
“Büyük s›çray›fl› gerçeklefltirmek iste-
yen, birkaç ad›m geriye gitmek zorundad›r.
Bugün, yar›na dünle beslenerek yol al›r.”

Bertolt Brecht

Bir bilimi, olumlu ve olumsuz tüm yön-
leriyle anlayabilmek, anlatabilmek ve o bi-
lim çerçevesinde gerçeklefltirilenleri de¤er-
lendirebilmek, elefltirebilmek; sadece bil-
mek ile mümkündür. Bahsi geçen “bilmek”
eylemi içi söz oyunlar› ile doldurulmufl, te-
rim y›¤›nlar›n› tan›mak de¤ildir; aksine içi-
nin bu flekildeki bir doluluktansa bofl olma-
s› daha iyidir. Bizim için önemli olan, bilgi
kulelerimizin duvarlar›n› sa¤lam örmektir.
Bu duvarlar o kadar sa¤lam olmal›d›r ki y›-
k›lmamal›d›r; ama ayn› anda kesinli¤ini
kaybetme yetisine sahip olmal›d›r, flekil de-
¤ifltirebilmelidir. Kimyan›n ana ögelerin-
den olan “deney” ve “reaksiyon”u tan›mak,
flüphe etmeyi ö¤renmek ad›na kimyan›n te-
meli kabul edilen simya ile bafllayal›m.

Kimya, de¤iflen parametreler alt›nda
maddelerin durum, yap› ve kompozisyonu-
nu, “reaksiyon” ad› verilen birimler arac›l›-
¤›yla inceleyen bir bilimdir. Yaklafl›k 4000
y›ld›r var oldu¤una inan›lan bu bilimle elde
edilen verilerden ve ilkelerden, ilk defa An-
tik M›s›r’da peynir, bira ve flarap üretimin-
de (fermantasyon), kumafl boyalar›nda
(pigmentler), camdan cisimlerde, ilkel ilaç
üretimi gibi çeflitli alanlarda yararlan›lm›fl-
t›r. Sonraki dönemde kimya, özellikle alt
dallar›ndan biri olan metalurji üzerine yo-
¤unlaflm›fl ve metallere flekil verilerek gün-
lük hayatta kullan›ma haz›r hale getirilmifl-
tir. ‹flte do¤an›n bu denli araflt›r›lmas›,
pragmatist bir anlay›fl ile kimya ile elde

edilen verilerin do¤rudan günlük hayata
uygulanmas› ve kimyan›n bir bilgi toplulu-
¤u olma durumunu afl›p gerçek anlamda bir
bilim haline gelmesi simya ile gerçeklefl-
mifltir. Simya (alflimi), özellikle modern
kimyan›n, dolay›s›yla kimyan›n tüm alt
dallar›n›n günümüzdeki gibi flekillenme-
sinde; getirdi¤i farkl› bak›fl aç›s›, bilimsel
düflünme nitelikleri ve felsefi boyutuyla
önemli bir rol oynamaktad›r.

Simya ve Simyaya ‹liflkin 

Önemli Kavramlar

Simya, ne kadar günümüzde bilimsel bir
giriflim olarak kabul edilse de ço¤u simya-
c› taraf›ndan bir sanat olarak de¤erlendiril-
mifltir. Simya, mükemmellefltirme sanat›-
d›r.1 Bu mükemmellefltirme süreci, kurflun-
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dan alt›n üretimi; eliksir denen ölümsüzlük
iksiri ve hastal›klar›n iyilefltirilmesi gibi
uygulamalar›n do¤rudan bir parças› olmufl-
tur. Özünde de simya, belirtilen uygulama-
lar›n gerçeklefltirilebilmesi için yap›lan
araflt›rmalar›n bir bütünüdür. Simya ile ger-
çeklefltirilen bu üç uygulaman›n ortak nok-
tas›n› arand›¤›nda ise; simyan›n bir dönü-
flüm sanat› oldu¤una ulafl›lmaktad›r.2 Bir
simyac›n›n görevi; yeni bir fleylere ulafl-
mak veya yeni fleyler keflfetmek de¤il, sa-
dece do¤an›n s›rlar›na ulaflarak, bilimsel
gerçeklikler d›fl› seçilmifl parametlere da-
yand›r›larak oluflturulan araflt›rma proble-
mati¤ini daha basit bir hale getirmektir. Bu
durum teorik olarak de¤erlendirildi¤inde,
simyac› sonunda kesinlikle bir çözüme ula-
flacak ve bu çözüm arac›l›¤›yla bir fleyler
keflfedecektir.

Simyan›n en önemli özelliklerinden biri
de ö¤renim ve ö¤retim tekni¤idir. Simya,
en temel örneklerini Pitagoras ve Platon’un
düflünce sistemlerinde rastlayabilece¤imiz
occulere’nin özelliklerini k›smen yans›t-
maktad›r. Ö¤renim ve ö¤retim tekni¤i bak›-
m›ndan gizli ve konusu itibariyle imkans›z
olarak de¤erlendirilen simya, her ne kadar
bilimsel yöntem d›fl›nda, kendini metafizi-
¤in dar çerçevesi içinde flekillendirmifl olsa
da, deney ve gözlem arac›l›¤›yla gerçeklefl-
tirdi¤i sistemli çal›flmalar onu Platoncu-
lar’dan ve di¤erlerinden farkl› k›lmaktad›r.
Simyan›n sadece belirli kifliler taraf›ndan
bilinmesine ve gene bu seçilmifl kitle d›fl›n-
da çok fazla yay›lmamas›na özen gösteril-
mifltir. Simya, bir zanaat gibi y›llar y›l› us-
tadan ç›ra¤a aktar›lm›flt›r. Bu zanaati kav-
rayabilmek için simyan›n temel ilkelerini
inceleyelim:

1. Madde tek bir kökten türemifltir, sa-
dece farkl› flekiller alabilmektedir. Madde-
nin ald›¤› bu farkl› flekiller ya hal de¤iflikli-
¤i ya da form de¤iflikli¤i fleklinde ortaya
ç›kmaktad›r.

2. Unum in multa diversa moda! Farkl›
flekillerde olan tek! Simyac› için aranan bu
tek madde alt›nd›r. 

3. Simyac›lar 4 ana elementin varl›¤›n›
kabul ederler. Atefl, su, toprak ve havan›n
oluflturdu¤u tetrasomia ya yeni bir element
eklerler. Bu yeni elementin ad› etherdir. Et-
her, bedenin tinsel arac›s› olarak nitelendi-
rilebilir.

4. Simyada her s›v› su, her kat› toprak,
her gaz hava, her ›s› ve ›fl›k kayna¤› atefl
olarak adland›r›l›r.

5. Platon Döngüsü: 4 temel element
aras›ndaki sürekli dönüflümü ifade eden bir
kavramd›r. Örne¤in; ateflin havaya, hava-
n›n suya, suyun topra¤a dönüflümü gibi. Bu
dönüflüme, görüldü¤ü gibi Ether dahil
de¤ildir.

Günefl Alt›n

Ay Gümüfl

Satürn Kurflun

Jüpiter Kalay

Mars Demir

Merkür C›va

Venüs Bak›r

6. Metaller kendi aralar›nda mükemmel
ve mükemmel olmayan metaller olmak
üzere ikiye ayr›l›r. Mükemmel metaller al-
t›n ve gümüfl, mükemmel olmayanlar ise
do¤adaki di¤er metallerdir. Ayr›ca; simya
ile astroloji aras›nda s›k› bir iliflki bulundu-
¤undan her metalle bir gezegen efllefltiril-
mifltir. 

7. Ünlü simyac› Robert Fludd’a göre ev-
ren, insanlar için 3 temel bölümden oluflur.
Bunlar Tanr›, do¤a ve insand›r.
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Deneysel Simya

Daha önce de belirtildi¤i gibi simyan›n
en ilgi çeken konular›ndan biri de kurflun-
dan alt›n üretimidir. Kurflundan alt›n üreti-
mi olarak ‹lk Ça¤’dan itibaren simya içeri-
sinde önemli bir yer tutan maddesel dönü-
flüm konusu üzerine simyac›lar y›llar y›l›
çal›flm›fllar; ancak bir sonuca ulaflamam›fl-

lard›r. Bununla beraber bu araflt›rmalar s›-
ras›nda kimya içerisinde önemli yer tutan
amfoterlik gibi madde özelliklerinin temel
ilkeleri bulunmufltur. Amfoterlik, bir mad-
denin kimyasal reaksiyonlarda hem asit
hem baz özelli¤i gösterebilme yetene¤ini
ifade eder. Yani, bir kimyac›n›n, daha do¤-
rusu bir simyac›n›n gözünden bu olay flöy-
le bir anlam tafl›r: Baz› maddeler, de¤iflen
koflullar alt›nda de¤iflen özellikler alabilir,
bu durum mutlaka reaksiyona giren mad-
delerin belirli ölçütler do¤rultusunda göste-

rece¤i uyuma iliflkin olmal›d›r. Bu uyum,
simyac›lar taraf›ndan mükemmelleflme ola-
rak de¤erlendirilmifl, yani maddenin alt›n
ve gümüfl kalitesine ç›kmas› sürecinin baz›
antagonist özellikleri bir arada bulunduran
maddelerde gerçekleflebilece¤ine inan›l-
m›flt›r. ‹flte bu düflünceden felsefe tafl› do¤-
mufltur. Felsefe tafl›, dokundu¤u her nesne-
yi alt›na dönüfltürece¤ine inan›lan taflt›r.3

Sonralar› bu tafl arac›l›¤›yla ölümsüzlü¤e
de ulafl›labilece¤i düflünülmüfltür; ancak bu
tafl asla bulunamam›flt›r. Bununla beraber,
modern kimya, felsefe tafl› ve alt›n üretimi-
ne iliflkin deneylerin sonucunda do¤mufltur.

Bir metalden alt›n üretmeye bafllamadan
önce ilkin, elimizdeki metal saflaflt›r›lmal›-
d›r. Bilindi¤i gibi metaller çok kolay oksit-
lenebilirler. “Hasta” olarak nitelenen saf-
laflt›r›lmam›fl metal simyac›lar›n “alevsiz
yanan atefl” olarak aç›klad›¤› ignis innatu-
ralis de ›s›t›larak ar›t›lmal›d›r. Alt›n üreti-
minde kullan›lacak Materia Prima (ilk
madde), yani metalle reaksiyona sokulacak
olan madde özel seçilmelidir; çünkü e¤er
bafltaki tan›mlamalar›m›z› hat›rlarsak me-
talin yani topra¤›n topra¤a dönüflümü sade-
ce bir form de¤iflikli¤idir; ama ilk maddede
hem form hem de hal de¤iflimi gerçeklefl-
mektedir, yani Materia Prima oluflacak alt›-
n›n niteli¤ini belirler. ‹lk madde ve saflaflt›-
r›lm›fl metal hermetik olarak kapat›lan özel
bir kaba konurlar ve Athanor ad›nda özel
bir f›r›na yerlefltirilirler. Alt›n iflte, bu f›r›n-
daki son sürecin sonunda oluflur. Bu süre-
cin sonunda alt›n›n oluflup oluflamayaca¤›
ise; Ether’in haz›rl›k süreci boyunca nas›l
kullan›ld›¤›na dayanmaktad›r. Simyac›lar,
iflte bu noktada metafizi¤e s›¤›nmaktad›r-
lar. E¤er kimyasal olarak var olan bir ger-
çeklik, Ether arac›l›¤›yla tinsel dünyaya ak-
tar›l›p burada da mant›ksal çerçeve d›fl›nda
Fludd’un belirtti¤i Tanr›, do¤a ve insan üç-
lemesinde var olmay› hak ediyorsa iflte o
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zaman deney amac›na ulaflmaktad›r, alt›n
üretilmektedir. Simyac›lar y›llar boyunca
kendilerini bu tinselli¤i sa¤layamamakla
suçlam›fllard›r; oysa ki modern kimyada
maddelerinin formsal transformasyonun
mümkün olmad›¤› kan›tlanm›flt›r.

4 temel element birbirine dönüflebildi¤i-
ne göre, maddenin di¤er formlar› da birbi-
rine dönüflebilir. Maddenin en mükemmel
hali alt›n ve ifllevsel olarak maksimum
noktas› olan eliksir (pancea) de birbirine
dönüflebilir. Bu nedenle, baz› simyac›lar
do¤rudan eliksir üzerine yo¤unlafl›p daha
sonra alt›n üretmeyi denemifllerdir. Bu u¤-
rafl do¤rultusunda haz›rlanan bir deneyi
ad›m ad›m inceleyelim:

h Karbonizasyon

Bu ilk aflamada tohumlar›yla birlikte bir
miktar biberiye yak›larak külleflmesi yani
kimyasal aç›dan, karbonizasyonu sa¤lan›r.
Biberiye bu flekilde yak›ld›ktan sonra olu-
flan küller ayr› bir kaba aktar›l›r.

h Yakma

Ayr› bir kaba ald›¤›m›z biberiye külleri
daha düflük seviyede ›s›t›larak alev almas›
sa¤lan›r, bu süreç küller beyazlafl›ncaya ka-
dar devam eder.

h Deneysel Manipülasyon

Biberiye küllerimiz beyaz renk ald›ktan
sonra manipülasyon ad›n› verdi¤imiz bir
yöntem ile onlar› saf suda çözünürlük far-
k›ndan yararlanarak bileflenlerine ay›r›yoruz.

h Süzgeç Ka¤›d› ve Dam›tma

Süzgeç ka¤›d› yard›m›yla ilkin suda çö-
zünemeyen biberiye partikülleri çözeltiden
ayr›l›r. Daha sonra dam›tma yöntemi ile çö-
zelti içerisindeki biberiye parçac›klar› elde
edilir ve bu parçac›klar bir kaba aktar›l›r.

h Aktivasyon

Elde etti¤imiz parçac›klar belirli bir
enerji depolamalar› ve biraz sonra tekrar
geçirilecekleri saf suda daha net ayr›flabil-
meleri için alkollü ›s›t›c›yla ›s›t›larak akti-
ve edilir.

h ‹kinci Ayr›flt›rma

Elimizdeki biberiye kar›fl›m›n›n safl›¤›n-
dan bir derece daha emin olmak ad›na kar›-
fl›m tekrar saf suda bekletilir. Sonra, “süz-
geç ka¤›d› ve ayr›msal dam›tma” bafll›¤› al-
t›ndaki süreç tekrarlan›r.

h Tuz Elde Edimi

Bu ifllemler sonunda parlak, beyaz bir
biberiye kar›fl›m› elde edece¤iz. Bu kar›fl›m
aslen tat ve koku bak›m›ndan keskin bir
tuzdur.

h Distilasyon

Saf biberiye ya¤› ile biberiyeden elde et-
ti¤imiz tuz, bir beherde bir araya getirilip
yavaflça ›s›t›l›r. Bu s›rada beherin ucu kla-
sik distilasyon sistemine ba¤l›d›r. Kar›fl›m
koyu kahve rengini almaya bafllad›¤›nda
beherde gözlemlenebilir derecede buhar-
laflma vard›r. Bu buharlaflma sonucunda
oluflan gaz ayr› bir kapta biriktirilip so¤utu-
larak toplan›r. Oluflan madde bir eliksir de-
¤ildir.
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Sonuç

Y›llar önce simyan›n eliksir üretme ama-
c›yla bafllay›p baflar›s›zl›kla tamamlad›¤›
bu deneyde sizlerin de görebildi¤i gibi
maddelerin ayr›flt›rma yöntemleri, manipü-
lasyon ve aktivasyon gibi kimyan›n bugün
halen kulland›¤› laboratuvar teknikleri ge-
lifltirilmifltir. Bu temeller atom tanecikleri
üzerinde de¤iflen dengelerin temelini at-
m›flt›r. Geçmifle bir göz att›¤›m›zda; simya
ile kimya, daha genifl aç›dan bak›l›rsa bilim
ad›na bu kadar çok kazand›¤›m›z fley var-
ken, di¤er yanda birbiri üzerinden kayan
atom taneciklerinin 20.yüzy›lda bizlere ne-

ler kaybettirdi¤i unutulamaz. Isaac New-
ton’a bu noktada hak vermemek imkans›z:
“Y›ld›zlar›n hareketlerini hesaplayabilirim;
ancak insanlar›n deliliklerini de¤il.” Düflen
atom bombalar›na, ba¤nazl›¤a, önümüzde-
ki s›n›rlara ra¤men bilim durmadan ilerle-
mifltir ve ilerleyecektir.

Simyac›lar ne alt›n üretebildi ne de
ölümsüzlük iksirini bulabildiler. Ancak;
bundan daha önemli bir fley baflard›lar:
Maddeyi analiz etmeyi. ‹lk defa, simyac›la-
r›n bu denli büyük u¤rafllar› sayesinde
madde analizi gerçeklefltirildi ve bu sayede
kimya kuruldu.
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