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~hn Sina n~n do~u~n~mun
1025. y~h arma~an~~

ESIN KAHYA
Genellikle yer ve yerin yap~s~~ile ilgili bilgilerin simya, kozmoloji ve felsefe eserlerinde yer ald~~~~belirlenmektedir. Do~al olarak evrenin yap~s~~ile
ilgilenen dü~ünür ve bilim adamlar~, ayn~~zamanda yer, yerin yap~s~~ve onun
olu~umu ile de ilgilenmek zorunlulu~unu hissetmi~lerdir. Yeri ve onun
yap~s~n~~evren ve yer ili~kisi içinde belirlemeye çal~~an astronomlar~n yan~~
s~ra, filozoflar, makrokosmos ve mikrokosmos anlay~~~~içinde de~erlendirmi~lerdir. Örne~in do~a felsefesi dedi~imiz konu ile ilgilenen f~ lozoflar~n
eserlerinde bu aç~ klamalar~~görmek mümkündür. Gerek do~uda, örne~in
Çin'de do~a felsefesi içinde (5 element ve yin-yang prensibi ile aç~ klanan
do~a felsefesini müteakip, yer ve yerin olu~umu aç~klan~ rken, ona ba~l~~
olarak, minerallerin olu~umlar' da ele al~n~p, incelenmi~tir.) gerekse bat~da,
örne~in Antik Yunan'da do~a f~lozoflar~~yerin olu~umu ile ilgilenmi~ler, ve
ye~-yüzünde olup biteni aç~klamak zorunlulu~unu hissenni~lerdir.
Ancak yerin içinde olup bitenlerle ilgili aç~klamalar~ n, daha çok simya
içinde ele al~nd~~~ n~~belirtmek gerekir. Bu konudaki erken tarihli bilgilere
daha çok mitolojik bilgiler içinde rastlamaktaym. Eski uygarl~klardan M~s~ r ve
Hint uygarl~~~ na ait mitolojilerde bu konuda bilgi bulunmaktad~ r. Daha sonralar~~ise, MÖ.III. yüzy~lda Zosimus'ta bu konuda aç~ klamalara rastlanmaktad~n Buradaki aç~klamalarda mineraller ve onlar~n nas~l meydana geldi~i ile
ilgili ve daha sonra da, uzun yüzy~llar kabul edilen bir teorinin geli~tirilmi~~
oldu~unu görüyoruz. Transm~ttasyon teorisi denen bu teoriye göre, bütün
metallerin özünde iki element vard~ r ve bu iki element, yani kükürt ve c~va
farkl~~ bas~ nç ve ~s~~alt~nda farkl~~metallefin olu~mas~n~~sa~lam~~t~r. O halde,
bütün metallerin temeli ayn~~elementlerden meydana gelmi~se, ~artlar~~yerine getirmek suretiyle bir metalden di~erini elde etmek mümkün olacakt~r
veya bir ba~ka ifade ile, bu iki elementi kullanarak, alt~ n veya gümü~~gibi
k~ymetli metallerin elde edilebilmeleri mümkün olacakt~ r.
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Bu görü~lerin ~slam dünyas~ndaki simya çal~~malar~ n~~da büyük ölçüde
etkiledi~ini söylemek mümkündür. Bunlardan biri de Cabir b. Hayyan'd~r
(VIII.yy.).
Simyan~n bu temel teorisi yada transmutasyon teorisi, daha sonra ~slam
dünyas~nda birçok bilim adam~~ taraf~ndan ele al~nm~~t~r. Bunlardan biri de
Razi'dir. Razi de Cabir b. Hayyan'~~destekleyerek, ayn~~teoriye dayanarak,
metallerin olu~umunu anlatmaktad~r.
XI. yüzy~rda ~slam dünyas~nda ya~am~~~olan ve daha çok bir hekim olarak ad yapm~~~olan ~bn Sina simya ve kimya ile ilgilenmi~tir. ~bn Sina'n~n
kimya ile ilgili iki makalesi vard~ r. Bu makalelerde o transmutasyon teorisinin do~rulu~unu sorgulamaktad~r 1 . Onun mineroloji konusunda kaleme
alm~~~oldu~u esere ise, bir ölçüde ~üphe ile bak~lm~~~ve daha çok da bu eser,
Aristo'ya mal edilmi~tir. Aristo'nun Meteorologica adl~~ eserinde mineraloji
konusunda bir eser yazaca~~n~~söylemesine dayanarak, eser ona mal edilmektedir. Ancak, eserde mevcut çe~idi özel adlar, onun Aristo'ya ait olanlayaca~~n~n bir delili olarak kar~~m~zda durmaktad~r.
Baz~lar~ na göre, bu eser, asl~ nda Yunanca'd~r, ancak daha sonra
Arapça'ya çevrilmi~tir. Bu iddiay~~ metindeki baz~~ özel terimler geçersiz
k~lmaktad~r.
Konuyla ilgili ara~t~ rma yapanlardan F. De May Latince metni inceleyerek, Mineralia'mn Aristo'nun metninin bir k~sm~n~~içerdi~ini iddia etmi~tir,
ve metni analiz ederek, Aristo'ya ait k~s~mlar ve ilave oldu~unu varsayd~~~~
parçalar aras~ndaki ba~~nuy~~ de~erlendirmeye çal~~m~~ur. Metindeki baz~~
parçalar~, örne~in aerolitleri ele ald~~~m~zda ve onlar~n ~ekillenmesini
de~erlendirdi~imizde, birçok ülkede benzeri aç~klamalar verildi~ini gözleriz,
demektedir. Bunlara örnek olarak da 'bütün Orta ça~~
boyunca, mannularm
kemiklerinin devlerin iskeletleri oldu~una' inan~lmas~n~~göstermi~tir. Ona
göre, zaman içinde baz~~~ablon bilgiler de~i~me gösterir. Dolay~s~yla, Aristo'nun görü~leri yüzy~llar boyu bu alana ruh vermi~tir.

t ~bn Sina'n~ n kimya ile ilgili iki k~sa risalesi bulunmaktad~r. Bunlardan birisi Risalett~~
Kimya , Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 1448, ss. 386b-382a ve di~eri k Ate~~taraf~ndan
tenkitli metin halinde Türkiyat Mecmuas~~c.10 (1953), ss. 45-47'de yay~ nlanan makalesidir. Bkz.
E. Kahya, ~bn Sina'n~n Kimya Çal~~malar~, Uluslararas~~~bn Sina Sempozyumu Bildirileri, (17-20
A~ustos 1983), Ankara 1984, s. 173-178.
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Konu ile ilgili bilgi verenlerden birisi de Hammer-Jensen'din Fosil ve
metal olu~umlanyla ilgilenen Jensen, Aristo'nun Meteorologica adl~~ eserinin
asl~nda dört kitaptan meydana geldi~ini; dördüncü kitab~ n da metal ve
ta~lar~n olu~umu ile ilgili oldu~unu söylemi~tin Eser, ona göre, ta~lar~n, metallerin ve fosillerin olu~umunun teorik bilgisini içerir'.
E~er Meteorlogica'n~n Latince nüshas~n~ n mahiyetini ele al~ p, incelersek, yaz~nada birden fazla yerde ~~~i~~erallerle ilgili bilgiye rastlar~z. F. H. Fobes'a göre, Aristo'nun Meteorologica's~ n~n iki niishas~~ vard~ r. 1. Vehis Versio: XII. yüzy~ lda kaleme al~nm~~t~ r. ~lk iki kitap muhtemelen IX. yüzy~ l
Arapça versiyonu üzerine kurulmu~tur. Bu Arapça kopya Ebu'l-Kerir el-Hasan b. Suvar ve Yahya b. Batrik adlar~yla ba~lanul~d~n Cremonal~~ Gerard
(1187) in~zas~ n~~ ta~~maktad~ r. Dördüncü kitapta genellikle Albertus Magnus
ve Vincent de Beuvais'ye kadar olan baz~~yazarlara da i~aret edilir. Nurcuberg'de bulunan yazma nüsl~ada ise Jourdain Henricus Aristippus'un ad~~
geçmektedir ki, bu ki~i MS. 1162'lerde ya~am~~~olup, Sicilya Kral~~ I. \fiiliam'~ n bakan~~olarak görev yapm~~t~ r.
Buradaki aç~ klamalardan da anla~~ld~~~~gibi, asl~nda mineraller üzerine
kaleme al~nm~~~olan eser üç kitaptan meydana gelmi~tir. Bu kitaplar Gerardus Lambus taraf~nda Latince'ye çevrilmi~tir. Dördüncü kitap Yunanca'dan
çevrilmi~tir, ancak eserin son üç k~sm~~Arapça'dan Latince'ye Alurdus Anglicus taraf~ ndan çevrilmi~tir.
Böylece anla~~lmaktad~ r ki, Mineralia, bu son üç k~sma ilavedir; yada bu
k~s~m farkl~~bir ki~i taraf~ndan çevrilmi~tir. Fobes konuya ili~kin olarak, Mediaval Versions of Aristotk's Meteorology3 adl~~ makalesinde 'eski çevirilerde
son k~s~m dördüncü kitapor. Bu k~s~m Aristo ya ait de~ildir. ~lk üç k~s~m A~-istoya aittir' de~nektedir. Bu al~ nt~~da göstermektedir ki, Mineralia Aristo'nun
eseri de~ildir. Ancak ~b~l Sina'ya ait olup olmad~~~~da sürekli olarak sorgulanrn~~~bir eserdir.
1330'da Margarita Preciosa 'bu eserin Aristo'ya ait oldu~unu kabul etInek bir fanteziden ibarettir' demektedir. Yakla~~ k alt~~yüzy~ l sonra Wly ise,
'her ne kadar çevirmen onun metnine en yak~n ~ekilde bize aktarm~~sa da,
biz metni ashndan incelemeliyiz' demektedir. `Konu çe~ ride kullan~lan terimler aç~s~ndan irdelendi~inde, kullan~m farkl~l~klar~~ortaya ç~kmaktad~r.
2

Das sogenannte IV. Buch der Meteorologie des Aristotles' Hermes L. 1915, ss. 113-136.
H. Fobes, Classic Philology, c. 10. Tem. 1915, s. 277-314

3 F.
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Örne~in Aristo meteor terimini metinde iyile~tirme ve nemli olan~n kurutulmas~~ve buharla~ma anlamlarmda kullanmaktad~r. Halbuki, dönü~üm~l
kabul etmedi~i için bu anlamda bir kullan~ma ~bn Sina 'da rastlanmaz. O,
mineralleri üçe ay~r~p incelemektedir. Onlar s~cak ve so~u~un ve de kuruluk
ve nemlili~in farkhl~~~ndan olu~maktad~r. S~cak ve so~u~un farkl~~etkileri
metallerin farkhla~masn~da önemli etkendir.'
Burada, yukar~daki aç~klamalardan da anla~~ld~~~~üzere, iki farkl~~ görü~le
kar~~~kar~~ya bulunmaktay~z.
Bu eser, yani Mineralia Aristo'nun eseridir.
Mineralia ~bn Sina'ya aittir.
Ancak ilginç noktalardan biri, eserde transmutasyon teorisi ayr~nt~lar~yla
anlat~lm~~t~r ve filozof ta~~~çok ayr~nt~l~~olarak verilmi~tir.
Ayr~ca, Hac~~Halife (Katip Çelebi) ~bn Sina'n~ n bu konudaki
görü~leriyle ilgili olarak, onun Kitab el-~ifa adl~~eserinde de baz~~ aç~klamalar
bulundu~unu ve orada simyay~~ret etti~ini belirtir.
Bu konuda, XIV. yüzy~l~n me~hur dü~ünürlerinden el-Cildani ( yakla~~k
1360) Durre'l-Maknun adl~~eserinde ~bn Sina'mn ~ifa adl~~eserinde simyan~n
varl~~~n~~ ret etti~ini kaydetmektedir. ~bn Sina ile ayn~~dönemde ya~am~~~ve
onunla bilimsel dü~ünce konusunda mektupla~m~~~olan Biruni ise, Kitab elAhyar adl~~eserinde' ~bn Sina simyan~n me~rudiyetini ret eder.' demektedir.
XIX. yüzy~lda, Avrupa'n~n me~hur kimyagerlerinden Bertholet kimyan~n
geçmi~iyle yak~ ndan ilgilenmi~~ve bu konuyla ilgili olarak, La Chimie au Moyen Age4 adl~~bir kitap yazm~~t~r. Simya çal~~malar~ n~~ de~erlendirirken, o,
~öyle der: 'Bu görü~ler Latince metinlerden elde edilen yorumlard~r. Onlar
da~, ta~~ve minerallerin olu~umlanyla ilgilenmi~ler ve hava ve suyun etkilerinden hareketle da~lar~n, ta~lar~n ve fosilleri]] olu~umunu aç~klamaya
çah~m~~lard~r'. Ancak burada o Mineralia'n~n bir de~erlendirmesini yapmaz;
onun Aristo'nun eseri olup olmad~~~~oldu~u konusundan da görü~~beyan
etmez.
Bertholet'nin La Chimie au Moyen Age adl~~eserinde Mineralia'n~n
kökeni ile ilgili belirlemesi ~öyledir: 'Bu Latince çe~~iriler ~bn Sina ad~~alt~nda
verilir, ve eserin ad~~A~icenna de Congeladona et Conglutinatone Lapidum4

c. 3. 5.225, Paris 1893
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'dur. Eserde sular taraf~ndan da~lar~n ve ta~lar~n nas~l olu~turuldu& ve fosilleri]] cevherleri hakk~nda bilgi vard~r. Ayr~ca, gök yüzünden dü~en ta~~sorusu
da vard~r. ~bn Sina'n~n ad~n~~ta~~ yan ve La Guerison (Kitab el-~ifa) diye adland~r~lan bir eser daha vard~r.'
Baz~~yazarlara göre, Mineroloji, asl~nda Aristo'nun bir eseri olmay~ p,
onun Meteorologica adl~~eserinden de yararlan~ lmak suretiyle haz~ rlanm~~~
bir risaledir. Bunun en aç~ k delili, benzeri görü~leri bizim ~bn Sina'n~ n el~ifa adl~~eserinde ve onun kimya ile ilgili olarak kaleme ald~~~~Kimya Risaksi'nde bulmam~zd~ r. Onun Aristo'dan yararlanm~~~olmas~~ son derecede
do~ald~ r. Bu kitap ya da eser, onun (~bn Sina) arkada~~~Cüzcani'nin Aristo'nun eserlerine ~erh yazmas~~iste~ine cevap olarak kaleme al~ nm~~t~r. Onun
belli formatta bir ~erh yazmak için yeterince vakti yoktu, bundan dolay~~ da,
k~ sa bir risale halinde basit bir aç~ klamayla yetinmi~ tir. Çünkü yazar~m~z, bu
s~ ralarda el-Kanun adl~~eserinin ilk kitab~ n~~yazm~~t~ r ve ondan sonra el-Kanun ve el-~ifa'nn yaz~lmas~ n~~birlikte yünitrnü~ tür. Bu dönemde, o Hemedan'
da ya~~ yordu ve bu bölgenin idarecisi Buveyl~ i prensi ~emsü'd-Devle idi
(öl.1021). O, bu idareciye vezir olarak görev yapmaktayd~ . ~e~nsü'd-Devle' nin ölmesinden sonra, ~bn Sina gizlice, Hemedan'~~terk etti. ~en~sü'd-Devle
o~lu Alaü'd-Devle Ebu Cafer Muhammed b. Du~manzar taraf~ ndan Isfahan'
da büyük bir sayg~yla kar~~land~ . Orada oturdu~u süre içinde ~ifa adl~~ kitab~n~~ tamamlad~. ~bn Ebi Useybia'ya göre, ~bn Sina, ~ifa'n~ n fizik k~sm~n~~
~emsü'd-Devle'nin ölümünden sonra (1021), fakat Isfahan'a gitmeden önce
(1023) tamamlad~.
Eserin Latince nüshas~~üç k~s~mdan meydana gelmi~tir:
de congelatione et congl~~ tinadone lapidum
de causa montium
de quatuor speciebus corporum mineralium
Bu k~s~ mlardan ilk ikisi tam yada özet halinde el-~ifa'n~n birinci ve ikinci
k~s~ mlar~ nda verilmi~tir. Üçüncü k~sm~~ ise dördüncü k~s~ mda verilmektedir.
Burada meteorolojik olgular Aristo anlay~~~~içinde aç~ klanmaktad~r. ~üphesiz
eserde önemli olan 1 ve 4. k~ s~mlar olup, e~er Aristo Meteologica'sma bir
dördüncü kitap ilave etmi~~olsayd~, burada ~bn Sina'n~n ele alm~~~oldu~u
konulan da de~erlendirmeye tabi tutacaku.
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Daha önce de ifade edilmi~~oldu~u gibi, Meteologica'nin ilk üç kitab~ ,
Arapça'dan Cremonal~~Gerard taraf~ndan çevrilmi~ tir. Onun dördüncü kitab~n~ n çevirisi ise Yunanca'dan Henricus Aristippus taraf~ndan yap~lm~~t~r.
Daha sonra eserin tamam~~Arapça'dan ~ ngiliz Alfred yada Saresheni Alfred
diye bilinen ki~i taraf~ ndan tekrar çevrilmi~ tir. Eserin ilk Latince çevirisi
muhtemelen XII. yüzy~ lda yap~ lm~~~olup, Mineralia Avicennae ad~n~~
ta~~maktad~ r. Ancak eser bir süre unutulmu~; pek üzerinde durul~nam~~ur.
Ancak Albertus Magnus bu çeviriden haberdard~r ve Roger Bacon da yine
çeviriyi bilmektedir. Ancak, eserin ~bn Sina'ya ait oldu~unu bilmemezlikten
geldi~i belirlenmektedir. Eseri Aristo'nun varsayd~~~~görülmektedir.
Alfred ayn~~zamanda Aristo'ya atfedilen De vegetalibus'u da çevirmi~tir
ve bu çeviride Hereford'lu Roger'e i~aret etmi~ tir. Lyon Thorndike'a göre,
ikincisi, yani Herefordlu Roger 1170-1180 tarihleri aras~nda ya~am~~~olup,
onun Alfred'le olan ili~ kisi daha geç tarihli olmal~d~ r.
De vegetalibus'un ~erhinde Alfred Liber de congelatis'ten söz etmektedir ki, bu eser Arapça'ya Meteorologica'n~n üç k~sm~ na ilave olarak
çevrilmi~tir. Hiç ~üphe yoktur ki, De congelatis ve Mineralia Avicenae ayn~~
eserdir. Bundan dolay~ , biz bu eserin çevirisinin XII. yüzy~ l~n sonlar~na
do~ru yap~ld~~~n~~söyleyebiliriz ve bu çeviri De vegetalibus'a öncülük
etmi~tir. Alfred, De Motu Cordis adl~~eserde ilk eserin Aristo'ya daha yak~n
oldu~unu ve bundan dolay~~da, ikincisinin daha geç tarihli olmas~~ gerekti~ini ifade etmi~tir. De Motu Cordis Alexander Necham'a atfedil~ni~tir.
O ise 1217'de ölmü~ tü. Bundan dolay~~ De vegetalibus'un De Motu Cordis'ten önce yaz~lm~~~olmas~~gerekir. Yakla~~ k 1200'ler bu sonuncu eserin yaz~l~§
tarihi olarak kabul edilmi~tir.
ilginçtir ki, Mineralia'run kökeni sorunu, yukar~ da da belirtilmi~~oldu~u
gibi, çok çabuk unutulmu~ tur. Böylece Albertus Magnus çevirinin ~bn Sina
taraf~ ndan kaleme al~nd~~~ n~~ bilirken, Roger Bacon bu noktada
mütereddittir. O, Breve Breviarum'unda Terra pura'da bu eseri Aristo'ya atfetmektedir.
Burada k~saca Mineralia'n~n de~erlendirmesini yapal~ m. Genel olarak
~slam Dünyas~ ndaki bilim adamlar~n~n görü~leri de~erlendirildi~inde,
görülür ki, hemen hepsinde simya konusunda baz~~ görü~ lere rastlamak
mümkündür. Bu dü~ ünürlerin hemen hepsi de metallerin alt~~ çe~it
oldu~unu ileri sürmü~ lerdir. Bunlar alt~n, gümü~, kur~un, demir, bak~ r ve
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kalayd~ r. Asl~nda simya ile ilgilenenler, bu alt~~ metale bir yedinci olarak
c~vay~~da dahil etmi~lerdir. Çünkü gökyüzündeki gezegenlere paralel olarak,
yeryüzünde de yedi metal vard~ r. Ara~t~ rmac~lar bu metallerin reaksiyonlar~n~~ ele alm~~~ve aralar~nda fark olup olmad~~~m tart~~m~~lard~r. Onlara
göre, bu metallerin saf olarak elde edilebilmesi için belli i~lemlerin yap~lmas~~
gerekir. Bu konuda ~slam dünyas~ ndaki ilklerden birisi Cabir b. Hayyan'd~ r.
Çe~itli eserlerinde de görüldü~ü gibi (örne~in S~rr~~ 'l-Esrar) o, uansinutasyon teorisini kabul etmi~~ve bu teoriye ba~l~~olarak birçok el-iksir reçetesi
vermi~ tir. Ona göre, burada en önemli nokta elementlerin özellikleridir; onlar~ n kuru, ya~~veya s~cak yada so~uk olmalar~~ve en önemlisi, i~lemlerde kullan~lan elementlerin miktarlar~n~~iyi belirlemek büyük önem ta~~ r. Çünkü,
belli maddeler, belli maddelerle birle~ir ve giren ve ç~ kan maddenin miktar~~
e~ittir.
Böylece Cabir, bir taraftan, yukar~da da belirtildi~i gibi, kimyasal
i~lemler s~ ras~nda, i~leme giren ve sonuç olarak elde edilen ürünlerin e~it
olmas~~gerekti~ini söyleyerek, Lavaoisier'den yakla~~k on yüzy~l önce maddenin sak~m~~prensibine ima ederken, di~er taraftan da, çal~~malar~nda denedi~i de~i~ik kimyasal i~lemler ve kendi buldu~u kimyasal aletlerle kimya
tekni~ine ve teknolojisine önemli katk~da bulunmu~tur. O, ayn~~zamanda bu
çal~~malar~~s~ras~nda element anlay~~~na yeni bir boyut kazand~ rm~~tur5 .
Yukar~da da belirtilmi~~oldu~u gibi, onun bu konudaki çal~~malar~, kaleme ald~~~~eserler yoluyla, hemen bütün ~slam dünyas~nda etkin olmu~tur;
daha sonra da Arapça'dan Latince'ye eserlerinin çevirileriyle XII. yüzy~ldan
sonra Avrupa'ya aktar~lm~~ur.
Cabir ve bu konuyla ilgilenen a~a~~~yukar~~ayn~~ dönemde ya~am~~~olan
Cafer b. Sad~ k gibi bilim adamlar~n~ n sayesinde simya çal~~malar~~ ~slam
dünyas~nda önemli bir ad~ m atm~~~ve bu çal~~malar daha sonra, ~slam
dünyas~nda Razi ba~ta olmak üzere, birçok bilim adam~n' ve çal~~malar~n~~
etkilemi~tir. Razi Kitab el-Esna A~riyat adl~~eserinde, Cabir gibi transmutasyon teorisini destekler nitelikte deneyler yaparken, bu deneyleri s~ ras~nda
çe~itli kimyasal i~lemler önermi~tir. Onunla Razi'yi kar~~la~urm~~~olan baz~~
kimya tarihçileri ~öyle demi~tir: `Cabir simyadan kimyaya, Razi, kimyadan
simyaya geçi~~yapm~~t~r'.

5 Bkz.

E. Kahya, Cabir bi Hayali. Ankara 1998.
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Yine ~slam dünyas~ nda daha farkl~~ alanlardan ki~iler de simya ile ilgilenmi~ lerdir. Bunlardan biri de, daha çok felsefesiyle ad yapm~~~olan me~hur
Türk dü~ ünür Ebu Nasr Farabi, metallerin de~i~ip, birbirine dönü~ebilece~i
görü~ünü (transmutasyon) kabul etmektedir. Metaller, do~al ~artlar alt~nda,
tesadüflere dayal~~ olarak te~ ekkül ederler, ancak belli i~lemlerle onlar
safla~t~r~l~ rlar ve de biri di~erine dönü~ türülebilir. Ona göre, simya bir sanatt~r ve de uygulanmas~~kolay bir sanatt~ r. Bu konuyla ilgilenenlerden birisi
de, daha çok tarihçi diye bilinen ~bn Haldun'dur.
Farabi'nin ölümünden yakla~~ k yar~ m yüzy~l y~l sonra ya~am~~~olan
me~hur Türk alimi ~ bn Sina ise, ondan çok farkl~~ olarak metallerin
de~i~ebilece~i görü~ ünü ret etmektedir. Ona göre, metaller farkl~~ karakterlere sahiptir. Dolay~s~ yla, her biri di~erinden farkl~d~ r. Her ne kadar o da
simyay~~bir sanat olarak kabul ediyorsa da, de~erlendirmesi güç bir sanat olarak betimlemektedir. Çünkü Allah, ona göre, her ~eyi birbirinden farkl~~yaratm~~ t~ r. Onlar~ n belli kimyasal i~ lemlerle bir birine dönü~türülmesi
mümkün de~ildir. Çünkü, onlar~n aras~ ndaki fark temel farkl~l~ kt~r. Bu durumda dönii~meleri nas~ l mümkün olabilir? ~bn Sina'n~n bu görü~leri- ki biz
bunlar~~ onun Kimya Risalesi'nde de görüldü~ü ~ekliyle-Mineralia adl~~eserinde de bulmaktarz.
Cabir gibi, ~slam Dünyas~nda ya~am~~~olan ve simyaya özel ilgi duyanlardan biri de, Iraki'dir. ve Iraki Nihayet el-Talal adl~~eserlerinde simya konusundaki çal~~malar~ n~~verir ve metallerin birbirine dönü~ümleriyle ilgili
çe~ itli reçeteler sunar. Iraki çal~~malar~ n~~verirken, ~bn Sina'ya da de~inmi~~
ve `Kitab el- ~lm Mukteseb fi Ziraat el-Zeheb adl~~eserinde, ~bn Sina'n~ n bir
metalin di~erine dönü~emeyece~ini ~ u benzetme ile anlatt~~~ n~~ ifade
etmi~tir: 'Nas~ l ki hayvanlar aleminde bir at köpe~e dönü~emez ise, bir ku~~
ata dönü~emez ise; bu dön ü~ümler imkans~ z ise, her birinin ayr~~gen usu
varsa, metallerin de farkl~~çe~itleri vard~ r ve biri di~erine dön ü~türülemez.
Ancak yap~lan deneylerde, beyaz, gümü~~rengi ya da alt~n gibi renkte boyalar
elde edilebilir. Bunlardan beyaz, gümü~~renkte olan boyay~~arsenilde elde
etmek mümkündür. K~rm~z~, alt~n gibi olan~~ise, amonyak ve tuz ruhu ile
elde edebiliriz.'
~bn Sina sadece Mineralia's~nda, de~il, ~ifa's~ nda da belli ölçüde simya
bilgisi vermektedir. Ancak ikisi aras~ ndaki en önemli fark birincide, daha çok
simyagerlere adeta bir cevap niteli~i ta~~mas~~ve özellikle transmutasyon teorisine ili~ kin deneyler ve bu teorinin ne kadar do~ru olabilece~inin sorgu-
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lanmas~~ konusunda yo~unla~ m~~ ken, ikincisinde, yani ~ifa's~n~ n bir
k~sm~nda, daha çok günümüz bilgisi ile jeoloji diyebilece~imiz, da~lar, ta~lar,
kayalar gibi olu~umlar ve bunlar~n yap~sal özelliklerine yer vermektedir. Bu
arada onlar~n kimyasal yap~lar~na da de~inmektedir.
Baz~~ bilim tarihçilerine göre, ~bn Sina, ~ifa's~n~~muhtemelen ileri
ya~lar~nda kaleme alm~~t~ r, çünkü daha genç ya~larda simya konusunda
müstakil bir eser kaleme almak istemi~, ancak bu mümkün olamarn~~t~r. Yine
baz~~yazarlara göre, ~bn Sina genç ya~lar~nda simyaya itibar etmi~~ve bu konuyu destekler nitelikte yaz~lar yazm~~t~r. Ancak bu son iddiay~~ do~rular nitelikte pek de bilgi bulundu~unu söylemek mümkün de~ildir. Bu konu ile
yorum getirenlerin muhtemelen ~bn Sina'n~n Kimya Risalesi ad~yla kaleme ald~~~~iki risaleyi görmedikleri; onun hakk~nda bilgi sahibi olmad~ klar~~
kabul edilebilir.
~bn Sina Mineralia adl~~eserinde minerallerin karakteri hakk~nda bilgi
verirken, özellikle de simyagerleri ve onlar~ n transmutasyonla ilgili
te~ebbüslerini anlat~ rken, simyagerlerin bu teoriyi kullanarak alt~n yap~na
te~ebbüslerini tenkit etmi~tir. ~bn Sina'n~n kimya ile ilgili aç~klamalar~~ Kitab
e/-~ifa'dan al~narak a~a~~da verilmi~tir.
~bn Sina bu eserinde (Kitab el-~ifa) birçok felsefi terim kullanm~~nr.
Bunlar aras~nda cevher (töz), de~er (genellikle özellik yada kalite anlam~nda
kullan~ lm~~t~ r) ve unsur terimleri de bulunmaktad~r. Bu terimler genellikle
simyada kullan~lan terimlerdir. Bundan dolay~d~ r ki, burada tan~mlar~n tam
anlam~~anla~~lamad~~~ nda, ~bn Sina'n~n Kitab el-Hudud adl~~eserinden yararlan~labilece~i söylenir. Bu Tan~mlamalar Kitab~~ diyebilece~imiz eser de çok
ilginçtir". Bu eserin büyük bir k~sm~~Andreas Alpagus (öl.1520) taraf~ndan
Latince'ye çevrilmi~tir. Burada ~bn Sina'n~ n ba~ka eserlerinin de çevirisi bulunmaktad~r.
Arapça metinlere bakacak olursak, ~ifa'n~n7 ilk 9 fenni Avrupa'da Londra'da 1887'de Margoliouth taraf~ndan onun Analecta Orientalia ad Poeticum Aristotelem adl~~eserinde yay~nlanm~~t~r. ~ifan~n ikinci ve dördüncü kitaplar~~ise fizik ve metaf~zikle ilgili olan kitaplard~ r ki, Tahran'da 1885'te
Bu eserin Indian Office Kütüphanesi MS Lath 771'de bir nüshas~~vard~r.
British Museum Or 2873'te ve Bodlain Kütüphanesi Oxford Poc. 116.'da birer
nüshas~~bulunmaktad~r; ayr~ca onun yazma nüshalarlyla ilgili Brockelmann'~ n Geschichte der
Ara bische der Literatur'ünde k~sa bir aç~klama vard~r.
6

7 ~ifa 'n~n
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ta~bask~~olarak yay~nlanm~~ t~ r. ~kinci kitab~ n ilk k~sm~~ise A~a Cemaleddin
Keyvansarayi ve dördüncü ve di~er kitaplar~~ ise Molla Sadra taraf~ ndan
yay~ nlanm~~t~r. Onun XVI. yüzy~lda birçok Latince nüshas~~ mevcut olup,
bunlardan birisi Venedik 1508'de bas~ lm~~~oland~ r. Indian Office
kütüphanesindeki ~ifa 3 kitap halindedir ve 1737-1743 tarihleri aras~nda Seyid Muhamed Hüseyni'nin emriyle kaleme al~ nm~~t~ r.
Bu kitab~ n pek de iyi olmayan Latince bir metni ~ngiliz Alfred'e aittir.
Bu metin baz~~ yanl~~~anla~~lmalara sebep olacak kadar noksan ve kusurludur.
Bundan dolay~~da ondan kesin bir sonuç elde etmek pek mümkün de~ildir.
Dolay~s~yla, metni Arapça niishas~ndan takip etmek ve incelemek daha
do~ru olacakt~r'.
~bn Sina'n~n burada verdi~i bilgiler aras~ nda ilginç baz~~ noktalar~~
de~erlendirdim. Bunlardan birisi meteorlarla ilgili oland~ r. Bunlardan birisi
daha çok demir yap~s~ nda iken, bir di~eri daha çok ta~~özelli~i
göstermektedir, der. Tarihi süreç içinde de~erlendirdi~imizde, konuyla ilgili
ilk bilgilerin XV. yüzy~lda verildi~ini görüyoruz. 1492'de Elsass'da Ensisheim'a 10 Kas~m'da yakla~~ k 130 kilogram a~~rl~~~ nda bir meteor dü~mü~tür.
Genellikle ~neteorlar~n dü~ü~ü gök gürültüleriyle ba~lant~l~~olarak ele al~ n~p,
aç~ klanm~~t~ r. Avrupa'ya dü~en en büyük meteor olarak, Macaristan'~n K~~iyahinya ~ehrine 1866 y~l~ nda dü~en ve a~~rl~~~~yakla~~ k 220 kilogram oland~ r.
Avrupa'n~ n de~i~ik yerlerine daha küçük boyutta birçok meteor dü~mü~tür,
ancak bunlar birkaç cm. büyüklü~ünde olup, pek dikkati çekmemi~tir.
Ilginçtir ki, ~bn Sina, ~ifa adl~~ eserinde, yakla~~ k 4 yüzy~l kadar önce, 15 Ekim
1002 tarihindeki muazzam bir meteorun dü~tü~ünden söz etmektedir.
Çin uygarl~~~ nda ise, MS. 960 ile 1275 aras~ndaki Çin kay~ tlar~ nda
yakla~~ k 149 meteor kayd~~ bulunmaktad~ r. Ancak daha ayr~ nt~ l~~ anlaulanlardan birisi, daha geç tarihlere rastlamaktad~r. MS. 1664'de ChihPhing idaresinde iken dü~en bir meteoru ~öyle anlatmaktad~ rlar: 'ate~li bir
y~ld~z (meteor) güney do~u t~ fk~~nda görüldü. Bir anda y~ld~z güney bat~~t~ fkuna do~ru hareket etme~e ba~lad~~ve büyük bir gürültü koptu, ve sonra,
daha büyük gürültüyle Hsit~~ ailesinin bahçesine dü~tü. Ate~li cismin dü~tü~ü
yer yand~~ve orada büyük bir çukur aç~ld~. Gök cismi uzun zaman par-

8 Latince çeviri nüshalar~ ndan birisi Trinity College Cambridge MS 1400'da
bulunmaktad~r. Yine ayn~~kütüphanede MS 1122 numarada bir ba~ka n~lshas~~ daha
bulunmaktad~r. Ayr~ca eserin Bologna N'e Lyon'da da birer Mishalar~~bulunmaktad~r.
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lakl~~n~~~korc~ du. Ancak parlakh~n~~~kaybetti~i zaman bile hala çok s~cakt~.
Gök cismi (meteor) kaz~larak bulundu~u yerden ç~kar~ld~~n~ da yumruk
büyüklü~ünde ve rengi k~rm~z~~idi. Vali Cheng Sheng onu Chin Shen mabedine gönderdi. Böylece orada herkes onu görebildi.'
~bn Sina da~lar~ n olu~mas~ n~ , bugünkü jeoloji terimleriyle ifade edecek
olursak, a~~nma ve ta~mmayla aç~ klamaktad~ r. Ona göre, zaman içinde sular~ n etkisi ile da~lardan kopan parçalar y~~~larak, birikir ve yeni tepe ve
kayaçlarm olu~mas~ n~~sa~lar, diyen ~bn Sina'n~n bu görü~lerinin benzerini
daha önce Colophonlu Xenophanes'te görmek mümkündür. O, suyun yer
yer toprakla kar~~mas~yla, topra~~n çözüldü~ünii ve bunun en iyi delilinin de
da~lar~ n tepelerinde, suda ya~ayan hayvanlar~n kabuklarm~ n bulunmas~~
oldu~unu söyler. Örnek olarak da Siracusa'y~~ verir9. Ancak ~bn Sina'da
görülen aynnt~y~~onda bulmak mümkün de~ildir.
Daha sonra XIII. yüzy~ lda Albertus Magnus (1205-1280) ~bn Sina'n~n aksine, da~lar~ n olu~umu ile ilgili olarak, volkanlar~n etkin oldu~unu iddia
etmi~tir. Volkanlar patlamalanyla yeryüzü ~ekillerinin olu~mas~ nda etkindirler. Di~er taraftan Ristoro d'Arezzo ise, Dünyan~n Kompozisyon~~~ diye adland~ rd~~~~eserde, yerin olu~umunu 4 unsur teorisi ile aç~ klar ve 4 unsurun
her birinin içten d~~a do~ru s~ ralanm~~~tabakalar ~eklinde, yeri
yap~land~rd~~~ n~~iddia ederl".
XV. yüzy~l~ n önemli dü~ünür ve sanatkarlarmdan Leonardo da Vinci de,
~bn Sina gibi, yeryüzündeki olu~umlar~ n sular~n hareketleriyle ba~~nt~l~~
oldu~unu iddia etmi~tir. O diyor ki: a~ikard~r ki, da~lar~n ço~u kökenlerini
sulara borçludur.' Onun bu aç~klamalar~ na dayanarak, Adams erozyonla ile
ilgili ilk aç~ klamalar~n ona ait oldu~unu iddia etmi~se de, a~a~~da verilecek
metinden de anla~~laca~~~gibi, bu konuda öncelik ~bn Sina'ya aittir. Daha
sonra bu konuda ba~ka bilim adamlar~~ taraf~ ndan çe~itli aç~ klamalar
yap~ lm~~t~r. Onlar aras~ nda en tatminkar olanlar~ ndan biri de, Fallopius'a aittir. 0,1557'de erozyonla ve da~lar~n olu~umu ile ilgili aç~ klamas~ nda, Güne~~
ve ya~murla= yerin tabakalar~ n~ n olu~umunda etkin oldu~unu iddia ediyor
ve bu konuda ön bilgileri de, Aristo'nun Meteorologica adl~~ eserine da-

9 Frank Dawson Adams, The Birth and Development of tl~ e Geological Sciences,
Newyork, 1938, .5.10-12.
1° Ibid., s.335-339.
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yand~rd~~~ n~~söylüyor", ancak biz biliyoruz ki, onun söz konusu etti~i kitap,
~bn Sina'n~n Minerologia adl~~eser olmal~d~ r.
Fallopius'un eserinde de buldu~umuz gibi, ~bn Sina'n~ n metnindeki
aç~klamalar~~geni~~bir ~ekilde yorumlarsak, ~öyle bir sonuç elde edebiliyoruz:
tortu niteli~inde tabakalardan olu~mu~~kayaçlar yerin kuru topra~~n~ n daha
büyük parçalar~ndan meydana gelmi~tir, ve onlar denizin k~rlann~ n dibinden bilinmeyen bir yerlere do~ru giderler. Onlar büyük kütleler halinde mineral içerirler; yerin üstüne do~ru onlar~n olu~umunu izlemek mümkündür.
Bunlar~ n belli ba~l~~üç tipi vard~r:
En büyük k~sm~~daha önce mevcut kayaçlann parçalanmas~ ndan meydana gelmi~~olanlar. Bunlar~n parçac~klar~~kum, çamur, çak~l, yuvarlak küçük
ta~lardan meydana gelmi~tir. Bu malzeme gev~ek bir ~ekilde bir araya
gelmi~tir; zamanla kat~~bir ta~a dönü~ür.
Bu gruptakiler suyun içindeki eriyiklerin kimyasal olarak
çökelmesinden ve birikmesinden meydana gelmi~tir. Bunlara en güzel örnek
kalker yap~lard~ r. Bunlar baz~~bölgelerdeki tuz ve alç~~yataklar~ n~~meydana
getirirler. ~ç denizlerin yataklar~ ndaki yüzlerce metre kal~nl~~~ndaki birikmi~~
tuz katmanlar~~ bunlara örnektir.
Tortul olu~umlarm en önemlilerinden birisi de bitki ve hayvanlar~n
kal~nt~lar~ndan meydana gelmi~tir. Tortul kayaçlar~n pek ço~u deniz alt~nda
bulunur. Zaman içinde bunlar ortaya ç~kar~lm~~t~r. Bunlar~n olu~umuna tabakala~ma denir. Tabakala~mam~~~serilerin aksine bir yap~~gösterirler. Onlar
co~rafik geli~imin kartland~r; yeryüzünde neler olup bitti~ini anlamam~z~~
sa~larlar. Sadece jeolojik olu~umlarla ilgili bilgi vermezler, olu~tuklan zamanlarda ne gibi hayvan ve bitkilerin ya~ad~~~~hakk~ nda da bilgi sahibi olmam~z~~sa~larlar.
~bn Sina, Minerologia adl~~eserinde fosillerden söz etmektedir. Bilindi~i
gibi, fosil sözcü~ü Latince olup, topraktan kaz~larak ç~kar~lm~~~anlam~na
gelmektedir. ~lk kullan~l~~~ nda, topraktan ç~kan her ~ey için söylenmi~se de,
zaman içinde daha özel bir anlam ta~~m~§ ve daha çok bitki ve hayvan
kal~ nt~lar~~için kullan~lm~~t~r. ~bn Sina, fosillerle ilgili olarak, a~a~~da verilecek olan metinde de görülece~i gibi, da~lar~n olu~umuyla ilgili aç~klamas~n~~
verirken, 'birçok ta~lar larddiklarmda, içlerinde deniz hayvanlar~n~» kabuk11 Ibid.,

s.344.
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lar~~vard~r' demektedir. Halbuki, genellikle Avrupa'da bu konudaki bilgilerin
Rönesans dönemine rastlad~k' ve Leonardo da Vinci, Palissy, Fracastora,
Cesalpinus gibi bilim adamlar~~taraf~ndan söz konusu edildi~i belirlenmektedir. Onlardan sonra ise, Hook, Vallisnieri ve Guttard bu konuda bilgi vermektedir. Ancak bu konuda günümüze en yak~n aç~klamalar~~yapan mukayeseli anatominin kurucusu olarak kabul edilen George Cuvier olmu~tur.
~bn Sina'n~n ~ifa'sm~n mineroloji ile ilgili k~sm~n~n de~erlendirmesini
yapacak olursak, konuyla ilgili olarak ilk ara~t~rmalar, daha önce de söz
edildi~i gibi, daha çok minerallerin olu~umu ile ilgili idi. Konuyla ilgili ilk
önemli bilginin Cabir b. Hayan taraf~ndan verildi~i söylenebilir. O metallerin olu~umunu aç~klarken onlar~n iki k~sm~~oldu~unu iddia etmi~tir. Bunlardan bir k~s~m topraks~-dumans~~karakterdedir ve di~eri sulu buhar verir.
Topra~~n kanallar~ndaki bu olu~umlar~n yo~unlu~u sonucu kükürt ve c~va
olu~ur; kükürt ve c~va birle~erek metali meydana getirin
~bn Sina'dan k~sa bir süre sonra ya~am~~~olan Ebu'l-Kas~m Iraki ise Kitab
el-Mukteseb'de mineralleri olu~turan nemlilik ve kurulu~un su buhar~~ve
topraks~~dumandan ba~ka bir ~ey olmad~~~n~~söylemi~tin E~er onlar uygun
oranda birle~tirilirse, metalleri meydana getirir. E~er kuruluk, yani duman
gere~inden fazla ise, o zaman meydana gelen ta~lar magnezyum, tutias ve ak
pirit (demir sülfit) nevinden parlak ta.~ lard~n E~er nemli ise, yani buhar
~eklindeki cevher daha fazla ise c~va meydana gelir; ba~ka bir ~eyin meydana
gelmesi söz konusu de~ildir.
~bn Sina metalleri incelerken, özellikle tuzlar ve onlar~n terkipleri
üzerinde durmu~tur. Bunlardan vitrioller (zaç ya~~, göz ta~~) ise onun
özellikle üzerinde durdu~u tuzlardand~r.
Konuyla ilgili olarak, Cilaki'nin Kitab el-Burhan fi Esrar ~lm el-Mizan
adl~~kitab~ndaki aç~klama k~saca ~öyle verilebilir: Yedi çe~it vitriol (göz ta~~,
zaç ya~~) vard~r; sar~, ye~il, k~rm~z~, kalkatar, kalkand, kalkadis ve ~erira. Onlar~n hepsi do~al olarak meydana gelmi~~minerallerdir. Onlar~n herhangi birinden di~erleri haz~rlanabilir. Kalkadis beyaz vitrioldür; kalkand sar~~olup,
ye~il ve siyah gölgeleri vard~r; kalkatar ise sar~d~r; alt~ndan gözler gibi parlar.
Dioscorides ve Galen kalkanu vitriol içinde zikretmemi~tir. Sadece kalkandisi
zikretmi~lerdir. Ona Yunanca kalkantos demektedirler. Onlar~n yaz~l~~~ndan
kalkandis oldu~u anla~~lmaktad~r. ~bn Culcul (~spanyol heki~n 976-1009)
kalkand ve kalkandisin ayn~~oldu~unu söylemektedir. Galen ve Dioscorides
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diyor ki, ~ahira ye~il vitrioldûr ve ~bn Sina ayn~~~eyi söylemektedir. Iraki ona
vitriol der. Ebu Cafer Muhammed b. Ahmed b. Seyyid el-Kaf~kam, basit
ilaçlarla ilgili (Basit ilaçlar Hakk~nda) eserinin dokuzuncu k~s~mda
K~br~s'taki vitriol ~naddesinden söz eder. Dioscorides ise, `kalkant~n en genel
tipi lacivert renklidir (lalpis lazt~li); o, sert bir yap~ya sahiptir, a~~rd~r, saft~r,
ternizdif
El-Cildaki vitriollerin, içindeki topraks~~maddelerden temizlemek için
kaynat~ld~~~n~~ ve kristalle~tirildi~ini, söyler. Metalik bir cevherden bir
de~erin (özelli~in) kald~r~lmas~ndan sonra çökeldi~i görülür. Genel olarak,
kalkatar~n (bak~r renkte olan~na kalkatar denir) kolayca ufaland~~~~kabul
edilir. Iine bu görü~e göre, vitriolün en iyisi K~br~s'tan gelendir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, çe~itli terkipler aras~nda, ~bn Sina'da da
görüldü~ü gibi, vitrioller, kimya ile ilgilenenlerin ayr~cal~kl~~olarak dikkatini
çekmi~tir.
K~TAB-I ~~FA'DAK~~M~NERALLERLE ~LG~L~~KISIM12
Yarhgayan ve Ba~~~layan Allah'~n Ad~yla,
F~zi~in Be~inci Konusu: Fiziki') bu konusu meteoroloji ilgili iki bahisten
meydana gelmektedir. Bu konu, mineraller gibi, meteorolojik fenomenlerin
olu~umunun ikinci dereceden sebeplerini verir.
Birinci Bahis: Yer üzerinde vukuu bulan ~eyler haklundad~r.
K~s~ m 1 Da~lar Hakk~nda
Biz da~lar~n ~ekillenmesinin ~artlar~n~~ve bu konuda bilmemiz gereken
görü~leri ele alarak ba~layacak-1z. ~lk konu ta~~n ~ekillenme ~artland~r; ikincisi
kütle halinde veya say~s~z büyüklükte ta~lar~ n formasyon ~artland~r;
üçüncüsü, yarlann ve yüksekliklerin ~ekillenme ~artla~-~d~r.
Biz diyoruz ki, birçok yerde, saf toprak ta~la~maz, çünkü kurulu~un
topra~a hakim olmas~~(bask~n olmas~) ona mütecanislik yada onun uyumlu
olmas~n~~sa~lamaz, ancak daha çok lur~lganl~k özelli~i verir. Genelde, ta~~iki
yolla olu~ur:
a. çamuru') sertle~mesi ile;
12 Holmyard (ed..), Alicennae de Congeladone et Conglutione Lapidum, being Secdon of
the Kitab al-Shifa (Natural Science in Islam, c.60), Paris, 1927. s. 147-223.
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b. sular~n yo~unla~mas~~ve kaula~mas~~ ile.
Birçok ta~, asl~nda, bir cevherden meydana gelir ve bu cevherde toprak
hakimdir, ve onlar~n ço~u alu~kanl~~~n hakim oldu~u bir cevherden ortaya
ç~kar. Ekseriya, çamur kurur ve ilkin ta~~ve çamur aras~nda bir form kazan~r,
yani yumu~ak ta~~olur, ve sonra, özel ta~~formu kazan~r. Genellikle, ta~a
dönü~me~e uygun olan çamur, tortula~abilir niteliktedir, çünkü e~er böyle
olmazsa, ta~la~madan önce ufalanabilir. Çocuklu~umda Ceyhun k~y~lar~nda
insanlar~n ba~~n~~y~kamak üzere kulland~klar~~çamuru gördüm. Bu çamurun
zaman içinde yava~~yava~~ta~la~u~m~~gözledim. Bu süre yakla~~k 23 y~l idi.
Ta~lar iki yolla akar suda ~ekillen~nekteydi:
ak~~~~ s~ras~nda damla damla dü~erken suyun donmas~ , buz gibi
kat~la~mas~;
akt~~~~yol boyunca, yata~~n~n yüzeyinde bulunan baz~~nesnelerin birikmesi, bir araya toplanmas~~ve onlar~n ta~la~mas~~ ile.
Akan su belli bir nokta üzerine damlarken, ta~la~~r yada renkli küçük
ta~lar meydana getirir. Damlayan su görülür ki, normal olarak donmaz,
kaula~maz fakat, kanal~~yalunlanndaki ta~~gibi zemin üzerinde dü~tü~ünde
derhal ta~la~~r. Bundan dolay~~biliyoruz ki, o zeminde s~v~y~~kaula~ur~p,
ta~la~uran bir özellik (de~er) olmas~~gerekir. Böylece, ta~~n olu~um temelleri
ya yumu~ak çamurlu bir cevherdir yada onun sahip oldu~u yo~unluk veya
alu~kanl~kur. ~kinci neyin yo~unla~mas~~bir mineralle~me yada mineral
olu~umu, kat~la~ma özelli~i vas~tas~yla olmu~~olabilir veya toprak olma
özelli~i tuzun çökelmesindekine benzer ~ekilde, onda hakim olmu~~olmal~d~r, yani toprak olma özelli~i onun sahip oldu~u özel de~er sebebiyle,
onda hakim durumdad~r ve bu durum onun miktar~~ile ilintili de~ildir. E~er
gerçekten toprak olma niteli~i tuz olma niteli~iyle ayn~~ de~ilse, farkl~~ ise,
yine de, her ikisinin de ~s~~dolay~s~yla yo~unla~~p, tortula~mas~~birbirine benzer olmal~d~r, yada belki özellikleri ayn~~de~ildir, ancak bizce bilinmeyen bir
de~er; bir özellik söz konusudur.
K~sacas~ , o suyun do~as~nda vard~ r, bildi~iniz gibi (burada baz~~
nüshalarda gösterdi~im gibi den~nektedir), suyun do~as~~topraks~~ de~erin
(özelli~in) hakimiyetiyle topra~a dönü~ür; yine bildi~in gibi, topra~~n
do~as~nda ondaki hakim alu~kanl~k dolay~s~yla, suya dönü~me özelli~i vard~r.
Bu ba~lant~da kendi sanatkarane tertipleri aras~nda yollar~n~~kaybetmi~~olan
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bu halk taraf~ndan kullan~lan bir cevher vard~ r; önemsediklerinden ona
bakire sütii'13 ad~~vermi~lerdir. Bu, çok kat~~bir maddeye dönü~en iki sudan"
meydana gelmi~tir. Bu, benim daha önce söz etmi~~oldu~um hakikate i~aret
etmektedir. Onlar, bu hükümlerin gerçekli~ini gösteren s~v~ la~ma ve
p~hula~ma ile ilgili yararland~klar~~birçok ~eyi içerirler.
Ta~lar, güne~te yo~unla~~p, sertle~erek yada topra~~n kararl~l~ k niteli~i
ile s~v~l~~~n, alu~kanl~~~n yo~unlu~unun artmas~yla veya ~s~~ile olu~an bir sebepten dolay~~ olu~ur. E~er hayvanlar~n ve bitkilerin ta~la~mas~~ile ilgili
söylenenler do~ru ise, bu fenomenin sebebi, belli ta~~~eklindeki noktalarda
ortaya ç~kan veya aniden bir deprem sars~nt~& ve yerle~meden kaynaklanan
ve ne olursa olsun, ta~la~t~ran güçlü bir mineralle~me veya ta~la~ma
özelli~idir. Asl~nda, bitki ve hayvanlar~ n ta~la~mas~~sular~n dönü~mesinden
daha ola~an üstü de~ildir.
E~er bile~iklerin üzerinde bir tek elementin özellikleri hakim olursa,
bile~iklerin bir tek basit elemente dönü~mesi olanak d~~~~de~ildir, çünkü,
elementlerin her biri o elemente dönü~ebilir. Bundan dolay~, tuz içine
dü~en herhangi bir ~ey tuza dönü~ür; ate~in içine dü~en objelerin ate~e
dönü~tü~ü gibi. Dönü~ümün yava~ça yada yumu~ak bir ~ekilde olmas~~
özelliklerin gücüne ba~l~d~ r; e~er onlar sert, ~iddetli ise, de~i~im yada
dönü~üm k~sa zamanda olur. Arabistan'da bir volkanik k~s~m vard~r. Bu kara
parças~n~n üzerinde ya~ayan canl~lar ve de nesneler dönü~üm gösterdiler,
ancak kendi renklerini korudular. Ben kendim, yuvarlak, pi~mi~~bir ekmek
gördüm; üzerinde ~s~r~k izi vard~; ta~la~m~~u, ancak hala kendi rengini koruyordu; bir taraf~nda da, firm~n b~ rakt~~~~izleri görmek mümkündü. Onu, Horasan'~n bir ~ehri olan Cacarm (Latince'si Lugeam?) (bugün ~ran'da bir yer)
yak~ nlar~nda bir yer üzerine at~lm~~~olarak buldum. Bu nesnelerden s~k s~k
söz konusu edildi~inde garip gibi görünebilir; ancak, onlar~n do~al sebepleri
asl~nda aç~k seçiktir ve gayet iyi bilinir.
Ta~lar~n baz~~nevileri ate~in yanmas~~s~ras~nda olu~ur ve s~k s~k demir nevinden ve ta~~nevinden cisimler, gök gürültüsü s~ras~nda, so~ukluk ve bu gök
gürültüsü bitiminde ate~in talep etti~i kurulu~un ar~zi nitelikleri sebebiyle
13 Lac virginis birçok simya literatüründe söz konusu edilmi~tir. Buna aqua lac virginum
dicta ad~~da verilir. Bkz. Diodori Euchyontis de Polychmia libri q~~atuar. Basel 1567, s. 47.
11
~bn Sina burada iki su derken muhtemelen iki suldan söz etmekte olup, bunlar da
kur~un asetat ve potasyum karbonatur. Bu solüsyondan daha önce Cabir b. Hayat~~söz etmi~tir.
Kitab el-Ha yas el-Kebir adl~~eserde bu olgu ile ilgili bilgi vard~r.
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olu~ur. Türk illerinde (Latince nüshada ~ran denmektedir) gök gürültüsü ve
~~~ma ile ba~~~ok ~eklinde bak~rs~~cisimler tepesi dönük olarak dü~tü. Benzeri
bir cisim Cil ve Daylam'a (~ran'~n güney bat~s~nda; Hazar Denizi k~y~lar~nda
iki yerle~im yeri) dü~tü, ve dü~tü~ünde topra~a sapland~. Bütün bu cevherler
bak~r nevindendi ve kuru idi. Ben bizzat onlar~~Harezm'de gördüm. Bu neviden cismin ba~~k~sm~~biraz zor olu~ur, fakat kolayca erimeyecektir; gri bir
duman uzun zaman ç~kmaya devam eder ve kül cevheri olu~ana kadar da bu
duman devam eder.
Zaman~m~zda Cüzcadda (Horasan'da Herat'da bir ~ehir) vukuu bulan
bir olay, ola~an üstü bir delil olarak onun gerçekli~-ini kabul etmeme sebep
oldu. Demir içeren bir cisim, ki yakla~~k 150 man a~~rl~~~ nda idi, gök
yüzünden dü~tü, yere çak~ld~~ve sonra duvara vurulan yuvarlak bir top veya
onun iki misli büyüklükte küre ~eklinde bir cisim adeta yere çak~ld~, ve sonra
tekrar bir iki defa top gibi yuvarlan~ p, tekrar yere gömüldü. ~nsanlar muazzam, korkunç bir ses duydular ve ara~t~rd~klar~ nda [top gibi] ~eyi buldular ve
onu Cüzcan Valisine götürdüler. O, o dönemde Horasan Sultan~~olan Emir
Yemin el-Devle ve Emin Mila Ebu'l-Kas~m Mahmud b. Sabahtekin el-Muzaffer el-Muttalib'e bu olay~~bildirdi ve o da bu objeyi yada ondan bir parçay~~
kendisine göndermesini emretti. Onun a~~rl~~~ ndan dolay~~ kald~ r~ p,
göndermek zor oldu~undan insanlar ondan bir parça k~rmaya çal~~t~lar, fakat bu çok zordu; onu matkap ve baz~~aletlerle parçalamaya çal~~t~lar. Uzun
bir süre sonra, bir parça koparmay~~ba~ard~lar ve ondan bir k~l~ç yap~lmas~n~~
emreden Sultan'a gönderdiler, fakat bu çok zor oldu. Bu cevherin bir birine
adeta uyla~m~~; geçmi~~parçac~klardan olu~tu~u söylendi. Bunlar~n hepsini
arkada~~m hakim Ebu Ubadullah Abdu'-Vahid b. Muhammed Cüzcar~i
görmü~tü. Bana bu tip maddeden Yemen'de çok güzel k~l~ ç yap~ld~~~ n~~
söylemi~ti ve Arap ~airler ~iirlerinde bu olay~~anlatm~~lard115.
O halde, ta~lar~ n olu~mas~~ için sadece bir yol vard~ r. Isfahan
~eyhlerinden güvenilir ki~i Ebu Mansur Hürmüz Diyar b. Ma~akzar - ki seçkin
ki~i Emir Ebu Cafer Muhammed b. Du~manzar'~n yak~ n arkada~~d~ r(Allah'~n inayeti üzerine olsun), bana o ta~~ n, yukar~da zikretti~imiz demir
kütlenin dü~ü~üne benzer ~ekilde Tabaristan Da~lar~nda gökten dü~tü~ünü
söyledi- ancak bu ta~~~eklindeydi (demir de~il).

15 Ancak

yap~lan ara~t~rmalarda bu konuda yaz~lm~~~herhangi bir ~iire rastlanmam~~t~r.
Belleten C. LXIX, 52
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Büyük ta~lar~ n olu~umunda oldu~u gibi, bu da büyük çamur kütlesi
üzerinde yo~un bir s~cakl~~~n etkisiyle muhtemelen aniden olu~ur veya
yava~ça zaman içinde olu~maktad~ r.
Yüksekli~in olu~mas~:
as~l sebeplerden;
al-izi sebeplerden kaynaklan~ r.
As~l sebep, birçok depremde oldu~u gibi, depreme sebep olan rüzgar~n
yerin bir k~sm~n~~yerden kald~ rmas~yla ilgilidir ve belli bir yükselti olu~ur t".
Ar~zi sebep durumunda, yerin belli parçalar~ , rüzgar~n a~~nd~ r~c~~ hareketi ve
topra~~n bir k~sm~n~~ ta~~d~~~~halde, bir k~sm~n~~ b~ rakan seller dolay~s~yla,
bo~al~ rken, di~erleri yerinde kal~ r; hareket etmez. Sürekli harekete maruz
kalan k~s~m bo~ahr; aç~l~ r; sürekli hareketin açmad~~~, b~ rakt~~~~k~s~m yüksek
kal~ r. Sürekli hareket, ak~~, derin bir vadi ~ekillendirene kadar ilk
~ekillendirdi~i bo~lu~u, oyu~u etkileme~e devam eder; bu s~ rada di~er k~s~m
ayn~~ ~ekilde kal~ r. Bu da kesin olarak bilindi~i gibi, da~lar olarak bilinen
yap~ lard~ r; oyuklar ve geçitler bunlar aras~ nda yer al~ r (~bn Sina bu
süreçlerin sürekli oldu~unu kabul etmektedir). Yumu~ak, topraks~~k~s~mlar
oyulur ve ta~s~~k~s~mlar yükseltiler olarak geride kal~ r. Zaman~ n geçmesiyle,
kanal kaz~l~ r ve gittikçe daha geni~ler. Bu arada bir k~s~ m nispeten daha
yüksekte kal~ r; bir taraftaki k~s~m gittikçe oyulurken, di~er taraf yükselir.
Bunlar fasl~n ba~~nda zikretti~imiz, üç de~i~imin sebepleridir: ta~~ n olu~umu,
kütle halinde ta~~n olu~umu veya birçok ta~~ n ~ekillenmesi ve yar ve
yüksekliklerin olu~umu.
Da~lar, ta~lar~ n ~ekillenmesini sa~layan sebeplerden biri yada clikeri
vas~ tas~yla olu~mu~tur ve muhtemelen de, bizim kay~~ damla sahip olmad~~~m~z ça~lar boyunca, yava~ça kuruyup, ta~la~an y~~~lm~~~çamurlardan
meydana gelmi~tir. Muhtemelen dünyan~ n ya~anan k~sm~~ daha önceki
dönemlerde henüz iskan edilmemi~ti ve gerçekten, okyanuslarm alt~nda idi.
Bundan dolay~d~ r ki, yani denizin yeri kaplarnas~ndan 5Iolay~d~ r ki,
birçok ta~lar k~ r~ld~ klar~nda, içlerinde deniz hayvanlar~= kalluklar~~ vard~ r,
baz~~ deniz kabuklar~~gibi.

16 Aristo da Meteorologica's~ nda depremin yerdeki rüzgarlar~ n sebebi oldu~unu
söylemi~tir.
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Mineral halini alma kabiliyetinin orada, yani ta~la~an çamur içinde olmas~~ olanak d~~~~ de~ildir ve sular~ n da muhtemelen ta~la~~ rken, sürece
yard~ mc~~olmas~~olanak d~~~~de~ildir. En olanakl~~ olan da~lar~n bütün bu sebepler vas~tas~yla ~ekillenmesidir.
Onlardaki ta~~ n bollu~u, daha sonra anlat~lacak olan denizdeki
çamurun bollu~unun gere~idir. Onlar~ n seçilmesi, elenmesi sellerin
rüzgarlar~n onlar aras~nda yatan maddeleri, ~eyleri onun üzerindekileri
kazma etkisine sahip ohr~as~ ndand~ r, çünkü e~er sen da~lar~n ço~unu muayene edersen, göreceksin ki, onlar aras~ ndaki oyuklar sellerden
olu~maktad~r. Asl~nda bu hareket yüzy~llar boyunca vukuu bulur ve tamamlan~r, bundan dolay~d~r ki, her bir selin münferit izleri kalmaz; sadece onlardan en sonuncusu gözlenebilir.
Halihaz~ rda birçok da~~ini~~safhas~ ndad~ r ve bozulup parçala~nna
dönemindedir, çünkü onlar derece derece sulara maruz kalm~~, geli~mi~~ve
~ekillenmi~tir. Allah onlar üzerinde ta~la~acak büyük miktarda çamurlar getirecek seller ver medikçe ve bu sellerin getirdi~i çamurlar ta~la~mad~~~~taktirde, art~k parçalanma dönemi gelmi~tir. [Onlar~n benzeri fenomenleri
Ceyhun nehri k~y~lar~nda gözledim. Ancak bu k~y~lar pek de da~~olarak adland~r~lacak nitelikte de~ildir.
Sular~n tehdit etti~i karalardan nispeten daha kat~~çamurdan olanlar
veya daha güçlü ta~la~anlar yada yükseltiler ve yukar~ya do~ru yükseltiler
~eklinde, daha büyük kütleler halinde kal~r; di~er k~s~mlar ta~~n~ r, gider.
Da~lar~n içinde bulunan çamur kanallarm~n, ta~la~maya konu olan ana
maddeden olu~mad~~~, fakat, da~lar~ n toza dönü~en ve vadileri ve ovalar~~
dolduran debrisinden olu~mu~~ana maddeden meydana geldi~ini belirlemek
mümkündü. O halde o, üzerinden akan ~rmaklarla, ~elalelerle ~slan~ r ve
da~lar~~ olu~turacak olan ta~~tabakalanyla kaplan~r veya kaliteli çamurlar
oraya ta~~ n~r. Ayn~~ zamanda, muhtemelen, denizin eski çamurunun madde
olarak, ayn~~olmamas~~ da mümkündür ve bunlar~~müteakiben onlar~ n bir
k~sm~~tamamen ta.~la~~r; bu s~rada bir k~sm~~ ta~la~madan kal~r, ve onun içinde
belli bir özelli~in hakim oldu~u yumu~ak bir ta~a dönü~ür veya say~s~z ba~ka
sebepler vas~ tas~yla böyle oldu.
Yine mümkündür ki, deniz yava~~yava~~da~lar~~ve vadileri olu~turacak
olan kara parçalar~~üzerinde akabilir ve sonra oradan çekilebilir ve böylece,
daha vadiye dönü~rneden çamura dönü~ebilir. Bir defa çamura dönü~ünce,
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ta~la~maya uygun bir duruma gelir ve onun bu ~artlarda ta~la~mas~~güçlü ve
tam anlam~yla gerçekle~mi~tir. Madde ta~la~~rken, daha önce ta~la~m~~~olan
k~s~mlarda da~~lma olmu~tur. Böylece yumu~ayan, nemlenen lus~mlar toza
dönü~mü~tür, ve böylece kendisi de tekrar ta~la~maya uygun hale gelmi~tir.
Örne~in, bir tu~lay~~ ~slat~rsan~z, suda biraz toprak ve biraz da kil kal~ r, ve
sonra, onlan ate~e tabi tutarsan~z, tu~la= nemi artacak ve parçalanacakur
ve topra~a dönü~me meyli artacakt~r ve çamur halindeyken, ta~la~mas~~güçlü
bir ~ekilde gerçekle~ecektir.
Her defas~nda denizin alçalmas~yla kara parças~n~n geride kalmas~~
mümkündür, ancak biz baz~~da~~tabakalar~n~n üst üste y~~~larak olu~tu~unu
ve bundan dolay~d~ r ki, onlar~~ (da~lar~) meydana getiren çamurun her defas~nda tabakalar ~eklinde düzenlendi~ini görüyoruz. Önce bir tabaka
olu~ur, sonra farkl~~bir dönemde, daha sonraki tabaka ~ekillenir ve ondan
önce olu~mu~~olan tabakan~n üstündeki yerini al~r, ve bu böyle devam eder.
Her bir tabakan~n üzerinde farkl~~maddeden olu~an bir cevher vard~r; bu da
tabakalar~n birbirinden ayr~lmas~m sa~lar. Fakat ta~la~ma oldu~unda tabakalar aras~nda lunlma ve parçalanmalar meydana gelir.
Denizin dibine do~ru gidildi~inde oldu~u gibi, onun çamuru ya tortula~ma ile olu~mu~~yada eskiden [taban~~ ~ekillenip], daha sonra tortula~mayla di~er tabakalar~~olu~mu~~olabilir. Muhtemelen tortu niteli~indeki
çamur, da~lar~n tabakalar~n~n parçalan~ p ufalanmalar~ndan meydana
gelmi~tir.
M~NERALLER~N OLU~UMU KONUSUNDAK~~KISIM
~imdi s~ra mineral cevherlerinin özellikleriyle ilgili bilgi vermeye geldi.
Bundan dolay~, biz diyoruz ki, mineral cisimler kabaca dört gruba ayr~l~r:
ta~lar, eriyebilen maddeler, kükürtler ve tuzlar". Bu ~ekilde
s~mfland~nlmas~n~n sebebi ~udur: mineral cisimler cevher olarak zapfur ve
yap~lar~~ kolayca da~~labilir ve birle~ebilirler; di~erleri madde olarak
güçlüdür. Bu sonunculann bir k~sm~~yumu~akur; bir k~sm~~yumu~ak de~ildir.
Öncekiler ise madde olarak yumu~akt~r; baz~lar~~ tuz tabiat~nda ve
~sland~ldannda kolayca çözülebilirler; ~ap, vitriol, amonyak tuzu ve ye~il vit17 El-Razi Kitab el-Esrar adl~~eserinde elemenderi ak~~ana grupta ele almaktad~r: Ruhlar
(spiritus quatuar); 2. kalevi olanlar (corpora septem); 3. ya~lar (lepides tredecim); 4. asidik
olanlar (vitriola q~~inque); nitradar (Nitra sex) 6. tuzlar (sales undecim) Bu bilgiler el-Ftazi'nin
Miftah el-U/~~m adl~~eserinde verilen aç~klamalarla ayn~d~r. Bkz. Vloten 1895, ss 258-263.
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riol gibi. Di~erleri ya~~mizac~ndad~r ve sadece ~slaul~nca çözülmezler; kükürt
ve arsenik sülfür gibi'".
C~va ikinci gruba aittir; esas itibariyle yumu~ak bir cevhere sahiptir; en
az~ndan o tipe benzerlik gösterir.
Bütün yumu~ak cisimler eriyebilir; her ne kadar bazen dolayl~~yoldan
olsa da. En yumu~ak olmayan maddeler bile dolayl~~yoldan eritilebilir yada
en az~ndan yumu~aulabilirler.
Yumu~ayabilen maddelerin materyalleri aluc~~cevherle topraks~~cevherin
s~k~ca birle~mesinden olu~mu~tur, öyle ki, onlar~~birbirinden ay~rmak
mümkün de~ildir. Bu ak~c~~madde ve ~s~~ onda etkin olduktan ve onu
pi~irdikten sonra so~ulda yo~unla~~r, donar. Yumu~ayabilen cisimler grubu
dahil, bu muamelelere ra~men, baz~~mineraller yo~unla~maz ve ya~~karakterini korur. Çünkü onlar yumu~ak olma özelli~indedir.
Do~al olarak olu~an mineral cevherlerinin ta~s~~çe~itlerine göre, olu~an
materyal de aluc~d~r, fakat sadece so~ukla mineraller olu~amaz. Tersine bu
cevherlerin y~ k~lmas~~ve donmas~~ ak~c~l~~~n topra~~n içinde kurulu~a
dönü~mesi ile olur. Onlar çabuk ya~s~~bir nemlilik içermez ve bundan dolay~,
yumu~ak de~ildir. Ve çünkü kurulukla olu~ur; kolayca eriyebilece~i baz~~fiziksel süreçlere tabi olmadan erimez; erime özelli~ine sahip de~ildir.
~ap ve amonyak tuzu tuz ailesindendir; amonyak tuzu olu~ma süreci
toprak fazlas~ndan dolay~~daha keskindir, ve bundan dolay~, tamamen sublime olabilir. O su ile s~cak duman~n birle~mesinden meydana gelmi~tir; çok
keskin olup, kuruluk vas~ tas~yla yo~unla~m~~t~r.
Kükürtlere gelince, onlar~n ak~~kanl~~~~ ~s~n~n etkisi alt~nda ~iddetli,
yo~un bir topraks~~ve havahl~k bask~s~na maruz kal~r; öyle ki, ya~s~~bir mizaç
kazan~r; müteakiben so~ukla kaula~~r.
Vitrioller tuzsu, kükürtsü ve ta~s~~bir prensipten meydana gelmi~tir; eriyebilir cisimlerin (metaller) baz~~ de~erlerine sahiptir. Onlardan kalkanda ve
kalkatara benzeyenler, k~smen eriyik, tuzsu ve orada mevcut (her ne tipte
olursa olsun)kükürtsü madde vas~tas~yla ham vitriolleri meydana getirmi~tir.
Onun kalkatar ve kalkant ~eklinde olu~mu~~olanlar~, k~smen solusyon
olan ham vitriollerden meydana gehni~tir. Tuzlu içerik çözülebilir. Koagu18

Bu ashnda bir terkiptir.
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lasyon metalik bir cevherden (filiz) istenen özellik, yani de~er olup, elde
edildikten sonra, olu~ur. Demir de~eri, özelli~i karma~~ k olur yada sar~~
renkte olu~ur; kalkatar olur. Bak~r ye~il renkte cevher haline gelmesi gibi.
C~va son derecede ince ve kükürtlü toprakla kar~~m~~ur; öyle ki, ona kuru bir
cisim kar~~mad~ kça partikülleri birbirinden ayr~ lamaz. O, ele yap~~~r~az veya
içinde bulundu~u kaba çeperine yap~~~p, onun ~eklini almaz: onun beyazl~~~~
onun alulc~~~n~n safl~~~ ndan kaynaklanmaktad~r; onun içindeki topraks~~ince
maddelerin beyazl~~~ ndan ve onun hava ile kar~~m~~~olmas~ndan ileri gelmektedir.
C~van~n özelli~i ~udur: o kükürtsü buharlar~n kaula~mas~ndan meydana
gelmi~tir. Bundan dolay~d~ r ki, kur~unla veya kükürtlü buharlarla kolayca
kaula~~ r. Buna ilave olarak, ona benzer olan ~ey, bütün eriyebilir cisimlerin
esas yap~ sal maddesidir, çünkü hepsi eriyerek c~vaya dönü~ebilir. Onlar~n
ço~u asl~ nda, ancak, yüksek derecede ~s~da eriyebilir, öyle ki, onlar~n c~vas~~
k~ rm~z~~ görünür. Kur~ unun durumunda, konuyla ilgilenen ki~inin ~üphesi
yoktur ki, bu c~vad~r, mamaf~h, o dü~ük ~s~da eriyebilir, fakat eri~ne s~ras~nda
yüksek ~s~da ~s~ t~l~r [Yukar~da da ifade edildi~i gibi] onun rengi di~er eriyebilir cisimlerin ayn~s~~gibi, parlak k~rm~z~~renktedir.
Bundan dolay~d~r ki, yani, onlar~n cevherin özelli~inden dolay~d~r ki,
c~ va kolayca bütün bu cisimlerle birle~ir. Fakat bu cisimler kompozisyon olarak, birbirinden farkl~d~ r; bunun sebebi, c~van~ n bizzat kendi içindeki
de~i~imidir, veya ne olursa olsun, ayn~~lusm~n (maddenin) rolü oldu~u için
[bu sonuç elde edilir.]
E~er c~va safsa ve ne yanarak indirgenmi~~ne de saf olmayan, ancak uzmanlar~n haz~rlad~~~ ndan daha mükemmel, beyaz kükürdün özelli~i ile
kaula~m~~sa, o zaman ürün gümü~tür. E~er kükürt betimlenenden daha iyi
ve safsa daha beyazsa ve e~er, buna ilave olarak, sert, s~cak, ~iddetli, ate~li,
ince ve yanmayan özelli~e sahipse, k~sacas~, e~er, haz~rlanan ürün, daha
üstün bir yap~ya sahipse, o c~va alt~ na dönü~ür.
Yine, e~er c~va iyi cevherdense, fakat kaula~an kükürt saf de~ilse, yanabilme özelli~inin tersine özelli~e sahipse, ürün bak~r olacakt~r. E~er c~va kirli
ise, temiz de~ilse, birle~me, yap~~ma özelli~i aç~s~ndan eksik ve topraks~~ise ve
kükürt saf de~ilse, ürün demir olacakt~r. Kalaya gelince, onun c~vas~~ muhtemelen iyi özelliktedir, fakat kükürdü bozuktur ve bu ikisinin birle~imi s~ k~~
de~ildir; metal olu~mu~, ancak keskin bir özellikte olu~mu~ tur. Kur~un muh-
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temelen saf olmayan a~~r, çamursu c~vadan meydana gelmi~tir ve saf olmayan, zay~f kükürtten olu~mu~ tur. Bundan dolay~~ kat~l~~~~ve sa~laml~~~~
aç~s~ndan eksiktir.
~üphe yoktur ki, simyada her ne kadar simya kaliteleri prensipte ayn~~
de~ilse de veya do~al olarak biri di~eri ile ayn~~ de~ilse de, kükürt yoluyla
olu~turulmu~, c~van~n kat~la~ma kaliteleri duyularla idrak edilebilir, fakat onlar~n aralar~ nda hemen hiç benzerlik yoktur. Böylece, ~öyle bir inanç ortaya
ç~ kar: onlar~n do~al formasyonu ~u yada bu ~ekilde yer al~ r. Her ne kadar
simyagerler büyük çaba harcam~~ larsa da, bu bak~mdan do~an~n gerisine
dü~mü~lerdir.
Simyagerlerin iddias~na göre, kesin olarak anla~~lmal~d~ r ki, her hangi
bir türün de~i~mesi kendi do~as~ na ayk~ r~~bir ~ekilde olu~turulamaz. Onlar~n
türlerini herhangi bir ~ekilde gerçekten de~i~ tirmek gibi bir güç yoktur.
Asl~ nda k~rm~z~~metalin beyaza dönü~mesi, yani renginin aç~ lmas~, bir nevi
boyama yap~lmas~~demek olup, mükemmel bir taklit fiilidir. Onlar beyaz metali boyayarak k~rm~z~~yapabilirler veya sar~, alt~n rengine benzer bir renge
boyayabilirle~-. Beyaz metali istedikleri renge boyayabilirler ve onlar~n birçok
kusurundan, kar~~~ kl~~~ndan kur~ unu [ve kalar I kurtarabilirler. Buna
ra~men, bu boyanm~~, rengi aç~lm~~~metaller de as~l temel mizaçlar~ n~~ korur,
yani do~alar~~ de~i~meden kal~ r; onlar sadece onlarla ilgili hataya sebep olabilecek kalitelere indirgenerek, as~l do~alar~~saklan~ r, adeta örtülü hale gelir.
T~pk~~ kalkand ve amonyak ta~~nda vb. oldu~u gibi.
Bu tip i~lemlerdeki kesinli~in bir dereceye kadar kararl~~ oldu~u inkar
etmiyorum, ancak bertaraf olma veya özel bir farkl~la~ma ihtimali benim için
asla aç~ k ve seçik de~ildir. Aksine, onun (metalin bir nevinden di~eri
dönü~ebilece~i say~) bana imkans~ z gibi görünüyor. Mamafih, bir bile~i~in
bir di~erine geçmesinin ba~kaca da yolu yoktur. Duyularla idrak edilebilen
bu özellikler, muhtemelen, metalleri türlere ay~ran farkl~l~klar de~ildir, fakat
daha çok ar~z~~veya tesadüfi, bilinmeyen özel farkhl~ klard~ r. Ve e~er bir ~ey
bilinmezse, onun meydana gelmesi için veya onun harap edilmesi için
yap~lacak i~lemler nas~l bilinebilir?
[Yukar~ da söz konusu edilen] boyalar~n parçalanmas~~ veya koku ve
yo~unluk gibi anzi özelliklerin ortadan kald~r~lmas~~için, ki~inin, sadece onlarla ilgili bilgi eksikli~inden dolay~, bunlar~~inkar etmekte ayak diremesi gerekmez, çünkü onlar~n imkans~zl~~~n~n ne oldu~u konusunda hiçbir delil
yoktur.
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Muhtemeldir ki, her bir metalin ana maddesinin kompozisyonuna giren
elementlerin oran~~ birbirinden farkl~d~ r. E~er durum böyleyse, bir metal
di~erine, kendi bile~ imini bozmadan dönü~emez; gerçekle~ mesi istenen
kompozisyona bile~imini bozarak, ancak, dönü~türülebilir. Asl~nda bu i~lem
birle~meyi sa~layan erimeden etkilenmez, ve ancak yabanc~~ madde, cevher
veya de~erin (özelli~in) bir k~sm~n~ n giri~ini sa~lar.
E~er ben istesem, bu konuda söylenecek daha çok ~ey var, ancak bunun
hiçbir yarar~~olmad~~~~gibi, burada da gereksizdir.

