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SİMYA

SİMYA NEDEN BİLİM DEĞİL?

SİMYACILARIN TEMEL AMAÇLARI:

NOT:

- Bu uğraşlara simya (alşimi), bu işle uğraşanla-
ra simyacı (alşimist) denir.

- Simya; astronomi, astroloji, mitoloji, felsefe, tıp, 
din vb. birçok alandan pratik laboratuvar uygula-
malarına kadar olan geniş bir aralığı kapsamak-
tadır.

SİMYACILARN GÜNÜMÜZDE DE KULLANILAN 
BAZI BULUŞLARI:

• İmbik (Damıtma düzeneği)
• Fırın, su banyosu
• Kroze
• El kantarı
• Su terazisi
• Damıtma, süzme, kristallendirme, mayalan-

ma, özütleme, çözme.
• Mürekkep
• Cam
• Barut
• Seramik
• Alaşım
• Esans
• Altın, gümüş, civa
• Nitrik asit ( kezzap)
• Sülfürik asit (Zaç yağı)

SİMYADAN KİMYAYA GEÇİŞTE ÖNEM ARZ 
EDEN OLAYLAR:
• Deneylerin sistematik bir şekilde yapılması,
• Terazinin yaygın olarak kullanılması,
• Deneyde kullanılan maddeler arasında nicel 

ilişkilerin kurulması,
• Teorilerin doğrudan deney sonuçları ile ilişki-

lendirilerek test edilmesi

KİMYA BİLİMİNE KATKI SAĞLAYANLAR

Empedokles
• Nesneleri ateş, su, hava, toprak olarak sınıf-

landırmıştır.
• Nesnelerin sevgi ve nefret gibi kavramlarla 

birbirini ittiğini ve çektiğini iddia etmiştir. 
• Deneyler yapmış, su saati ile havanın mad-

di varlığının oluduğunu gözlemlemiş, ışık ve 
görme olayını açıklamaya çalışmıştır. 

Democritus
• Atom kelimesini ilk kez kullanmıştır. 
• Her şeyin atomlardan ve boşluktan oluştuğu-

nu iddia etmiştir. 
• Maddelerin farklı olmasının sebebinin atomla-

rın şekillerinin farklı olması veya  aynı şekilde-
ki atomların farklı düzenlenmesi olduğunu öne 
sürmüştür.

Aristo
• Ateş, su, hava, toprak sınıflandırmasına, sıcak, 

soğuk, ıslak ve kuru olarak maddelerin niteliğini 
eklemiştir. 

2010
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Cabir bin Hayyan
• Atomun parçalanabileceğini iddia etmiştir.
• Sitrik asit, asetik asit, tartarik asit, arseniği 

keşfetmiştir.
• Hidrojen klorür, sülfürik asit, kral suyunu elde 

etmiştir.
• İmbiği (damıtma düzeneği) geliştirmiştir
• Baz kavramını bulmuştur. 

Ebubekir er-Razi
• Kroze, fırın gibi laboratuvar gereçlerini keşfet-

miştir.
• Kostik soda, gliserini, formik asidi keşfetmiştir.
• Alkolü anitseptik olarak kullanmıştır. 
• Maddeleri sınıflandırmıştır. 
• Katı, sıvı ve gaz arasındaki farkın atomlar 

arasında yer alan boşluklar olduğunu idda 
etmiştir. 

Robert Boyle
• Kuşkucu kimyager adlı kitabın yazarıdır. 
• PV ileşkisini keşfetmiştir (Boyle yasası)
• Elementi kendinden basit maddelere ayrışa-

mayan saf madde olarak tanımlamıştır. 
• ilk kez bileşikler ile karışımlar arasında ayrım 

yapmış, bileşik oluşurken kimyasal özelliklerin 
tamamen değiştiğini, karışımda böyle bir şey 
olmadığını öne sürmüştür. 

Antoine Lavoisier
• Modern kimyanın öncüsüdür.
• Kültenin korunumunu bulmuştur. 
• Deneylerinde terazi kullanmıştır. (ilk kullanan 

lavoisier değil, van Helmont)
• Oksijenin yanmaya sebep olduğunu bulmuş-

tur. 

KİMYA

Maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiri ile etkileşimi-
ni ve bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişiklikleri 
inceleyen bilim dalıdır.
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ANALİTİK KİMYA
Bir örneğin içeriğini nitelik ve nicelik olarak 
belirleyen kimya disiplinidir.

BİYOKİMYA
Canlı bünyesinde meydana gelen olayları 
kimyasal açıdan inceleyen kimya disiplinidir.

FİZİKOKİMYA
Atom, basınç, derişim, nükleer enerji, elekt-
rik üretimi, ısı sıcaklık gibi fizik ile kimyanın 
ortak alanlarını inceleyen kimya disiplinidir. 

POLİMER KİMYASI
PVC, PET, Teflon gibi polimerik maddeleri 
inceleyen kimya disiplinidir.

ANORGANİK KİMYA
Organik olmayan bileşikleri inceleyen kimya 
disiplini. 

ORGANİK KİMYA
Karbon temelli bileşikleri inceleyn kimya 
disiplini. 

ENDÜSTRİYEL KİMYA
Endüstriyel hammadde imalatı ile ilgilenen 
kimya disiplinidir. 
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KİMYAGER
İleri düzey kimya eğitimi alan kimya 
bilim adamı.

KİMYA ÖĞRETMENİ
Kimya ili ilgili bilgi, beceri, tutum ve dav-
ranışları öğrencilere kazandıran kişi

ECZACI
İlaç üretimi, geliştirilmesi, dağıtımı ve 
insan vücudundaki etkileşimlerini ince-
leyen kişi. 

KİMYA MÜHENDİSİ
Teknoloji ve çevre problemlerinin çözü-
müne yönelik çalışmalar yapan mühen-
dislik alanı. 

METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
Bileşiminde metal bulunan maden filizle-
rinden metal ve alaşımların eldesi. 

Başlıca Kimya Endüstrileri

• İlaç (Farmokimya)

• Petrokimya

• Gübre endüstrisi

• Boya endüstrisi

• Arıtım

• Tekstil

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

ELEMENT

• Tek cins atom içerir

• Saf maddedir.

• Hal değişimi dışında homojendir.

• Şartlar (sıcaklık ve basınç) değişmedikçe ayırt 
edici özellikleri  (erime noktası, kaynama noktası, 
yoğunluk gibi) değişmez.

• Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz.

• Sembollerle gösterilir

• 92’si doğal 26’sı yapay olmak üzere 118 element 
vardır.

• Doğadaki elementlerden tepkime isteği düşük olan 
He, Ar, Au gibi çok azı atomik yapıdadır. 

• Atomik yapılı olanlar dışındaki elementlerden 
ametallerin bir kısmı moleküler halde  (N2,O2, Cl2 
gibi) bulunurken metaller  ve ametallerin büyük 
bir kısmı bileşikleri halinde  (NaCl, CaCO3, NO2 
bulunur.

• Birçok element, doğadaki bu bileşiklerinin kim-
yasal yöntemlerle ayrıştırılması sonucunda elde 
edilir.

2017
2019
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BİLEŞİK

• Farklı cins elementlerin birbirine kimyasal bağlar-
la bağlanması sonucu oluşur. 

• Bileşenleri arasında sabit bir oran vardır. 

• Oluşması ve ayrışması kimyasaldır. 

• Saf maddedir.

• Hal değişimi dışında homojendir. 

• Şartlar (sıcaklık ve basınç) değişmedikçe ayırt 
edici özellikleri  (erime noktası, kaynama noktası, 
yoğunluk gibi) değişmez.

• Fiziksel yöntemlerle daha basit bileşenlerine ayrış-
tırılamaz. 

• Formüllerle gösterilir. 

• Bileşikler kendisini oluşturan bileşenlerin özellik-
lerini göstermez.

LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI
• Önlük, kapalı ayakkabı, gerekli ise gözlük. 
• Saçlar toplu, tırnaklar kesili.
• Vücutta açık yara olmamalı.
• Lens olmamalı
• Takı olmamalı
• Yiyecek içeçecek olmamalı
• Oyun, şaka yapılmamalı.
• Kırık, çatlak, kirli cam kullanılmamalı.
• Çıplak elle kimyasal maddeye dokunulma-

malı. 
• Kimyasallar koklanmamalı, tadına bakılma-

malı.
• Kimyasal madde alınan şişe hemen kapatıl-

malı.
• Aynı spatül veya pipet ile başka kimyasal 

alınmamalı.
• Sıvılar alınırken mutlaka puar kullanılmalı.
• Derişik asidin üzerine su eklenmemeli.
• Uçucu maddeler açık alevden uzak tutulmalı. 
• Cep telefonu kullanılmamalı. 
• Deney sırasında deneyi yapan kişi uzaklaş-

mamalı.
• Sıvı aktarılırken etiket olan taraftan aktarıl-

mamalı.
• Atıklar lavaboya dökülmemeli, çöpe atılma-

malı.
• Kullanılmış malzemeler kirli bırakılmamalı. 
• Laboratuvardan çıkınca hemen eller yıkan-

malı.
• Sağlık problemi olan öğrenci öğretmene 

bildirilmeli.
• Öğretmenin onayı olmayan deney yapılma-

malı.
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KİMYASAL MADDELERİN ETKİLERİ

1. Yararlı Kimyasallar

Na
• Sıvı dengemizin sağlanmasında görevlidir.
• Serum % 0,9 luk NaCl çözeltisidir. 
• Sinir iletiminde de potasyum ile beraber görev 

alır.

K
• Kalp ritmi, beyne giden oksijen miktarı, sinirsel 

iletimde direkt görev alır.
• Sodyum ile beraber vücuttaki sıvı dengesini sağlar
• Kasların sağlıklı çalışmasında da etkilidir.

Fe
• Kaslardan beyin fonksiyonuna, hemoglobin olu-

şumundan, oksijenin taşınmasına kadar vücut için 
çok önemli bir mineraldir. 

• Yeşil bitkilerde klorofilin yapısında bulunur.

Ca
• Kemik ve dişleri oluşturan temel elementtir. 
• Kanın pıhtılaşması, kalp ritmi, kasların kasılması 

için de gerekli elementtir. 
• Bitkilerde hücre bölünmesinde ve tohum çimlen-

me oranının artmasında önemli rol oynar. 

Mg
• Kasların ve sinirlerin düzgün çalışması için gerek-

lidir.
• Kan basıncını düzenler, vücuttaki kalsiyum oranı-

nı dengeler. 
• Klorofilin yapısında bulunan temel maddelerden 

biridir, eksikliği durumunda bitki gelişmez, yap-
raklar rengini kaybeder. 

H2O
• Su tüm yaşam için temel maddedir. 
• Vücuda alınan mineraller için çözücü ortamı 

sağlar. 
• Vücudumuzun büyük kısmı sudur, insan dışında-

ki nerdeyse tüm canlılar su olmadan yaşayamaz.

2017
2020

KİMYASAL MADDE PİKTOGRAMLARI
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2. Zararlı Kimyasallar

 Hg
• Sinir sistemi üzerinde ciddi olumsuz etkileri var-

dır.
• Beyin fonksiyonlarına zarar verir, hafıza kaybı 

yapar, üreme fonksiyonlarına zarar verir. 
• Ağır metal olduğu için vücuttan atılamayıp uzun 

yıllar birikerek de zehirleyebilir.

Pb
• Kurşun ağır metallerden biridir. 
• Sinir sistemi, kalp ritmi, beyin fonskiyonları üze-

rinde ciddi zararlar meydana getirir. 
• Vücuttan atılamaz ve az miktar aldığınız kurşun 

bile uzun sürede zehirleme meydana getirebilir.

 CO2
• Zehirli bir gaz olmasının yanı sıra küresel ısın-

manın ve küresel iklim değişikliğinin de temel 
sebebidir.

NO2
• Zehirlidir, ciddi akciğer bozukluklarına sebep 

olur. 
• Havadaki derişiminin artması durumunda asit 

yağmurlarına sebep olur.

SO3
• Metaller ve dokular için yakıcıdır. 
• Solunması veya yutulması hâlinde iç organlarda 

ciddi tahribata yol açar. 
• Asit yağmurlarına sebep olarak çevreye ciddi 

zararlar verir.

CO
• Zehirlidir, uyuşukluk verdiği için zehirlenmesi ge-

nelde fark edilmez ve zehirlemesi genelde ölümle 
sonuçlanır.

Cl2
• Son derece zehirli bir gazdır. 
• 1. Dünya Savaşı’nda kimyasal silah olarak kullanıl-

mıştır. 
• Litre başına 2,5 mg gibi az miktarı bile insanı 

zehirlemek için yeterlidir.

KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN
 TEMEL MALZEMELER
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