
gelir. ~bn Sina maddenin nemini tamamen bertaraf etmek için i~lemi tekrarlar. Öyle ki madde art~ k yanmayacak hale gelir; sadece beyaz zerreler kal~ r.
Bu i~lem bir süblimle~me i~lemidir. ~bn Sina metninde tarif etti~i bir nevi
imbikle bu i~i yapar ve a~a~~~yukar~~7 ila 12 defa tekrarlanan i~lem sonunda
kur~un ya da tuz ta~~~gibi bir maddenin ~i~enin boynunda toplam~§ oldu~unu
belirler. Böylece c~va tüm suyunu kaybetmi~~ve sabit bir boyama gücü kazanm~~t~ r ki istenen de budur.
~bn Sina bu i~lemleri bizzat yapt~~~ n~~ kendinden öncekilerin böyle bir
boya bulamad~ klar~n~~iddia eder. Ancak Razi'nin konuyla ilgili çal~~malar~~
incelenecek ve onunkiyle k~yaslanacak olursa görülür ki, Razi de beyaz boya
elde etmek üzere c~vay~~kullanm~~~ve onu ayn~~ i~lemlere tabi tutmu~tur, ancak o ~bn Sina'dan farkl~~ olarak i~lemin ba~~ nda c~va ile birlikte onunla e~it
miktarda kalay kullanm~~t~ r. (onlar~~ birbirine kar~~t~ rm~~t~ r.) Razi ayr~ca,
ba~lang~çta kar~~~ m~n ne kadar süreyle ~s~t~lmas~~gerekti~i gibi yapt~~~~i~lemin
ayr~ nt~lar~ n~~daha iyi vermektedir. Halbuki ayn~~ayr~nt~~ ~bn Sina'da yoktur.
~bn Sina'n~ n i~lemin ba~~nda kulland~~~~bak~r~ , Razi boyamn daha etkin olmas~n~~göz önünde tutarak, sonradan ilave etmi~tir; onu i~lemde kullan~lan
maddelerden biri olarak öngörmez'5.
~bn Sina'ya göre ' tabiattan çözülebilen, ayr~~abilen maddelere tuzlar,
gazlar örnek olarak verilebilir. Yine bu ~ekilde çözülebilen maddelerin biri
de ni~ad~ rd~ r (NH,C1). Çözülen ya da ayr~~an maddelerin as~l cevheri su ve
cevherden meydana gelmi~tir

Seyyid Husseyin Nasr, Science and Civilization Islam, Harvard Univ Press 1968, s.274.
Hüseyin Nasr, 1968, s.271-272.
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~bn Sina, Razi ve di~er baz~~kimya ile me~gul olan ki~iler gibi hayvani
maddeleri de inceleyerek, onlann taklitlerini yapmaya çal~~m~~ur. Ona göre,
e~er hayvani maddelerin analizini yap~yorsak, s~v~~olarak da hayvani kökenli
maddeler kullar~mally~z.
O ni~ad~r (NH4C1) ve zaç (CaS045H20) kar~~~m~n~~ bir ~i~eye koyup serin
bir yerde 40 gün ila 3 ay kadar bekletmi~tir. Bu süre sonunda bu kar~~~ma bir
tüy atm~~~ve derhal yand~~~m tespit etmi~tir. Bu reaksiyon o s~v~n~n ne kadar
keskin oldu~unu göstermektedir.
Muhtemelen burada ni~ad~r ayr~~m~~~ve kuvvetli bir asit te~ekkül etmi~~
olmal~d~ r ve büyük bir ihtimalle de bu hidroklorik asit (HC1) olmal~d~ r.
Çünkü ~bn Sina i~lem tam olarak yap~ld~~~nda elde edilen maddenin buharla~abilece~ini söyler. Biz hidroklorik asidin kolay buharla~t~~~n~~biliyoruz.
Ayn~~ ~ekilde Razi'de, de ni~ad~r çözeltisi ile yap~lm~~~deneylere rastlan~r.
Bunlardan birinde, ~bn Sina'mn yukar~da söz konusu edilen deneyine benzer bir deneyle kar~~la~~yoruz. Burada o, ni~ad~rla bak~ r oksidi kar~~t~r~p,
dam~t~r ve bunu 7 defa tekrarlar. Dam~trna sonras~nda, menek~e ya~~~ile onu
nemlendirir veya bu i~i gül ya~~~ile yapar ve onu bir tarafa b~ rak~r. Buraya
kadar bu i~lemler, a~a~~~yukar~~ ~bn Sina'da görülenlerle ayn~d~r. Razi burada
bekletme süresini vermez. Ayr~ca daha sonra hayvan tersini ni~ad~ rla
kan~t~ r~ r, süblimle~meye tabi tutar ve o çözeltiyi daha önce bir tarafa
b~ rak~lm~~~olan maddeyle birle~tirir. Razi bunun çok sert bir suya
dönü~tü~ünü söyler ki i~lemin bu ikinci k~sm~na ~bn Sina'da rastlanmaz. ~bn
Sina sadece ilk ad~mda elde edilip, bekletilen terkibini so~uk sularla i~leme
tabi tuttu~unu ve bununda 30 defa tekrarland~~~n~~ifade eder.
~üphesiz kimya tarihinde en bilinen i~lemlerden birisi, belki de en
önemlisi yanmad~r. Lavoisier'in oksijeni ve maddenin solunumu prensibini
bulmas~ na kadar bu konuda çok farkl~~ görü~ler geli~tirilmi~tir. Kalsinasyon
da bu görü~lerden biridir. Bu görü~~daha önce alt~n ve gümü~ün asitle
yapt~~~~reaksiyon ve dam~tmadan kurumaya do~ru gidilen i~lem için kullan~lm~~t~r. ~bn Sina bu i~lemi bir nevi kireçlenme (kilislenme, calx) olarak
kabul etmi~tir.
~bn Sina yanabilme ve eriyebilme özelli~ini kar~~la~urm~~ur. O diyor ki:
'Yanabilme de; eriyebilme ya da buharla~ma ya da süblimle~me gibi maddenin bir özelli~idir. Yanma s~ras~nda madde ilkin rutubetini kaybeder, sonra
pi~er ve nihayet kül olarak art~k] kal~r. Yanma~~~~~~ ilk ad~m~~olan rutubetin
Belleten C.LXXI, 3
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ç~kabilmesi için onun maddeden aynlabilmesi gerekir; daha önce de ifade
edildi~i gibi, baz~~maddelerde, o maddenin özüyle rutubet kayna~m~~~durumdad~r; buhar halinde rutubet ç~kmaz, cesette oldu~u gibi ya da eriyik
halindeki maddelerde oldu~u gibi, ilkin kurur daha sonra kül olur.'

O kalsinasyon uygulamas~~ile ilgili olarak ~öyle söylemektedir: 'E~er bir
maddenin kalsinasyonu, yani yanmas~~mümkünse, Onu ate~te ~s~ t~nz. Bazen
bu i~lem o maddenin çok küçük parçalara ayr~lmas~na kadar devam eder,
hatta tamamen kaybol~~r.

Burada muhtemelen ~bn Sina onun tamamen gaz haline dönü~tü~ünü
söylemek istiyor. Onun kalsinasyondan ya da kalsine olmaktan ne anlad~~~n~,
söz konusu risalesinden bir örnekle inceleyelim; 'isimler bazen ni~ad~r
(NH,CI) ve sirkeyle kan~t~nhr ve ö~ütülmü~~tuz ve ni~ad~rdan kükürt gibi
maddeler kabul edebilecek hale gelene kadar ~s~t~hr. Daha sonra bu beyaz
zerreler içine tuzl~~~ su kan~t~nhp, kütle haline gelene kadar oca~n~~üzerinde
~s~ t~hr.'

Burada ~s~nma, daha çok parçalanma, ayr~l~p ba~ka maddelerle yeni tepkimeler meydana getirme gibi anlamland~ r~labilirse de, metnin devam~nda
onun kalsinasyonu daha farkl~~ dü~ündü~ü ortaya ç~ kar. O 'sar~~boya istendi~inde zaç ve kükürt veya yumurta ya~~~birbirine kan~t~nhr, ~s~ tma
i~lemine kar~~~m k~zarana kadar devam edilir. Böylece mevcut madde en
küçük zerrelerine ayr~l~r', demektir.

Yukar~ daki aç~ klamalardan ~bn Sina'n~ n kalsinasyonun daha çok
k~zarma, k~z~lla~t~ rma ve daha sonra küçük parçalar~ na ayr~ lma olarak
dü~ündü~ü sonucu ortaya ç~kar~labilir.
~bn Sina kimyay~~ bir sanat olarak kabul etmi~tir. O, daha öncede belirtti~i üzere, kendinden önce bu konuda çal~~anlar~n verdi~i bilgiye itiraz
etmi~~ve konu hakk~ nda en sa~l~ kl~~bilgiyi kendi yapt~~~~deneylerle elde etmek istedi~ini ifade etmi~tir. Bilindi~i üzere, o devirde kimya ile u~ra~anlar
alt~n ve gümü~ü daha az de~erli maddelerden elde etme~e çal~~m~~lard~. ~bn
Sina yapm~~~oldu~u deneylerle ve de kendi deyimiyle luyas yoluyla, ak~n ve
gümü~~renginde boyalar elde edip edemeyece~i konusunu ara~t~rm~~t~r. Ancak söz konusu el-Kimya Risalesi>nde de görüldü~ü üzere, onun alt~n ya da
gümü~~yapma çabalar~na rastlanmaz.
~bn Sina gümü~~rengi beyaz boya elde edebilmek için temel madde olarak c~vay~~kullan~yor; alt~n rengi sar~~ya da k~rm~z~~boya için ise temel madde
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olarak gümü~ü kullan~yor. Ancak gümü~~kar~~t~ rd~~~~di~er maddeler,
örne~in kükürt tuzlan ya da bir ba~ka madde, gümü~ün kararmas~na neden
oluyor. Burada onun gayesi alt~n ve gümü~~renginde sabit, alt~n ya da
gümü~e kan~abilen, fakat onlarda herhangi bir de~i~iklik meydana getirmeyen bir madde elde etmekti. Neticede çe~idi deneylerden sonra, o istedi~i
özellikleri ta~~yan beyaz ve sar~~boyay~~elde ediyor. Beyaz boyay~~ bak~ rla birlikte pi~irip nemini uçurmak suretiyle elde ediyor. Bu boya muhtelif i~lemler
sonunda elde edilen beyaz yanmayan bir boyad~r. Ancak o bunun gümü~le
e~~de~er oldu~unu ya da bu muamelelerle gümü~e benzer bir madde elde
etmi~~oldu~unu hiçbir zaman söylemiyor.
K~ rm~z~~ya da alt~n rengi boya için ise ~bn Sina temel madde olarak
gümü~ü kullan~yor ve ona c~va, kükürt, arsenik veya bir ya~~kat~yor, fakat en
iyi neticenin kükürtle elde edildi~ini söylüyor. ~lkin kükürdü suda tekrar
tekrar pi~iriyor ve bu i~lem suya art~k boya ç~kmayana kadar devam ediyor.
Sonra bu sular toplan~yor, süzülüp, dam~t~l~p k~rm~z~~boya elde ediliyor. E~er
boya siyah olursa pi~me s~ras~nda yanm~~~oldu~u neticesine var~yor. K~rm~z~~
renkte olan boya turunç ek~isiyle muamele edilip, pi~iriliyor. Sonuçta elde
edilen boya sand~ r. Bu alt~n rengi bir boyad~r, fakat alt~na benzer bir madde
de~ildir.
~bn Sina burada beyaz ve sar~~boyalar elde edilecek ba~ka yollar da
önermektedir. Hatta o, baz~~hayvani maddelerden de bu boyalar~n elde edilebilece~ini ifade etmi~tir.
~bn Sina makalesinde alt~n ve gümü~~elde etmek için yine gümü~~ve
alt~na ihtiyaç oldu~unu söylemi~tin Ona göre, alt~ndan alt~n yapmak için ona
bak~r ve k~zartmak için de zencefre (c~va sülfür) kan~t~nlmas~~ gerekti~ini;
gümü~~için ise beyaz kur~un (üstübeç) kullan~labilir. ~bn Sina'mn ya~ad~~~~
devirde ve daha sonralar~~biz bu tip uygulamalarla kar~~la~~yoruz. Hatta
bugün de alt~n ve gümü~e ba~ka madenler kan~ ur~lmak suretiyle dü~ük
ayarda alt~n ve gümü~~yap~ld~~~~bilinmektedir.
Ona göre, bütün mevcut maddeler dört ana unsurdan meydana
gelmi~tir; toprak, su, hava ve ate~. Baz~~maddeler bunlardan birini; baz~lar~~
ise dördünü birden içerir. Örne~in sar~~boyalar dört unsuru da içerir. Beyazlar ise su, hava ve toprak içerir. C~va su, ya~, hava, k~ rm~z~~ate~~ihtiva eder.
Daha önce de belirtildi~i üzere, her maddenin nemlilik, kuruluk, s~cakl~ k,
so~ukluk, eriyebilme, yanabilme, çözülebilme, buharla~ma v.s. gibi özellikleri
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vard~ r. Daha önce de zikredildi~i gibi, her madde kendi özelli~ini korur ve
e~er bu özellikleri de~i~irse art~k o madde kendisi olmaktan ç~ kar ve bozulur. Bundan da anla~~ ld~~~~üzere bu de~i~im (transmutation) tersini kabul
et~ l-7 ~ bn Sina maddenin bu özelliklerini göz önünde bulundurarak, sabit,
r~~~
yanmayan ba~ka bir maddeye kar~~t~ r~ld~~~ nda onu bozmayan boyalar elde etme~e çal~~m~~ur. Beyaz boya için bu terkibi ~öyle verir: c~va,
kükürt, beyazIat~lm~~~arsenik ve üstübeç (beyaz kur~un). O buna el-iksir der.
Sar~~boya ise, c~va, beyazlat~lm~~~kükürt ve kireç ta~~ndan meydana gelir.
Ona göre, bu ikisi, yani beyaz ve sar~~boya birle~ince, tam iksir meydana getirirler.
~slam dünyas~ nda ~bn Sina gibi, birçok filozof ve bilim adam~ n~ n ayn~~
~ekilde el-iksirle ilgilendi~i görülür. ~bn Sina devrinde ve daha sonraki
dönemlerde de ~slam dünyas~ nda filozof ve bilim adamlar~~kimya ve simyayla
ilgilenmi~lerdir. Ancak daha çok simyamn a~~rl~ k ta~~d~~~~görülmektedir.
~slam dünyas~ n~ n seçkin kimyagerlerinden biri de Ebu'l-Kas~m el-Iraki'dir
(XIII. yüzy~l). O simya konusundaki eserleriyle, büyük ~öhret yapm~~t~ r. O
Cabir b. Hayyan'~ n ö~retisine tamamen sad~ k kalm~~; onun gibi maddenin
dahili ve harici özelliklerini tespit etmi~tir'.
Bull, Ilave olarak, ~slam dünyas~ nda simya ile ilgilenip eserler veren
birçok alimin ad~~ say~labilir. Örne~in Ebu'l- Kas~ m al-Ku~~Hayri Kimya-1 Saadet, Ebu Meslama el-Macriti Ratbat el-Hakim adl~~ me~hur eserlerini
vermi~lerdir.
~slam dünyas~ ndaki bu çal~~malar, XII. yüzy~ lda Avrupa'da ba~layan
çeviri faaliyetleri sonunda, di~er bilimsel eserler gibi, Arapçadan Latinceye
çevrilmeye ba~lam~~t~ r. Simya konusunda ilk çeviri Robert Chester taraf~ ndan 1140 tarihinde yap~lm~~t~ r. Bu arada bilim ve felsefeyle ilgilenen
birçok dü~ünür kimya hakk~ nda fikir beyan etmekten geri kalmam~~lard~ r,
hatta baz~lar~~ daha da ileri giderek, konuyla daha yak~ ndan ilgilenmi~lerdir.
Örne~in Albertus Magnus (1193-1288) her ne kadar simyan~ n bilim olmay~ p,
adeta bir bilim taklidi oldu~unu iddia etmesine ra~men, De Mineralibus adl~~
eserinde kimya ve simya ile ilgili olarak geni~~bilgi vermekten geri kalmam~~ t~ r. O, bu konuda ~slam dünyas~ nda yap~lan çal~~malar~~ biliyordu;
kendisi de alt~ n yapmay~~denemi~tir.
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Albertus Magnus ~bn Sina'dan al~ntflar yapm~~t~r. ~bn Sina'ya ait oldu~u
iddia edilen De Anima adl~~esere i~aret ederek, onun teorisi, yani bir cevherin di~er bir cevhere dönü~ebilece~i görü~ünü reddetti~ini ifade etmi~tir.
Ayr~ ca, Albertus Magnus'un De Alchimia adl~~ zekice kaleme al~ nm~~~bir
simya kitab~n~n da yazar~~oldu~u söylenir17.
Avrupa'da bu dönemde simya ile ilgilenip, ~slam kimyac~lar~ ndan
özellikle ~bn Sina'dan etkilenenler aras~nda Robert Bacon (1214-1292) da
zikredilebilir. O ~slam dünyas~~yoluyla Çin'den Avrupa'ya aktar~lm~~~olan barut hakk~nda bilgi vermi~tir. Ayr~ca yine o, tuzlar, odun kömürü ve kükürt
konusunda da ara~t~rma yapm~~t~r. Birçok simya eseri Bacon'a atfedilir. Bacon, ~bn Sina'n~n oldu~u söylenen De Anima'mn bir özetini yapm~~t~r ve
eserlerinde onun etkisini hissetmek mümkündür.
Bacon'un yan~~ s~ ra Villanova'll Arnold, Raymond Luly ve birçoklar~ n~~
burada saymak mümkündür. Ancak k~saca ifade edilecek olursa, her ne kadar baz~~yazarlar ~bn Sina'n~n kimyaya kar~~~oldu~unu iddia etmi~lerse de,
~bn Sina kimya ile ilgilenmi~, daha önce verilen bilgileri denetlemi~~ve kendi
elde etti~i sonuçlar~~ bize Kimya Risalesi ba~ta olmak üzere, bu konuda
yazd~~~~eserinde sunmu~tur. Bu eserler sadece ~slam dünyas~nda de~il, daha
önce de belirtildi~i gibi, çeviri faaliyetleri neticesinde bilimin filizlenmekte
oldu~u Bat~~dünyas~nda da etkin olmu~tur.

(Metin)
Risalat Fi Mest~~r ~lm el-S~naatts
~bn Sina
Ba~~~layan ve Yarg~layan Tanr~'n~n Ad~yla,
[Bu makalenin konusu olan simya hakk~ndaki tart~~ma] benim ve e~~eyh, es- Seyid, el-Alim, Ebi-l- Hasan, Sehl b. Muhammed el- Sehli aras~nda
geçti. Tanr~~onun gizli sanattaki (simya) bilinen feyzini, ~erefli ve yüceli~ini
daim k~ls~n. Benim dü~ündü~üm, meyletti~im ve ümit etti~im ~eye ula~mak
için o delil gösterdi ve burada ben 9 k~s~ m olarak [o konudaki
dü~üncelerimi] aç~klad~m.
17 J.R.

Partington, A Short History of Chemistry, 1957, s.36-37.
~ bn Sina, Risalat al- ~ ksir, aç~klama ve metin Ahmet Ate~, Türkiyat Mecmuas~, c. 10, y~l,
1953. s.35-53.
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Birinci K~s~m
Bu Sanada (Simya) ilgili Bütün i~lemler Hakk~nda
Allah Seyh' ül- Reis Seyid'i daim lulsm. Dikkatle yap~lmas~~gereken do~al
i~lerde balu~~n~~keskinle~tirsin. Dünya ile ilgilenenlerin ürettikleri fikirlerden
biri [simya ile ilgili] i~lemleri ile ilgili idi. Onlar~n (simyan~n i~lemleri) ço~u
fazlahl~klarla ilgili olup, gereksizfik, itiraz edilen ve sahte olan i~lemlerden
olu~maktayd~. O (simya) yetersiz olan ilimlerdendi. Onlarla (simya i~lemleri)
ilgilenenler hilekar ve düzenbaz diye kabul ediliyordu. Sanatta her iki grubun da gidi~ini bilmek gerekir. Genel olarak bu konudaki kitaplar~~sanatla
ilgili diye kabul ettim. Bütün sanatlarm gayesi olan luyasm onda olmad~~~n~~
ve ondaki ~eylerin ço~unlukla hezeyan nevinden oldu~unu belirledim. Kitaplarda onlarla ilgili tenkitlere bakt~m ve itirazlarm zay~f, yetersiz, çeli~kili,
ve çocukça (basitçe) k~yasl~~ve sanat gibi eksiksiz oldu~unu gördüm.
Dü~üncemi toplad~m ve bu i~in ne oldu~unu, nas~l oldu~unu ve ~ayet olmad~~
ise nas~l olmad~~~~konusundaki fikirleri ele ald~m.
Alt~n~n renginin gümü~~rengine veya bak~m renginin gümü~~rengine
döndürmenin (renklerini açmak) mümkün olup olmad~~~n~~inceledim.
Gerçekte beyaz olan (rengi aç~lm~~~olan) luz~lla~u. Beyaz aç~l~p, aç~k renk
oldu ve bu çal~~malardan biz, ta~~gibi kat~~cisimleri açmak için yap~lan
kar~~~m~~yumu~atmak ve de~i~tirmenin mümkün olmad~~~n~~ö~rendik.
i~lemlerin ba~~nda erimesi mümkün olmayan~~yumu~at~p, aluc~~hale getirdik. E~er eridiyse, k~z~lla~an rengi büsbütün aç~lmad~~veya bizim istedi~imiz beyaz renge eri~medi. ~üphesiz ki, e~er renk açma i~lemi ate~~
üzerinde yak~larak yap~lsayd~~olmazd~, bozulurdu veya e~er ate~te yalulmazsa,
faaliyeti durmazd~, ancak uçup giderdi ve faydal~~olmay~p harap olurdu veya
yalulmaymca ve uçup gitmedi~inde ise, ancak ona nüfuz edilmedi~inde
veya kar~~~lmad~~~nda, bu durumda olaca~~~için, yararh olmazd~. Onun içine
nüfuz edilir veya Itar~~~l~ rsa, ancak o zaman mevcut halini koruyam~yor ve sa1•it kalm~yordu.
Ancak kaç~c~~ve uçucu oldu~unda veya parçalara ayr~ld~~nnda, yani kabaca k~s~mlardan meydana gelmi~~haldeyken faydal~~de~ildi veya lus~mlara
ayr~lmam~~t~. Ancak gümü~, alt~n gibi yanmaz hale getirilemez. Gümü~~
kükürt gibi yanar. [O], alt~n gibi saf olan, faydal~~olmayan gümü~ten ar~uld~~
yahut da yanmayan gümü~le bak~r yanmaz hale getirildi ve bak~r ve kur~un
ve di~erleri gibi yaluld~.
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Cisimleri erimi~; yanm~~~olanlardan onlar~~(cevherlerini) ay~ rt edebilmek için cisimlerin k~s~mlar~ n~~b~ rak~p, s~cak yanm~~~~eyleri toplay~ p, yanmadan erimi~~olanlar~~cisimle kar~~t~ rarak daha beyaz veya daha sar~~olacak
~eklide boyay~~ açma~a çabalad~k.
Genel olarak, bu fil için basit ilaçlarda çare arad~ k. Akkar (bir nevi
t~ bbi bitki) ve bununla yap~lan ilaçlardan fazla bir sonuç elde edemedik ve
ancak bu bitkiyi kullanmak bizi sarst~; o vücutta nöbet yapt~ ; bu onun özelli~i
idi. K~rm~z~~kükürt (kibrit-i ahmer) Fergana'dan ba~ka yerde yoktur. Bundan
ba~ka mevcut ilaçlardan biri z~r~nh-~~beyaz'cl~r (beyaz arsenik). Bu iksirin etkisinin titretici (sars~c~ ) oldu~u zannedilmektedir. ~üphesiz, bu özelli~i onu
bilen ki~iler taraf~ ndan pek de bilinmemektedir. Bu sonuncuyu kendi
çal~~malar~m~z sonucunda belirledik.
Ate~in bozamayaca~~~bir boya elde etmek istedik. Kar~~m~~~cevher
eridi~inden dolay~~kar~~m~~~ve yumu~am~~t~ r.
Baz~~mizaçtaki cevherler ate~~üzerinde zorla, sabitlenmi~, ba~lanm~~ur.
Baz~s~nda ise ~öyledir: bir cevher vard~r ki onda mevcut olan maddeler ate~te
ayr~lmaz, ancak kendi içindeki bir madde vas~ tas~yla boyan~ r. O ~ey boyad~r
ve ondaki cevherle kar~~m~~~durumdad~r ve yumu~ayan cevherle birlikte
yumu~ar ve donan, kat~lan cevheriyle kat~l~ r. Be~~~eyde bu özellik vard~ r ve
biz onu kendi gayelerimiz do~rultusunda de~i~tirebiliriz.
~kinci K~s~m
(Boyarun Elde Edilmesi Talep Etme Hakk~nda)
Safla~urmayla ilgili olarak, beyazlanm~~~c~vay~~bulduk ve onu beyazlatan
saf cisimlerle ba~-lanm~~~oldu~unu belirledik. Hatta, [o] zaçla yanda§ oldu
ve asit ~eklinde pi~irildi. Onun içine, beyazl~~~ n nüfuz etmesi uzun zaman
almad~; onun görünmez olmas~, uçmas~~çok vakit almad~. Onun içi gümü~~
gibi idi ve hatta o bana ~u kanaati verdi. E~er c~vay~~ çok koyarsak,
[kar~~~m~ n] etkisi artar ve daha etkin olur. Ancak ben bizim onu ate~ten uzak
tutarak elde tutabilece~imizi belirledim.
Her ~eyi birbirine kar~~t~ rmamak laz~md~ r. Ancak onu [boyalarla]
kar~~t~ rmak, mezcetmek istiyoruz. Bu iyi olur. ~üphesiz o ate~~üzerinde
yak~lmaz. Muhtemelen [böyle yap~l~ rsa] buharla~~ r. Biz onu yanmaktan korumakla yetiniriz. Biz biliriz ki, e~er o, ate~ten uzak olursa, o zaman onun
geri kalan~~eriyiklerle kendi hali üzere kar~~~r ve biz onun bo~alan (uçan)
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~eylerin ilki oldu~unu görürüz. Ondan s~v~mn yok oldu~unu, öyle ki
yay~lma, parçalanma ve toz haline gelmesinin mümkün oldu~unu da belirleriz. Bunlar olsa bile, onun ~eylerle toz haline gelme~e ba~lad~~~nda ve
~eylerle aras~nda dönü~~ba~lad~~~nda hayat olu~maz ve o ölür ve biz onu suland~nnz.
Burada amaç onu kar~~t~ rmakt~r. O kendili~inden nimet sahibidir. Kesinlikle ate~te yanmaz. Ate~te buharla~~ r. Yanma i~leminin zahmetinden bizi
kurtar~r. [Bu i~lemlerden] ö~rendik ki, eriyenler kan~t~nl~nca kendi renklerinde, beyaz halinde kal~r. Gördük ki, ilk ~ey kurutulunca, kendili~inden s~v~~
halin yok olmas~~ile parça parça olur veya toz hale gelir. Hatta ba~ka ~eylerle
kar~~t~rmakla ona can verilemez ve ölür. ~ayet ihtiyaç oldu~unda ve
kar~~t~ rmak istersek ve sularla kar~~t~r~ rsak, [sularla sulad~~~m~z ~eylerin halini al~r [canlan~r].
Birle~tirmek ve kar~~t~ rmak gerekti~inde, bazen sularla sulad~~~m~z
~eylere dönü~ür. Bunun yolu ate~~üzerinde bir pi~irmektir. [Böyle
yap~ld~~~ nda] cisim ak~c~~ parçalara ayr~l~ r ve o toz haline gelir. Bundan
sonra, ak~c~~ bir ~eyin meydana gelmesi mümkün olmaz; kuru olarak kal~ r.
Ondan kuruluk ç~kar. Özellikle bundan gayemiz ilaçlara kar~~t~rmak ise, bunun hepsinin uçmas~~mümkün olmaz. Kuruluk [özelli~i] ve c~vadan ilac~ n
rutubeti kald~r~l~r. Kurusu bir yere toplan~r; [çökelti olu~ur]. Kesinlikle tekrar ak~c~~hale gelmesin diye, [nemi kald~rmak için] birçok defa biz bu i~lemi
tekrarlanz; öyle ki, onda yanacak bir ~ey varsa, i~lem s~ ras~nda yanar, ondaki
sulu ~eyler kaybolur ve sonuçta öyle bir ~ey kal~r ki, art~k yanmaz ve kuruluk
kalkar; beyaz zerreler kal~ r; art~k yanmayacak hale gelir veya kendisinde
yanma olmayan bir birle~im olarak kal~r. Bu durumda buharla~t~ rmaya ihtiyac~m~z olur ve bir ölçüde [bu] i~lemi uygular~z.
Basit ilaçlar da tam anlam~yla bu i~lemin olup olmad~~~ na bakt~ k. Akakir
(bir nevi t~bbi bitki) ve edviyelerden bize ula~an ~eylerin bu etkilere sahip
oldu~unu gösteren bir ~ey bulamad~k. Ancak bize gelen bilgiye göre bir bitki
vard~; k~rm~z~~kükürt (Fergana kükürdü) ve beyaz z~rn~ kta (arsenik) uygulad~ k. Bunlar~n mevcudun d~~~ nda bu i~levi vard~r. Ancak bizim zannetti~imize göre, bu konuda herhangi bir bilim ehlinin bilgisi mevcut
de~ildi. Bu i~lemi kendimizin yapmas~~gerekti. Ate~in bozmayaca~~~sert ve
iyice s~k~~t~r~lm~~~bir cevher ve bir boya alaca~~z. Onlar~~ate~in üzerine koyaca~~z. Bunlar~~ birbirine kar~~t~raca~~z, ancak onlardan elde edece~imiz
cevherin ate~te parçalar~na ayr~lmas~~gerekir. Bu cevher, kendisindeki boya
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ile boyamr ve cevherle kar~~~r. Burada yumu~ak cevher kayna~~r, ancak cevher daima sabit kal~r. Bu be~~~eyi elde etti~imiz zaman hedefe varm~~~oluruz.
Boya.n~n elde edilmesinde, e~er c~va kullan~lm~~sa, beyaz ise, onun
(terkibin) beyazla~m~~~oldu~unu gördük. Beyazla~unl~nca cisimlere yap~~~r;
di~er cisimlere nüfuz eder, onlar~n içine girer. Bu terkip balurla sirke içinde
pi~irilir. ilaçlar~n bu beyazl~~~n (terkibin) içine nüfuzu durmaz, ta ki gümü~~
gibi içi ve d~~~~beyazla~ana kadar bu i~lem devam eder. Bu durumda boru
~eklinde uzun bir kap al~r~z. Bir ba~ka kap daha al~r~z; onun alt k~sm~~yuvarlakur; tümsek ~eklindedir. Elimizdeki maddenin ço~unu bu i~~için
haz~rlanm~~~oca~~n üzerine koyara, öyle ki boru ~eklindeki kab~n ba~~~yuvarlak kab~n çukuru ile uyu~ur ve böylece onun a~z~n~~kapat~r ve böylece yuvarlak akl~~kab~n üst k~sm~nda, onun içine dökülen c~van~n duman~~birikir.
C~vay~~döktü~ümüz yerin üzerindeki [boruda] bir delik vard~r. Duman~n
birikti~i tahmin edildi~inde bu delik aç~l~p, oradan duman ç~k~p ç~kmad~~~~
ve duman~n bitip bitmedi~i kontrol edilecektir. Bu delikten bakarak, duman~n ç~k~p ç~kmad~~~~belirlenir.
Onu ç~kard~~~mada yanan nesnelerle ö~ütüp, toz haline getiririz. Onlar
di~er benzeri ~eyler gibi, kuru tuz gibi ya da gaz gibi bir hal al~r.
~ayet c~van~n onunla (bak~r) çok iyi kan~mas~n~~istersek [terkibi] orta
ate~te luzart~nz. Bu i~lemi çamurdan pi~irilerek yap~lm~~~tencerede yapar~z.
O tencereyi hikmet çamuru (kara çamur) ile s~var~z; kuruturuz ve f~r~na koyar~z. Daha sonra, biz c~van~n nas~l öldürüldü~ünü ve hikmet çamurunun ne
oldu~unu ele alaca~~z. C~vay~~ pi~tikten sonra, toz haline getiririz, onu
yükseltme derecesine ç~kannz. Bu tencerenin ad~na hikmet tenceresi denir.
Terkibi tencerede birkaç defa ayn~~muameleye tabi tutar~z; her i~lemden
sonra, kar~~~m~~inceleriz ve onu ayn~~ ~ekilde eski haline döndürürüz. Bu
i~lemi terkibin rengi beyazla~~ncaya kadar birkaç defa yapar~z. Belki de bu
i~lem 7 defada gerçekle~ir ve belki de 12. defada [bu neticeye] ula~~r~z; gaye
bu sonuca ula~makur. Belki de sonuncusunu hikmet çamuruyla
çamurlanm~~~bir ~i~ede ihtiyatl~ca bir ~ekilde yapar~z; nemini ald~ktan sonra
tüp ~eklindeki kab~n ba~~n~~ ba~lara. Bundan sonra terkibi ç~kart~ra, hatta
bazen terkip kab~n boynunda kur~un gibi ve bazen de toz ta~~~gibi toplanana
kadar i~lemi devam ettiririz.
Bu bilimsel sonuçlar deney ve uygulamalardan sonra ortaya ç~kt~. Bütün
bunlardan amaç c~van~n kurutulmas~d~r. Bu i~lemleri yapt~~~m~z zaman boya
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gücü kal~c~~hale gelir ve boya ve nüfuz edicili~i aç~s~ndan [bu durum] uygun
olur, öyle ki onun [rengi] saf gümü~ün renginden farks~zd~ r; hatta boya
bak~m~ndan daha doymu~~ve beyazl~~~~daha ta~nd~r. Ancak bu sonuç, deneylerden önce ayr~nt~lar~yla ve kesin olarak bizce biliniyordu. Biz, ihtiyac~m~z
olan ~eylerden ayr~~ olarak, beyaz boyay~~elde ettik.
K~ rm~z~~boya [ile ilgili olarak yapt~~~m~z ara~t~ rmalarda] ise ilk sebeplerde k~zarm~~~bir ~eye rastlayamad~ k, ancak bu arada gümü~e nüfuz eden
di~er baz~~ ~eyleri bulduk. Gümü~ün içine giren bu ~eyler onu renklendiriyor
ve onu renkleriyle siyaha boyuyordu. Onu renklendiren ~eyleri de bulduk;
sonra kükürdü gördü. Gümü~~onun buhar~na tutulunca biraz sararmaktayd~;
üzerine kondu~u [maddeyi] kararuyordu.
E~er kükürt eritmeden gümü~ün üzerine konursa, onu yak~ p köreltir;
rengini kaç~r~ r. Biz biliyoruz ki yakma ile siyahla~an her ~eye ancak beyaz kanal~yla gidilir; ye~ilden gidilmez; hatta sar~l~k ve k~ rm~z~l~k yakmaktan da gidilebilir. Bundan dolay~, duman, havada çözüldü~ünde havay~~ye~illendirmez, onu luz~lla~ur~ r. Biz siyahla~an gümü~ten, hassas bir i~lemle sar~~boyay~~
ç~ karmam~z~n mümkün oldu~unu anlad~k.
Y~ne ö~rendik ki, kendisinde yanma kabiliyeti olan ~ey pi~irilince ondan
ayr~lan (çözülen) kendisindeki ate~~gücüdür. Çünkü o di~er unsurlar~n
güçlerinden daha hafiftir ve buharla~mada önceli~e sahiptir. Yapt~~~m~z analiz sonucunda ~u neticeye var~ r~z: kükürtten veya arsenikten veya ya~lardan
gümü~ü siyahland~ranlar~~ay~rmak mümkündür. Çünkü maden grubunun en
üstünü olan gümü~ü siyahland~ rmak için kükürt veya ya~lardan biri ile c~vay~~
kullanabiliriz. Bu durumda kükürt madenlerin en iyisidir. Burada da ayn~~
yöntemi kullan~ r~z; onu suda mutedil bir ate~le pi~iririz, öyle ki ate~~gücü
onu hararetlendirir ve ate~~onun gücünden ç~ kar. Kükürdün cevherinden
bir ~ey yanmaz. Kükürt renginden bir ~ey fark etmez; kükürt boyama
kab~nda bir ~ey kalmaz. Biz, daha sonra zilu-edece~imiz gibi, sadece boyan~n
aç~~a ç~kmas~~için kükürdü gerekti~i üzere, b~ rakt~k. Bu i~lem ancak, birkaç
defa tekrarlan~r ya da güne~te veya s~cak külde kaynatmamak ~art~yla tekrarlan~ r. Bu birle~me ne kadar ~iddetli olursa, bozulmaktan ve ayr~lmaktan o
kadar uzakla~~ r. Ayr~ca, her boyay~~ hararet eritir ve onda en a~a~~~derecede
ve en az seviyede bir keskinlik olmad~~~~sürece [i~lem] tatl~~suyla (normal
suyla) yap~l~rsa yeterli olur. Bu i~lem daha kolay yap~lmas~n~~sa~lar. Belirleyebildi~imiz kadar~yla, fikir ve deneye dayanarak bu suyu nas~l yapmam~z
(distile etmemiz, dam~tmam~z, safla~t~ rmam~z) gerekir? Biz kükürdü suda
tekrar tekrar pi~irirsek su her boyand~~~ nda ve k~z~lla~t~ rd~~~nda suyu
de~i~tiririz, yani suyu yenileriz öyle ki, hiç boya kalmay~ ncaya kadar i~lemi
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tekrarlar~z. Sonra sular~~toplam. Suyu dam~ unz ve alt~ nda bir boya birikene
kadar hafif ate~te 'mum. E~er k~rm~z~~olursa bile~imi elde etmi~~oluruz.
E~er terkibin rengi siyahla~m~~sa, pi~irirken yakm~~~olman~z gerekir.
E~er lurm~z~la~~ rsa bu bile~imi al~nz. Bu terkip yo~unla~urdm~~~sirke gibidir.
So~uk sularda ek~imi~~ayran usaresinden de al~narak pi~irmeye devam ederiz. Ke~k unundan ek~imi~~kabarc~klar al~p i~leme devam ederiz veya turunç
ek~isi suyunda yahut da di~er benzerlerinde tekrar tekrar pi~iririz. Onun
ate~lili~i k~r~l~ncaya ve i~lem zay~flay~ ncaya kadar bu i~leme devam ederiz.
Böylece, bu i~leme terkip yakma gücünü kaybedene kadar da sürdürürüz. Bu
durumda onda sar~l~ k ya da siyahl~k kal~ r. Ancak onun siyahl~ k ve sar~l~~~~çok
azd~ r. Bu etki tam anlam~ yla ~s~ uld~~~nda kal~c~~hale gelir. O zaman boyay~~
elde ederiz. Onu neyle kar~~t~rmak istersek kar~~mas~n~n kolayla~mas~~ için
nemlili~e ihtiyaç duyaca~~z. Özellikle güzellik ve düzgünlü~ü temin etmek
için bu yolu izleriz.
C~van~ n zencefre gibi k~z~lla~mas~~mümkün olur; yanan ~eylerin yanmamas~~için ek i~lem ve al~ nan tedbirlerle k~ zanr. Bu demektir ki, bu ek tedbirler onun yanmas~ na mani olmuyor. K~z~lla~m~~~c~va zikretti~imiz gibi mumlan~r ve çözülme~e tabi tutulursa, ak~c~~bir k~ rm~z~l~k kazan~ r; kendisi de boyama özelli~i kazan~r. Zencefrede oldu~u gibi ve kendisiyle uyu~an ve kar~~an
boyada oldu~u gibi, kendisi de boyama kabiliyetine sahiptir, ancak o boya
yan~c~ d~r. Zencefre ise yan~c~~ de~ildir. Kükürdün c~ vayla tam anlam~yla
birle~ti~ini ve bu birle~ imin artt~~~n~~bildi~imizden dolay~ , bizi bu yola
götüren zencefredir. C~va ile ayn~~miktarda veya boya biraz daha az olmak
üzere, boya ve c~ vay~~kar~~t~rd~~~ m~z zaman eritilen c~ van~n k~z~lla~ur~lm~~~
olmas~~ gerekir. Çünkü o, kar~~~m, zencefre de oldu~u gibi k~z~lla~~ r. Ancak
k~z~lla~mas~~mümkünse, o terkip daha üstündür. Bu ikisini iyice gübrenin
içine gömeriz.
Bu durumda luz~ lla~unlm~~~ve beyazla~unlm~~~boya elde edilmi~~olur. Bu
temel unsurdan biridir. En iyisini Tanr~~bilir.
Üçüncü. Fas~l
(Çözehiyle Kar~~an Cevherler)
Üçüncü unsurumuz ise çözeltiye kar~~an cevherlerle ilgilidir. Cevherin
çözünen cinsten olmas~~gerekir. Yoklad~~~m~za, arad~~~m~za, muayene
etti~imize dayanarak, çözeltiye at~lan ~eyin ne oldu~unu arayal~ m. Ona
kan~ unlan ve ona konan ~eyi bozulmam~~~olarak bulmad~ k. O, kesinlikle
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i~lem s~ras~ nda de~i~iyordu ve bozuluyordu. Böylece, esas maddeye kat~lan
~ eyin, onun içine girdi~ini, onunla kar~~ t~~m~~anlad~ k. Ancak madenler cinsinden kar~~ anlardan kükürt ve arseni~i belirledik. Bunlar ate~ten kaçan,
birle~ meyen ya da çok az birle~ebilen, ancak ona yap~~an, tak~ lan cinsten de
olmayan; bunlara uygun olmayan maddelerdi, hatta yap~~s~ n ve onun
üstünde e~reti durmas~ n diye onlar~ n birle~me özelliklerini geli~ tirmek için
yollar arad~ k, ama bir yol bulamad~k.
Yanman~ n sebebini, buharla~ an maddenin ate~~tabiat~ na süratle
dönü~mesinde bulduk. Yap~~ma sebebini çözünmekte ve sonra maddelerin
~ ekil ve tabiatta birbirlerine yak~n olu~lar~ nda oldu~unu belirledik. Onlar~ n
do~al köklerine bakt~ k; çözünme illeti ak~c~ , nemlilik, yeryüzünden al~nma
kuru parçalarla kar~~~ k halde olan ter idi. Ate~~bunu ay~rd~~~nda o madde
içinde harekete geçiyordu. Maddeler ona öyle kar~~m~~t~ r ki onlar~ n
ayr~ lmalar~~ mümkün de~ildi. Buharla~ ma Metini kuru parçalara kar~~m~~~
olan ancak çok fazla kar~~mam~~~rutubetle bir arada bulduk. Aksi taktirde bu
rutubet ondan yükselip ç~kard~ . Yanma illiyetini (nedenselli~ini) herhangi
bir rutubetin cismin kurulu& ile kar~~arak pi~mi~~olmas~ nda bulduk; hatta
öyle ki bu cismin bu kurulu~a kar~~mas~ ndan ve ar~z~~hararetten yararlanmas~ ndan ortaya ç~ km~~~oldu~unu belirledik.
Burada (yukarda i~lemde) ate~e benzerlik vard~ r. Hatta ate~in faydas~~
olmu~tur. i~lem mevcut rutubetten yard~m alarak, i~ lemde istenen zaman~~
kazanm~~t~ r. Bu durumda [ate~in g~das~ ] herhangi bir cismin parçalar~n~~buharla~madan veya buharla~ mayla ate~~cevherine çevirmeden, ate~e güç kazand~ rmaktad~ r. O, ate~ i besler; kuvvetlendirir; onun g~ das~~ ve gücüdür.
Ast~~~~kül olarak kal~ r. O ate~~olarak kurtulur. O, yanan cevherdir ve buharla~t~~~nda do~rudan do~ruya aleve dönü~ ür. Ancak bunun nas~l oldu~unu ve
uzak ve yak~ n sebeplerini ara~t~ rmak, bu kitaba s~~mayacak bir konudur.
Ancak deney bunu gösterir. Bunun sonucunda, rutubetin yanmad~~~ n~~belirleriz. Hatta ve ancak s~ cakl~~~ n ona ilk isabet etti~inde yanmas~ nda
söylenen sonuçlar~n do~rulu~u ortaya ç~ kar. ~ayet rutubet bir ~eyde gizli ise
bu cevher buharla~an ~eyden de~ilse, eriyen cisim ya da cesetlerde oldu~u
gibi, kuruyan kül haline gelinceye kadar o ~ey yanmaz. Daha sonra kendisinin asl~ nda hararet olan veya hayvan~ n cismindeki maddede kar~~ma gücü
varsa veya olursa, nem kurusuyla pi~er, hatta yap~~ kan hale gelir, ya~~olur ve
yanar.
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O ya~~olmazsa ancak ~iddetli kurulukla kar~~m~~ ur ve bununla beraber,
çok az ya~l~l~ ktan az ya~l~ l~~a dönü~ür. Onun yak~c~~ gücünden ve
ya~l~l~~~ ndan rutubet kalmay~ nca kurtuldu~unu gördük.
Rutubet zik~-etti~imiz yolla erir ya da yap~~ kan hale gelir. Büyük bir ihtimalle bu tip cisimlerdeki rutubet kendisindeki ~ iddetli kuruluktan kurtulamaz, hatta öyle ki, ate~~onu buharla~maya do~ru tahrik etti~inde, kuruluk
art~k ço~unlukta oldu~unda, rutubetten kurtulmaz. Ancak, camda oldu~u
gibi, ondan rutubet adeta akar ve erir.
Rutubet ço~unluktaysa, buharla~~ r, alevlenir ve yanar. Sonra biz nas~l
buharla~t~~~n~~ görmek için denedi~imizde buhar~n~ n duman oldu~unu
gördük. Biz onda kurulu~a kar~~an bir sululuk oldu~unu belirledik. Ondan
sadece su olan k~s~ m ç~ kmaz. Daha sonra, bunu deneysel olarak
ara~urd~~~m~zda, kuruluktaki ~slald~~~n ço~u buharla~ma ile azald~~~n~~belirledik. Bizce sabit oldu~una göre, [bu madde] buharla~mayla bozulmayaca~~~
gibi miktar olarak da eksilmez.
Onun rutubeti kurulu~una kar~~m~~ ur. Biz onu ate~e tutarsak, yanma
özelli~i kalkar, ama yap~~ ma özelli~i kal~ r. Ondaki yanma özelli~ini yok etmeyi dü~ündük ve bunun için birkaç yol öngördük. Birincisi, [onun] yanan
ve kurutulan ~eylerle birlikte ate~e tutulmas~d~ r ve rutubetin yükseltilmesi,
yani kald~r~lmas~d~r. Kesinlikle [kaç~ n~lmaz bir ~ ekilde] yanan yanar, yanmayan sa~lam olarak kurtulur. ~ayet hala yanan ~ey bulundu~u takdirde, bu
i~lemi tekrar etti~imizde, sonunda buluruz ki, yanmayla kar~~mam~~~olan,
yanacak bir madde yoksa beyaz bir madde kal~ r. O gümü~le kar~~ur~ nca
gümü~ü yakmad~~~~gibi bozmaz da. Bu konunun burada aç~klanmas~~ve belirtilmesi uzun olacakt~r, fakat k~yaslarla elde edilen sonucun kesinli~i bizce
görülmü~tür. Bu i~lem maddenin içindeki nüfuz etme ve yap~~ma özelli~ini
yok etmez ve bu i~lem rutubetle daha kolay tamamlan~r.
Ancak yakmak ve yanmak için maddede rutubet varsa, o [cisme]
kan~t~~~ nda ve yand~~~ nda yakar ve rutubedi özü (cevheri) bozar. Biz o rutubeti tamamen kald~ rd~~~m~ zda [cevher art~ k] yanmaz; fazla olan rutubed
çözüp, ondan atur~ nz. Fazla olan ve yanan rutubet bozulur ve uçar.
Kuruluk s~n~r~ nda kar~~an rutubet geriye kal~ r. Bunlar sabit rutubetlerdir. Bundan dolay~~onlar ate~te ya~~olarak erirler. Biz bu rutubetin yap~~kan
olarak, nesnede kal~c~~oldu~unu deneylerde belirledik.
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Bununla ilgili olarak, eriyi~in içinde kald~~~ nda,
ona bir ~ey
kar~~ur~ rsak veya kab~n a~z~n~~kapaursak, beyaz olmayan ~ eyin ondan kurtulmad~~~~için beyazla~u~~n~~ bulduk. Bu i~lemin yap~ labildi~ini belirledik.
Biz bunu denemeden önce, k~yas yaparak ö~renmi~ tik. Deney bu görü~ü
do~rulad~ . Cisme her beyaz nesne kar~~u~~nda kar~~ur~ ld~~~~~eyi beyazla~ur~ r;
biz onun kar~~ ur~ lan nesne ile ilgili oldu~unu buldu~umuz zaman istedi~imiz [~ ey de] gerçekle~mi~~oldu. Belki, ancak ate~te veya suda
pi~irdi~imizde, ate~~ona giriyordu, ancak biz onu, nemlilik ondan ayr~ l~ncaya
kadar ç~ karamad~k.
Bu yolla da ayn~~neticeye vard~ k. Kurulu~a galip olan rutubetin ço~u
buharla~~ r, rutubetten sonra, sadece kuruluk olan kal~ r, ancak rutubetten
kuruluk tamamen kurtulmaz. Ona kar~~u~~nda, a~~r ate~te pi~irmek kayd~yla
ancak, onu eritir. Pi~mi~~ya~~veya suda bir cisim (madde) olarak toplan~r. Bu
yolu ö~rendi~imizde, kükürdü k~rm~z~~veya beyaz olan iksirde, k~rm~z~n~ n
daha üstün olmakla birlikte, kükürdünün ço~unlukta (daha hakim konumda) oldu~unu bulduk. Deneyle beyaz arseni~i daha kolay elde ettik. Genel hükümler olarak, bu sonuçlara do~ ru denir. Bundan sonra
k~ rm~z~ la~urma i~ leminde elde etmek istedi~imiz sonucun ikinci bir yarar
~~
daha var. O da ate~in k~zartu~~~~eylerle onu (cevheri) luz~lla~urmam~zd~ r. Bu
da sularla olur. Bu sular sar~ p boyayabilir, beyazla~ ur~r; k~z~lla~t~ nc~~ olur.
Dördüncü K~s~m
(Kaynak Yap~c~~Cevher)
Buradaki kayna~ur~c~~cevher rutubetlerin hepsini toplayan bir cevherdir
ve bunu ate~~ay~ ramaz. Daha önce de belirtti~imiz gibi, bunlar kayna~uran
ya~lardan ortaya ç~ kt~.
Be~inci K~s~m
Sabit Cevherler Hakk~nda
Sabit ve mevcut belirleyici cevheri dü~ünüp, [elde etmek] istedi~imizde
ate~ ten kaçmayan, eriyen veya erimeyen maddeleri bulduk. Ancak eriyen
veya eriyik olarak daha yak~ n ve daha iyi olan benzer kar~~~ mda maddelerin
hepsinin bize yararl~~ oldu~unu belirledik. Bunlar bütün cisimlerin toplu
oldu~u müddetçe kendilerine herhangi bir ~ey kar~~mas~~ mümkün olmad~~~n~~ gösterdi. Bir ~eyin parçalar~~ küçüldü~ü zaman ona bir ~eyin
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kar~~mas~~mümkün olmaktad~r, yani [ufalanmad~kça cismin sabit kalmas~~
daha mümkündür].
Sabit bir ~eyin kendisini luzartmas~~mümkün olursa, ate~te kendi durumuna döner. Bu durumda cismin kendisini yakanz ve yakmaks~z~n Midenmesi (kireçienme, caiz) mümkün olursa, bunu uygular~z. Biz bunu cisim en
küçük zen-elerine aynl~ncaya kadar yapar~z; öyle ki, cisim art~k daha küçük
parçalara aynlmayacak kadar küçük parçac~klara ayr~lm~~~olsun. Bu i~lemde
türünün ne oldu~u ortadan kalkar. (Cismin parçalar~~o kadar küçülür ki ne
oldu~u belirsiz hale gelir). Aristototeles'in 'do~al koku (es'samme-i tabii)
olarak aç~klad~~~, parçalanma ile türün ~ekli ortadan kalkar. Bunun böyle
oldu~unu ortaya ç~kard~~~m~ za göre, bizim için istedi~imiz ~eye ula~m~~~olduk. Gördük, bildik ve do~ru bulduk ki zerrenin daima gümü~ten al~nmas~,
ya da kur~undan al~nmas~~uygun olur. Alt~n için ya alt~ndan zerre al~n~r ya da
balurdan zerre al~n~p, alt~n yap~l~r. Denildi ki, lapis lazuli, beyaz üstübeç ve
bak~r alt~n için daha uygundur. Bize göre, gümü~~için de kireçlenme
mümkün oldu. O kireç ta~~~ve beyaz üstübeçle yap~ld~. Onlar da beyazla~unc~lardand~r. Alt~n için de k~rm~z~~zerrecikler gerekti. Zencefre
luz~lla~t~nalardan biri olarak kullan~ld~.
Alt~na K~s~m
(Terldp Hakk~nda)
Beyaz boya için, ya~~ve kireç ta~~~kullan~l~r. Bütün bunlar da beyazla~ur~c~d~r. K~z~lla~urmak için hepsi k~zart~c~~olan boya, ya~~ve kireç ta~~~
kullan~l~r. Bu durumda, onlar~~aralar~nda birle~tirmek ve tek cevher olarak
tespit etmeye ihtiyaç duyar~z. Tek cevher olmas~~ve sabide~tirilmeleri için
aralar~nda birle~meleri gerekir. Bu da birbirlerine girmesi ve kan~malanyla
mümkün olur. Bunun için yapt~~~m~ z deneylerden gördük ki; tatl~~sular
kar~~t~r~l~p, iyice mçzcedildi~inde, kurutulup, ba~land~~~nda birbirine
ba~lan~r, yap~~~r; öyle ki sabit madde uçucu madde aras~na kan~sa bile,
uçucu madde yine de uçar. E~er uçucu madde az olursa onunla kal~r.
Çözülen ~eyler, çözülür, ancak güçleri onlarda kalmak suretiyle, yeniden
ba~lan~r. Ço~unlukla bunun böyle oldu~unu gördük. Tabiat bilimlerinden,
örne~in tuz, ni~ad~r, zaç gibi, asli cevherleri sudan olan cevherden ~eylerin
çözülüp akt~~~n~~ö~rendik. Di~er kanunlardan bildik ki, bu ad~~geçen cevher
çözülünce veya eriyince, bu erime i~i asli faaliyederinden onlar~~men etmez.
Bu k~yas~n do~rulu~unu deney de onaylad~~ve bu maddelerin enerji ve

48

ESIN KAHYA

güçlerinin asli kaynaklar~~baki k~ld~~~~görü~ünün do~rulu~unu görmemizde
yard~mc~~oldu. Bunun için en uygun cisimlerin analizi, çözülmelerini
sa~lamak, kan~t~rmak as~ l cevherlerini bir tek unsur olarak keskinle~tirmek
için ona nüfuz etmek, kayna~urmak, ate~e dayan~kl~~olarak sabitlenmesi için
birle~tirmek, sonra kar~~t~ rmak ve ak~ tmak fiillerinin en uygun i~lemler
oldu~unu gördük. [Tozu] kulland~~~m~z zaman dövmeyi, ö~ütmenin uygun
oldu~unu; sürekli kan~abilen, çözülebileni keskin sularla sulamakla bunun
analiz yerine geçmesinin mümkün olaca~~n~~ zannettik. Bu i~ lemleri biz
birçok ~ eyi denemek için uygulad~ k. Belki ba~ar~l~~ oldu, belki de olmad~.
Bunun ba~ans~zl~~~~ya aletlerin eksik olmas~~ya da i~lemlerin kusurlu oldu~u
için veya sonuçland~ rmas~~ çok zor olan basit baz~~ di~er sebeplerden dolay~d~r.
Biz bu iki k~s~ mda iksir sanahn~~tan~ mlamak için dayanak bulduk; dayand~ k. Allah'a ~ükürler olsun ki; istenen gayeye ula~t~k. Beyaz için as~l yani
öz, geli~tirilmi~~c~ va ve kükürt veya beyazla~t~r~lm~~~arsenik ve üstübeç veya
kan~t~nlm~~~di~er cisimler ya da iksirin ta kendisidir. Sar~lar için kökler ise
geli~tirilmi~~kükürt boyas~, geli~tirilmi~~c~va ve beyazla~t~nlm~~~kükürt ve cisim halinde kireç ta~~d~ r. Bunlar~n en iyisi el-iksirdir. Bütün bunlar~ n
k~zart~lmas~~ve bunlar~n birle~ tirilmesiyle tam iksir olur.
Yedinci K~s~m
(Madeniyaun D~s~ndaldler Hakk~nda)
Sonradan, k~ l, yumurta, kan ve hayvan ~ n vücut parçalar~ n~ n
birço~undan iksir elde etmenin mümkün oldu~unu duyduk. Bunlar~ n eriyik
cisimlere yap~~kanl~~~~ve etkisi olup olmad~~~n~~ denemek için analiz ve
çözüm yapt~~~m~ zda miktar~ n önemli olmad~~~n~~bulduk. Ancak duman ise
cisimlere yap~~~ p gümü~ün üst k~sm~n~~sarart~~~n~~belirledik. Y~ne luzd~r~lm~~~
gümü~~de ona dald~nl~ nca, onu (kükürdü) etkiledi. Böylece kendisinde boya
ve yap~~kanl~ k oldu~unu belirledik. Y~ne biz kan, k~ l ve tuzlu pi~irilenlerin
hepsinin sular~n~ n tuza dönü~tü~ünü ö~rendik. Y~ne buradaki deneylerden
boyay~~ayr~nt~l~~ anlatmak ve ondan ç~ kacak sonuçlara aç~kl~ k getirmek istedi~imiz zaman, ancak ate~ le yükseltmekle [amac~ m~za eri~memizin]
mümkün oldu~unu ö~rendik. Y~ne bildik ki, ondan ilk dam~t~larak elde edilen s~v~~su ve ya~d~ r, çünkü bu ate~e daha dayan~ kl~~veya sabittir. Biz bu ç~kan
cevheri çok dü~ ük bir ate~le muamele etti~imizde kap ve imbikteki suyun
damla damla akt~~~n~~belirledik. Daha sonra ya~~akmaktayd~. Biz bunun iki-
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sini (orada ya~~ve su olarak ne varsa) tükenene kadar damla damla ak~ tuk
[Bunlar~n ak~~~~bitince, orada sadece] aruklar kald~.
Biz tortuyu tekrar tekrar yakuk, öyleki orada ate~e dayan~kl~~kireç olu~tu.
Bu durumda da kireç elde edildi. Boyay~~ya~a koydu~umuzda, onlar~~iyice
birbirine kar~~urmam~z ve kendi suyunda pi~irmemiz gerekti~ini belirledik.
Maddenin suyu tuzlu keskin ise ve keskinlik (asit?) de n~~ad~ ra dönü~üyorsa,
biz bu durumda o maddeyi a~~r ate~te boyas~~ akana kadar pi~irdik. Daha
sonra ya~~n~~ ald~ k ve onu normal keskinlikteki sularda pi~irdik, ta ki onu
temizleyip beyazla~urana ve kirecini temizleyip beyaz toz haline getirene kadar bu i~leme devam ettik. Su, bu durumda madeniyattaki c~ va gibi idi. Ya~~
da kükürt veya madeniyattaki arsenik gibi oldu. Kireç de madeniyattaki kireç
gibi oldu. Onda biriken iksir de madenlerdeki iksir gibi idi. Ancak bu i~lem,
kalite bak~m~ndan en üstün, en zengin ve en çok uygulanand~r.
Sekizinci K~s~m
(Demirin Yukseltmesi ~çin Al~nan Tedbirler ve Konuyla
ilgili Di~er ~eyler)
Ancak c~va, ~ayet beyaz renkte ise, onu kur~un duman~~ ile al~p dondururuz. ~ayet o, sar~~renkte ise kur~un duman~na tutar~z; beyaz ise üzerine kül
ve gümü~~renkli turunç ekleriz (serperiz). Bunu da bir çukur kap veya çukur
bir yerde yapar~z. C~van~n sar~~ renk almas~~ için alt~n renkli turunç veya
kükürt veya külü onun üstüne dökeriz. Bu eriyi~in üstüne erimi~~kur~un
dökünce, kur~un onunla kar~~maz. Bu i~lemi o terkip donup ta~~gibi olana
kadar tekrarlar~z. Belki de bu i~lemi içinde buz olan bir kapta yapar~z.
Dibe~in (havan~n) kolunu kur~una baur~ r~z; o zaman bu terkip donar.
Terkibi dibe~in içine koyup, birkaç defa demir dibek eli ile kar~~ur~ p,
b~ rak~r~z. ~ayet donmas~n~~istemiyorsak onu dövülmü~~hardalla döveriz ve
bu i~lemi suda yapar~z ve bu i~leme ondaki ate~~etkisini kaybedene kadar devam ederiz. Sonra tuz ve zaçla kar~~t~ r~ r~z ve onu ayn~~ yolla birkaç defa
yükseltiriz.
K~ rm~z~l~ k içinse, kükürt k~ rm~z~l~~~~suyunda k~zd~r~ld~ ktan ve yükseltildikten sonra suya baur~r~ z ve onu yükseltiriz ve o terkip, t~ pk~~develerin bir
araya toplanmas~~gibi, ~i~enin boynunda toplanana kadar, bu i~leme devam
ederiz ve kab~n a~z~n~~ kapat~ r~z. Her yükseltme ve bo~azda toplanma,
dam~ tmadan sonra görülür. Arsenik ve kükürt için ise en do~ru görülen
Belleten C.LXXI, 4
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i~lem ~öyle olur: onlar ince bir ~ekilde demir tala~~~ile iyice dövülür, hatta
kuruyuncaya kadar sirke ile pi~irilir. Ondan sonra k~zd~r~l~ r (~s~t~l~r), sonra
yükseltilir ve tuzla, zaçla, talk ta~~~ile kireç ta~~~ile ve kemik kireciyle
pi~irilmesi de uygundur.
Zaçtan ay~rd~~~ m~ z zaman [söz konusu olan terkip] tuz veya bor gibi toplan~r ve yükseltme i~ lemi birkaç defa süzülerek devam eder, hatta neticeye
ula~ana kadar i~lem sürdürülür. K~l ya~~~veya ba~kalar~~ise sürekli kaynayan
ate~ten sertle~inceye, hatta kat~la~~ ncaya kadar i~ lem devam ettirilir; sonuca,
ancak böyle bir i~lemle ula~mak mümkündür. Sonra [terkip] mutedil kaynatma i~lemi ile suda pi~irilir, hatta onun siyahl~~~~ç~ k~ p beyazla~ana kadar
bu i~lem devam ettirilir.
Kireçlenme i~lemi Hakk~ndaki K~s~m
Cisimler bazen ni~ad~ r ve sirke ile kar~~t~r~l~ r ve bazen de ö~ütülmü~~tuz,
ni~ad~ r ve kibrit gibi ~eyleri kabul edecek hale gelene kadar yak~c~~ ~eylerle
yak~ hr. Bazen de c~vaya dald~r~larak, c~ va ondan birkaç defa yükseltilir, ta ki
zerrecikler kalana kadar bu i~lem devam ettirilir. Ondan sonra beyaz cisim
elde edilmek istenildi~inde, dam~ t~lm~~~tuzlu su ile dam~ t~hr ve dövülür;
sonra parçalar~~bütünle~ ip, bir kütle haline gelene kadar ocakta b~rak~l~r.
Sar~~cisim elde etmek istendi~inde, zaç sular~~ile tek tek ve bütünüyle
k~ rm~z~~kükürt ile veya ba~kas~ yla veya yumurta ya~~~ile muamele edilir.
K~zd~rma~a terkip k~ zarana kadar devam edilir, parçalar~~çok küçük zerrelerine ayr~ lana kadar da bu i~ lem sürdürülür.

TahIl (Çözümleme)
Çözümleme için gördü~ümüz en kolay yollardan biri, ilaçlar~ n (akakir)
do~as~ n~~eriyen veya çözülmeye müsait olan ~eylere döndürmektir; onlar~,
tuzlar ve zaçlar vas~ tas~yla parçalar~na arrmakt~r.
Bunlar~ n kuvvetlilerinin ni~ad~r oldu~unu gördük. Onu (terkibi) eritir,
s~v~~k~sm~ n~~döverek ve terkibi ~s~tarak ç~ karma i~lemine ni~ad~r~~elde edene
kadar devam ederiz. Bu da o cismin üzerine onu tam olarak dolduracak
~ekilde erimi~~ni~ad~r dökerek yap~l~ r. Sonra kuruyuncaya kadar onu döveriz.
Sonra da onu bir kepçeyle hafif ate~e tutam. Dumanlanma~a ba~lay~nca onu
uzakla~t~r~r~ z; sonra döveriz, i~ lemi 10 defa tekrarlar~ z. Sonra onu yeniden
tekrar suya tutarl~. 0 kütle haline gelene kadar bu i~lemi tekrar ederiz. Kütle
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haline gelmesi (mum ~eklini almas~ ) için, suda eriyene ve hiçbir pürüz kalmayacak hale gelene kadar bu i~lemlere devam ederiz. Bu da 10 defa su
vermek suretiyle yap~l~r. Bu i~lemi ço~alt~nz. ~ayet birle~imi döverek yapmak
istiyorsak, en do~rusu, k~ rm~z~~ iksirlerdir. Bunun için eriyik halindeki
ni~ad~r, zaçla suland~r~lm~~~olarak ~s~t~l~r ve sonra terkip k~zarana kadar bu
i~lem devam ettirilir; yükseltilir ve sonra eritilir. Ancak hayvansal maddeler
kendi sulanyla suland~r~l~rlar. Bunlar (hayvani sular) incelendi~inde analiz
edip, eritip, istersek ba~~~ba~l~~ bir ~i~e içinde gübreye gömeriz. Bunu sürekli
tekrarlar~z veya sirke küpüne veya rutubetlerden bir ba~kas~n~ n içine
gömerek veya kuyulara, kör, keskin sular~n içine asarak, bu i~lemi yapar~z. Bu
kör, keskin sular pi~irilerek kaynat~l~r. Birkaç defa kireç ta~~~ile muamele edilir. Bu kireç ta~~~öyle keskindir ki içine bir tüy dald~r~ld~~~nda onu yakar.
Ni~ad~r onun içine b~rak~l~r.
~stenirse [hayvansal maddelerden] k~z~lla~t~nlm~~~kükürt ve zaç yap~l~r.
Bunun için 40 gün ile 3 ay aras~nda bir süreye ihtiyaç vard~r. Sular çözülünce
onlar~~bir araya koyar~z; onlar~~ tekrar birle~tiririz ve kar~~ana kadar bir kap
içine koyup, k~zg~n bir küle gömeriz ta ki p~ht~la~~p, kat~la~ana kadar bu
i~lemi devam ettiririz; sonra o kurur ve kütle halini al~ r. O iksirdir; iksir olur.
Belki keskin sularla onu döveriz öyle ki, bu sulara iksir kar~~ana kadar ve
eriyene kadar i~lemi devam ettiririz ve sonra onu ate~e tutam. Hepsinin buharla~mas~~için, bu i~lemi 30 defa veya daha da çok tekrarlanz. E~er o zaman
terkip tamamen buharla~~rsa, bil ki do~ru yapt~n. Ancak kireç tortusunda hataya dü~tün. Ondaki buharla~ma anma= ve hepsi buharla~mas~n diye kireci
art~r, hatta erit ve çöz; hatta içindeki yap~~kanl~k arts~n. Ancak, ondaki maddelerin belli miktarlar~n~~korumal~pz.
Dokuzuncu K~s~m
(i~lem Bitti~inde ~ksirin S~fan Nedir)
Bu iksir kendi boyas~yla boyan~r ve ya~~= içine dökülür ve ya~~ve kireç
ta~~~kal~r. Bu da çok ince boya ile çok kat~~kireç aras~nda birle~tirici bir maddedir. C~va ise boyay~~ ta~~pc~d~r. K~vaml~~ ya~, boyayla boyanan kirece
b~ rak~ld~~~nda ayn~~ a~~rl~ k veya ayn~~kat~l~k, ayn~~hacimdedir. Onlar iyi
kar~~t~ klar~~ için ayr~lmazlar. K~ rm~z~~ boyan~ n örne~i de ate~~unsurlar~ndand~r. Ya~~n kar~~l~~~~havad~r. C~van~n kar~~l~~~~sudur. Kirecin kar~~l~~~~
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toprakur. Beyaz ise üçle olur. (su, toprak, hava). Orada, ate~~yoktur. Sar~~ise
dördüyle
Allah'~n övgüsü, yard~m~~ile zilkade [ay~n~ n] orta onunda 690 (H.) (1291
M.) senesinde Ba~dat'ta bu risale tamamlanm~~t~ r. Allah'a övgü; efendimiz,
velimiz Hz. Peygamber Muhammed'e, temiz ve güzel ehline ve kibar, seçkin
ve kaliteli sahabelerine dua olsun. Allah bize yeten ve en iyi destektir.

19 Burada söz konusu olan dört unsurdur; toprak, su hava ve ate~~bu teoriye göre temel
dört unsur olup, bütün maddelerin temel unsurlar~d~r. ~ bn Sina burada bu teoriye i~aret
ederek, simya aç~s~ndan temel maddeler olarak kabul edilen c~va ve kükürdün simya aç~s~ ndan
yap~s~na vermektedir.

