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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Genel Kimya dersi yalnızca kimyagerliğin ya da kimya mühendisliğinin temel dersi
değil, fizik, biyoloji, sağlık bilimleri, mühendislik, çevre ve ziraat alanlarında da yer alan
temel derslerden biridir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da kimyasal maddelerin risk
oluşturan gruplardan biri olması nedeniyle kimya önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Genel
Kimya dersi İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans programının müfredatında bulunması gereken
derslerden biridir. Şüphesiz bu dersi alan öğrencilerin lise eğitimi döneminde kimya dersi
almış olması bu dersin anlaşılmasında büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü bu dersin içeriği
daha önce belli bir temel kimya eğitim almış öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır.
İstanbul Ünivetsitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Programı Genel Kimya dersinin konuları 14 bölüm olarak hazırlanmıştır. Ders içeriği
hazırlanırken, öğrencilerimizin anlayacağı şekilde konular mümkün olduğunca sadeleştirmeye
dikkate edilmiş, konular örneklerle desteklenmiş, çeşitli uygulamalar yapılarak konuya
derinlik kazandırılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerimize faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Aydın TAVMAN
İstanbul, 2015
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BAZI ÖZEL İSİMLER VE KISALTMALAR
H2O: Su
CFC: Kloroflorokarbon
O3: Ozon
NH3: Amonyak
CH3COOH: Asetik asit
kg: Kilogram
g: Gram
mg: miligram
s: Saniye
cm: Santimetre
m: Metre
L: Litre
mL: Mililitre
A: Amper
Mol: Maddenin mol-gram miktarı
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1. BÖLÜM:
KİMYANIN KONUSU, AMACI VE MADDENİN ÖZELLİKLERİ

10

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, “Giriş” niteliğinde kimyanın tanımı yapılarak, amacının neler olduğu
anlatılacak ve daha sonra madde kavramı üzerinde durulacaktır. Maddenin yapısı, özellikleri,
halleri, fiziksel ve kimyasal değişimler gibi konular anlatılacak; homojen, heterojen madde,
saf madde, karışım gibi kavramlar açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Günlük hayatımıza baktığımızda kimyanın bize ne tür kolaylık sağladığını açıklayınız.
2. Fiziksel ve kimyasal değişimler nelerdir? Açıklayınız. Günlük hayattan örnekler
veriniz.
3. Saf madde ve karışımı birbirinden ayıran başlıca özellikler nelerdir?
4. Maddenin hallerinden en düşük enerjili olan hal hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kimyanın
Amacı
ve Kimya biliminin doğasını Kimyanın tanımı yapılır.
Tanımı
kavrar.
Günlük hayatımızdaki önemi
belirlenir.
Bilimsel
Çalışma Bir
problemin
sonuca Bilimsel
çalışma
Basamakları
ulaşmasına
kadar
ki basamaklarının tanımı yapılır,
basamakları açıklar.
örneklerle birlikte açıklanır.
Madde ve Özellikleri

Fiziksel
ve
kimyasal Fiziksel
ve
kimyasal
değişimleri kavrar.
kavramları üzerinde durulur.
Örneklerle gösterilir.

Maddenin Halleri

Maddenin hallerini ve hal Hal değişimi sırasında ısı akış
değiştirme
basamaklarını yönü ve etkileri gösterilir.
Hayattan örnekler verilir.
açıklar.

13

Anahtar Kavramlar
 Saf madde
 Element
 Karışım
 Bileşik
 Ayırma
 Hal değişimi
 Homojen karışım
 Heterojen karışım
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1.1.

Giriş

Kimyanın değeri ve önemi gelişen teknolojiyle paralel olarak son yıllarda daha da
artmıştır. Kimya maddenin yapısını mikro boyutlarda inceler. Bu nedenle kimyanın ana
konularına geçmeden önce, kimyanın tanımının yapıması, amacının açıklanması ve madde
kavramının kimya açısından etraflıca incelenmesi yararlı olacaktır.

1.2. Kimyanın Tanımı ve Amacı
Etrafımızda gördüğümüz her şey kimyasal maddelerden yapılmıştır ve yaptığımız
işlerin çoğu kimyasal tepkimeleri içerir. Yemek pişirirken aslında olan şey besin maddelerinin
bir takım kimyasal tepkimelere girmesidir. Yemek yedikten sonra, vücudumuzda bu
yiyeceklerden besin değeri olanları alabilmek için karmaşık kimyasal tepkimeler olur.
Otomobillerimizde yakıt olarak kullandığımız benzin düzinelerce farklı kimyasal maddelerin
bir karışımıdır. Otomobili çalıştıran enerji bu karışımın yanmasıyla sağlanır. Bununla beraber
çevre sorunlarının çoğunun kimyasal kökenli olmalarına karşın, bu sorunları kontrol eden ve
düzelten yöntemler de büyük oranda kimyasal niteliklidir.
Kimya insanın merak ettiği ve uğraştığı birçok alanla ilişkili olduğu için, bazen
"merkez bilim" olarak bilinir. Örneğin günümüzün en popüler teknoloji konuları olan güneş
pilleri, transistörler ve fiber optik kablolar gibi elektronik aletleri iyileştirmek için yeni
maddeler geliştiren kimyacılar, kimyanın fizik ve mühendislikle ortak konuları üzerinde
çalışırlar. Kanser, AIDS gibi ölümcül hastalıklara karşı kullanılmak üzere yeni ilaçlar
üzerinde çalışan kimyacılar, çalışmalarını farmakoloji ve tıp uzmanları ile ortak olarak ya da
eşgüdümlü olarak yürütürler.
Kimya bazılarınca "gelişimini tamamlamış" bir bilim olarak kabul edilse de kimyanın
içyapısı yanıtlanmamış sorular ve açıklanmamış olaylarla doludur. Modern teknoloji,
olağanüstü özellikler taşıyan yeni maddeleri gerektirdiği için, kimyacılar da bu maddelerin
üretimi için yeni yöntemler geliştirmelidirler. Örneğin, modern tıp insan vücudunda özel
işlevleri yerine getirebilecek ilaçlara gereksinim duymaktadır. Kimyacılar bu ilaçları basit
başlangıç maddelerinden başlayarak sentezleme yöntemlerini belirlemektedirler. Çevre
kirliliği kontrolünde geliştirilmiş yöntemlere, ender bulunan maddelerin yerini alabilecek
şeylere, zehirli atıkların tehlikesiz bir şekilde yok edilmesine ve yakıtlardan enerji elde
edilmesinde daha etkin yollara ihtiyacımız vardır. Bunlara benzer pek çok alanda kimyacıların
çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

1.3. Madde ve Özellikleri
1.3.1. Madde
Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Buna göre kütle, hacim ve
eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde mevcut olan hava, su, toprak vs.
gibi her türlü nesne maddedir. Maddeler, çeşitli element ya da bileşiklerin değişik oranlarda
bir araya gelmesiyle oluşur. Değişik oranlarda element ya da bileşiğin bir araya gelerek
maddeyi oluşturması bileşim olarak adlandırılır. Örneğin su, iki farklı elementin, hidrojen ve
oksijenin 2:1 oranında birleşmesiyle oluşur.
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1.3.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Günlük hayatımızda çeşitli etkiler sonucunda maddelerde bazı değişimler olduğunu
görürüz. Maddelerde meydana gelen değişimler 2 grupta incelenebilir:
• Fiziksel değişmeler
• Kimyasal değişmeler
(a) Fiziksel Değişimler
Maddenin yapısı değişmeden sadece dış görünüşünde meydana gelen değişmelerdir
(Şekil 1.1). Fiziksel değişmeler sonucunda yeni maddeler oluşmaz. Sadece maddenin renk,
şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Fiziksel değişmeler sonucunda maddenin kimliği
değişmez.
Fiziksel değişimlere örnekler:
• Buzun erimesi

• Kağıdın yırtılması
• Tebeşirin toz haline getirilmesi
• Şekerin suda çözülmesi (şekerli su oluşması)
• Suyun donması
• Çaydanlıktaki suyun buharlaşması
• Camın buğulanması
• Akşamları gökyüzünün renginin maviden kızıla dönüşmesi
• Altından bilezik yapılması
• Odunun kırılması
• Camın kırılması
• Yemek tuzunun suda çözünmesi
• Yoğurttan ayran yapılması
• Bakırdan tencere yapılması
• Havucun rendelenmesi
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Şekil 1.1: Kükürt ve bakırın fiziksel özellikleri. Topak halinde kükürt (sarı renkli)
çekiçle toz haline getirilebilir. Bakır ise çekme işlemi ile levha haline getirilebilir.

(b) Kimyasal değişimler
Maddenin içyapısında meydana gelen değişmelerdir. Kimyasal değişmeler sonucunda
maddenin kimliği ve temel özellikleri değişir ve yeni maddeler oluşur. Kimyasal değişmeye
uğrayan maddeler eski haline döndürülemez. Kimyasal değişmeler sonucunda hem maddenin
görünümü değişir hem de yeni maddeler oluşur.
Kimyasal değişimlere örnekler:
• Kömürün yanması

• Sütten yoğurt ve peynir yapılması
• Demirin paslanması
• Meyvelerin çürümesi
• Un ve sudan hamur yapılması
• Kumdan cam yapılması
• Ekmeğin küflenmesi
• Kabartma tozunun üzerine limon sıkılması
• İnsanın sindirim ve solunum yapması
• Bitkilerin fotosentez yapması
• Üzüm suyundan sirke yapılması
• Doğalgazın yanması
• Dişlerimizin çürümesi
• Yumurtanın haşlanması
• Gümüşün açık havada zamanla kararması
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1.4. Maddelerin Sınıflandırılması
Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir.
Maddenin şekil almış (şekillendirilmiş) haline ise cisim denir. Her cisim maddedir fakat her
madde cisim değildir. Örneğin altın bir madde iken altın bilezik bir cisimdir. Maddelerin
özelliklerini taşıyan en küçük birim taneciktir ve bu tanecikler ya atomlar ya da moleküllerdir.
Maddeler kimyasal özelliklerine göre saf maddeler ve karışımlar olarak iki grupta
incelenirler (Şema 1.1).

Şema 1.1: Bir madde örneği ya saf maddedir (element veya bileşik) ya da bir karışımdır
(Süspansiyon: Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla
oluşan karışımlardır. Örneğin, ayran, pişmiş türk kahvesi, çamurlu su… Emülsiyon: Bir
sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek:
zeytinyağ-su, benzin-su, süt… Aeresol: Katı ve sıvıların gaz içerisinde çözünmeden
dağılması. Sis, bulut, duman, spreyler…)

1.4.1. Saf Maddeler
Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve
bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir.
Aynı cins taneciklerden yani aynı cins atom veya aynı cins moleküllerden oluşan
maddelere saf madde denir.
Elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar ise (homojen ya da heterojen) saf
madde değillerdir (Şekil 1.2).
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Şekil 1.2. Saf madde ya elementtir, ya da bileşiktir.

1.4.2. Karışımlar
İki ya da daha fazla farklı maddenin, yani elementin veya bileşiğin kendi özelliklerini
(kimliklerini) kaybetmeden ve kimyasal bağ oluşturmadan istenilen her oranda (miktarda) bir
araya gelmesiyle oluşan maddeye karışım denir.
Katı, sıvı ve gaz halindeki elementler ve bileşikler istenilen her oranda birleşerek
karışımları oluşturabilirler.
Elementler ve bileşikler saf maddelerdir ve bu maddeler aynı cins taneciklerden yani
aynı cins atomlardan veya aynı cins moleküllerden oluşurlar. Karışımlar ise saf madde
değildir ve bu nedenle karışımlar, farklı cins taneciklerden yani farklı cins atomlardan veya
farklı cins moleküllerden oluşurlar.
Karışımlar genel olarak homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere iki
çeşittir (Şekil 1.3).

Şekil 1.3. Saf maddelerin homojen ve heterojen fazda bulunabileceğini gösteren şekiller.
Maddenin 3 halini göz önüne aldığımızda 7 çeşit karışımın mümkün olabileceğini
görürüz: Bunlar, katı+katı, katı+sıvı, katı+gaz, sıvı+sıvı, sıvı+gaz, gaz+gaz, katı+sıvı+gaz
karışımlarıdır. Örnekler:
Katı+katı karışımları: metal alaşımları, bronz, pirinç vs.
Katı+sıvı karışımları: tuzlu su, şekerli su, buzlu su vs
Katı+gaz karışımları: gözenekli metal yüzeyinde gazın tutulması, tozlu hava, duman.
Sıvı+sıvı karışımları: alkol+su (kolonya), aseton+eter karışımı.
Sıvı+gaz karışımları: Karbondioksitli (CO2) su, soda.
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Gaz+gaz karışımları: hava (hava, oksijen+azot+karbondioksit vs’den oluşan bir gaz
karışımıdır).
Katı+sıvı+gaz karışımları: gazlı içecekler (su+şeker+karbondioksit) örnek olarak
verilebilir.
1.4.2.1. Karışımların Ayrılması
1.4.2.1.1. Katı-Sıvı Karışımların Ayrılması
a) Heterojen ise (Süzme yöntemi): Eğer katı-sıvı karışım heterojen ise yani her
bölgede farklı özellik gösteriyorsa süzme yöntemi ile ayırma işlemi yapılır. Katı-sıvı
heterojen karışımlara örnek olarak kumlu su verilebilir. Kum dibe çöker ve heterojen bir
karışım oluşmuş olur. Kumlu su kum tanelerini geçirmeyen bir süzgeç ya da süzgeç kâğıdı
yardımıyla katı-sıvı heterojen karışım ayrılmış olur.
b) Homojen ise (Buharlaştırma): Eğer katı-sıvı karışım homojen ise bu karışımın
ayrıştırılması için buharlaştırma yöntemi kullanılır. Katı-sıvı homojen karışımlara örnek
olarak tuzlu su verilebilir. Tuzlu su kaynatıldığı zaman tuz dipte kalır ve su havaya karışmış
olur ve homojen katı-sıvı karışım ayrılmış olur.
1.4.2.1.2. Katı-Katı Karışımların Ayrılması
a) Mıknatıs yardımı ile ayırma: Mıknatıs kullanılarak katı-katı heterojen manyetik
özellik barındıran ve manyetik özellik barındırmayan madde karışımları ayrılabilir. Bilindiği
gibi mıknatıs demir, nikel, kobalt grınibi elementleri kendine doğru çeker bu maddeler
manyetik madde olarak adlandırılır. Demir tozu-talaş tozu karışımı mıknatıs kullanılarak
kolayca ayrıştırılır. Çünkü demir manyetik bir madde ve mıknatısa doğru hareket edecektir
bundan dolayı da karışım ayrıştırılmış olur.
b) Elektriklenme ile ayırma: Plastik, cam, ebonit, gümüş gibi maddeler sürtünme
yoluyla elektrik yüklenmiş hale gelir. Hafif taneler elektrik yüklenmiş bu cisimler tarafından
çekilir bu sayede karışım ayrılmış olur.
c) Eleme ile ayırma: Bu ayırma metodu gerçekleştirilirken maddelerin tanecik
boyutlarının farklılık göstermesi şarttır. Elek adı verilen alet yardımıyla bu işlem
gerçekleştirilir. Tanecik boyutu büyük olan elek içinde kalır. Tanecik boyutu büyük olmayan
ise aşağı düşer.
d) Öz kütle farkı ile ayırma: Maddelerin eğer öz kütleleri farklıysa bu yöntem
kullanılır. Karışım bir sıvının içine konur ve öz kütlesi sıvıdan büyük olan dibe çöker, öz
kütlesi sıvıdan küçük olan yüzer böyle karışım ayrılmış olur.
e) Rüzgârda savurma: Bu yöntem kullanılırken ilk önce karışım havaya atılır rüzgâr
hafif taneleri uzağa atarken ağır taneleri uzağa atmaz ağır taneler bir yere hafif taneler başka
bir yere ayrıştırılmış olunur. Bu yöntem daha çok buğdayın samandan ayrıştırılmasında
kullanılır. Buğday-saman karışımı havaya atılır ve rüzgâr hafif olan samanı uzağa atar. Ağır
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olana ise bir etki gerçekleşmez ve buğday yere düşer. Bu sayede buğday samandan
ayrıştırılmış olur (https://www.youtube.com/watch?v=Vbv2_AlzeF4).
1.4.2.1.3. Sıvı-Sıvı Karışımların Ayrılması
a) Ayırma hunisi yardımıyla ayırma: Eğer sıvı-sıvı karışım heterojen ise birbirine
bu iki sıvı birbirine karışmamış demektir. Heterojen sıvı-sıvı karışıma örnek olarak
zeytinyağı-su verilebilir. Ayırma hunisi kullanılarak heterojen karışımın ayrıştırılması sağlanır
(Şekil 1.4).

Şekil 1.4. Ayırma hunisi birbirine karışmayan sıvı ya da çözeltilerin birbirinden
ayrılmasının gösterilişi.
b) Ayrımsal damtma (Fraksiyonlu destilasyon) ile ayırma: Bu ayırma yöntemi
kullanılırken kaynama noktası farkından yararlanılır. Örneğin alkol-su karışımı ayrıştırılmak
istenilirse bu yöntem kullanılır. Alkolün kaynama noktasında alkol buharlaşır ve sudan
ayrışır. Bu yöntem kullanılarak sıvı-sıvı homojen ya da heterojen karışımlar ayrıştırılabilir
(Şekil 1.5).

Şekil 1.5. Damıtma (destilasyon) (solda) ve ayrımsal damıtma (fraksiyonlu
destilasyon) (sağda) şematik olarak gösterilişi.
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Bileşikler: İki ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen saf maddeye denir.
Bileşikler; elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelirler. Kendisini oluşturan
elementlerin özelliklerinden tamamen farklı özellik taşırlar. Kendilerini oluşturan elementlere
kimyasal yollarla ayrıştırılabilirler.
1.4.2.2. Bileşiklerin Ayrıştırılması
Elementler daha basit maddelere ayrıştırılamaz. Ancak bileşikler kendilerini oluşturan
elementlere veya daha basit bileşiklere ayrıştırılabilirler. Fakat bu karışımlarda olduğu gibi
fiziksel yöntemlerle olmaz.
Bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilirler.
1.4.2.2.1. Isı ile ayrıştırma:
Bazı bileşikler ısıtıldığında kimyasal değişmeye uğrayarak daha basit maddelere
ayrışabilirler.
Örnekler: Civaoksit

Civa + Oksijen

ısı
2 PbO (k) + 4 NO2 (g) +
Kurşun oksit
Azotdioksit
sarı
kırmızı-kahve

2 Pb(NO3)2 (k)
Kurşun nitrat
Renksiz (beyaz)

O2 (g)
Oksijen
renksiz

1.4.2.2.2. Elektrik enerjisi ile ayrıştırma (Elektroliz)
Elektroliz kaplamacılıkta yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
Elektrolizle bir bileşik kendisini oluşturan elementlere ayrıştırılabilir.
Örneğin su elektrolizle ayrışabilen bir bileşiktir.
Suyun elektrolizi:
Su

Hidrojen + Oksijen

(H2O

H2 (g) + ½ O2 (g))

1.5. Maddenin Halleri
Tüm maddeler atom ya da moleküllerden oluşur ve bu taneciklerin durumuna göre
madde katı sıvı ve gaz halde bulunabilir (Şekil 1.6). Bu hallere ise fiziksel haller denir.

22

Şekil 1.6. Maddenin üç halinin şematik olarak gösterilişi. En düzenli hal katı haldir.

1.5.1. Maddenin Katı Hali
Tahta blok, kitap, kurşun kalem, demir sopa gibi maddeler katı maddelere örnek
verilir.
Katı maddelerin özellikleri;
•Tanecikleri birbirine temas eder.
•Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Bu sebeple maddenin en
düzenli halidir.
•Tanecikleri yer değiştiremez. Öteleme hareketi yapamazlar. Sadece bulundukları
yerde sürekli titreşim halinde bulunurlar.
•Belirli şekilleri vardır. Bu şekil bulundukları kabın ya da ortamın yapısına göre
değişmez.
•Sıcaklık ile genleşebilirler. Sıcaklık etkisi ile tanecikler birbirinden uzaklaşır ve
hacim artar. Ancak katılar sıkıştırılamazlar, çünkü tanecikler arasındaki boşluk yok denecek
kadar azdır.
1.5.2. Maddenin Sıvı Hali
Su, meyve suyu, süt, zeytinyağı, alkol, civa gibi maddeler sıvı maddelere örnek
verilebilir. Sıvı maddelerin özellikleri;
•Kendilerine ait özgün şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
•Akışkan halde bulunurlar. Fakat her sıvının akışkanlığı aynı değildir. Yoğunluklarına
göre değişkenlik gösterirler.
•Tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazladır.
•Sıvı tanecikler birbiri üzerinden kayarak hareket edebilirler. Yani yer değiştirme
hareketi yapabilirler. Bu sayede akışkan olurlar.
•Hem titreşim hem de öteleme hareketi yaparlar.
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•Sıcaklık etkisi ile genleşebilirler, ancak sıkıştırılamazlar.
•Maddenin sıvı hali katı haline göre düzensizdir.
1.5.3. Maddenin Gaz Hali
Hava, karbondioksit, oksijen gazlara örnek olarak verilebilir.
Gaz maddelerin özellikleri;
Maddeyi oluşturan taneciklerin serbest hareket ettiği fiziksel hal gaz halidir.
Tanecikler birbirinden bağımsız sürekli hareket halindedir.
Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur.
Tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır. (En fazla boşluk bulunan hal).
Boşluğun çok olmasından dolayı rahatlıkla sıkıştırılabilir. Sıkışma etkisi ile sıvı
hale geçebilirler. Sıcaklık etkisi ile katı ve sıvılara göre daha iyi genleşebilirler.
 Akışkan haldedir. Bulundukları kabın her yerine eşit oranda dağılırlar yani
bulundukları kabı doldurarak kabın şeklini alırlar.
 Hem titreşim hem de öteleme hareketi yaparlar.







Maddelerin katı-sıvı-gaz dönüşümleri Şekil 1.7’de gösterilmiştir.

Şekil 1.7. Maddenin hal değiştirme sırasındaki ısı alışverişi. Isıalan maddenin
düzensizliği ve enerjisi artarken, ısıveren maddenin enerjisi azalır ve düzenliliği artar (solda).
Süblimasyon (süblimleşme) maddenin sıvı halinin olmaması durumudur (sağda).
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Uygulamalar

1. Elementin ve bileşiğin özelliklerini düşünerek, günlük hayatımızdaki en kullanışlı
element ve bileşiklere örnekler veriniz.
2. Maddenin hallerinden yola çıkarak suyun üç halinin günlük hayatımızdaki kullanım
alanlarını düşününüz.
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Uygulama Soruları
1. Oksijen elementinin canlılar hayatındaki önemi nedir?
2. Karışımların ayrılmasındaki en ekonomik ve avantajlı yöntem hangisidir?
3. İçme suyu, taş, yağlı boya, merhem ve kemik ne tür karışımlardandır?

26

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kimyanın amacı ve önemi üzerinde duruldu. Madde kavramı, maddenin
üç hali anlatıldı. Karışımlar, karışım türleri ve karışımların ayrılması gibi konular hakkında
bilgi verildi.
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2. BÖLÜM:
ATOMUN YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, kimya biliminin evrendeki kimyasal tepkimelerde baz aldığı kanunlardan,
kütle korunumu kanunun, sabit oranlar yasasını inceleyeceğiz. Atom modelleri ve proton,
nötron, elektronun keşfi hakkında bilgiler verilecektir. Atom ve iyon kavramları üzerinde
durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Atomun yapısının aydınlatılmasında tarihte en önemli deneysel çalışma hangisidir?
2. Atom çekirdeği nedir? Açıklayınız.
3. Atom ve iyon arasındaki fark nedir?
4. Elektron kelimesinin kökeni nedir? Elektrona bu isim neden verilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kimyada İlk Buluşlar ve Kütlenin
Atom Kuramı
sonrasında
farkına varır.

reaksiyon
korunduğunu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bir üniversitenin Kimya
Bölümüne ziyaret yapılır.
Laboratuvarda
deneyler
yapılır ya da deneylerin
yapılışı gözlenir, sonuçlar
incelenir.
Günlük hayattan örnekler ile
birlikte açıklanır.

Kimyada İlk Buluşlar ve Bileşiği
oluşturan
Atom Kuramı
elementlerin aralarında sabit
bir oran olduğu gözlemlenir.
Elektron ve Keşfi
Elektronun keşfine kadarki Milikanın yağ
tüm aşamalar ve deneyler deneyi açıklanır.
incelenir.

damlacığı

Atom Çekirdeği

Atomu oluşturan birimler
bulunur.

Proton, nötron, çekirdek
kavramları
keşfedilme
sıralarına göre anlatılır.

Kimyasal Elementler

İzotop tanımı üzerinde
durulur.

Yaygın izotoplar incelenir.

Atom Kütleleri

Atomların kütlelerinden
yararlanılarak bulunma
yüzdeleri hesaplanır.

Kavramların anlaşılması için
örnekler çözülür.
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Anahtar Kavramlar
 Kütlenin korunumu yasası
 Element
 Atom numarası
 Kütle numarası
 Elektron
 Nötron
 Proton
 Çekirdek
 İyon
 Atom
 Atom kütlesi
 İzotop
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Giriş
Atom veya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini
taşıyan en küçük yapıtaşıdır. Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen “atomos”
kelimesinden türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış
Demokritos'tur. Atom, gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı
tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) vb. ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği
saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve
yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom
elektriksel olarak yüksüzdür.
Atomun yapısı ile ilgili olarak Aristoteles döneminden (M.Ö. 300’lü yıllar) 1800’lü
yıllara kadar herhangi bir gelişme olmamıştır. 1800’lü yıllara kadar atomun elementlerin en
küçük yapı taşı olduğu ve bölünemeyeceği düşünülmekteydi. Bu bölümde atomun yapısı ile
ilgili eski teorileri kısaca inceledikten sonra, günümüzdeki atom modeline kadar olan atom
modellerini gözden geçireceğiz. Ayrıca izotop, kütle, element, iyon gibi kavramları ele
alacağız.

2.1. Kimyada İlk Buluşlar
Kimyanın bugünkü gelişimi 3000 yıllık bir bilgi birikiminin sonucudur. Mısır’daki
kimyacılar basit ilaçların yapımı ve bunların üretimi ile ilgilenmişlerdir. Yunan filozoflarının
bir kısmı ise bütün maddelerin bir ana maddesi olduğuna inanmışlardır. Ortaçağdaki
kimyacılar -bunlara simyacı da denir- yeni bir teori ile insanlar dahil doğadaki her şey bir
bütünlüğe doğru gitmektedir. Simya, saf olmayan metallerden altın elde edilmesi veya insan
ömrünü sonsuza kadar uzatmayı sağlayacak bir hayat iksirinin bulunması ile eşanlamlı
tutulmuştur.
Diğer bilim dallarında olduğu gibi kimya bilimine de Müslümanların önemli katkıları
olmuştur. Örneğin Arap kökenli bir bilim adamı olan Cabir İbn Hayyan (MS. 721 - 815)
Kimyanın Babası ya da modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilir. (Cabir İbn Hayyan
arsenik trioksidi ilk elde eden kişidir. Ayrıca imbik denilen destilasyon cihazını ilk kez
geliştirmiş, baz kavramını ortaya atmıştır. Nitrik asit, hidrojen klorür ve sülfürik asit üzerinde
çalışmalar yapmış, kral suyunu geliştirmiş; sitrik asit, asetik asit ve tartarik asidi
keşfetmiştir. Gününmüzde Urfa sınırlarında bulunan Harran bölgesinde bir medrese hocalık
yapmıştır. Batı dünyasında Geber olarak tanınmaktadır.)
Ortaçağda kimyadan pratikte yararlanarak, zengin olma hayali ile devam ederken 1661
yılında İngiliz bilim adamı Robert Boyle ilk kez kimyasal elementleri maddenin
parçalanmayan yapı taşları olarak tanımlaması ortaçağdaki fikirleri çürütmüştür.
Modern kimyanın ilk temelleri İngiliz kimyacı John Dalton tarafından atılmıştır
Daltonun atomun yapısı ile ilgili olarak ileri sürdüğü model (teori) 3 maddede özetlenebilir
(1805):
1- Elementler, atom adı verilen küçük, bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar
kimyasal tepkimelerde oluşmazlar ve bölünmezler.
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2- Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynı, diğer elementlerin
atomlarından farklıdır.
3- Kimyasal bir bileşik iki ya da daha fazla elementin basit bir oranda birleşmesi ile oluşur.

2.1.1. Kütlenin Korunumu Kanunu
1774 yılında Antoine Lavoisier yaptığı deneyde bir kalay örneği ve bir miktar hava
içeren bir balonun ağzını kapatmış ve tartmıştır. Tartım, kalay örneği + hava ile dolu balon
kütlesidir. Sonra bu kapalı balonu ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toza
dönüştüğünü görmüştür. Kabı yeniden tartmış (balon + beyaz toz + kalan hava) ve kütlenin
değişmediğim bulmuştur. Yaptığı diğer deneylerle de; beyaz tozun (şimdi buna kalay oksit
diyoruz) kütlesi, kalay örneğinin kütlesi ile kullandığı havanın bir miktarının kütlesi
toplamına eşittir.
Bu deney ve benzer başka deneyler sonunda Lavoisier ünlü kütlenin korunumu
kanununu bulmuştur. Bu durumu Lavoisier şöyle açıklamıştır: “Tepkimeden çıkan ürünlerin
kütleleri toplamı, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Başka bir deyişle,
bir kimyasal tepkimede madde yoktan var olmaz, var olan bir madde de yok olmaz.”
Örnek 2.1 (1995 ÖSS): İçi hava ile dolu kapalı iki cam kaptan birincisinde bir saksı
çiçek, ikincisinden ise yanmakta olan bir mum vardır.
Bu kaplar gün ışığında yeterince bekletilirse,
I. Birincide O2 miktarı artar.
II. İkincisinde mum söner, CO2 miktarı artar.
III. Her ikisinin de toplam kütleleri değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

Çözüm: Bitkiler güneş ışığını alarak fotosentez yapar. Bu tepkimede CO2 alır, O2
verirler. I. ifade doğrudur. Mum yanarken O2 harcar. Organik bir bileşik olan mumun yanması
sonucu CO2 ve H2O oluşur. Bir zaman sonra da kaptaki O2 biteceğinden mum söner. II.
doğrudur. Tepkimelerde kütle korunur. III doğrudur. Doğru cevap E şıkkıdır.

2.2. Elektron
Elektron, atomda bulunan negatif yüke sahip temel bir parçacıktır. Pozitron karşıtı,
eksicik gibi tanımlara da sahip olup en küçük eksi yüke (–) sahip temel parçacıktır. Sembolü
e-‘dir. Elektron kelimesi Latince kehribar anlamına gelen electrum kelimesinden türemiştir.
Bu ismi veren kişi İrlandalı fizikçi G. Stoney’dir (1872). Eski Yunanda, kehribarı ovuşturunca
statik elektrikle yüklendiği biliniyordu. Elektrik kelimesi de buradan türetilmiştir. İngilizce:
‘Electric' ve 'electricity'). Elektronun varlığı ile ilgili çalışmalar 1800’lü yıllarda yapılmış ve
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1872’de G. Stoney bu eksi yüklü taneciğe elektron ismini vermiştir. Elektronun kütlesi
9.11 × 10–31 kg (9.11 × 10–28 g), yükü –1.602 × 10–19 Coulomb’dur.

2.3. Rutherford Atom Modeli
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Rutherford’un bu denemeyi yapmasında
radytoaktivite alanında yapılan önemli buluşların da katkısı olmuştur. Zira, Rutherford ve
öğrencileri bu deneyde radyoaktif bir ışın olan alfa ışınlarını kullanmışlardır (Alfa ışını ya da
alfa taneciği α2+ ya da kısaca α sembolü ile gösterilir. Aslında alfa taneciği bir helyum
iyonudur: He2+, 24He2+). Radyoaktivite alanında Fransız bilim adamı H. Becquerel ile Marie
ve Pierre Cuire’nin çalışmaları büyük öneme sahiptir.
1911 yılında Rutherford ve öğrencileri (Geiger ve Marsden) çok ince levha haline
getirilmiş altın yaprak (varak) üzerine alfa ışınları göndererek atomun yapısı hakkında önemli
gözlemler elde edeceklerini düşündüler. Alfa kaynağını, üzerinde küçük bir delik bulunan
kurşun perdenin arkasına yerleştirdiler (Şekil 2.1). Böylelikle hedefi küçültmek ve ince bir
alfa parçacıkları demeti elde etmeyi amaçladılar. Altın yaprağın öbür yanına, kendisine alfa
parçacığı çarptığı zaman görünür ışık parıltısı veren (floresans ışıma yapan), hareketli, çinko
sülfürlü (ZnS) ekran yerleştirdiler. Bunun amacı, altın yapraktan geçecek olan alfa
parçacıklarının ZnS’lü ekan üzerine ışıma yapacak olması, böylece bunların gözle
görülebileceği düşüncesi idi. Aynı zamanda altın yaprağa çarparak dönecek olan alfa ışınları
da gözlenebilecekti. Deney sonucunda alfa parçacıklarının çoğunun hiçbir eneglle
karşılaşmadan altın levhadan geçtiğini, az bir kısmının 30-45 derecelik açılarla sapma
gösterdiğini, çok az bir kısmının ise altın yaprağa çarparak geriye döndüğünü (180 derece)
gördüler. Geliş doğrultusuyla 180 derece açı yapacak şekilde geri saçılan bu parçacıklar,
çekirdek ile karşılaşıp çarpışan alfa tanecikleridir.
Deney sonuçları aşağıdaki gibiydi:
a. Altın yaprağa çarpan alfa parçacıklarının büyük çoğunluğu sapmaya uğramadan
geçmiştir; az sayıda alfa parçacığı sapmaya uğramıştır.
b. Parçacıkların yaklaşık 20.000 de biri, altın yaprağı geçerken belli bir açıyla (30 – 45
derece) sapmaya uğramıştır.
c. Birkaç tane alfa parçacığı altın yaprağı geçememiş ve geriye dönmüştür.
Aslında Rutheford’un beklentisi, hiçbir alfa parçacığının geriye dönmemesiydi. Ancak
sapmalar ve özellikle bazı alfa taneciklerinin geri dönmesi şaşırtıcıydı. Bu şaşkınlığını birkaç
yıl sonra şöyle ifade etmiştir: “Hayatımda başıma gelmiş en inanılmaz bir olaydı. Otuz beş
santimlik bir obüs topunu bir tabaka kağıda doğru ateşlemişsiniz de o geri gelip size çarpmış
gibiydi.”
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Şekil 2.1: Rutherford ve öğrencilerinin yaptığı alfa taneciği deneyi düzeneği (solda) ve altın
levhada alfa ışınlarının geçişini ve çarpıp yön değiştirmesini gösteren kesit (sağda)
Rutherford’un deney sonuçlarına ilişkin açıklamaları şöyledir (Şekil 2.2):
1) Bir atom kütlesinin çok büyük bir kısmı ve pozitif yükün tamamı, çekirdek denen
çok küçük hacimli bir bölgede yoğunlaşmıştır. Geriye dönen alfa tanecikleri bu bölgeye
(çekirdeğe) çarparak geri dönmüştür. 35 – 45 derecelik açılarla sapan alfa ışınları da yine bu
bölgeye temas etiği için sapmıştır. Atomun içerisinde büyük boşluklar vardır.
2) Pozitif yükün (çekirdek yükü) büyüklüğü elementten elemente değişir ve elementin
atom kütlesinin yaklaşık yarısıdır.
3) Çekirdek dışında (boşluk kısmında) çekirdek yüküne eşit sayıda elektron bulunur.
Atomun kendisi elektrik yükü bakımından nötrdür (yüksüz).

Şekil 2.2. Rutherford’a göre atomda artı yükün yoğun olarak toplandığı kısma
çekirdek denir ve atomun merkezinde bulunur.
Bu modelde pozitif yüklü alfa parçacıklarıyla atomdaki elektronların ilişkisi şöyle
açıklanır: Elektronlar pek küçük kütleli olduğu için alfa parçacıklarının çarpmasına karşılık
herhangi bir tepki ya da direnç gösteremez. Alfa parçacıkları, elektronlardan 7.000 defa daha
ağır kütleli parçacıklardır. Alfa parçacıklarını bu derece saptırabilmek için elektronlara göre
çok daha büyük kütlelerin kuvvet uygulaması gerekir.
Niels Bohr, Rutherford’un yaptığı deney sonuçlarını daha anlaşılır hale getirerek
günümüzde de halen geçerli olan atom yapısı modelini geliştirmiştir. Bohr, elektronların
belirli yörüngelerde bulunduğunu ve hem kendi etraflarında hem de çekirdeğin etrafında ışık
hızı ile döndüklerini ileri sürmüştür. Elektronlar eksi yüklü oldukları için, artı yüklü çekirdek
tarafından elektrostatik çekim kuvveti gereğince belli bir kuvvetle çekilirler. Yörüngeler 1, 2,
3.. gibi rakamlarla numaralandırılır. Çekirdeğe en yakın yörünge 1’nci yörüngedir ve enerjisi
en düşük olan yörüngedir (en kararlı). Çekirdeğer en uzak olan yörünge ise en yüksek
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enerjilidir. Her bir yörüngenin kendine özgü enerjisi vardır ve bir yörüngede bulunan elektron
bir başka yörüngeye geçmez. Ancak dışarıdan enerji verildiği takdirde elektronlar daha
yüksek enerjili yörüngeye geçebilir. Ancak orada uzun süreli kalamaz ve çok kısa bir sürede
aldığı enerjiyi geri vererek (yayarak) kendi yörüngesine döner.
Bu modeli güneş sistemine benzetmek mümkündür. Çekirdek yerinde güneş,
elektronlar ise güneşin etrafındaki gezegenler olarak düşünülebilir. Gezegenler belirli
sürelerde hem kendi, hem de güneşin etrafında dönmektedirler.

2.3.1. Proton
Proton, atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atom altı parçacıktır. Elektronlardan
farklı olarak atomun ağırlığında hesaba katılacak düzeyde kütleye sahiptirler. Protonun yükü
elektronun yüküne eşit fakat ters (+) işaretlidir: 1.6x10–19 Coulomb. (Elektronun yükü:
–1.6x10–19 Coulomb). Bu nedenle proton +1, elektron –1 yüklü olarak kabul edilir. Protonlar
arasındaki çekme kuvveti itme kuvvetinden 100 kat daha büyük olduğundan protonlar
birbirlerinden ayrılmazlar, çekirdekte yoğun bir artı yüklü kütle oluştururlar. Protonun kütlesi
elektronunkinden 1836 kez daha fazladır (Elektronun kütlesi, me: 9.11x10–28 g; Protonun
kütlesi, mp: 1.673x10–24 g).

2.3.2. Nötron
Nötron, kelime anlamı yüksüz demek olup, proton ile birlikte, atomun çekirdeğini
meydana getirir. Sembolü n’dir. James Chadwick tarafından 1932 yılında bulunmuştur.
Nötronlar yüksüz parçacıklardır. Nötron ve proton kütleleri, birbirine oldukça yakındır
(Nötronun kütlesi, mp: 1.675x10–24 g). Hidrojen dışında bütün atomların çekirdeklerinde
nötron bulunur. Her element atomu farklı sayıda nötron bulundurabilir. Ayrıca nötron ve
proton sayılarının toplamı, bize kütle numarasını verir. A (kütle numarası) = Nötron sayısı +
Proton sayısı; A = n + p
Sonuç olarak atomun yapısını şu şekilde açıklayabiliriz: Atomu bir küre olarak
düşünürsek, kürenin merkezinde yoğun kütle içeren bir bölge vardır, buraya çekirdek denir.
Çekirdekte temel parçacıklardan proton ve nötron bulunur (çekirdekte ayrıca daha küçük
parçacıklar da bulunur). Çekirdeğin etrafında çok büyük bir boşluk vardır. Bu boşlukta ise
elektronlar bulunur. Elektronlar kendilerine özgü yörüngeler üzerinde sürekli hareket
halindedirler (hem kendi etraflarında hem de çekirdeğin etrafında dönme hareketi yaparlar)
(Şekil 2.3).
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Şekil 2.3. Atomun yapısının üç boyutlu (solda) ve iki boyutlu gösterilişi (sağda)
Nötr bir atomdaki elektronların sayısı, çekirdekte bulunan artı yüklerin, yani
protonların sayısına eşittir. Ama bir atomda artı yüklerin sayısından daha fazla ya da daha az
elektron bulunabilir. Bu durumda atomun toplam yükü eksi ya da artı olur (elektron sayısı
fazla ise eksi yük, az ise artı yük kazanır); böyle yüklü atomlara iyon adı verilir. Artı yüklü
iyonlara katyon, eksi yüklü iyonlara anyon denir.
X+

X

Katyon

Nötr atom

X−
Anyon

2.4. Kimyasal Elementler
Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve
farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Günümüzde bilinen 118 element
vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuvarlarda elde
edilen yapay elementlerdir. Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü
sembolü vardır. Element sembolü yazılırken;
•Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır: Hidrojen için H, oksijen için O…
•Sembol iki harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır: Demir için Fe,
Nikel için Ni, neon için Ne… (Sembollerin iki harften oluşmasının nedeni, bazı elementlerin
baş harflerinin aynı olmasıdır).
Elementlerin sembollerle gösterilmesinin nedeni, bütün Dünya’da ortak bir bilim dili
oluşturmak, bilimsel iletişimi ve yazımlarını kolaylaştırmaktır. Elementlerin bütün Dünya’da
kullanılan sembolleri aynı olmasına rağmen isimleri dillere göre farklıdır. (Türkçe, Rusça,
Çince, Japonca da element isimleri farklı olmasına rağmen sembolleri aynıdır).
İzotop: Atom numarası aynı, fakat atom ağırlıkları farklı olan elementlere verilen ad.
Kimyasal özellikleri hemen hemen aynı olduğu için periyotlar cetvelinde aynı yerde bulunan,
bu elementlere izotop elementler denir.
Kararlı izotoplar: Berilyum, sodyum, kobalt gibi bazı elementlerin sadece bir tane
kararlı izotopları vardır. Diğer elementlerin kararlı izotoplarının sayısı 2 ila 10 arasında
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değişir. Mesela klorun iki, kükürdün dört, kalsiyumun altı ve kalayın on tane kararlı izotopları
vardır. Kalay en çok kararlı izotopa sahip elementtir. Şekil 2.4.’te hidrojen ve oksijen
elementlerinin izotopları şekil üzerinden gösterilmiştir.

Şekil 2.4. Hidrojenin 3 izotopu (1H, 2D, 3T, solda ), oksijenin 2 izotopu vardır (16O ve
sağda)

18

O,

Kütlesi küçük olan elementlerin çoğu bir veya iki kararlı izotoplara sahiptir. Bu
izotopların her birinin çekirdeğindeki nötron sayısı, genellikle proton sayısı ile aynıdır. Ağır
elementlerin çoğunun iki ila on arasında değişen kararlı izotopları vardır. Bu izotoplarda,
çekirdeğin kararlılığı için nötronun protona oranının büyük olması gerekir. Mesela kalayın
(Sn) bir izotopunun çekirdeğinde 74 nötron ve 50 proton vardır. Nötron, proton oranı 1.5 tan
fazla olan çekirdeklerde kararlılık, oran büyüdükçe azalır.
Radyoaktif izotoplar: Elementlerin her biri hiç olmazsa bir radyoaktif izotopa
sahiptir. Mesela hidrojenin radyoaktif izotopu trityum olup, bunun yarılanma müddeti 12.5
yıldır. Kütle numarası büyük olan elementlerin 30 kadar radyoaktif izotopları olur.

2.4.1. İyon
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi (2.2. Elektron) bir atomda atom numarası (Z) kadar
elektron vardır. Bazı elementler elektron alarak bazıları ise elektron vererek daha kararlı hale
geçmek isterler. Elektron alan atomlar aldıkları elektron sayısı kadar eksi () yük, elektron
veren atomlar ise verdikleri elektron sayısı kadar artı (+) yük kazanırlar. Bu şekilde oluşan
artı ve eksi yüklü yeni yapılara iyon adı verilir. Artı yüklü iyonlara katyon, eksi yüklü
iyonlara anyon denir. Örneğin, sodyum elementi 1 elektron vererek kararlı hale geçer:
Na

Na+ + e−

Klor atomuna bir elektron verildiğinde Cl- (klorür) oluşur.
Cl + e−

Cl−

Bir demir (Fe) atomunda 2 elektron koparıldığında Fe2+ iyonu oluşur.
Fe

Fe2+ + 2e−

(Bir elektriksel deşarj tüpünde katot ışınları tüpün içinde bulunan gaz atomlarından ve
moleküllerinden elektronların çıkmasına sebep oldukları zaman, artı yüklü tanecikler yani
katyonlar oluşur).
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Örnek 2.2: (a) 1735Cl deki proton nötron ve elektron sayılarını belirtiniz.
Çözüm: Atom nötr ise ‘e– sayısı = p sayısı = Z (atom numarası)’dır.
35
17 Cl:

Z = 17, A = 35

Proton sayısı = 17; e− sayısı = 17; n sayısı = A – Z = 35 – 17 = 18’dir.
Örnek 2.3: 29 proton, 34 nötron ve 27 elektron içeren taneciğin simgesini yazınız.
Çözüm: Z = 29 olan element bakır (Cu) dır. Kütle numarası:
A = p sayısı + n sayısı = 29 + 34 = 63
Tanecik 27 elektron taşıdığından (protona göre 2 eksik), bu bir iyon olmalıdır:
Net yükü = (p sayısı) – (e sayısı) = 29 – 27 = +2’dir. Yani bu tanecik artı yüklü iyon,
yani katyondur. Bu durumda 2963Cu2+ simgesi ile göstermek gerekir.
Örnek 2.4: Kütle spektrumu verilerine göre,
1,33291 bulunmuştur. Bir 16O atomunun kütlesi nedir?

16

O kütlesinin

12

C kütlesine oranı

Çözüm: Kütlelerin oranı 16O/12C = 1,33291×12 akb = 15.9949 akb

2.4.2. Atom Kütlesi
Maddeyi oluşturan tanecikler (atomlar, moleküller, iyonlar) en hassas terazilerle bile
tartılamayacak kadar hafiftir. Bu nedenle madde miktarını karşılaştırmada bunların gerçek
kütleleri kullanılamaz. Ancak karşılaştırma yoluyla bir atomun diğer bir atomdan kaç kat ağır
ya da hafif olduğu belirlenebilir. Bilim adamları karbonun doğada en çok bulunan atomunu
(C-12 izotopu) karşılaştırma atomu olarak seçmişler ve diğer atomların kütlelerinin
karşılaştırma atomunun kütlesinin kaç katı olduğunu gösteren bir kütle birim sistemi
geliştirmişlerdir. Bu sistemde C-12 izotopunun kütlesi 12,0000 (12) kabul edilmiş ve bunun
1/12 sine 1 atomik kütle birimi (akb) denilmiştir. Buna göre karbonun atom kütlesi 12 akb'dir.
Karbon atomundan 12 kez hafif olan hidrojenin atom kütlesi 1 akb, 2 kat ağır olan
magnezyumun atom kütlesi 24 akb dir. Atomların C-12 atomunun kütlesine göre belirlenen
kütlelerine bağıl atom kütlesi denir. Elementlerin bağıl atom kütleleri birimsiz olarak da
verilebilir. C: 12, Mg: 24, O: 16, Ag: 108 gibi.
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Uygulamalar

1. Doğadaki izotoplar hakkında bir araştırma yapınız.
2. Bir atomda elektronların bulunduğu bölge (bir başka deyişle yörüngelerin bulunduğu
bölge) ile çekirdeğin büyüklüklerini karşılaştırınız. Eğer bir atom modelinde çekirdeği
bir pinpon topu olarak düşünürsek atomun büyüklüğü hakkında ne söyleyebilirsiniz?
3. Dünyanın çapı yaklaşık 40.000 km olduğuna ve dünya kendi etrafındaki dönüşü 24
saatte tamamladığına göre dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızını km/saat cinsinden
hesaplayınız.
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Uygulama Soruları
1. Atomun yapısının aydınlatılmasındaki en önemli gelişme sizce hangisidir?
2. Elektronun yörüngesinde hep aynı hızla dönmesini nasıl açıklarsınız?
3. Atom çekirdeğindeki kütle yoğunluğu ile elektronların kütle yoğunluklarını
karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kimya kanunları hakkında bilgi edindik ve sorularımızı çözdük. Proton, nötron,
elektron ve çekirdeğin kimler tarafından keşfedildiğini öğrendik. Atomun çekirdeğinde
bulunan yapıları ve kütleleri hakkında bilgi edindik. İzotop atom ve örneklerini inceledik.
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3. BÖLÜM:
KİMYASAL BİLEŞİKLER

44

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Molekül yapılı ve iyonik yapılı bileşiklerin yapısını inceleyeceğiz. Kimya için önemli
yapıtaşlarından olan mol kavramını açıklayacağız. Bileşiklerin nasıl adlandırıldığından
bahsedeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Molekül formülü ve kaba formüllerini karşılaştırınız?
2. Mol kavramı ile Avogadro sayısı arasındaki ilşki nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kimyasal Bileşik Çeşitleri Kimyasal bileşik çeşitlerini
Kimyasal bileşikler uygun
ve Formülleri
kavrar. Kimyasal bileşiklerin kurallarına göre adlandırılır.
adlandırılması ve
kavratılması.
Mol Kavramı

Mol kavramının tanımı
günlük hayatımızla
ilişkilendirilerek yapılır.
Yükseltgen ve indirgen
kavramları açıklanır.

Yükseltgenme basamakları

Mol ilgili sorular çözülür.

Yükseltgenme basamakları
ile ilgili örnekler çözülür.
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Anahtar Kavramlar
 Molekül
 Bileşik
 Kimyasal formül
 Molekül formülü
 Moleküler bileşik
 İyonik bileşik
 Yükseltgenme basamağı
 Yükseltgenme
 İndirgenme
 İyon
 Anyon-katyon
 Mol
 Adlandırma
 Organik bileşik
 Hidrokarbon
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3.1. Giriş
Su, amonyak, karbon dioksit hepimizin bildiği oldukça basit bileşiklerdir. Daha az
bildiğimiz asetilsalisilik asit (Aspirinin aktif maddesi) ve askorbik asit de (C vitamini)
kimyasal bileşiklerdir. Kimya çalışmalarının büyük bir kısmı bileşiklerle ilgilidir. Bu bölümde
kimyasal bileşiklerin çeşitlerini ve adlandırılmasını öğreneceğiz.

3.2. Kimyasal Bileşik Çeşitleri ve Formülleri
3.2.1. Moleküler Bileşikler
Aynı cins ya da farklı cins iki ya da daha fazla atomun (kimyasal bağlar ile) birbirine
bağlanması sonucu oluşan atom gruplarına (yapıya) molekül denir (İki ya da daha fazla
cinsten atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere de bileşik denir. Bileşik ile
molekül kavramları birbirlerine çok benzeseler de aralarında fark vardır). Atomların çoğu
doğada tek başlarına bulunmazlar. Aynı cins ya da farklı cins atomlar bir araya gelerek
molekülleri oluştururlar ve doğada molekül halinde bulunurlar.
Moleküller iki ya da daha fazla atomdan oluşurlar. İki atomdan oluşan moleküllere
basit yapılı moleküller, 3 ve daha fazla sayıda atomdan oluşan moleküllere karmaşık yapılı
moleküller denir. (500 atomdan ve hatta daha fazla sayıda atomdan oluşan moleküller vardır).
Örneğin, su (H2O), iyot (I2), hidrojen (H2), oksijen (O2) molekülleri basit yapılı moleküllerdir.
Günlük hayatta kullanılan besinlerde ve hücrede bulunan karbonhidrat, protein ve yağ
molekülleri (ki bunlar organik bileşiklerdir) karmaşık yapılı moleküllere örnek olarak
verilebilir.
a) Aynı Cins Atomların Molekülleri
Aynı cins iki atom bir araya gelerek element moleküllerini, aynı cins element
molekülleri de bir araya gelerek elementleri oluştururlar. Bazı elementleri oluşturan aynı cins
atomlar doğada tek başlarına bulunurken (He, Ar, Pt vs) bazı elementleri oluşturan aynı cins
atomlar da doğada ikili gruplar halinde bulunurlar (O2, H2, N2 gibi). Doğada ikili gruplar
halinde bulunan atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler
yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir. Hem elementler hem de element
molekülleri aynı cins atomdan oluşur. Elementler çok sayıda atomdan oluşur ve görünür
boyuttadır. Element molekülleri ise iki atomdan oluşur ve elementlerin yapı birimleridir.
Örneğin, O2, I2 gibi…
b) Farklı Cins Atomların Molekülleri
Farklı cins atomlar bir araya gelerek bileşik moleküllerini, bu moleküller de birleşerek
bileşikleri oluştururlar. Bu nedenle bileşikler farklı cins atomlardan oluşurlar ve bileşiklerin
kendi özelliklerini taşıyan en küçük tanecikleri moleküllerdir. Bileşiklerin moleküllerini
oluşturan atomlar farklı cins atomlar oldukları için bu atomların büyüklükleri ve özellikleri de
birbirinden farklıdır. Örneğin, H2O, CO2 gibi. Su molekülünde hem aynı çeşit (2 tane H) hem
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de farklı çeşit atomlar (H ve O) bulunur. Karbon dioksit (CO2) molekülü için de aynı durum
söz konusu.

3.2.2. Kimyasal Formülün Bulunması

Bir bileşiğin formülündeki elementler belli oranlarda bulunur (1'e 2, 1'e 1, 1'e 3 vs
gibi) ve buna göre bileşiğin formülü yazılır. Pekiyi, bir bileşiğin formülü nasıl ortaya
çıkartılır? Şimdi bu soruya cevap bulmaya çalışalım.
Bir bileşikteki elementlerin ve elementlerin bileşik içinde hangi oranlarda
bulunduğunun belirlenmesi için bir dizi kimyasal analiz yapmak gerekir. Böylece bileşik
içerisindeki elementlerin türleri ve birbirlerine göre oranları ortaya konabilir. Elde edilen
bilgilere göre formüller, en basit formül, gerçek formül ve yapı formül olmak üzere 3 ayrı
şekilde incelenebilir
a) En Basit Formül: Bileşikteki elementlerin atomların sadece göreli sayılarını veren
formüle basit formül denir. Örneğin; karbon ve hidrojenden oluşmuş bir bileşikteki hidrojen
atomlarının karbon atomlarına sayısının oranının 2 olduğunu düşünelim. Bu bileşik CH2,
C2H4, C3H6 molekülü de olabilir ve bunların hem kimyasal hem fiziksel özellikleri birbirinden
farklıdır. Hatta (CH2)n (n = 1, 2, 3, ...) olan bileşiklerin tümü olabilir demektir.
b) Gerçek Formül: Bileşik içindeki atomların gerçek sayılarını gösteren formüllere
gerçek formül adı verilir. Örneğin; C2H2 molekülünde 2 hidrojen 2 karbon vardır ve asetilen
olarak bilenen bir gazdır. H2O, CO2, O2, NaCl formülleri de gerçek formüldür…
c) Yapısal Formül: Yapısal formülde moleküldeki atomlar arasındaki bağlanma,
çizgilerle gösterilir ve atomların birbirlerine nasıl bağlandıkları hakkında bilgi verir. Yapısal
formüllerin elde edilişleri üzerinde daha sonra durulacaktır.
Asetik Asit için

Sülfürik Asit için

Basit Formül: CH2O

Basit Formül: H2SO4

Gerçek Formül: C2H4O2*

Gerçek Formül: H2SO4

Yapısal Formül

Yapısal Formül

* Kimya kitaplarında, yapısının kolay anlaşılması (organik asit olduğunun
vurgulanması amacıyla) için asetik asitin formülü CH3COOH şeklinde gösterilir.
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3.2.3. İyonik Bileşikler
İyonik bağ, elektron alışverişi oluşan bir bağ türüdür. Yani, atomlardan biri elektron
verirken, diğeri elektron alır. Elektron verenler + yük, alanlar – yük kazanır. Örneğin, sofra
tuzu olarak bildiğimiz bir bileşik olan sodyum klorür (NaCl) iyonik yapılı bir bileşiktir.
Sodyum (Na) metal, klor ametaldir. Bu iki element birbirleri ile etkileştikleri zaman, metal
olan sodyum elektron verir ve + yük kazanır. Bunun sonucunda oluşan iyon Na+ ile gösterilir
ve buna katyon denir. Klor ise elektron alır ve – yük kazanır. Bu durumda oluşan iyon Cl– ile
gösterilir, bu iyona anyon denir.
İyonik bağ ile oluşan bileşiklere "iyonik bileşik" denir. İyonik bileşikler metaller ile
ametaller arasında oluşur. Kovalent bileşikler erime noktası düşük katı, sıvı ya da gaz halinde
bulunurlar. İyonik bileşikler ise daima katı halde bulunurlar. Kovalent bileşikleri ametaller
kendi aralarında oluştururken, İyonik bileşikler metaller ile ametaller arasında oluşur.
Not: İyonik bağlı bileşiklerde molekül formülünden söz edilemez. Çünkü, iyonik bağlı
bileşiklerin erimiş hallerinde ve çözeltilerinde, molekül formülünden söz edilemez; çünkü
iyonlar serbest hale geçmişlerdir. Katı halde zaten molekül yoktur; formül birim vardır.
Molekül, kovalent bağlı bileşiklerin yapıtaşıdır. İyonik bağlı bileşiklerin yapı taşına molekül
denmez; formül birim denir. Örneğin bir yemek tuzu kristali olan NaCl’de 1 tane Na+1 iyonu
6 tane Cl-1 iyonu ile; 1 tane Cl-1 iyonu da 6 tane Na+1 iyonu ile çevrilidir. Böylece kristal yapı
oluşmuştur. Kristal yapının formülü, Na6Cl6 şeklinde gösterilir. Formül-birim ise NaCl
şeklinde gösterilir.

Şekil 2.1: İyonik bileşiklerin üç boyutlu yapısı.

3.3. Mol Kavramı
Elementlerin atom kütlelerinin akb (atomik kütle birimi) cinsinden nasıl
hesaplandığını bir önceki konuda öğrendik. Atom kütlesi bilinen bu elementler farklı sayıda
atom içermektedirler. Yapılan deneyler sonucunda 12 gram karbon atomunda 6.02x1023 tane
atom olduğu hesaplanmıştır. Bu hesaplamadan yola çıkarak; 6.02x1023 tane atom ya da
molekül içeren maddeye 1 mol denir. Yani 12 gram karbon atomu = 12 akb = 6.02x1023 tane
atom = 1 mol eşitliği verilebilir.
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Daha basit şekilde açıklayacak olursak, Avagadro sayısı kadar tanecik (atom ya da
molekül) bir araya geldği zaman oluşan kütleye 1 mol denir. Her atom ya da bileşiğin 1
molünün ağırlığı farklıdır. Örneğin 1 mol su kütlesi 18 gram, 1 mol NaCl 58.5 gramdır…
Bazı atomların bağıl atom kütleleri (akb cinsinden) ve 1 mollerinin kütleleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
ELEMENT
Hidrojen (H)
Karbon (C)
Oksijen (O)
Kükürt (S)

1 ATOMUN BAĞIL ATOM
KÜTLESİ
1 akb
12 akb
16 akb
32 akb

1 MOLÜNÜN KÜTLESİ
1 gram
12 gram
16 gram
32 gram

Kütlesi verilen bir maddenin mol sayısı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir;

n: mol sayısı, m: kütle, Ma: mol kütlesi
Örnek: 36 gram su kaç mol eder?
Cevap: Suyu oluşturan atomların mol kütleleri: H: 1 gram/mol, O: 16 gram/mol.
H2O'nun mol kütlesi ise, 2x1 + 16 = 18 gram olarak bulunur. Bu veriler yukarıdaki formülde
yerine konulursa:
n = 36 / 18 = 2 mol
Sonucu bulunur.
Not: 1 mol atom, 1 atom-gram olarak ta ifade edilebilir.
Atomlar sayılamayacak kadar küçük taneciklerdir. Sayılamadıkları için bir elementin
ya da molekülün kaç tane atom içerdiğini bulmak zorlaşır. Fakat bilindiği üzere mol tanımı
yapılırken, 6.02x1023 tane atom ya da molekül’den bahsedilmektedir. 1 mol atom ya da
molekülün, 6.02x1023 tane atom ya da molekül içerdiğini İtalyan bilim adamı A. Avogadro,
deneysel yollarla bulmuştur. Bu sayıya Avogadro sayısı denir.
Örnek 1: 23 gram C2H5OH kaç moldür ? (C=12 O=16 H =1)
Çözüm: Ma = (2×12) + (6×1) + (16×1)= 46 gram/mol
n = m / Ma formülünden,
n = 23 / 46 = 0.5 mol bulunur.
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Bu sayı, onu ilk kez bulan kişinin adı ile anılarak Avogadro Sayısı olarak tanımlanır.
Birçok kaynak tarafından farklı olarak sembolize edilse de genellikle N ya da Na ile sembolize
edilir. Avagadro sayısı 6.02 rakamının önüne (sağ tarafına) 23 adet sıfır eklenmesiyle oluşan
son derece büyük bir sayıdır. Avogadro sayısının büyüklüğünü bir nebze anlayabilmek için şu
örnek verilebilir: Saniyede 10 milyon atom sayan bir bilgisayara sahip olsak, bu bilgisayarın
bir mol atomu oluşturan her bir molekülü sayması yaklaşık 2 milyar yıl sürer.
Örnek 2: 1 tane H2O molekülü kaç gramdır ? (H=1 O=16)
Çözüm: 1 tane H2O’nin ağırlığı = 18 / 6.02×1023 = 3×10−23 gramdır.
Örnek 3: 23 gram C2H5OH kaç moldür ? (C=12 O=16 H =1)
Çözüm: MA = 2×12 + 6×1 + 16×1= 46 gram/mol
n = 23 / 46 = 0.5 mol
Örnek 4: 3.01×1023 tane C2H4 molekülü kaç gramdır ? (C=12 H=1)
Çözüm: n=3.01×1023 / 6.02×1023= 0.5 mol 1 mol C2H4 28 gram ise 0.5 mol C2H4 14
gram olur.

3.4. Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi
3.4.1. Kimyasal Formülden Yüzde Bileşiminin Hesaplanması
Bileşikleri oluşturan elementlerin yüzde oranlarının nasıl bulunacağını bir örnekler
üzerinde görelim:
Örnek 1: Sülfürik asitteki (H2SO4) elementlerin yüzde bileşimlerini bulunuz.
Çözüm: H2SO4 'ün molekül ağırlığı 98 g/mol.
Hidrojenin oranı: (2x1) / 98 = 0.0204, Yüzde olarak: 0.0204x100 = %2.04
Kükürt oranı: 32 / 98 = 0.3265, Yüzde olarak: %32.65
Oksijen oranı: (16x4) / 98 = 65.306, yüzde olarak: %65.306 (%65.31)
Bir bileşikteki tüm farklı elementlerin yüzde oranlarının toplamı daima 100'e eşit
olmalıdır:
2.04 + 32.65 + 65.31 = 100
Örnek 2: Halotan adlı bileşiğin (C2HBrClF3) yüzde kütle bileşimi nedir?
Çözüm: C2HBrClF3’ün mol kütlesi 197.38 g/mol
%C = [ (2×12) g / 197.38 g] × 100 = %12.17 karbon
%H = 1.01 g / 197.38 g × 100 = %0.51 hidrojen
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%Br = 79.90 g / 197.38 g × 100 = %40.48 brom
%Cl = 35.45 g / 197.38 g × 100 = %17.96 klor
%F = [(3×19) g / 197.38 g] × 100 = %28.88 flor
Toplam: 12.17 + 0.51 + 40.48 + 17.96 + 28.88 = 100 bulunur.

3.5. İyon Yükü ve Yükseltgenme Basamağı
Bir atomun elektron alması veya vermesi sonucu aldığı değere iyon yükü ya da
yükseltgenme basamağı denir. Bir atom elektron veriyor ise artı (+) değerliği artar, elektron
alıyorsa eksi (–) değerliği artar.
İyon : (+) veya (–) yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. İyon, iki türlüdür:
katyon ve anyon.
Katyon: (+) yüklü atom ya da atom gruplarına katyon denir. Na+, Mg2+, NH4+, Fe3+,…
Anyon: (–) yüklü atom ya da atom gruplarına anyon denir. Cl–, SO42–, OH–, CO32–, S2,
NO3–, I–…
1+ (+) yük alan elementler

2+ yük alan elementler

H
Li
Na
K
Ag
Cu
Hg

Be Berilyum
Mg Magnezyum
Ca Kalsiyum
Ba Baryum
Zn Çinko
Ni Nikel
Cu Bakır
Hg Civa
Pb Kurşun
Sn Kalay
4+ yüklüler
Sn Kalay
Pb Kurşun

Hidrojen
Lityum
Sodyum
Potasyum
Gümüş
Bakır
Civa

3+ yüklüler
Al Alüminyum
Cr Krom
Fe Demir
Anyonlar
–1 (–) yüklü anyonlar
F, F–
Flor, florür
–
Cl, Cl Klor, klorür
Br, Br– Brom, bromür
I, I–
İyot, iyodür

2– yüklü anyonlar
O, O2– Oksijen, oksit
S, S2– Kükürt, sülfür
SO42– Sülfat
SO32– Sülfit
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OH–
NO3–
ClO3–
MnO4–
HSO4–
CN–

Hidroksil
Nitrat
Klorat
Permanganat
Bisülfit
Siyanür

CrO42– Kromat
CO32– Karbonat
Cr2O72– Dikromat
3– yüklü anyonlar
P, P3– Fosfor, fosfür
N, N3– Azot, azür
PO43– Fosfat

3.5.1. Yükseltgenme Basamağı
Atom grupları içerisinde yer alan elementlerin aldığı veya verdiği elektron sayıları her
zaman net değildir. Bu nedenle atom gruplarındaki elementlerin aldığı veya verdiği elektron
sayısına yükseltgenme basamağı denir.
Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması
Yükseltgenme basamaklarının hesaplaması aşağıdaki kurallara göre yapılır.
1) Serbest haldeki tüm elementlerin değerliği sıfırdır.
2) Sabit değerlikli metaller bileşiklerinde her zaman aynı değerliği alırlar. (1A= 1+,
2A= 2+, 3A= 3+…)
3) Oksijen atomu;
• OF2 bileşiğinde (2+)
• Peroksitlerinde (1–) (H2O2, Na2O2, CaO2…)
• Diğer tüm bileşiklerde (2–) değerliğini alır.
4) Hidrojen atomu;
• Hidrürlerinde (1–) değerlikli ( NaH, KH, CaH2…)
• Diğer tüm bileşiklerinde (1+) değerliklidir.
5) Halojenler (7A Grubu elementleri);
• Oksijensiz bileşiklerinde (1–) değerliklidir.
• Oksijenli bileşiklerinde (1+…7+) değişken değerliklerini alırlar.
• Flor tüm bileşiklerinde daima (1–) değerliğini alır.
6) Bileşiklerin değerliklerin toplamı sıfıra eşitlenerek değerliği bilinmeyen
elementlerin değerlik hesaplaması yapılır.
7) Köklerin değerliklerin toplamı iyon yüküne eşitlenerek değerliği bilinmeyen
elementlerin değerlik hesaplaması yapılır.
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Örnek 1: NaNO3 bileşiğinde azotun (N) yükseltgenme basamağını bulunuz.
Çözüm: Na IA grubu elementidir, bu yüzden değerliği +1 dir. Oksijen ise daima 2–
değerlik alır.
Azotun değerliği X olsun:
(1+) + X + (2– × 3) = 0 (Bileşikteki atomların yükseltgenme basamakları toplamı 0
dır.)
Buradan X = 5 bulunur. N'un yükseltgenme basamağı 5+'dır.
Örnek 2: KMnO4 bileşiğinde Mn'un değerliğini bulalım
Çözüm: K (potasyum) 1A grubunda bulunur, yani 1+ değerliğe sahiptir. Oksijenin
değerliği: 2–
Mn’ın değerliği x olsun
(1+) + x + (2– × 4) = 0
x = 7 olur.
Örnek 3: MgCr2O7 bileşiğinde Cr'un değerliğini bulalım.
Çözüm: Mg 2A grubunda bulunur, yani değerliği 2+’dır. Oksijenin değerliğinin –2
olduğunu biliyoruz.
Cr = x olsun
(2+) + 2x + (2– × 7) = 0
x = 6 olur.
Örnek 4: H2SO4 bileşiğinde S'ün değerliğini bulalım.
Çözüm: H’ın değerliği 1+’dır.
S = x olsun
(1 × 2) + (2– × 4) + x = 0
x = 6 olur.

3.6. Bileşiklerin Adlandırılması
3.6.1. Metal - Ametal Bileşiklerin İsimlendirilmesi
a) Metalin adı + ametalin adı + ür eki
• Ametal oksijen ise oksit şeklinde isimlendirme yapılır. Ametal hidrojen ise hidrür,
azot ise nitrür, kükürt ise sülfür diye okunur.
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Ca2+ + Br–

CaBr2

(Kalsiyum bromür)

Mg2+ + O2–

MgO

(Magnezyum oksit)

CaF2: Kalsiyum florür

NaCl: Sodyum klorür

AlBr3: Alüminyum bromür

MgI2: Magnezyum iyodür

Not: Farklı değerlik alabilen metal bileşikleri isimlendirilirken metalin o bileşikte
aldığı değerlik belirtilmelidir. Örneğin Fe, hem 2+ hem de 3+ değerlik alabilir:
Fe2+ + Br–

FeBr2 : Demir(II) bromür

FeBr3: Demir(III) bromür
Diğer örnekler:
CaH2: Kalsiyum hidrür

Ca2C: Kalsiyum karbür

Ca3N2: Kalsiyum nitrür

Ca3P2: Kalsiyum fosfür

CaO: Kalsiyum oksit

CaS: Kalsiyum sülfür

Eğer metal değişik değerlik alabiliyorsa;
b) Metalin adı + metalin değerliği (Roma rakamıyla) + anyon
şeklinde isimlendirilir.
Fe2+ + O2–

FeO

Fe3+

Fe2O3 (Demir(III) Oksit)

+ O2–

(Demir(II) Oksit)

Cr2O3: Krom(III) oksit
3.6.2. Metal - Kök Bileşiklerinin İsimlendirilmesi
Metalin adı + kökün adı
CaSO4: Kalsiyum sülfat

NaNO3: Sodyum nitrat

AlPO4: Alüminyum fosfat

Mg(ClO3)2: Magnezyum klorat

CaCr2O7: Kalsiyum dikromat

CaCO3: Kalsiyum karbonat

FeSO4: Demir(II) sülfat

Fe2(SO4)3: Demir(III) sülfat

3.6.3. Kök - Kök Bileşiklerinin İsimlendirilmesi
Kökün adı + kökün adı
NH4NO3: Amonyum nitrat

(NH4)3PO4: Amonyum fosfat

(NH4)2SO4: Amonyum sülfat

NH4ClO3: Amonyum klorat
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3.6.4. Kök - Ametal Bileşiklerinin İsimlendirilmesi
Kökün adı + anyon
NH4Cl: Amonyum klorür

(NH4)2S: Amonyum sülfür

(NH4)3N: Amonyum nitrür

(NH4)3P: Amonyum fosfür

3.6.5. Ametal - Ametal Bileşiklerinin İsimlendirilmesi
Bileşikteki ametalin kaç tane olduğu Latince olarak belirtilir. Birinci ametalden bir
tane varsa sayı ön eki olan mono kullanılmaz.
Birinci ametalin sayısı + birinci ametalin adı + ikinci ametalin sayısı + ikinci ametalin
adı + ür eki (anyon adı)
NO: Azot monoksit (monoksit: mono+oksit)

N2O: Di azot monoksit

NO2: Azot di oksit

N2O4: Di azot tetra oksit

N2O5: Di azot penta oksit

OF2: Oksijen di florür:

SF6: Kükürt hekza florür

ClF7: Klor hepta florür

1: Mono; 2: Di; 3: Tri; 4: Tetra; 5: Penta; 6: Hekza; 7: Hepta; 8: Okta; 9: Nona;
10: Deka
3.6.6. Hidratlı Bileşiklerinin İsimlendirilmesi: Bazı bileşikler değişik sayılarda su
molekülünü fiziksel olarak tutarlar, aralarında kimyasal bağ olmaz, sadece çekim kuvveti
vardır. Bu tür su moleküllerine hidrat denir.
İsimlendirme: Bileşiğin adı + rakam+ hidrat
Na2CO3 x 10H2O (Na2CO3∙10H2O): Sodyum karbonat deka hidrat
MgSO4 x 7H2O (MgSO4∙7H2O): Magnezyum sülfat hepta hidrat
CuSO4 x 4H2O (CuSO4∙4H2O): Bakır sülfat tetra hidrat
3.6.7. Özel Adlandırma: Bazı bileşikler özel olarak adlandırılır. Örneğin, H2O: Su,
NH3: Amonyak, NaCl: Yemek tuzu, CH3COOH: asetik asit (sirke asidi), H2SO4: Sülfürik
asit. CaO: Sönmemiş kireç, Ca(OH)2: sönmüş kireç.
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3.7. Organik Bileşikler
Karbon atomu içeren bileşiklere organik bileşik denir. Sadece CO, CO 2 ve CO32(karbonat) gibi bileşikler ya da iyonlar organik kimya kapsamında yer almaz, bunlar inorganik
kimyanın konusudur. Yapısında sadece C (karbon) ve H (hidrojen) bulunan bileşiklere
hidrokarbon denir. Karbonların tümü tek bağ ile bağlanmışsa bu tür hidrokarbonlara doymuş
hidrokarbonlar (alkanlar), çifte bağ (C=C) yada üçlü bağ (C≡C) içerirlerse doymamış
hidrokarbonlar denir. Halkalı yapılardaki doymuş hidrokarbonlara sikloalkanlar (cycloalkan)
adını alır.
Organik bileşikler aşağıdaki şemada özet olarak gösterilmektedir:

3.7.1. Alkanlar
Alkanlar CnH2n+2 genel formülü ile gösterilebilir. Düz zincirli ya da dallanmış yapıda
bulunabilirler. En basit (küçük) alkan metandır: CH4 (karbon 4, hidrojen tek bağ yapar). Diğer
alkanlara örnekler:
CH3–CH3: etan, CH3–CH2–CH3: propan, CH3–CH2–CH2–CH3: butan,
CH3–CH2–CH2–CH2–CH3: pentan (CH3–(CH2)3–CH3)
CH3–CHF–CH2–CH3: 2-florbütan
CH3–CH2–CH2F: 1-florbütan
CH3–CH2–CH2–CH2–CH2Cl: 1-klorpentan. Ortadaki 3 CH2 grubu paranteze alınabilir ve
CH3(CH2)3CH2Cl şeklinde de gösterilebilir.
Hekzan, heptan, oktan, nonan, dekan… Hepsi düz zincirli alkanlardır.

59

Propanın (C3H8) kimyasal yapısının açık gösterilişi

Alkanlar Tablosu
Formül
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
C7H16
C8H18
C9H20
C10H22

Adlandırma
Metan
Etan
Propan
Bütan
Pentan
Hekzan
Heptan
Oktan
Nonan
Dekan

Formül
C11H24
C12H26
C13H28
C14H30
C15H32
C16H34
C17H36
C18H38
C19H40
C20H42

Adlandırma
Undekan
Dodekan
Tridekan
Tetradekan
Pentadekan
Hekzadekan
Heptadekan
Oktadekan
Nonadekan
İkosan

Halkalı doymuş hidrokarbonların en küçüğü siklopropan’dır. Siklobutan, siklopentan…
şeklinde diğerleri de isimlendirilir:
CH2

H2C

CH2
CH2

Siklopropan

H2C

CH2

H2C

CH2

CH2

H2C
CH2

Siklobutan

CH2

Siklopentan

(Sağdaki yapılar çizgi yapılardır. Organik bileşiklerde çoğu zaman karbon ve hidrojen
atomları gösterilmez, onların yerine değişik açılarda çizgiler kullanılır. Böylece daha sade
yapılar elde edilir.)
Eğer karbon atomu 2'den fazla karbona bağlanmış ise bu tür hidrokarbonlara dallanmış
hidrokarbon denir. Dallanmış hidrokarbonlarda bir karbon atomu en az 2 diğer karbon atomu
ile daha bağ yapar. Dallanmış hidrokarbonlara örnek olarak izobütan ya da 2-metilpropan
verilebilir.
H3C
CH2
HC

CH2
C
CH3

CH3

3-Metil-hekz-3-en
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Şekil 2.2: Dallanmış hidrokarbonlara örnekler: Solda 2-metilpropan (ya da izobutan)
sağda ise 3-Metil-hekz-2-en bileşiği.
3.7.2. Alkenler
Yapısında bir veya daha fazla çift bağ içeren hidrokarbonlara denir. Genel olarak
CnH2n olarak gösterilir. Örneğin, CH2=CH2: eten, CH3–CH=CH2: propen, CH3–CH=CH–CH3:
buten…

Butenin açık yapısı (2 farklı gösteriliş, izomer)
3.7.3. Alkinler
Yapısında bir veya daha fazla üçlü bağ () içeren hidrokarbonlara denir. Genel olarak
CnH2n-2 olarak gösterilir. Örneğin, CHCH: etin, CH3–CCH: propin, CH3–CC–CH3:
butin…

Propinin açık yapısı.

Soru: Aşağıdaki bileşikleri adlandırınız.
a) SF6

b) ClF7

c) (NH4)3P

d) FeSO4

e) Fe2(SO4)3

f) Fe2O3

g) CaCO3

h) KNO3

Cevap: a) Kükürt Hekza Florür
b) Klor Hepta Florür
d) Demir(II) Sülfat
g) Kalsiyum karbonat

c) Amonyum Fosfür
e) Demir(III) Sülfat
f) Demir(III) Oksit
h) Potasyum nitrat
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Uygulamalar

1. Metal, ametal, kök nedir? Araştırınız.
2. Molekül ve iyon kavramlarını tanımlayınız.
3. Avogadro kanunun farklı kullanım alanlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Metal, ametal ve kök kavramlarından yararlanılarak bileşik oluşturunuz.
2. Oluşturduğunuz bileşikleri kurallara uygun şekilde adlandırınız.
3. Mol kavramıyla ilgili üç soru oluşturunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kimyasal bileşiklerin sınıflandırılmasını, adlandırılmasını öğrendik. Yükseltgenme
basamağı tanımı ve nasıl bulunduğu hakkında bilgi edindik. Organik bileşiklerin
adlandırılmasındaki izlenecek yolu öğrendik.
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4. BÖLÜM:
KİMYASAL TEPKİMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, kimyasal eşitlikler ve tepkimelerin denkleştirilmesi açıklanacaktır.
Çözeltide kimyasal tepkimeler üzerinde durulacaktır. Çözeltinin seyreltilmesi kavramları
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kimyasal tepkime nedir?
2. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar nelerdir?
3. Molarite ifadesi maddenin hangi fazı için kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kimyasal
Eşitlikler
Kimyasal Tepkimeler

ve Kimyasal
hakkında
olabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
tepkimeler Reaksiyona girenler, ürünler
bilgi
sahibi gibi kavramların açıklanması.

Kimyasal
Eşitlik
Stokiyometri

Çözeltide
Tepkimeler
Çözeltide
Tepkimeler

ve Kimyasal eşitlik kavramını Kütle korunumu kanununaçıklamak
ve
örnekler dan yola çıkarak, reaksiyona
çözmek..
giren ve reaksiyon sonunda
oluşan maddelerin sayısı,
cinsi,
kütlesi
korunur
ifadesinin
göz
önünde
bulundurulması.
Kimyasal Molarite
kavramının Molarite ile ilgili sorular
açıklanması.
çözülmesi
Kimyasal Çözeltilerin seyreltilmesinin Derişik ve seyreltik kavramaçıklanması, ilgili örneklerin larının açıklanması.
çözülmesi.
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Anahtar Kavramlar
 Kimyasal tepkime
 Stokiyometri
 Çözelti
 Molarite
 Çözücü
 Çözünen
 Denkleştirilmiş tepkime
 Derişim (Konsantrasyon)
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Giriş
Doğal gazın yanması, demirin paslanması gibi günlük hayatımızda gözlemlediğimiz
olaylar aslında birer kimyasal tepkime (reaksiyon) örnekleridir. Bu bölümde kimyasal
tepkimelerin oluşumunu ve denkleştirilmesini, bu süreçlerde kulanılan tepken, ürün gibi
kavramları göreceğiz. Ayrıca pek çok tepkimenin çözeltide oluşması nedeniyle, derişim ve
molarite kavramını da ele alacağız.

4.1. Kimyasal Tepkimeler
Kimyasal tepkime (reaksiyon), bir veya bir kaç maddenin birbirleri ile etkileşerek
(tepkimeye girerek) yeni bir bileşik türüne dönüştürülmesi işlemidir. Bir tepkime olduğunu
söylemek için renk değişimi, çökelek oluşumu, gaz çıkışı ve ısı salınması ya da soğurulması
gibi olaylar olmalıdır. Bir kimyasal tepkime denklemi yazılırken, tepkimeye girenler solda,
ürünler de sağ tarafta yazılır.
CO + O2

CO2

Karbon monoksit + oksijen

Karbon dioksit

Tepkimeyi irdelersek şunları görebiliriz:
1- Tepkimede solda 3 oksijen atomu vardır. Sağ tarafta ise 2 tane mevcuttur. Bir
tepkimede atomlar yok ya da var edilemeyeceğine göre (kütlenin korunumu ilkesi) eşitlik
denkleştirilmelidir.
2- Kimyasal eşitliği elde etmek için atom sayılarını eşitlenir.
CO ve CO2 formüllerinin başına 2 katsayısı eklenip denklik elde edilir. Böylece iki
molekül CO ve bir molekül O2 birleşerek 2 molekül CO2 meydana getirmiş olur.
Denkleştirmede katsayılar ayarlanarak denkleştirme yapılır. Denklem denkleştirirken
formüllerin başına yazılan sayılara stokiyometrik katsayılar ismi verilir. Buna göre tepkmeyi
2 şekilde de denkleştirmek mümkündür:
2CO + O2

2CO2

CO + ½ O2

CO2

Denkleştirmede kısaca şunlar göz önüne alınmalıdır:
- Denklemin girenler ve ürünler kısmında birer bileşikte aynı element bulunuyorsa
önce o denkleştirilir.
- Giren madde ya da oluşan ürünlerden biri serbest element olarak varsa en son o
denkleştirilir.
- Katsayılar tam ya da kesirli olabilir. Bir denklem bir ya da daha çok kesirli sayı ile
denkleştirilebilir. Ayrıca tüm katsayıları uygun bir çarpanla çarparak tam sayılara
dönüştürebiliriz.
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Örnek: C3H8 + O2

CO2 + H2O tepkimesini denkleştiriniz.

Çözüm: İlk önce karbon sayıları eşitlenir: Sağ taraftaki karbon dioksitin (CO2) önüne
(soluna) 3 yazılır.
C3H8 + O2

3CO2 + H2O

Daha sonra sağ ve soldaki hidrojenler eşitlenir. Bunu için sağdaki suyun başına 4
katsayısı eklenir.
C3H8 + O2

3CO2 + 4H2O

Karbon ve hidrojen sayıları eşitlendi tek oksijen kaldı onun için iki taraftaki oksijenler
toplanır karşılaştırılır. Buna göre solda 2 tane sağda 10 tane oksijen mevcuttur. Sol tarafa
oksijenin başına 5 yazarsak tepkime denkleşmiş olur.
C3H8 +5 O2

3CO2 + 4H2O

Not: Tepkimeye giren ve çıkan maddelerin fiziksel durumlarını aşağıdaki simgeleri
kullanarak belirtebiliriz: (g) gaz, (s) sıvı, (k) katı, (aq) sulu çözelti
Örneğin; bir tepkime şöyle yazılabilir:
2C6H14O4 (s) + 15O2 (g)

12CO2 (g) + 14H2O (s)

Tepkime koşulları yazılırken çeşitli simgeler kullanılır. Örneğin, yüksek sıcaklık
gereksinimini Δ (delta) simgesi ile gösterilir.
2Ag2O (k) + Δ

4Ag (k) +O2 (g)

Ayrıca gerekli basınç miktarı, kullanılan katalizörler ve diğer gerekli etkenler tepkime
oku altı veya üstüne yazılarak belirtilir.

4.2. Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri
Stokiyometri kısaca element ölçüsü anlamına gelir. Kimyasal formül ve denklemlerle
ilgili tüm sayısal ilişkileri bu kısım içerir. Bir başka deyişle, kimyasal bir tepkimeye giren ve
çıkan maddeler arasındaki kütlesel (bazen de hacimsel) hesaplamalarla ilgilenir. Stokiyometri
kavramını aşağıdaki tepkime üzerinde iredeleyelim:
CH4 + 2O2

CO2 + 2H2O

Bu tepkimedeki katsayıların anlamını şöyle açıklarız:
1 CH4 molekülü (1 adet CH4) + 2 O2 molekülü ile reaksiyona girer
Reaksiyon sonunda 1 CO2 molekülü ile 2 H2O molekülü oluşur.
Tepkimeyi şöyle de gösterebiliriz:
x molekül CH4 + 2x molekül O2

x molekül CO2 + 2x molekül H2O
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6.02×1023 sayısı Avagadro sayısıdır. x’in Avagadro sayısı kadar olduğunu varsayalım.
Bu durumda x molekül sayısı 1 mol demektir (Avagadro sayısı kadar atom ya da molekül 1
mol eder).
Bu durumda kimyasal eşitlik:
1 mol CO2 + 2 mol H2O şeklinde yazılır.

1 mol CH4 + 2 mol O2

Denklemdeki katsayılardan aşağıdaki ifadeleri çıkartabiliriz:
- Tepkimede 1 mol CH4 tüketilir, 1 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşur.
- 2 mol O2 tepkimeye girer, 1 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşur.
- Tüketilen 1 mol CH4 a karşılık 2 mol O2 tepkimeye girer.
*Bir eşitliğin ister matematiksel, ister kimyasal olsun, sağ ve sol yanı eşit olmalıdır. Formülle
ifadeyi, denkleştirilmemiş ise eşitlik olarak adlandıramayız. Kimyasal eşitlik terimi, otomatik
olarak denkliğin olduğunu belirtir. Kimyasal eşitliğin başına denkleştirilmiş yazılması
gereksizdir.
Örnek 1: 3.52 mol KClO3(k) bozunmasından aşağıdaki denkleme göre kaç mol O2 elde
edilir?
Çözüm: 2KClO3(k)

2KCl (k) + 3O2 (g)

2 mol KClO3

3 mol O2

3.52 mol KClO3

y mol O2

= (3.52 mol KClO3 × 3 mol O2) / (2 mol KClO3 × y mol O2)
y = (3.52 x 3) / 2 = 5.28 mol O2 elde edilir.
Örnek 2: 2.00 kg Ag2O’in bozunmasından kaç mol Ag elde edilir?
Çözüm: 2Ag2O (k)

4Ag (k) + O2 (g)

2.00 kg Ag2O = 2000 gram Ag2O
Ag2O’nun molekül ağırlığı: 232 g/mol
Ag2O mol sayısı n = 2000 g / 232 g/mol = 8.62 mol
2 mol Ag2O

4 mol Ag

8.62 mol Ag2O

y mol Ag

= (8.62 mol Ag2O × 4 mol Ag) / (2 mol Ag2O × y mol Ag)
y = 17.2 mol Ag elde edilir.
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Örnek 3: Aşırı N2 ile 1.61 g Mg’dan kaç gram magnezyum nitrür elde edilir?
Çözüm: 3Mg + N2

Mg3N2

Magnezyumun mol sayısı n = 1.61 g / 24.3 g/mol; n = 0.066 mol
3 mol Mg

1 mol Mg3N2

0.066 mol Mg

y mol Mg3N2

= (0.066 mol Mg × 1 mol Mg3N2) / (3 mol Mg × y mol Mg3N2)
y = 0.022 mol Mg3N2 elde edilir.
Örnek 4: Aşağıdaki denkleme göre 1.00 kg metanol üretmek için kaç gram H2(g)
gereklidir?
Çözüm: CO + 2H2

CH3OH

Metanolün mol sayısı n = 1000 g / 32 g/mol = 31.25 mol CH3OH vardır.
2 mol H2

1 mol CH3OH

y mol H2

31.25 mol CH3OH

= (31.25 mol CH3OH × 2 mol H2) / (1 mol CH3OH × y mol H2)
y = 62.5 mol H2 (g) gereklidir.
Örnek 5: Kütlece %28.0’lik HCl çözeltisinin yoğunluğu 1.14 g/mL’dir. Aşağıdaki
tepkimeye göre 1.87 g Al ile tepkime vermek üzere bu çözeltiden kaç mL almak gereklidir?
Çözüm: 2 Al (k) + 6HCl (aq)

2AlCl3 (aq)

HCl’nin molaritesi:
M= (%’si × d × 1000 ) / MA = (0.28 × 1.14 × 1000) / 36.5 = 8.75 M
Al’un mol sayısı = 1.87 /27 = 0.07 mol
6 mol HCl

2 mol Al

y mol HCl

0.07 mol Al

= (6 mol HCl × 0.07 mol Al) / (2 mol Al × y mol HCl)
y = 0.21 mol HCl
Harcanacak HCl in hacmi = 0.21 mol / 8.75 mol/L = 0.024 L
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= 24 mL HCl çözeltisi alınmalıdır.

4.3. Çözeltide Kimyasal Tepkimeler
Bir çözücü ve içerisinde çözünmüş bulunan maddelerden oluşan homojen karışımlara
çözelti denir. Çözelti deyince akla sıvılar gelse de çözeltiler katı, sıvı ya da gaz halinde de
olabilir. Ancak biz burada genelde çözücünün su olduğu çözeltiler üzerinde duracağız. Böyle
çözeltilere de sulu çözeltiler ismi verilir. Çözeltinin diğer bileşenleri, çözücü içinde çözünmüş
olan maddeler olup çözünenler ismini alırlar. Örneğin; NaCl su içinde çözündüğünde oluşan
çözelti NaCl(aq) şeklinde gösterilir. Burada su çözücü, NaCl çözünendir. Çözünen maddenin
miktarı, derişim (konantrasyon) kavramı ile ifade edilir. En çok kullanılan derişim türlerinden
biri Molarite'dir.

4.3.1. Molarite
1 litre çözeltide çözünmüş olarak bulunan maddenin mol sayısına molarite denir.
Derişim molarite cinsinden aşağıdaki gibi bulunur.
Molarite (M) = çözünenin mol sayısı / çözeltinin litre cinsinden hacmi
M=n/V
Örneğin; 0.50 mol BaSO4 sulu çözeltinin 1 litresinde çözünmüşse derişimi;
0.50 mol BaSO4 / 1 L çözelti = 0.50 M BaSO4 olarak bulunur.
Ayrıca 250 mL’sinde 0.125 mol BaSO4 bulunursa, bu çözeltinin molaritesi gene 0.50
M olur (Neden?).
Eğer 0.50 mol BaSO4 2 litre çözeltide bulunursa, bu durumda molarite:
M = 0.50 / 2 = 0.25 M olur.
Soru 1: 22.3 gram aseton (CH3)2CO su ile karıştırılarak 125 mL’lik bir çözelti
hazırlanıyor. Oluşan bu çözeltinin (aseton çözeltisi) molaritesini bulunuz?
Çözüm: (CH3)2CO’ün molekül ağırlığı:
{[12 + (1×3)] × 2} + 12 + 16 = 58 g/mol
n = 22.3 g / 58 g/mol = 0.385 mol (CH3)2CO
M = 0.385 mol / 0.125 L = 3.1 M (Asetonun molaritesi)
Soru 2: 15.0 mL asetik asit, CH3COOH, (d = 1.048 g/mL) yeterli miktarda suda
çözülerek 500 mL çözelti hacminde bir çözelti hazırlanıyor. Bu çöaeltide asetik asitin
molaritesi nedir?
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Çözüm: d = m / V; 1.048 g/mL = m / 15.0 mL
 m = 15.0 × 1.048 = 15.72 g CH3COOH
Asetik asitin molü: n = 15.72 / 60 g/mol = 0.262 mol
Molaritesi ise M = 0.262 mol / 0.5 L = 0.524 M bulunur.

4.3.2. Çözeltinin Seyreltilmesi
Çözeltileri derişik ve seyreltik çözeltiler olmak üzere 2 gruba ayırmak mümkündür.
Bazen derişik çözeltiler hazırlanarak ihtiyaç olduğunda bu çözeltiden bir miktar alınarak
seyreltilir ve istenilen derişimde daha seyreltik çözeltiler elde edilebilir. Bu tür derişik
çözeltilere «stok çözelti» de denir.
Hazır çözeltiler genelde derişik olurlar. Hazır çözeltilerden daha seyreltik çözeltiler
hazırlamak oldukça kolaydır. Derişik bir çözeltiden seyreltik bir çözelti hazırlamak için alınan
bir derişik çözelti örneğine istenilen miktarda saf su eklenilir. Seyreltme işleminde molarite
tanımındaki seyreltme işlemi sırasında çözünen miktarının değişmeyeceği ilkesinden
yararlanılır. Bunun için aşağıdaki formül çok kullanılır.
M1 · V1 = M2 · V2
Örnek 1: 0.450 M K2CrO4 çözeltisinin 15 mL’si ile 100 mL’ye seyreltiliyor.
Çözeltinin yeni derişimi nedir?
Çözüm: M1 · V1 = M2 · V2
0.450 · 15 = M2 · 100



M2 = 0.0675 M olur.

Örnek 2: 0.105 M 275 mL NaCl çözeltisi içeren ağzı açık cam bir beher uzun süre
bekletildiğinde çözelti hacminin 237 mL’ye düştüğü görülmüştür. Çözeltini yeni derişimi
nedir?
Çözüm: M1 · V1 = M2 · V2
0.105  275 = M2  237



M2 = 0.122 M olur.

4.3.3. Çözelti Tepkimelerinin Stokiyometrisi
Molaritesi bilinen bir çözeltiden belirli hacimde bir çözelti aldığımızda çözünenin mol
sayısını da belirlemiş sayılırız. Bu sebeple mol birimini kullandığımız stokiyometrik
hesaplamalarda mol yerine hacimler ve molariteleri kullanabiliriz.
Örnek: Aşırı AgNO3(aq) içine 0.5 M 250 mL K2CrO4 çözeltisi ilave ediliyor. Çöken
Ag2CrO4(k) kütlesi nedir?
Çözüm: K2CrO4(aq) + 2 AgNO3(aq)

Ag2CrO4(k) + 2KNO3(aq)
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K2CrO4 ün mol sayısı, n = 0.5  0.25 = 0.125 mol
K2CrO4 ile Ag2CrO4’ın mol sayıları aynı olduğu için Ag2CrO4 ın da mol sayısı 0.125
moldür.
Çöken Ag2CrO4’ın kütlesi şöyle hesaplanır:
m = n · MA = 0.125 mol  331.7 g/mol
(MA: molekül ağırlığı)
m = 41.46 g Ag2CrO4

Sorular: Aşağıdaki tepkimeleri denkleştiriniz.
a) Na2SO4 (k) + C (k)
b) HCl (g) + O2 (g)

NaS (k) + CO (g)
H2O (s) + Cl2 (g)

c) PCl5 (k) + H2O (s)

H3PO4 (aq) + HCl (aq)

d) PbO (k) + NH3 (g)

Pb (k) + N2 (g) + H2O (s)

Cevaplar: a) Na2SO4 (k) + 4C (k)
b) 4HCl (g) + O2 (g)
c) PCl5 (k) + 4H2O (s)
d) 3PbO (k) + 2NH3 (g)

NaS (k) + 4CO (g)
2H2O (s) + 2Cl 2(g)
H3PO4 (aq) + 5HCl (aq)
3Pb (k) + N2 (g) + 3H2O (s)
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Uygulamalar

1. Demir bir çubuğu açık havada bırakıp birkaç gün sonraki gözleminizi yazınz,
gerçekleşen tepkimeyi tahmin etmeye çalışınız.
2. Suyun içine tuz, şeker, kum, kolonya koyunuz ve neler olduğunu gözlemleyiniz,
sonuçları yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Oksitlenme tepkimesi hakkında bilgi veriniz?
2. Su iyi bir çözücü olmasına rağmen suda çözünmeyen maddeler vardır? Bunun
sebebini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kimyasal bir tepkimede işlem yapabilmemiz için,(ürün oluştuma, mol sayısı, kütle
bulma vb.) önce tepkimeyi denkleştirmeliyiz. Kütle korunumu kanununa göre giren ve çıkan
maddelerin sayısı ve cinsi korunur. Molarite sorularında ise en önemli nokta hacmin litre
olmasıdır. Çünkü molaritenin birimi mol/litredir.
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5. BÖLÜM:
ASİTLER VE BAZLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çözeltilerin ana bileşenlerinin neler olduğunu açıklayacağız. Çözünmeçökelme tepkimeleri, asit-baz tepkimeleri, nötralleşme tepkimeleri ve yükseltgenmeindirgenme tepkimelerini inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çamaşır suyundaki hangi baz bulunur?
2. Amonyağa susuz baz denilmesinin sebebi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu
Çözeltilerin Doğası
Çözünme
Tepkimeleri

Çökelme Çözünme
çökelme Çöken madde her zaman katı
tepkimeleri hakkında bilgi fazdadır.
Polar,
apolar
kavramının açıklanması.
sahibi olabilmek.

Asit Baz Tepkimeleri

Yükseltgenme
İndirgenme
Tepkimeleri

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Sulu çözeltiler hakkında bilgi Çözücü, çözünen ve çözelti
sahibi olabilmek.
kavramlarının açıklanması.

Asit
baz
tepkimeleri Asitten gelen H+ iyonu ile
hakkında
bilgi
sahibi bazdan gelen OH iyonu suyu
olabilmek.
açığa çıkarır.
ve Yükseltgen
ve
indirgen
kavramlarını
açıklamak,
yükseltgenme
indirgenme
tepkimeleri hakkında bilgi
sahibi olabilmek.

Elektron alış verişleri sayesinde
gerçekleşen
tepkimedir.
Elektronların tepkime sonun da
reaksiyonda yer almamasına
dikkat edilmelidir.
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Anahtar Kavramlar

 Asit
 Baz
 Zayıf asit
 Elektrolit olmayan çözelti-sıvı
 Zayıf baz
 Tuz
 Nötürleşme
 Çökelme
 Zayıf elektrolit
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Giriş
Kimyasal tepkimenin oluştuğunu gösteren en somut kanıt çökelek oluşumu ya da renk
değişmesidir. Bazı durumlarda tepkime ortamının ısınması ya da soğuması, gaz çıkışı gibi
değişimler de gözlenebilir. Çözeltideki iyonların tayini yönteminde de çöktürme işleminden
yararlanılır. Midemizde bulunan asidin aşırısını nötürleştirmek amacıyla “magnezya sütü”
denilen Mg(OH)2’nin %7’lik süspansiyonudur. Magnezya sütü midedeki asitle tepkimeye
girer, bu bir asit baz tepkimesidir. Günlük hayatımızdaki kimyasal maddelerin üretiminde,
tekstil maddelerinin ağartılmasında, suyun arıtılmasına kadar yaşamın bütün evrelerinde
kullanılan bir diğer tepkime ise, yükseltgenme - indirgenme tepkimesidir.

5.1. Sulu Çözeltilerin Doğası
Sulu çözelti tepkimeleri üç bakımdan önemlidir:
1- Su hem çok ucuzdur, hem de pek çok bileşiği çözer.
2- Suda çözünen bileşiklerin çoğu iyonlarına ayrılır ve bu iyonlar kimyasal
tepkimelerde rol oynar.
3- Sulu çözeltiler deniz suyundan canlı sistemlere kadar her yerde bulunur.
Elektrolit Çözelti: Çözündüğü zaman iyonlarına ayrılan iyonik bileşiklerin suda
çözünmeleri ile oluşan çözeltilere elektrolit çözeltiler denir. Elektrik akımını iletmeyen
çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denir. Hemen hemen bütün çözünebilen iyonik
bileşikler ve az sayıda molekül yapısındaki bileşik kuvvetli elektrolittir. Molekül yapısındaki
bileşiklerin pek çoğu ya elektrolit değil, ya da zayıf elektrolittir.

5.2. Çözünme – Çökelme Tepkimeleri
Bir maddenin diğer madde içinde homojen olarak dağılmasına çözünme denir.
Çözünme moleküler ve iyonik olmak üzere ikiye ayrılır: Şeker, etil alkol gibi organik
bileşikler moleküler olarak çözünür. İyonik maddeler iyonlarına ayrışarak çözünürler. NaCl
ve KI gibi metal tuzları suda çok iyi çözünürken AgI ve PbCl2 gibi metal tuzları ise suda çok
az çözünürler ve suyun dibinde çökelek oluştururlar. Bir çökelme tepkimesinde belirli
katyonlar anyonlar birleşerek çökelti denilen çözünmeyen katıları oluştururlar.
Net iyon denkleminin yazılması
BaCl2 ve Na2SO4 bileşiklerinin sulu çözeltilerinin karıştırılmasına ait genel denklem
aşağıdaki gibidir.
BaCl2(aq) + Na2SO4(aq)

BaSO4(k) + 2NaCl(aq)

Bu tepkimenin net iyon denklemi şöyledir:
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Ba2+ + SO42–

BaSO4

Na+ ve Cl– iyonları tepkimede asıl rol oynamadıkları için bunlara “seyirci iyonlar”
denir ve seyirci iyonlar yazılmasalar da olur.
Çözünme ve çökelme tepkimeleri bir yer değiştirme tepkimeleridir.
Örneğin; Pamukkale travertenleri çözünme-çökelme reaksiyonlarının gerçekleşmesi
ile oluşmaktadır (Araştırınız).

5.3. Asitler ve Bazlar
Asit (Ing. acid) Latince acidus kelimesinden gelir ve kelime anlamı ekşidir. Baz ise
İngilizce “base” kelimesinden dilimize girmiştir. Asitler ve bazlarla ilgili kesin bir tanım
yoktur. Ancak yaygın olan anlayışa göre asitler ekşi, turnusol kağıdının rengini maviden
kırmızıya çeviren, bazları nötürleştiren (bazların bazlık özelliğini yok eden), metalleri
aşındıran maddeler; bazlar ise tadı acı, turnusol kağıdının rengini maviye çeviren, tahriş edici
maddelerdir. Örnek olarak limon, portakal, çilek, kuzu kulağı vs gibi ekşi meyve ve
sebzelerde, sirke gibi gıda maddelerinde, gazlı içeceklerde asit özelliğine (asitlik) sahip çeşitli
maddeler vardır. Bazların gıda maddelerinde bulunması rastlanan bir durum değildir. Daha
çok temizlik maddeleri ile kostik, kireç vs gibi maddeler bazik özelliğe sahiptir (baziklik).
5.3.1. Arrhenius (klasik) asit-baz tanımı: Klasik asit baz tanımı da denilen ve İsveçli
kimyacı Svante August Arrhenius (1859-1927) tarafından yapılan tanıma göre (1894) sulu
çözeltilerinde H+ iyonu oluşturan maddeler asit, OH– iyonu oluşturan maddeler de bazdır.
Bununla birlikte Arrhenius kuvvetli asitlerin suda tamamen, zayıf asitlerin ise kısmen
iyonlaştığını; ayrıca nötürleşmenin H+ ve OH– iyonlarının su vermek üzere birleşmesi
olduğunu da tespit etmiştir.)
Arrhenius’a göre suda çözündüğünde H+ iyonu veren tüm maddeler, HCl, HNO3,
H2SO4, CH3COOH vs asit; OH– veren bütün maddeler, örneğin NaOH, Mg(OH)2 vs bazdır.
HNO3
Mg(OH)2

H+(aq) + NO3−(aq)
Mg2+(aq) + 2 OH−(aq)

Arrhenius tanımı zamanında çok işe yaramış ve hatta günümüzde de kısmen geçerli bir
tanım olmasına rağmen pek çok maddenin asit ve bazlığını açıklamaya yetmemiştir.
5.3.2. Brönsted-Lowry Asit-Baz Tanımı: Arrhenius’un tanımının pek çok maddenin
asit ve bazlığını açıklayamaması üzerine bu tür maddelerin asit ve bazlıklarını açıklamak
üzere çalışmalar yapılmıştır. Nitekim 1923 yılında Danimarkalı kimyacı J. N. Brönsted ve
İngiliz kimyacı T. M. Lowry birbirlerinden habersiz olarak yeni bir asit baz teorisi ileri
sürdüler. Bu tanıma göre, herhangi bir çözücü söz konusu olmaksızın H+ iyonu ya da proton
veren maddeler asit, proton alan maddeler ise bazdır.
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Arrhenius teorisine göre açıklanamayan amonyağın bazik özellik göstermesi, bu teori
ile başarılı bir şekilde açıklanmıştır:
NH4+ + OH–

NH3 + H2O

Burada su molekülünden proton alan amonyak baz, proton veren su molekülü ise
asittir. İyonlaşma oranı düşük olduğu için bu reaksiyonu tersinir olarak yazmak daha
doğrudur:
NH3 + H2O

NH4+ + OH–

Baz 1

Asit 1

Asit 2

Baz 2

Tepkimeye sağdan sola baktığımız zaman da proton alışverişi olduğunu görürüz. Bu
durumda dengenin her iki tarafında hem asit hem de baz vardır. NH3 ve OH– BronstedLowry’e göre baz, H2O ve NH4+ ise bazdır. Bu asit ve baz çiftlerine konjuge (eşlenik) asit-baz
çiftleri denir.
Bronsted-Lowry tanımına göre suda hidronyum iyonunun oluşumuyla sonuçlanan tüm
çözünme olayları aslında bir asit-baz tepkimesidir. Örneğin; asetik asit suda çözündüğü
zaman suya proton verir ve asit olarak davranır. Bu durumda proton alan su ise bir bazdır.
CH3COOH + H2O
Asit 1

Baz 2

H3O+ + CH3COO–
Asit 2

Baz 1

Yukarıda NH3 ile suyun reaksiyonunda asit olarak davranan H2O, asetik asit karşısında
baz olarak davranmıştır. Bunun anlamı; bir maddenin asit ya da bazlığı görecelidir, yani
karşısındaki bileşiğin davranışına bağlıdır. Bazı durumlarda asit gibi davranırken bazen baz
olarak etki edebilir. Bu tür maddeler amfoter maddeler denir.
Pek çok bileşik amfoter özelliğe sahiptir. Örneğin alüminyum hidroksit, Al(OH)3, tipik
amfoter bir maddedir. Asitlerle aşağıdaki gibi tepkime verir:
AlCl3 + H2O
Al(OH)3 + HCl
Baz

Asit

Bu tepkimede Al(OH)3, HCl’e karşı baz olarak davranmıştır.
Kuvvetli bir baz olan NaOH ile verdiği tepkimede ise asit olarak davranış gösterir:
Al(OH)3 + NaOH
Asit

Na+ + [Al(OH)4 ]−

Baz

Amfoter maddelere diğer örnekler: Pek çok metalin (örneğin, çinko, kalay, kurşun,
berilyum vs) oksit ve hidroksit bileşikleri.
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Amfoter kelimesi “her ikisi de” anlamına gelen Yunanca “amphoteroi” kelimesinden
türetilmiştir.
5.3.3. Lewis Asit-Baz Tanımı: Bronsted ve Lowry’nin kendi adları ile anılan
teorilerini yayınladıkları aynı yıl (1923), Amerikalı kimyacı G. N. Lewis, kendi adıyla
anılacak olan asit-baz teorisini ortaya atmıştır. Lewis’e göre elektron çifti alabilen atom, iyon
ya da moleküller asit (Lewis asidi), elektron çifti verebilen atom, iyon ya da moleküller ise
bazdır (Lewis bazı).
A + B:

AB

Lewis’in bu teoriyi ileri sürmesinin nedeni, H+ ve OH– iyonları bulundurmadığı ve hidrojen
iyonu alıp verme özelliklerine de sahip olmadığı halde, asit ve baz gibi davranan bazı
bileşiklerin asitliğini ve bazlığını açıklama ihtiyacıdır. Örneğin; BF3 asidik karaktere sahip
olup NH3 ile reaksiyon vermektedir. Ancak bu reaksiyonda, ne proton alışverişi ne de H+ ve
OH– iyonlarının varlığı söz konusudur.
BF3–HN3

BF3 + NH3

H

H F

F

H
N: +

B

H

F

F
H
Lewis bazı Lewis asidi

N: B
H F

F

H

H

F

N

B

H

F

F

BF3 ile NH3 arasındaki kovalent bağı oluşturan iki elektron da NH3 molekülü
tarafından sağlanmıştır. Bu nedenle elektron çiftini veren NH3 Lewis bazı (Şekil 5.1), elektron
çiftini alan BF3 ise Lewis asididir. NH3 molekülünde azot atomu üzerinde serbest halde
bulunan elektron çifti bu bağda kullanılır.

Şekil 5.1. NH3 molekülünün geometrik yapısı ile ilgili çeşitli şekiller.
NH3 molekülünün H+ iyonu ile reaksiyonu da bir Lewis asit-baz reaksiyonudur:
NH3 + H+

NH4+
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Benzer şekilde H2O’nun H+ ile reaksiyonu sonucunda hidronyum iyonunun oluşumu
da Lewis asit-baz reaksiyonuna örnek olarak verilebilir:
H+ + H2O

H3O+

H+ ile OH– arasındaki reaksiyon da bir Lewis asit-baz reaksiyonu olarak kabul
edilebilir:
H+ + OH–

H2O

Zn2+ gibi metal iyonlarının NH3 gibi moleküllerle ve OH–, Cl– gibi iyonlarla bileşik
oluşturması Lewis teorisi ile açıklanabilmiştir:
ZnCl2

+

4 :NH3

Zn(NH3)4Cl

Zn2+

+

4 :NH3

[Zn(NH3)4]2+

Lewis asidi

Lewis bazı

2+

NH 3
Zn
H3N
H3N

NH 3
NH 3

Yukarıdaki kimyasal eşitlikte Zn2+ iyonu 4 tane NH3 molekülünü bağlamıştır. Zn2+ ile
NH3 arasında oluşan bağ elektronları, NH3 molekülleri tarafından sağlandığı için NH3 Lewis
bazı, Zn2+ ise Lewis asididir.
Görüldüğü gibi pek çok reaksiyon Lewis’in teorisi ile açıklanabilmektedir. Böylece
Lewis, diğer teorilerde H+ iyonu ve OH– iyonu ile sınırlanan asit-baz tanımlarını iyice
genişletmiştir. Hatta Lewis, katılar ve gazların da asit-baz olarak davranabileceğini ileri
sürmüştür. Genellikle artı yükü iyonlar, Lewis asidi olarak davranırken elektronca zengin
atom ya da atom grupları, Lewis bazı olarak davranırlar. Fe3+, Cu2+, Ni2+ gibi iyonlar Lewis
asidine; Cl–, OH–, H2O, NH3 gibi anyon ve moleküller Lewis bazına örnek olarak verilebilir.
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5.4. Asitlerin Özellikleri
1. Suda çözündüklerinde iyon oluştururlar. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri az ya
da çok elektrik akımını iletir.
2. Tatları ekşidir. Limonun ekşiliği içindeki sitrik asitten, sirkenin ekşiliği içindeki
asetik asitten ileri gelir.
3. Bazı boya maddelerine etki ederler. Örneğin; turnusol boyasının (indikatörünün)
rengini kırmızıya dönüştürürken, pembe renkli fenolftalein indikatörünü renksizleştirirler.
4. Aktif metallerle tepkimeye girerek gaz çıkışı ile birlikte metalleri yükseltgerler.
Bu tepkimeyi alkali ve toprak alkali metallerin tümü ile Fe, Zn ve Al gibi soy olmayan
metaller verir. Cu, Hg ve Ag gibi yarı soy metallere yapısında oksijen bulunmayan HCl, HBr
gibi asitler etki etmez. Bu metallere HNO3 ve H2SO4 gibi kuvvetli asitler etki eder. Ancak bu
tepkimelerde asitler asit olarak değil yükseltgen olarak etki eder. Yani bu tepkimelerde H2
gazı değil H2O ve bir gaz çıkışı olur. Au ve Pt gibi soy metallere asitlerin hiçbiri yalnız başına
etki edemez.
5. Karbonat (CO32–) ve bikarbonatlarla (HCO3–) tepkimeye girerek CO2 gazı
oluştururlar.
6. Bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bir asidin hidrojeni yerine metal veya
amonyum iyonunun geçmesiyle oluşan bileşiğe tuz denir. Bir asit bazla birleştiğinde hem asit
hem de baz özelliklerini kaybeder. Bu nedenle asitlerle bazlar arasındaki tepkimelere
nötürleşme (nötralleşme) tepkimesi denir.
Nötürleşme, gerçekte H+ ve OH– iyonlarının birleşerek H2O oluşturmaları olayıdır.
Bu nedenle nötürleşmenin net iyon denklemi;
H2O(s) asit baz nötr şeklindedir. Asitler, yalnız bazlarla
H+ (suda) + OH– (suda)
değil, bazik oksitlerlerle (metal oksitlerle) de tuzları oluşturur.
7. Asitler, asidik oksitlerin su ile tepkimeleriyle de elde edilirler.
SO3(g) + H2O(s)

H2SO4(suda)

5.5. pH Kavramı
pH, asit ya da bazın kuvvetini ifade etmek için kullanılan bir parametredir. Tanım
olarak, “bir çözeltideki hidrojen iyonlarının (H+) molar derişiminin logaritmasının ters
işaretlisidir” şeklinde tanımlanır. Dolayısıyla pH’daki H, hidrojen iyonunu simgeler; p ise
logaritmanın ters işaretlisini (eksi logaritma) gösterir.
pH = – log [H+]
Buradaki H+’nın içinde bulunduğu köşeli parantez molar derişimi gösterir.
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Seyreltik bir asit çözeltisinde H+ molaritesi 0.1 ise ([H+] = 0.1 mol/l),
pH = – log (0.1) = – (–1) = 1 olarak bulunur.
pH değerleri seyreltik çözeltiler için 0 ila 14 arasında değişir. 0 – 7 arası asidik bölge,
7 – 14 arası bazik bölgedir. pH’ın 7 ya da 7’ye çok yakın olduğu bölgeler (6.5 – 7.5 arası gibi)
nötral bölgedir. Bu bölgede çözeltilerde asitlik ve bazlık dengededir, yani asitlik ve bazlık
birbirine yakındır.

pOH: OH− iyonu molar konsantrasyonunun logaritmasının ters (eksi) işaretlisidir.
pOH = – log [OH−]
Bir çözeltide pH ve pOH değerlerinin toplamı daima 14’e eşittir.
pH + pOH = 14

Şekil 5.2. Günlük yaşamda kullanılan bazı maddelerin pH skalasındaki yerleri
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5.5.1. pH Ölçümü
pH ölçümü iki şekilde yapılır.
1- İndikatör kullanarak,
2- pH-metre ile.
İndikatör: İçine konuldukları çözeltinin pH’sına göre renk veren/değiştiren maddelere
indikatör (belirteç) ya da asit-baz indikatörü denir. İndikatörler genellikle organik
bileşiklerdir ve asidik ortamda hidrojen alır, bazik ortamda hidrojen iyonunu vererek anyon
haline geçerler. Bu esnada çoğu zaman renk değişikliği gözlenir.
İndikatörlerin genellikle 3 rengi vardır: Asidik renk, bazik renk ve nötr renk. Nötr renk
geçiş rengidir ve asidik alan rengi ile bazik alan renginin karışımına karşılık gelir. Örneğin
çok bilinen bir indikatör olan turnusolün (litmus) asidik alandaki (pH < 4.5) rengi kırmızı,
bazik alanda (pH > 8.3) mavidir. Nötr alanda, yani pH = 4.5 – 8.3 arasındaki rengi kırmızı ile
mavinin karışımı olan mordur.

Değişik pH değerlerinde renk değiştiren pek çok indikatör bilinmektedir. Bazıları pH
7’nin üzerinde, bazıları da altında renk değiştirebilirler. Amaca göre uygun indikatör seçilerek
pH ölçümü ya da analiz işlemleri yapılabilir. Tablo 5.1’de bazı indikatörler ve renkleri
verilmiştir.
Tablo 5.1: Yaygın olarak kullanılan bazı indikatörler ve renkleri
İndikatör

Asit
Rengi
Kırmızı

Baz Rengi

Timol Mavisi

pH
aralığı
1.2 - 2.8

Metil Oranj
Metil Kırmızısı
Bromtimol Mavisi
Fenol Kırmızısı
Fenolftalein
Turnusol

3.1 - 4.5
4.2 – 6.3
6.0 – 7.6
6.4 – 8.0
8.3–10.0
4.5 – 8.3

Kırmızı
Kırmızı
Sarı
Sarı
Renksiz
Kırmızı

Sarı
Sarı
Mavi
Kırmızı
Kırmızı
Mavi

Sarı
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İndikatörlerle pH ölçümü iki şekilde yapılır:
1- İndikatörün uygun bir çözücüdeki çözeltisini kullanarak,
2- pH kağıdı denilen indikatör çözeltisinin özel gözenekli bir kağıda emdirilip
kurutulmasıyla elde edilen kağıtlar kullanarak.
İndikatörlerle yapılan pH ölçümü yaklaşık bir pH ölçümüdür.
5.5.2. pH-metre ile pH ölçümü: Bir çözeltinin pH’sını yüksek kesinlikte ölçmek için
pH-metre denilen pH ölçüm cihazları vardır. Bu cihazlar bir elektrot, elektrotlardan gelen
potansiyel farkını sayısal değere dönüştüren bir işlemci ve ekrandan ibarettir. pH-metrenin
elektrodu H+ iyonuna duyarlıdır. Ucunda yarı-geçirgen bir zar vardır. Bu zar sadece H+
iyonunu geçirip diğer iyonları geçirmez. H+ iyonlarının yarı-geçirgen zardan geçmesi
esnasında bir potansiyel farkı oluşur.

pH-metre
pH-metre ile yüksek kesinlikli pH ölçümleri yapılır. Örneğin, pH-kağıdı ve indikatörle
yaklaşık 4.5 olarak belirlenen çözeltinin pH’sı pH-metre ile 4.35 olarak ölçülebilir. pHmetreler ile sağlıklı ve güvenilir ölçümler yapabilmek için cihazı sık sık kalibre etmek
gerekir.
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5.6. Günlük Yaşamda Asitler
Sirke, seyreltik bir asetik asit çözeltisidir. Araba akülerinde sülfürik asit (H2SO4)
kullanılır. Nitrik asit, HNO3, boya ve gübre yapımında kullanılır. Temizlikte kullanılan tuz
ruhu seyreltik hidroklorik asit (HCl) çözeltisidir. Midemiz de seyreltik hidroklorik asit
salgılayarak besinleri parçalar. Bu salgının fazlalaşması midede ülsere sebep olur. Bazı
maddelerin yapısında hidrojen bulunmadığı hâlde, hidrojen iyonu (H+) oluşumuna sebep
oldukları için sulu çözeltileri asit özelliği gösterir. CO2 ve SO2 suda asit özelliği gösteren
maddelerdir. Havadaki karbon dioksit ve kükürt dioksit gazları da yağmur damlalarında
çözündüklerinde asit olarak yere düşer. Asit yağmurları bu şekilde oluşur.

5.7. Bazların Özellikleri
1. Suda iyon oluşturarak çözünürler. Çözeltileri elektrik akımını iletir.
2. Tatları acıdır. Sabun köpüğünün acılığı yapısındaki sodyum hidroksitten,
karabiberin acılığı yapısındaki piperidin bazından ileri gelir.
3. Asitler gibi, bazı boya maddelerine (indikatörlere) etki ederler. Örneğin kırmızı
renkli turnusol indikatörünü mavi, renksiz fenolftaleini pembe yaparlar.
4. Amfoter metallerle (Zn, Al, Pb, Sn…) tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar.
Al, Pb ve Sn da amfoter özellik gösterir. Bu elementlerin hem kendileri hem de oksitleri ve
hidroksitleri amfoter özellik gösterir (Asitlere karşı baz gibi, bazlara karşı ise asit gibi
davranan maddelere amfoter denir. Zn, Al, Pb, Sn gibi elementler amfoter özellik gösterirler).
5. Elle tutulduklarında kayganlık hissi verirler. Sabunun, yumurta akının ve deniz
suyunun kayganlıkları yapılarındaki bazlardan kaynaklanır.
6. Asitleri nötürleştirirler. Yani asitlerle veya asit oksitlerle tuzları oluştururlar.
7. Metal oksitlerin su ile tepkimesinden elde edilirler:
Na2O + H2O

2NaOH

5.8. Bazların Kullanım Alanları
Sodyum hidroksit (NaOH) sabun yapımında kullanılır. Bu yüzden sabun ağzımıza ve
gözümüze değdiğinde acı verir. Diş macunu ve şampuanlarda da baz olduğu için acı tat verir.
Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır. Yemek
sodası olarak bilinen kabartma tozu, bir çeşit baz olan sodyum bikarbonat içerir. Kireç suyu
bir çeşit bazdır. Potasyum hidroksit, KOH arap sabunu yapımında kullanılır. Bazlar ve asitler
tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur. Buna nötralizasyon (ya da nötralleşme) reaksiyonu
denir.
Asit + Baz

Tuz + Su
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5.9. Kuvvetli Asitler ve Bazlar
Bir asit ya da bazın kuvvetli oluşu onun çözücü içerisinde çözünme ya da iyonlaşma
derecesine bağlıdır. Uygun bir çözücüde tamamen (%100) ya da tamamına yakın derecede
iyonlaşabilen asit ve bazlara kuvvetli asit ve baz denir. HCl, H2SO4, HClO4, HNO3 gibi asitler
suda %100 oranında iyonlaşabildikleri için kuvvetli asittirler. NaOH, KOH gibi IA grubu
elementlerinin hidroksit bileşikleri suda %100 iyonlaşırlar, bunlar da kuvvetli bazlara örnek
olarak verilebilir.
(IA grubu elementlerine alkali metaller, IIA grubu elementlerine toprak alkali metaller
de denir. Bazen baziklik kelimesi yerine alkali kelimesi de kullanılır. Ancak alkali kelimesi
bazikliği tam anlamıyla karşılamaz, suda çözünerek suya hidroksit iyonu veren bileşikler için
kullanılır).

Kuvvetli bir asit olan H2SO4’ün geometrik yapısı.
HCl’nin suda iyonlaşması şu şekilde gerçekleşir:
H+ (aq) + Cl− (aq)

HCl(g) + (H2O)

Bu iyonlaşma reaksiyonu daha doğru olarak
H3O+ + Cl−

HCl + H2O

şeklinde gösterilir. Asidik maddeler suda çözündüğü zaman protonları su ile birleşerek H3O+
(hidronyum) iyonuna dönüşür (Bkz. Bronsted-Lowry asit-baz teorisi):
H3O+

H+ + H2O

Kısaca asidik bir madde çözündüğü zaman ne kadar çok H3O+ oluşturuyorsa o derece
kuvvetli bir asittir.
Bazın iyonlaşması:
KOH

K+ + OH−

Kuvvetli bir baz da tıpkı kuvvetli asit gibi %100 oranında iyonlaşabilen bazlardır. Bir
baz çözündüğünde ortama ne kadar çok sayıda OH– iyonu verebiliyorsa o derece kuvvetli bir
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bazdır. Örneğin yukarıdaki örnekte verilen KOH %100 oranında iyonlaştığı için kuvvetli bir
bazdır.

5.10. Zayıf Asitler ve Bazlar
Çözücü içerisinde düşük oranlarda iyonlaşabilen asit ve bazlara zayıf asit ve baz denir.
Örneğin, HNO2, CH3COOH gibi asitlerin suda iyonlaşma dereceleri düşüktür, bu nedenle
zayıf asit kategorisine girerler. Mg(OH)2 suda az çözünür, iyonlaşması zayıftır. Bu nedenle
zayıf bir bazdır.
HNO2 + H2O

H3O+ + NO2−

Zayıf asit ve bazların iyonlaşma dengeleri yazılırken çift yönlü ok kullanılır. Bunun
nedeni iyonlaşma derecesinin düşük olması nedeniyle reaksiyonun tek yönlü olmadığı her iki
yöne de ilerleyebileceğidir.
Amonyak (NH3) tipik zayıf bir bazdır. Suda aşağıdaki reaksiyon gereğince iyonlaşır:
NH3 + H2O

NH4+ + OH−

5.11. Nötrleşme Tepkimeleri
Asitlerle bazlar tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Bu tepkimelere nötürleşme
tepkimeleri denir. Asit ve baz eşit miktarda karıştırılırsa oluşan çözelti nötr olur ve pH= 7 'dir.
Oluşan tuzlu su çözeltisi de asit ve baz çözeltileri gibi elektriği iletir. Nötrleşme tepkimesinde
asit miktarı baz miktarından fazla olursa oluşan çözelti asidik; baz miktarı asit miktarından
fazla olursa çözelti bazik olur. Nötr çözeltiler belirteçlere etki etmez.
Örnek 5.2: (a) Sulu stronsiyum hidroksit ile nitrik asidin,
(b) Katı alüminyum hidroksit ile hidroklorik asidin tepkimelerini gösteren net iyonik
eşitlikleri yazınız.
Çözüm: (a) HNO3 (aq) + Sr(OH)2 (aq)

?

HNO3 asit, Sr(OH)2 baz olduğundan tepkime sonunda tuz ve su oluşmalıdır:
HNO3(aq) + Sr(OH)2(aq)

Sr(NO3)2(aq) + 2H2O(s)

Tepime denkleştirilse:
2HNO3(aq) + Sr(OH)2(aq)

Sr(NO3)2(aq) + 2H2O(s)

elde edilir.
(b) Al(OH)3(k) + HCl(aq)

?

Al(OH)3 zayıf bir baz, HCl ise kuvvetli asittir.
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Al(OH)3(k) + HCl(aq)

AlCl3(aq) + H2O(s)

İyonik halde şöyle gösterebiliriz:
Al(OH)3 (k) + H+(aq) + Cl−(aq)

Al3+(aq) + Cl−(aq) + H2O(s)

Denk eşitlik: Al(OH)3(k) + 3HCl+(aq)

AlCl3(aq) + 3H2O(s)

5.12. Yükseltgenme – İndirgenme (Redoks) Tepkimeleri
Elektron alışverişine dayanan kimyasal tepkimelerdeki rolü anlaşılmadan evvel
demirin paslanmasında (2Fe + O2
2FeO) olduğu gibi bir elementin oksijenle
birleştiği tepkimeler yükseltgenme (oksitlenme); bakır oksidin hidrojenle indirgenmesinde
(CuO + H2
Cu + H2O) olduğu gibi bir bileşiğin oksijen kaybettiği tepkimeler ise
indirgenme (redüklenme) tepkimeleri olarak adlandırılmıştır. Bugün bu tür tepkimelerin
aslında elektron aktarımına dayandığı bilinmektedir. Mesela, demirin paslanmasında
elementel demir 2 elektron vererek +2 değerli; oksijen ise 2 elektron alarak -2 değerli hale
gelmiştir. Yani oksijen indirgenmiş, demir ise yükseltgenmiştir. Her redoks tepkimesinde
indirgenme ve yükseltgenme olayları bir arada olur. Bunlara kısaca redoks tepkimeleri denir.
Oksijen, flor, klor gibi elementler, potasyum permanganat gibi bileşikler kuvvetli birer
yükseltgen maddedir. Yani kendileri elektron alarak indirgenirler. Genellikle metaller,
kuvvetli indirgeme araçlarıdır; elektron vererek yükseltgenirler. Bir maddenin yükseltgenme
ve indirgenme özelliği, karşısındaki maddeye bağlıdır.
Metallerin yükseltgenme eğilimleri
I. Li, K, Ba, Sr, Ca, Na
II. Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Cd, Fe
III. Co, Ni, Sn, Pb, H
IV. Cu, Hg, Ag, Pt, Au
Anyonların indirgenme eğilimleri (zayıftan kuvvetliye doğru)
S2–, Br–, Cl–, I–, O2–, OH–, CO32–, NO3–, SO42–, F–
Örnek 5.3: Aşağıdaki
olmadığını belirtiniz.

tepkimelerin

(a)

MnO2(k) + 4H+(aq) + 2Cl–(aq)

(b)

H2PO4–(aq) + OH–(aq)

indirgenme-yükseltme

tepkimeleri

olup

Mn2+(aq) + 2H2O(s) + Cl2(g)
HPO42–(aq) + H2O(s)

Çözüm: (a) Mn atomunun yükseltgenme basamağı MnO2’de 4+’dan Mn2+’de 2+’ya
azalır. Tepkimenin her iki tarafında da O'nun yükseltgenme basamağı 2–, H’ninki 1+’dır.
Cl’un yükseltgenme basamağı ise Cl–‘de 1–’den Cl2’de sıfıra yükselmiştir. Bu tepkimede Mn
indirgenmiş, Cl– yükseltgenmiştir ve bu bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir.
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(b) H’nın yükseltgenme basamağı eşitliğin her iki tarafında da 1+’dır. Oksijenin
yükseltgenme basamağı değişmemiştir. Fosforun yükseltgenme basamağı ise hem H2PO4–’de
hem de HPO42–’de 5+’dır. Burada hiçbir yükseltgenme basamağı değişmesi olmadığından,
tepkime bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesi değildir. Yalnızca bir asit-baz tepkimesidir.
Not: Fosforun değerliği şöyle bulunur:
HPO42−: (1+) + X + (2– x 4) = 2–

1 + X + (8–) = 2–

X = (2–) + 8 – 1 = 5
Örnek 5.4: Demirin hidroklorik asit çözeltisi ile tepkimeye girerek Fe2+(aq) ve H2(g)
verdiği tepkimenin net iyonik eşitliğini yazınız.
Çözüm: Yükseltgenme: Fe(k)

Fe2+(aq) + 2e–

İndirgenme: 2H+(aq) + 2e–

H2(g)

Net eşitlik: Fe(k) + 2H+(aq)

Fe2+(aq) + H2(g)

Örnek 5.5: Hidrojen peroksit H2O2, çok yönlü bir bileşiktir. Kullanıldığı alanlardan
bazıları odun hamuru ve tekstil maddelerinin beyazlatılması ve suyun arıtılmasında klor
yerine kullanılmasıdır. Çok yönlü olmasının nedenlerinden biri hem yükseltgen hem de
indirgen olmasıdır. Aşağıdaki tepkimelerde hidrojen peroksitin yükseltgen mi, indirgen mi
olduğunu belirtiniz.
(a) H2O2(aq) + 2Fe2+(aq) + 2H+(aq)

2H2O(s) + 2Fe3+(aq)

(b) 5H2O2(aq) + 2MnO4–(aq) + 6H+(aq)

8H2O(s) + 2Mn2+(aq) + 5O2(g)

Çözüm:
(a) Fe2+, Fe3+’ya yükseltgenmiştir ve bunu yapan H2O2’dir. Yani H2O2 bir
yükseltgendir. Başka bir deyişle, H2O2’deki oksijenin yükseltgenme basamağı 1– iken,
H2O’de 2− olmuştur. Hidrojen peroksit indirgenmiştir, o halde H2O2 bir yükseltgendir.
(b) MnO4–, Mn2+’ya indirgenmiş ve bunu H2O2 yapmıştır. Öyleyse burada H2O2 bir
indirgendir. H2O2 deki oksijenin yükseltgenme basamağı 1–’den, O2’de 0 değerine artmıştır.
Burada H2O2 yükseltgenmiştir. Yani indirgen özellik gösterir.
* Aşağıdaki redoks tepkimelerini inceleyiniz:
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Uygulamalar

1. Sabun kullandığımızda kirler çok kolay temizlenir? Bunun sebebi nedir?
Araştırınız.
2. Çamaşır suyunun keskin kokusunun giderilmesi mümkün müdür? Araştırınız.
3. Günlük hayatımızda asitleri ve bazları başka nerelerde kullanmaktayız.
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Uygulama Soruları
1. Redoks kelimesinin kökeni nedir?
2. Çamaşır suyunun kokusunun insan sağlığına zararları nelerdir?
3. Günlük hayatta temizlik malzemesi olarak kullandığımız asit ve bazlar
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kimyasal tepkimelerden asit baz tepkimelerinin nötrleşme tepkimeleri olduğunu
inceledik. Redoks tepkimelerindeki indirgen ve yükseltgen hakkında bilgi edindik. Çöken
maddenin katı olduğunu ve her maddenin çözünmediğini inceledik.
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6. BÖLÜM:
GAZLAR

102

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, gazların özellikleri belirtilecektir. Gaz kanunları açıklanacak, gaz
karışımları incelenecek ve gazların yoğunluğu üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Atmosferde en çok bulunan gaz hangisidir?
2. Yer yüzünde en çok bulunan gaz hangisidir?
3. Gazlar sıkıştırılarak hangi faza geçebilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Gazların
Özellikleri

Gaz Kanunları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Gazların özellikleri hakkında Maddenin hallerinden en enerjili hal
bilgi sahibi olabilmek.
ve düzensiz hali gaz halidir. Buz
eritilerek, su; suya ısı vererek gaz
haline geçirilerek bu özellikler
gözlemlenir.
Gaz kanunlarının amaçları Gazların dört niceliğini kullanarak
hakkında
bilgi
sahibi sorular çözülmesi.
olabilmek.

Gaz
Basıncının Gaz basıncı ölçülmesinde Toriçelli deneyinden yararlanarak
Ölçülmesi
açık hava basıncının önemini gazların
basıncını
ölçerken
kavrayabilmek.
kullanılacak en ideal sıvı civadır.
İdeal Gaz

Gazların hangi şartlarda Gazlar yüksek sıcaklık, düşük basınç
idealliğe
yaklaştığını ve mol kütlesinde idealliğe yaklaşır.
incelemek.
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Anahtar Kavramlar

 Avogadro yasası
 Basınç
 Manometre
 Açık hava basıncı
 Birleşen hacimler yasası
 Boyle yasası
 Charles yasası
 Dalton kısmi basınçlar yasası
 Gaz sabiti
 Genel gaz denklemi
 İdeal gaz
 Kısmi basınç
 Kelvin derecesi
 Mol kesri
 Paskal (Pa)
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Giriş
Bir bisiklet tekerleği fazla şişirildiğinde patlayabilir. Bir aerosol tüpünün ateş içine
atılması sakıncalıdır. Bir kuru buz parçasından çıkan karbondioksit gazı dibe çöker. Helyum
gazı ya da sıcak havayla doldurulmuş bir balon havada yükselir. Bu bölümde bu tür gözlemler
incelenecektir. Havadan hafif balonları yükselme gücünü anlamak, büyük ölçüde gaz
yoğunlukları ve bunların kütle, sıcaklık ve basınca bağımlılıkları hakkında bilgi sahibi
olmakla mümkündür.

6.1. Gazların Özellikleri
• Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı
hareket ettiği bir haldir.
• Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar
azdır. Bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket ederler.
• Gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. Bulundukları kabı
doldururlar.
• Gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler.
• Gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer
beraberce doldururlar.
• Gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma
neticesi kaba basınç uygularlar.
• Bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı uygularlar.
• Yoğunlukları katı ve sıvıya göre çok küçüktür.
• Isıtıldıklarında bütün gazlar sıcaklık değişimi karşısında aynı oranda genleşirler.
• Bir ortamda kolaylıkla yayılırlar.
• Gazların taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında
ihmal edilebilecek kadar küçüktür.
• Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın
duvarlarıyla çarpışırlar. Bu çarpışmalarda taneciklerin hızı ve doğrultusu değişebilir. Fakat
çarpışmalar esnek olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz.
• Gaz taneciklerinin sıcaklık değişimi ile hızları değişeceğinden ortalama kinetik
enerjileri de değişir.
• Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir.
• Gaz molekülleri yüksek basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler.
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6.2. Gaz Basıncının Ölçülmesi
Gaz basıncını ölçmeye yarayan aletlere manometre denir. Toriçelli deniz seviyesinde
civa kullanarak yapmış olduğu deney sonucu açık hava basıncını hesaplamıştır. Sıvılar,
basıncı her tarafa eşit olarak iletirler. Sıvı basıncı sıvının yüksekliğine ve yoğunluğuna
bağlıdır. Cıvanın yoğunluğu 13.6 g/cm3, suyun yoğunluğu 1 g/cm3 tür.
Deneyde civa yerine su kullanarak yapılsaydı, borudaki su yüksekliği: 76  13,6 =
1033,6 cm olurdu.

Şekil 6.1:Toriçelli deneyi
Aynı deney farklı genişlikteki borularla yapıldığında cıva düzeyleri arasındaki farkın
yine 76 cm olduğu görülüyor. Yani borudaki cıva yüksekliği borunun kesitine bağlı değildir.
Toriçelli bu deneyi deniz seviyesinde ve 0 °C sıcaklıkta yapmıştır.

Şekil 6.2: Sıvıların basıncı sıvı cinsine ve yüksekliğe bağlıdır, kabın ve borunun
şekline ve genişliğine vs gibi özelliklere bağlı değildir.
Özellikler: Deniz seviyelerinden yükseklere çıkıldıkça basınç azalır. Ortalama olarak
her 10.5 m’de basınç 1 mm-Hg basıncı kadar azalır. Bu değer ilk 500 m için doğrudur. Açık
hava basıncı havanın nemine ve sıcaklığına göre değişir.
a) Kullanılan sıvının öz kütlesi borda yükselen sıvının yüksekliğini (h) etkiler.
Duyarlılığı artırmak için öz kütlesi küçük olan sıvılar kullanılır.
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b) Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça h yüksekliği azalır.
c) Borunun üst kısmında bir gaz varsa h yüksekliği azalır.
d) Çekim ivmesi büyük ise h yüksekliği azalır.
e) Borunun biçimi ve kalınlığı h yüksekliğini değiştirmez.
f) Civanın kaptaki hacmi, h yüksekliğini değiştirmez.
g) h yüksekliği çekim ivmesine bağlıdır. Çekim ivmesi büyükse h yüksekliği küçüktür,
çekim ivmesi küçükse h yüksekliği büyüktür.
h) Ortamın sıcaklığının değişmesi h yüksekliğini değiştirir. Sıcaklık arttıkça, sıvı
genleşerek boruda yükseleceğinden h yüksekliği artar.
Bir barometrenin duyarlığı; küçük basınç değişikliklerinin barometrede ölçülmesidir.
Barometrenin duyarlığını arttırmak için öz kütlesi küçük olan sıvılar kullanılmalıdır.
Örnek 6.1: 76 cm yükseklikte civa sütununun basıncına eşdeğer basıncı
oluşturabilecek su sütununun yüksekliği ne olmalıdır?
Çözüm: Hg sütunu basıncı: hHg × dHg = 76 cm × 13.6 g/cm3
H2O sütunu basıncı: hH2O × dH2O = hH2O × 1 g/cm3
76 cm × 13.6 g/cm3 = hH2O × 1 g/cm3
hH2O =1.03 cm = 1.03 × 100 = 10.3 m
Sütun yüksekliği sıvı yoğunluğu ile ters orantılıdır.

6.2.1. Gazların Basıncı
(a) Kapalı manometre

Şekil 6.3: Kapalı manometrede gazın basıncının ölçülmesi

(b) Açık uçlu manometrelerde
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Şekil 6.4: Açık uçlu manometrelerde gaz basıncının ölçülmesi

Örnek 6.2: (Civa seviyesi gazın bulunduğu kolda daha fazla ise) manometre sıvı civa
(d=13.6 g/cm3) ile dolduruluyor. Barometre basıncı 748.2 mmHg ve civa seviyeleri farkı 8.6
mmHg olduğunda gaz basıncı Pgaz ne kadardır?
Çözüm: Pgaz = Pbar + ?P
748.2 mmHg – 8.6 mmHg = 739.6 mmHg

6.3. Gaz Kanunları
Gazlar sıkıştırılabilen akışkanlar olarak tanımlanırlar. Yeryüzünü saran hava bir gaz
karışımıdır. %78 Azot, %21 Oksijen ve diğer gazlardan oluşmaktadır. Ayrıca endüstride
oksijen, hidrojen, azot, karbondioksit vb. gazlar çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.
Gazlar moleküllerden oluşmuştur. Moleküllerin ise, artan sıcaklığa bağlı olarak kinetik
enerjileri dolayası ile hızları artmaktadır. Gaz akışkanları etkileyen diğer etmenler ise basınç
ve hacimdir. Basınç, gaz moleküllerinin kap çeperlerine yapmış oldukları vuruş etkileridir.
Moleküller bulundukları kapların çeperlerine dik etki yaparlar.
P: paskal olarak basınç,
V: kübik metre olarak hacim,
n: gazın mol sayısı
R gaz sabiti: (8.3145 J/mol·K)
T, Kelvin cinsinden sıcaklıktır.
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6.3.1. Boyle Mariotte Kanunu
Sabit kütleli, sabit sıcaklıkta bir gaz maddenin hacmi ile basıncı ters orantılıdır. Yani
basıncı arttıkça hacmi azalır, hacmi arttıkça da basıncı azalmaktadır. Basınç ile hacminin
çarpımı da sabittir.
P·V=k
P1 · V1 = P2 · V2 = …= PnVn = sabit
P paskal olarak basınç, V kübik metre olarak hacim, k gaz sabiti (8.3145 J/(mol K).

Şekil 6.5: Gazların hacmi ile basıncı ters orantılıdır.

Örnek 6.3: Bir silindir 5.25 atm’de bir gaz içermektedir. Gaz genişlemeye
bırakıldığında hacim 12.5 litreye ulaşırken basınç 1.85 atm’e düşer. Gazın ilk hacmi nedir?
Çözüm: P1 · V1 = P2 · V2 = …= PnVn = sabit
P1 · V1 = P2 · V2
5.25 × V1 = 1.85 × 12.5
= 4.40 L

6.3.2. Charles Kanunu
Bir gazın sıcaklığı değiştirilirse o gazın ya hacmi, ya basıncı ya da her ikisi de
değişebilir. Gazların sabit kütlede ve sabit basınçta sıcaklığı ile hacmi doğru orantılı olarak
değişmektedir. Bir gazın çeşitli sıcaklıklarda hacimleri seri deneylerle tayin edilerek, bir
grafik çizilecek olursa düzgün doğru elde edilir.
Elde edilen doğrunun eğimi deneyde kullanılan gazın hacmine bağlıdır. İncelenirse
nokta ile gösterilen kısım ölçü yapılması mümkün olmayan sıcaklıklar sınırıdır. Sıcaklık sıfır
olduğu zaman gazın hacmi sıfır değildir. Uzatılan doğru sıcaklık eksenini –273°C’de keser.
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Bu nokta erişilebilen en düşük sıcaklık olup, bu sıcaklıkta gazın molekülleri arasındaki hacmi
sıfır olmaktadır. Yani –273°C’de hiç bir madde gaz halinde bulunamaz.
Charles kanununda sabit kütlede ve sabit basınçta bir gazı sıcaklığı ile hacmi doğru
orantılı olarak değişir (Şekil 6).

Şekil 6.6: Gazların hacimlerinin sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu gösteren grafikler.
V1/T1 = V2/T2 = …= Vn/Tn = sabit
Örnek 6.4: Sabit kütlede ve sabit basınçta bir gaz birincide hacmi 750 cm3'te ve 80
K’dir. Hacmi 850 cm3'e çıkarılırsa sıcaklığı ne olur?
Çözüm: V1 / T1 = V2 / T2
750 / 80 = 850 / T2
T2 = 90.6 K

6.3.3. Gay – Lussac Kanunu
Kütlesi ve hacmi sabit olan gazların basınçları, sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir.
Bu ilke Gay-Lussac kanunu olarak bilinir. Kapalı bir çelik kaptaki gazın sıcaklığı arttırılsa gaz
moleküllerinin kinetik enerjileri artar. Kinetik enerjinin artması, gaz moleküllerinin hızlarının
artmasından ileri gelir. Birim zamanda birim yüzeye çarpan molekül sayısı artar ve gaz
basıncı artmış olur. Sıcaklığı azaltılan gazların basınçları azalır. Bir kap içinde bulunan gazın
basıncı gaz ısıtılırsa artar. Basınç ve sıcaklık arasındaki matematiksel bağıntı, hacim ve
sıcaklık arasındaki bağıntıya benzer. Hacim sabit tutulduğunda, bir gazın basıncı doğrudan
mutlak sıcaklık ile değişir (Şeki 7).
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Şekil 6.7: Gazların basınçları sıcaklık ile doğru orantılıdır.

Örnek 6.5: Bir çelik kap içinde 380 mmHg basıncında, –73°C sıcaklıkta He gazı
vardır. Bu gazın basıncını, 570 mmHg basıncına çıkardığımızda sıcaklığı kaç °C olur?
Çözüm: P1 / T1 = P2 / T2
T1 = 273 – 73 = 200 K
380 / 200 = 570 / T2
T2 = 300 K
t = 300 – 273 = 27°C
6.3.4. Avogadro Kanunu
Aynı şartlardaki (basınç ve sıcaklıkları aynı) gazların hacimleri ile mol sayıları doğru
orantılıdır. Bir başka deyişle sabit sıcaklık ve basınçta gazların eşit hacimleri eşit sayıda
molekül (ya da tanecik) içerir.
V1 / n1 = V2 / n2 = … = sabit; V  n
Standart şartlarda (0°C ve 1 atm) 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplar.
Örnek: Belirli bir sıcaklık ve basınçtaki bir kapta 0.3 mol N2 gazı 7.0 litre hacim
kaplamaktadır. Sıcaklık ve basınç değiştirilmeden kaba 50.8 gram daha N2 ilave edilirse
hacim ne olur? (AN = 14 g/mol)
Çözüm: Öncelikle 50.8 gram N2'nin kaç mol ettiğini bulmak gerekir:
n = g / MA eşitliğinden
n = 50.8 / (2×14) = 50.8 / 28 = 1.8 mol
n1 = 0.3 mol, V1 = 7 litre, n2 = 0.3+1.8 mol, V2 = ?
V1 / n1 = V2 / n2; 7.0 / 0.3 = V2 / (0.3+1.8); V2 = 49 litre.
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6.4. İdeal Gaz
Öz hacmi olmayan, moleküller arasında hiçbir itme ve çekme kuvveti bulunmayan ve
gaz moleküllerinin birbiriyle çarpışmasında hiçbir kinetik enerji kaybı olmayan bir hayali gaz
örneğine ideal gaz denir. Tabiattaki gazlar gerçek gazlardır. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve
düşük basınçta ideale yaklaşırlar. Farklı gazların ideal olmaları karşılaştırmasında ise;
yoğunlaşma noktası düşük olan, molekül ağırlığı küçük olan gazlar diğerlerine göre daha
idealdir, yorumu yapılabilir.
6.4.1. İdeal Gaz Denklemi
İdeal gaz denklemi aşağıdaki gibidir:
P·V=n·R·T

(PV = nRT)

P: Basınç (atm), 76 cm Hg = 760 mm Hg = 1 atm
V: Hacim (Litre, L),

n: Mol sayısı

R: Rydberg gaz sabiti olup bütün gazlar için 0.082 litre·atm/mol·K
T: Sıcaklık birimi olarak daima kelvin kullanılır. Kelvin derecesi ile Celcius derecesi
arasında (T) = °C + 273 eşitliği vardır.
Örnek 6.7: 2 mol H2 gazının 5.6 litrelik bir kapta 8 atm basınç yapması için sıcaklığı
kaç °C olmalıdır?
Çözüm: PV = nRT denkleminden;
8 × 5.6 = 2 × 0.082 × T
T= 273 K çıkmalıdır.
Kaç derece olduğu sorulduğundan K = °C + 273 eşitliğinden, gazın sıcaklığı 0°C
olacaktır.

6.5. Gazların Genel Denklemi
Gazların genelde en çok karşılaşılan durumu basınç, sıcaklık ve hacim değişkenlerin
her üçünün de değişimidir. Bu durum aşağıdaki eşitlikle ifade edilir. Birinci durumdaki
toplam değer, ikinci durumdaki toplam değerle aynıdır. Sadece değişen basınç, hacim ve
sıcaklık değerleridir.

Genel gaz denklemi Gay- Lusac, Boyle ve basınç kanunlarının en son şeklidir.

114

6.6. Gazların Yoğunluğu
Gazların yoğunluğu basınç ve sıcaklık değişimi ile değişir.
PV = nRT denkleminde;
Mol sayısını gram cinsinden yazarsak, gazın mol sayısı; gaz kütlesinin, gazın mol
ağırlığına oranına eşittir. (n = m /MA, d = m / V )
P × MA = d × R × T formülü çıkarılabilir.
(MA: Gazın molekül ağırlığı)
Örnek 6.8: Oksijen gazının (O2) 298 K ve 0.987 atm’deki yoğunluğu nedir? (O:16)
Çözüm :
P × MA = d × R × T
d = (0.987 atm × 32 g/mol) / (0.082 L·atm/mol·K × 298K)
d = 1.29 g/L

6.7. Gazların Karıştırılması
Farklı kaplarda bulunan gazların yeni bir kapta karıştırılması ya da musluklarla
birbirine bağlı olan kapların musluğunun açılması ile gazların birbirine karıştırılması
şeklindeki soru tipleri bu başlıkta incelenecektir. Karıştırılan gazlar birbiriyle reaksiyon
verebilir ya da vermeyebilir.
Gazlar sabit sıcaklıkta karıştırılıyorsa;
PV = nRT denklemine göre;
T sabit ise, PV değeri, mol sayısı (n) ile doğru orantılıdır.
Gazlar karıştırıldığında;
Pson × Vson =P1 × V1 + P2 × V2 + … Pn × Vn
formülünden yararlanarak işlemler yapılır.

6.7.1. Kısmi Basınç
Bir kap içerisinde birden fazla gaz mevcut ise, yani bir gaz karışımı var ise, her bir
gazın ayrı ayrı yaptığı basınca (ya da toplam basınca yaptığı katkıya) kısmi basınç denir.
Kapalı kabın hacmi (V) ve sıcaklığı (T) sabit olacağından, basınç mol sayısıyla doğru orantılı
olacaktır. Bir gazın kısmi basıncı gaz karışımının toplam basınca arasında aşağıdaki denge söz
konusudur:
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PA / PT = nA / nT
PA: A gazının kısmi basıncı, nA: A gazının mol sayısı, nT: Toplam mol sayısı, PT: Toplam
basınç
Her bir gazın yapmış olduğu kısmi basınçların toplamına toplam basınç denir. Kısmi
basıncı, karışımdaki her bir gazın tek başına o kabı doldurduğunda yapacağı basınç olarak da
tarif edebiliriz.
Örnek 6.9: 4 mol H2, 3 mol CO2 ve 2 mol He gazının bulunduğu kabın toplam basıncı
1.8 atm’dir. Buna göre He’un kısmi basıncı nedir?
Çözüm: Kısmi basınç sorularında aynı kapta birden fazla gazın bulunması söz
konusudur. Dolayısıyla her bir gaz için hacim (V) ve sıcaklık (T) aynıdır.
PA / PT = nA / nT

PHe / PT = nHe / nT

nT = 2 + 3 + 4 = 9 mol, nHe = 2 mol; PT = 1.8 atm
PHe / 1.8 = 2 / 9
PHe = 1.8 (2 / 9) = 0.4 atm

6.8. Gazların Sıvılaştırılması
Gazların sıcaklığı düşürülüp basıncı artırılırsa belli bir basıncın üzerinde ve sıcaklığın
altında gazlar sıvılaşabilir. Basınç artırılıp, sıcaklık azaltıldığında gazın hacmi küçülür, gaz
molekülleri birbirlerine yaklaşır, moleküller arası etkileşimler artar ve sıvılaşma gerçekleşir.
Ancak, gazları sıvılaştırabilmek için basınç ne kadar artarılırsa artırılsın sıcaklık belli bir
derecenin altına düşmezse gazlar sıvılaşmaz. Bu sıcaklığa kritik sıcaklık denir. Kritik
sıcaklık her gaz için farklıdır. Kritik sıcaklık değerinde gazı sıvılaştırmak için uygulanan
basınca da kritik basınç denir. Sonuç olarak gazları sıvılaştırmak için sıcaklığı kritik
sıcaklığa düşürmek, basıncı ise kritik basınca kadar artırmak gerekir. Örneğin, oksijen
gazının kritik sıcaklık ve kritik basınç değerleri sırasıyla, 154 K ve 49.7 atm'dir. Bu değerler
He için 5.3 K ve 22.6 atm, N2 için 126 K ve 33.5 atm, CO2 için 304 K ve 72.8 atm'dir.
Gazları sıvılaştırmak için önce ısıl olarak yalıtılmış bir sisemde yüksek basınç
uygulanarak gaz sıkıştırılır, arkasından basınç aniden kaldırılarak gazın genleşmesi sağlanır.
Ani genleşme ile gaz soğur (genleşme esnasında gaz molekülleri arasındaki çekim kuvvetini
yenmek için gereken enerji gaz moleküllerinden sağlanır ve böylece gaz soğur). Bu işlem art
arda tekrarlanarak gazın sıcaklığı kritik sıcaklığına altına kadar düşürülür. Bu olaya JouleThomson olayı denir. Sonra tekrar basınç uyulanarak sıvılaştırılır.
Joule-Thomson olayından günümüzde pekçok soğutma sisteminde faydalanılmaktadır.
Mesela, buzdolaplarının soğutması bu olaya dayanır: Buzdolaplarında soğutma amacıyla
kloroflorohidrokarbonlar (CFC, örneğin freon) kullanılır. Endüstriyel ölçekli soğutma
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sistemlerinde ise çoğunlukla amonyak kullanılır. İlk buzdolabı Alman mucit Karl von Linde
(1842-1934) tarafından 1920 yılında yapılmıştır.
Hava ve diğer gazlar Joule-Thomson olayı ile sıvılaştırılabilmekte, havadan oksijen ve
azot gazları saf olarak elde edilmekte ve sıvıaştırılarak çelik tüplerde muhafaza edilmektedir.
Havadan O2 ve N2 gibi gazları sıvılaştırmak için kullanılan sistemlere Linde cihazı denir. Pek
çok hastane ya da endüstriyel tesis bu şekilde sıvı ve saf bir şekilde kendi oksijen, azot gibi
gazlarını elde etmektedirler (Şekil 6.8).

Şekil 6.8. Bir hastanenin kendi oksijen gazını havadan elde etmek için kurduğu sistem.
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Uygulamalar

1. İki balon şişirip birini sıcak, diğeri soğuk ortama koyun ve olayları gözlemleyin.
2. Spor ayakkabıların neden diğer ayakkabılara oranla rahat olduğunu araştırın.
3. Elinize parfüm şişesini alın ve bulunduğunuz yere sıkın. Parfüm kokusunun
yoğunluğundaki değişimi inceleyin.
4. Amedeo Avogadro (1776-1856) hakkında bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
Gazların sıcaklıkla basınç arasındaki ilişkisi nasıldır?
Gazların basınçla hacim arasındaki ilişkisi nasıldır?
Gazların yayılmasını açıklayınız.
Avogadro sayısı nedir ve nasıl hesaplanır?
Suyun Antalya’da 100°C’de, Erzurum’da ise 95°C civarında kaynadığı gözlenmiştir.
Bunun sebebi ne olabilir?
6. Yaylalarda yemek pişirme süresinin şehir merkezlerine göre daha uzun olduğu tespit
edilmiştir. Bunun sebebi nedir? (Aynı yemek göz önüne alınacak).

1.
2.
3.
4.
5.

119

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gazların özelliklerini, sıkıştırılarak sıvı hale geçebileceklerini inceledik.
Gaz kanunlarını bulunuş tarihleri ve keşfeden bilim insanlarıyla beraber inceledik. Gazların
nicelikleri dört şeye bağlıdır: Sıcaklık, basınç,hacim, mol. Bu dört kavramın tanımını yaptık
pekişmesi için sorular çözdük.
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7. BÖLÜM:
TERMOKİMYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde fizikokimyanın temeli olan termokimyadaki bazı terimler incelenecektir.
Enerjinin korunumu, oluşum enerjileri, ısıalan-ısıveren sistemler gibi kavramlar üzerinde
durulacak, kalorimetri bombasının çalışma mekanizması şekiller yardımıyla ortaya
konacaktır.

122

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kalorimetre bombası sizde nasıl bir çağrışım uyandırmaktadır?
2. ∆H ve ∆U arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Standart oluşum entalpisi her tepkime için kullanılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Termokimyada
Terimler
Tepkime Isıları

Termodinamik
yasaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Bazı Endotermik
sistem, Termokimya
kavramları
ekzotermik sistem, enerji gibi örneklerle tanımlanır.
kavramların açıklanması.
Entalpi ve iç enerji arasındaki Entalpi ve iç enerji arasındaki
ilişkinin kavratılması.
bağıntı incelenir ve problemler
çözülür.
Termodinamik
yasalarının Enerjinin dönüşmesi, yüksek
gerekçeleri açıklanır.
enerjiden düşük enerjiye geçiş
gibi
özelliklerle
ilgili
uygulamalar yapılır.
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Giriş
Termokimya, “ısı kimyası” ya da “ısıl kimya” anlamlarına gelir ve kimyasal
tepkimelerdeki ısı değişimlerini inceler. Isı kimyası denince ilk olarak akla yüksek ısı çıkaran
yanma tepkimeleri gelebilir. Örneğin kömürün, metan gibi hidrokarbonların, petrol ürünü
benzin gibi yanıcı maddelerin yanması sonucunda yüksek ısı elde edilir ve bu ısıdan ısınma,
araçları hareket ettirme vs gibi hayatımız kolaylaştıran işlemlerde faydalanırız. Ancak, sadece
belirli yanma tepkimelerinde değil hemen tüm tepkimelerde ısıl değişimler meydana gelir,
bazılarında ısı açığa çıkarken bazılarında ısının soğurulduğu (çevre ısısının kullanılması)
görülür. Ancak pek çok kimyasal tepkimedeki ısıl değişimler o kadar küçük ve yavaş olabilir
ki hissetmek mümkün değildir. Bu bölümde kimyasal tepkimelerdeki ısı değişimlerinin
ölçümü ve hesaplanması üzerinde durulacaktır.

7.1. Termokimya ile İlgili Temel Kavramlar
Kimyasal bir tepkime sırasında enerji soğurulur ya da açığa çıkar. Bu enerji
değişimleri ile ilgili hesaplamalar, tepkimeye giren maddelerin kütleleri ile ilgili yapılan
hesaplamalar kadar önemlidir. Termokimyasal ölçümler ve hesaplamaların en büyük
yararlarından biri, maddelerin enerji kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağının
değerlendirilebilmesidir. Yakıt adı verilen bu maddelerin büyük bir bölümü yanmaları
sırasında bol enerji verirler.
7.1.1. Isı
Isı, bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının
artmasına, bir iş yapmasına neden olan fiziksel enerjidir. Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin
sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen
enerjidir. Isı, sıcak bir maddenin soğuk maddeye ilettiği sıcaklığı sağlayan bir enerji türüdür.
Bir enerji türü olan ısı diğer enerjilere dönüşebilir.
Bir başka tanıma göre ısı, ortamda bulunan tüm moleküllerinin sahip olduğu
potansiyel enerjileri ile kinetik enerjilerinin toplamıdır. Bütün maddelerin içindeki atom ve
moleküllerin sürekli hareketiyle ortaya çıkar. Isı enerjisi moleküllerin hareketi ile transfer
edilir. Herhangi bir maddenin ısısının artmasıyla moleküllerinin hareketi hızlanır. Cisim
ısındıkça moleküllerin kinetik enerjisi artar. Bu nedenle enerjisi fazla olan cisimleri sıcak,
enerjisi az olan cisimleri ise soğuk olarak hissederiz. Atom ve moleküller ne kadar hızlı
hareket ederse, madde ya da nesne de o kadar çok ısınır.
Isı ile sıcaklık farklı kavramlardır. Bir nesnenin sıcaklığı, onun ne kadar soğuk ya da
sıcak olduğunun ölçüsüdür. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklık birimi olarak Celcius,
Fahrenheit, Kelvin gibi birimler kullanılır. Isı ise, yukarıda da belirtildiği gibi sıcaklık farkı
sonucunda bir nesnenin bir başka nesneye aktardığı enerjidir ve kalorimetre ile ölçülür (Şekil
7.1). En çok kullanılan ısı ölçü birimleri kalori ve joule’dür.
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Şekil 7.1: Sıcaklık ile ısının farklılığı
Kalori: Kalori, 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C kadar yükseltmek (bu genellikle 14.5
°C’den 15.5 °C’ye yükseltmek olarak kabul edilir) için gerekli olan ısı miktarına denir.
(Besinlerdeki enerji miktarı ölçülürken genellikle kilokalori, kcal, birimi kullanılır). 1 kcal,
1000 cal’dir. Isı birimi olarak joule de kullanılabilir. Hatta son zamanlarda joule birimi daha
çok tercih edilmektedir. Tıpkı kcal gibi kilojoule birimi de vardır; kJ ile gösterilir ve 1 kJ,
1000 joule’e eşittir. Kalori ile joule arasında aşağıdaki dönüştürme faktörü kullanılır:
1 cal = 4.18 joule
1 Joule = 0.239 cal (kalori)’dir.
(Joule: Bir Newton'luk bir kuvvetin bir cismi kuvvet doğrultusunda bir metre hareket
ettirmesi ile yapılan işe 1 joule denir)
7.1.2. Sistem ve Çevre: Bilindiği gibi varlıkların tümüne birden evren diyoruz. İçinde
yaşadığımız çevre de evrenin bir parçasıdır. Bu nedenle inceleyebildiğimiz herhangi bir evren
parçasına sistem, sistemin içinde bulunduğu koşullara da çevre denir. Sistemler açık, kapalı
ve yalıtılmış olmak üzere 3'e ayrılır. Sistem ile çevre arasındaki ilişkiler enerji ve madde
alışverişi temeline dayanır.
7.1.2.1. Açık sistem: Sistemle çevresi arasında hem madde hem de enerji alış verişinin
mümkün olduğu sistemlerdir. Örneğin bir bardaktaki sıcak çay çevresine ısı verir ve bir süre
sonra soğur. Madde geçişi de sıcak suyun buharlaşması şeklinde olur (Şekil 7.2).
7.1.2.2. Kapalı sistem: Sistemle çevresi arasında madde alışverişi mümkün olmayan
ancak enerji alış verişi mümkün olan sistemlerdir. İçinde sıcak su bulunan ağzı kapalı bir kap
çevresine ısı verir ve soğur. Ancak kapalı olduğu için çevreye su buharı geçişi mümkün
değildir.
7.1.2.3. Yalıtılmış (İzole) Sistem: Sistemle çevresi arasında ne enerji ne de madde
alışverişi vardır. Bir termostaki sıcak çay tam olmasa da yalıtılmış bir sistem olarak kabul
edilebilir. Bununla birlikte termostan yavaş yavaş enerji geçişi olur ve uzun bir süre sonra
termostaki çay oda sıcaklığına kadar soğur.
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Şekil 7.2: Açık, kapalı ve izole sistemlere örnekler
7.1.3. Isıveren ve ısıalan olaylar
Enerji, kimyasal tepkimelerin hemen hepsinde ısı şeklinde alınır ya da açığa çıkar
(salınır). Bir kimyasal tepkimeden ısı açığa çıkıyorsa bu tür tepkimler ısıveren (ekzotermik)
tepkime, kimyasal tepkime ısı alıyorsa (soğuruyorsa) ısıalan (endotermik) tepkime olarak
adlandırılır. Ekzotermik tepkimeler genellikle kendiliğinden gelişebilir, endotermik
tepkimeler ise eğer dışarıdan enerji (ısı) alma imkanı varsa yürüyebilen tepkimelerdir.
Hidrojen ile oksijen gazının birleşmesi sonucu su oluşur ve bu esnada büyük bir ısı açığa
çıkar. Bu tepkime ekzotermik tepkimeye bir örnektir:
H2O(s) + ısı

H2(g) + O2(g)

Kalsiyum karbonatın ısıtılması sonucu aşağıdaki tepkime sonucu parçalanması
endotermik tepkimeye örnek olarak verilebilir.
CaCO3(k) + ısı

CaO(k) + CO2(g)

Fiziksel değişimlerde endotermik ya da ekzotermik özellikler vardır. Suyun hal
değişimlerini göz önüne alırsak, suyun buharlaşması ve buzun erimesi endotermik hal
değişimleridir:
H2O(k) + ısı

H2O(s) (Buzun erimesi)

H2O(s) + ısı

H2O(g) (Suyun buharlaşması)

Suyun donması ya da buhar haldeki suyun yoğunlaşması ise ekzotermiktir:
H2O(s)

H2O(k) + ısı

(Suyun donması)

H2O(s) + ısı (Buhar/gaz haldeki suyun yoğunlaşması)

H2O(g)

Genel prensip olarak bir tepkime çift yönlü ise (geri dönüşlü, reversibl) bir yöne doğru
ilerlerken eğer enerji (ısı) alıyorsa, diğer yöne doğru ilerlediğinde o ısıyı geri verir:
endotermik

H2O(k)

H2O(s)
ekzotermik
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Bazı çözünme olaylarında da ekzotermik/endotermik özellikler gözlenebilir. Örneğin,
şekerin (ya da tuzun) suda çözünmesi endotermiktir:
C6H12O6(k) + ısı

C6H12O6(aq)

Sülfürik asidin suda çözünmesi ekzotermik bir olaydır:
H2SO4 + H2O

H3O+(aq) + SO42−(aq) + ısı

Gazların suda çözünmeleri de ekzotermiktir.
7.1.4. Entalpi
Bir maddenin oluşması sırasında depo ettiği enerjinin toplamına, ya da maddenin
yapısında depoladığı her türlü enerjinin toplamına entalpi denir. Bir mol maddede depolanmış
olan enerjiye o maddenin molar entalpisi denir. Entalpi H ile gösterilir ve aşağıdaki eşitlikle
hesaplanabilir:
H = E + PV
E: sistemin iç enerjisi, P: basınç, V: hacim
Kimyasal tepkimeler söz konusu olduğunda entalpi, tepkimenin sabit basınç altında
gerçekleşmesi esnasındaki ki ısı değişimine denir. Bir kimyasal reaksiyonun ısı bilançosu
(entalpisi) ise ürünlerin ısı kapsamı ile reaksiyona giren maddelerin ısı kapsamı arasındaki
fark ile belirlenir:
Reaktifler

Ürünler

Htepkime (∆H) = Hürünler – Htepkenler

7.2. Termodinamiğin Yasaları
Termodinamik ısı, iş, sıcaklık ve enerji arasındaki ilişki ile ilgilenen bilim dalıdır.
Basit bir ifadeyle termodinamik, enerjinin bir yerden başka bir yere ve bir biçimden başka bir
biçime transferi ile ilgilenir. Termodinamik başlı başına bir bilim dalı olmasına rağmen
burada termodinamiğin 3 temel yasasından çok kısa bir biçimde bahsedilecektir.
7.2.1. Termodinamiğin 1. Yasası: Bu yasaya göre enerji yoktan var edilemez, var
olan enerji de yok edilemez. Ancak bir şekilden başka bir şekle dönüşebilir. Birçok enerji
çeşidi vardır ve birbirlerine dönüşebilirler. Buna “enerjinin korunumu yasası” da denir. Buna
göre evrenin toplam enerjisi sabittir, ancak sürekli olarak enerjiler arası dönüşümler söz
konusudur.
İç Enerji: İç enerji sistemdeki partiküllerin (taneciklerin) öteleme, dönme, titreşim ve
elektron hareketleri sonucu sahip olduğu tüm enerjidir. Bir başka tanıma göre, bir sistemin
alabileceği tüm enerji çeşitlerinin toplamına iç enerji denir (entalpiden farklı). İç enerji
sembolü E ya da U’dur. İç enerji maddenin haline, miktarına, yapısına, sıcaklığına, basınca
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bağlıdır. Tam olarak belirlenemez, ancak haller arası iç enerji farkı (∆E ya da ∆U)
belirlenebilir. İç enerji farkı aşağıdaki formül ile hesaplanır:
∆E = q + w

(q: ısı, w: iş)

Bir kimyasal sürecin iç enerji değişimi tıpkı entalpide olduğu gibi hesaplanır:
Reaktifler (Tepkenler)

Ürünler

Etepkime (∆E) = Eürünler – Etepkenler
Bir gazın belirli bir sıcaklıkta belirli bir iç enerjisi vardır (E). Eğer bu gaz ısıtılırsa
moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjisi artar ve sistem daha yüksek bir enerji düzeyine
ulaşır. Bu iki enerji düzeyi arasındaki fark, iç enerji değişimidir (∆E).
7.2.2. Termodinamiğin İkinci Yasası: Bu yasayı açıklamadan önce yasanın temel
kavramı olan entropi kavramını açıklamak gerekir.
Entropi: Entropi düzensizlik anlamına gelir ve bir sistemin düzensizliği veya
gelişigüzel oluşunun bir ölçüsünü anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Bir sistemin
düzensizliği ne kadar yüksek ise entropisi de o derece yüksektir. Entropinin sembolü S’tir.
Tamamen düzenli bir sistemin entropisi sıfırdır. Bir sistem ya da kimyasal süreçteki entropi
değişimi ∆S ile gösterilir. Entropiye göre her şey yıpranmakta ya da değişmektedir: Canlılar
doğar, büyür ve ölür, eşyalar eskir ve evrenimizdeki düzensizlik artar. Ve bu düzensizlik
entropi ile ölçülür.
Termodinamiğin ikinci yasasına göre, evrenin entropisi istemli (ekzotermik) bir olayda
artar, denge halindeki bir olayda ise değişmeden kalır. Termodinamiğin ikinci yasasını
“Sıcaklık farkı olan iki cisim aynı ortamda bulunuyorsa, sıcak olan cisimden soğuk olana ısı
transferi kendiliğinden gerçekleşir; soğuk olandan sıcak olana ise ısı transferi
gerçekleşmez” şeklinde de açıklamak mümkündür.
7.2.3. Termodinamiğin Üçüncü Yasası: Bu yasaya göre maddeler soğutuldukça
hareketleri azalır. Sıcaklık mutlak sıfıra (273°C) yaklaştıkça moleküllerin hareketleri de
durma derecesine yaklaşır. Ancak bir maddeyi mutlak sıfıra kadar soğutmak mümkün
değildir. Zira mutlak sıfır derecesi mutlak hareketsizlik (atalet) demektir.
7.3. Tepkime Isılarının Ölçülmesi
Sabit sıcaklık ve basınçta yürüyen bir kimyasal tepkimede sistem ile çevresi arasında
alınıp verilen ısı miktarına tepkime ısısı denir. Tepkime ısıları, deneysel olarak, kalorimetre
denen ve ısı miktarını ölçen aletlerle belirlenir. Bu işlemler yalıtılmış bir sistemde
gerçekleştirilirse, yani çevresi ile madde ve enerji alışverişinde bulunmazsa, tepkime ısısal
enerjisinde değişme meydana getirir ve sıcaklık artar ya da azalır.
Kalorimetre: Kalorimetre cihazı (ya da bombası) yanma tepkimelerinde açığa çıkan
ısıyı ölçen, çift cidarlı ceket içinde bulunan, termometre ve karıştırıcısı olan yalıtılmış bir
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sistemdir. Kalorimetre içerisinde belirli miktarda maddenin yanması (ya da tepkimeye
girmesi) sağlanır. Tepkime sırasında eğer ısı açığa çıkıyorsa (ekzotermik) açığa çıkan ısı
kalorimetrede bulunan suyun sıcaklığını arttırır. Kalorimetrenin toplam ısı kapasitesi ve
içeriği biliniyorsa bu sıcaklık artışından tepkime ile açığa çıkan ısı miktarı hesaplanabilir.
Bomba ve su odası çevresinden dikkatli bir şekilde izole edilmiştir (Şekil 7.3). Bu tür
düzenekler adyabatik kalorimetre olarak adlandırılır.

Şekil 7.3. Bir kalorimetre (solda) ve kalorimetrenin kesitinin görünüşü (sağda).
Örneğin kalorimetre içerisinde asit ile baz tepkimeye sokularak tepkimeden açığa
çıkan ısı ölçülebilir. Bilindiği gibi asitlerle bazlar tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur, bu
tepkimeye nötralleşme denir ve ısı açığa çıkar. Her ikisi de 21.1 °C sıcaklığında olan 100 mL
1.0 M HCl(aq) ve 100 mL 1.0 M NaOH(aq) çözeltileri kalorimetre kabına konup tepkimeye
sokulursa, tepkime sonunda suyun sıcaklığının 27.9 °C'a yükseldiği görülür.
HCl + NaOH

NaCl + H2O + ısı

Bu tepkime ısıveren bir tepkimedir. Suyun sıcaklığı tepkime ısısının etkisiyle 6.8 °C
kadar ısınmıştır. Bu sıcaklık artışının ısıl karşılığı hesaplanabilir (aşağıda).
Isı Kapasitesi: Belirli bir miktardaki maddenin sıcaklığını 1 ºC artırmak için gerekli
olan ısı miktarıdır. Sembolü C’dir. Isı kapasitesine “ısı sığası” da denir.
Özgül Isı: Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 ºC artırmak için gerekli olan ısı
miktarıdır. Sembolü s’dir.
Özgül ısı ve ısı kapasitesi kavramları birbirine benzer gibi görünse de özgül ısı 1 gram
maddeyi, ısı kapasitesi ise değişken miktarlardaki maddeyi göz önüne alır. Isı kapasitesi ile
özgül ısı arasında aşağıdaki eşitlik vardır:
C=m×s

(m: kütle, birimi gram)

Yanma ısısının belirlemek için biraz daha değişik bir yöntem uygulanır: Belli
ağırlıktaki numune (yanıcı madde), kalorimetre içerisindeki reaksiyon kabına (reaktör) konur
ve kalorimetre yaklaşık 30 atm basınç altında oksijen ile doldurulur. Reaktöre ince bir tel ile
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elektrik akımı verilmek suretiyle yanıcı madde ısıtılarak yanması sağlanır ve reaksiyon
başlatılır. Yanma reaksiyonu sonucunda büyük miktarda ısı açığa çıkar. Bu ısı kalorimetre
etrafındaki suyu ısıtır ve suyun sıcaklık artışından reaksiyon sonucunda açığa çıkan ısı miktarı
belirlenir. Yanma ısıları genellikle mol başına verilir ya da hesaplanır. Yanma ısısı aşağıdaki
eşitlikten hesaplanır:
qtep = –qkal
qkal = Ckal × ∆t

(Ckal: Kalorimetrenin ısı kapasitesi, ∆t: sıcaklık farkı)

qtep = – Ckal × ∆t
Örnek: 1.01 g sakkarozun (C12H22O11) yakılması kalorimetrenin sıcaklığını 24.92
°C’dan 28.33 °C’a yükseltmektedir. Kalorimetrenin ısı kapasitesi 4.90 kJ/°C olduğuna göre
sakkarozun yanma ısısı kJ/mol cinsinden ne kadardır?
Çözüm: qkal = 4.90 kJ/°C × (28.33 – 24.92) °C = 4.90 × 3.41 = 16.7 kJ
qtep = –qkal = –16.7 kJ
Bir gram sakkarozun yakılmasına karşılık gelen ısı miktarı:
qtep = –16.7 kJ / 1.01 g = –16.5 kJ/g
Bir mol sakaroz (C12H22O11) başına karşılık gelen değeri bulmak için bu değer
sakkarozun molekül ağırlığı (342.3 g/mol) ile çarpılır:
qtep = –16.5 kJ/g × 342.3 g/mol
= –5.65×103 kJ/mol (1 mol sakkarozun yanması ile ortaya çıkan ısı enerjisi)
7.2.1. Özgül Isının Deneysel Olarak Belirlenmesi
Kurşun metalinin özgül ısısını belirlemek için Şekil 7.4’deki gibi bir düzenek
hazırlanabilir. Kurşundan daha soğuk olan suya enerji geçişi kurşunun sıcaklığının
azalmasına, suyun sıcaklığının artmasına neden olur. Bu sıcaklık artması ve azalması, su ile
kurşunun sıcaklıkları birbirine eşit oluncaya kadar devam eder. Burada kurşun ya da sudan
biri sistem olarak alınabilir. Kurşunu sistem kabul edersek,
qkurşun = qsistem

ve

qsu = qçevre

yazabiliriz.

Eşitliği uygularsak,
qkurşun = qsu
olacaktır. Suyu sistem kabul edersek, kurşun çevre olacaktır: qçevre = -qkursun
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Şekil 7.4: Özgül ısının deneysel yolla belirlenmesi (lead: kurşun)

Örnek 1: Yukarıdaki düzenekteki kurşunun (150 gram) özgül ısısını hesaplayınız.
Çözüm:
q = m·s·t
qsu = (50 g su × 4.18 J/g °C) × (28.8 – 22) °C = 1.4 × 103 joule
qkurşun = –qsu olduğundan
qkurşun = –1.4 × 103 J olur.
Bu durumda kurşunun özgül ısısı (sPb)
q = m·s·t
–1.4×103 = 150 g × sPb × t

(t = 28.8 – 22 = 6.8 °C)

–1.4×103 = 150 g × sPb × 6.8
sPb = q / (m × t) eşitliğinden
sPb = –1.4×103 / (150 × 6.8)
sPb = –1.4×103 / (1020)
sPb = –1.37 J/g °C bulunur.
Örnek 2: 7.35 g suyun sıcaklığını 21 °C’dan 98 °C’a yükseltmek için gerekli ısı
miktarı ne kadardır? (Bu sıcaklık aralığında suyun özgül ısısını 4.18 J/g °C olarak alınız)
Çözüm:
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Sistemdeki sıcaklık değişimi (t): 98 – 21 = 77 °C
q = m  s  t formülünden:
Burada s, ssu, yani suyun özgül ısısı, m ise suyun kütlesidir (7.35 g):
q = 7.35  4.18  77
q = 2365,67 joule = 2.366 kJ bulunur.
Örnek 3: 100 °C’da 1.0 kg kurşun (özgül ısısı: 0.13 J/g°C), 28.5 °C sıcaklığındaki bir
miktar suya ekleniyor. Kurşun-su karışımının son sıcaklığı 35.2 ºC olarak ölçülüyor. Buna
göre karışımdaki suyun kütlesi kaç gramdır? (Suyun özgül ısısı: 4.18 J/g°C)
qkurşun = m  s  t

eşitliğinden önce kurşun için hesap yapılır:

qkurşun = 1000  0.13  (100 – 35.2)
qkurşun = 130  64.8 = 8424 joule.
Buradan suyun kütlesine geçebiliriz: qkurşun = qsu olduğundan
qsu = msu · ssu · t
8424 = msu  4.18  (35.2 – 28.5)
8424 = msu  28.01
msu = 8424 / 28.01 = 301 gram
Örnek 4: Yukarıda verilen asit-baz nötralleşmesi sonucu açığa çıkan ısıyı
hesaplayınız: 100 mL 1.0 M HCl(aq) ve 100 mL 1.0 M NaOH(aq) çözeltileri kalorimetre kabına
konup tepkimeye sokulursa, tepkime sonunda suyun sıcaklığının 6.8 °C yükseldiği
görülmüştür. Suyun özgül ısısı (ssu): 4.184 j/g
qçözelti = m  s  t

eşitliğinden (m yerine “Molarite  100 mL” alınacak)

qçözelti = (1100 + 1100) g  4.184  6.8
qçözelti = 5690 joule = 5.69 kJ
qçözelti = qtepkime olduğundan
qtepkime = 5.69 kJ
qtepkime = 5.69 kJ olur.
Verilen molarite değerlerinden yararlanarak karışımdaki maddelerin mol sayıları şöyle
bulunur. 1 Molar çözelti litrede 1 mol madde çözündüğünü gösterir. Bu durumda çözeltideki
mol sayısı,
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1 mol / 1 litre (0.100 litre) = 0.1 mol bulunur (“Litrede 1 mol madde olduğuna göre
100 mL’de 0.1 mol madde bulunur” şeklinde mantık yürütülerek de bu sonuç elde edilebilir).
O halde mol başına nötralleşme ısısı: 5.69 kJ / 0.1 mol = 56.9 kJ/mol olarak bulunur
(Isı değerinin eksi olması tepkimenin ekzotermik olduğunu gösterir)

7.5. Standart Oluşum Entalpileri
Bileşiğin 1 molünün standart şartlarda (25 °C sıcaklık ve 1 atmosfer basınç)
elementlerinden oluşması sırasında reaksiyona eşlik eden enerjiye o bileşiğin standart oluşum
entalpisi (ısısı) denir ve ∆H° veya ∆H°f ile gösterilir. Benzer şekilde standart şartlarda oluşan
bir kimyasal tepkimede ortaya çıkan ya da soğurulan enerji de standart tepkime enerjisi olarak
tanımlanır ve ∆H°tep ile gösterilir:
aA + bB

cC + dD

∆H°tep = (c∆H°C + ∆H°D) – (∆H°A + ∆H°B)
∆H°tep = Σ∆H°girenler – Σ∆H°ürünler
Maddelerin oluşum entalpileri; sıcaklığa, basınca, maddelerin fiziksel hâline (katı,
sıvı, gaz) bağlıdır. Bu sebeple maddelerin oluşum entalpileri hesaplanırken basınç, sıcaklık
gibi faktörlerin standart değerleri de belirlenmelidir. Bir maddenin ∆H°f değeri doğrudan
doğruya elementlerinden sentezlenen tepkimeler üzerinden belirlenir. Aşağıdaki tepkimeleri
inceleyelim:
S(rombik) + O2
S(rombik)
S(monoklinik) + O2

SO2
S(monoklinik)
SO2

∆H° = 296.90 kJ
∆H° = 0.29 kJ
∆H° = 297.19 kJ

Buradan SO2 için standart oluşum enerjisinin (∆H°f) 297.19 kJ/mol olduğunu anlarız.
Standart şartlar, 25 °C sıcaklık (298 K), 1 atm basınç (deniz seviyesi açık hava
basıncı), derişim = 1 mol/L şartlarıdır.
Normal şartlar ise 0 °C sıcaklık, 1 atm basınç olarak kabul edilir.
Elementlerin kararlı hallerinin entalpileri daima sıfır (0) dır. Allotroplardan en kararlı
haldeki allotropun oluşum entalpisi sıfır kabul edilir. Grafit karbon elementinin, rombik
kükürt ise (Srombik) kükürt elementinin kararlı allotropudur, dolayısıyla bunların entalpi
değerleri sıfırdır.
Örnek 1: Fe2O3(k) + 3CO(g)

2Fe(k) + 3CO2(g)

tepkimesi için standart tepkime enerjisi nedir? [(∆H°f (Fe2O3): –824.20; ∆H°f (CO): –110.52;
∆H°f (Fe): 1; ∆H°f (CO2): –393.52 kJ/mol)
Çözüm:
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∆H°tep = Σ∆H°ürünler – Σ∆H°girenler

eşitliğinden:

∆H°tep = [(2.0  1) + 3(–393.52)] – [(–824.20) + 3(–110.52)]
∆H°tep = –1178.56 – (–1155.76) = –1178.56 + 1155.76
∆H°tep = –22.4 kJ/mol bulunur.

Tablo 7.1: Bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri
Bileşik
O2(g)
O3(g)
NH3(g)
H2O(s)
HCl(g)
HF(g)
C(grafit)
CaO(k)
NO(g)
SO2(g)
H2SO4(aq)
CO(g)
CS2(s)
Etanol
Sakkaroz
NaHCO3(k)

∆H°f (kJ/mol)
0
142.2
46.3
285.8
92.3
268.6
0
635.6
90.4
296.1
814.0
110.5
89.7
277.7
2221.0
947.7

Bileşik
NaCl(k)
N2(g)
MgCO3(k)
H2O(g)
HBr(g)
HI(g)
C(elmas)
CaCO3(k)
NO2(g)
SO3(g)
CH4(g) (Metan)
CO2(g)
Metanol
Glukoz
Na2CO3(k)
C2H6(g) (Etan)

∆H°f (kJ/mol)
411.15
0
1112.9
241.8
36.2
25.94
1.90
1206.9
33.85
395.2
74.81
393.5
238.6
1260.0
1130.9
84.7

Örnek 2: Alüminyum sülfatın, Al2(SO4)3, standart oluşum entalpisi –3440 kJ’dir. Bu
tepkimeyi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak göstermektedir?

I. 2Al 3

(aq)

II. Al 2 O 3

 3SO 4

(k)

-2
(aq)

 Al 2 (SO 4 ) 3

(k)

 3440 kJ

 3SO 3 (g)  Al 2 (SO 4 ) 3 (k)  3440 kJ

III. 2 Al (k)  3H 2 SO4 (aq)  Al 2 (SO 4 ) 3

(k)

IV. 2 Al (k)  3S (k)  6 O 2 (g)  Al 2 (SO 4 ) 3

 3H 2 (g)  3440 kJ
(k)

 3440 kJ

Alüminyum sülfatı oluşturan elementler Al(k), S(k) ve O2(g) olduğu için standart oluşum
tepkimesi IV. Tepkimede doğru olarak gösterilmiştir.
Örnek 3: Aşağıdaki tepkimeleri göz önüne alarak CO(g)’in standart oluşum entalpisini
bulunuz.
C(grafit) + O2(g)

CO2

∆H°tep = –393.5 kJ/mol
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CO2(g)

CO(g) + ½ O2(g)

∆H°tep = +283.0 kJ/mol

Çözüm: Verilen kimyasal tepkimeler alt alta yazılıp sadeleştirme yapılırsa aşağıdaki
tepkime elde edilir:
C(grafit) + ½ O2(g)

CO(g)

Böylece CO bileşiğinin elementlerinden oluşum tepkimesi elde edilmiş olur. Bu
durumda verilen tepkimelerin ∆H°tep değerleri de alt alta yazılıp toplandığı takdirde CO’in
standart oluşum entalpisi elde edilmiş olur:
∆H°f (CO) = –393.5 + 283.0 = –110.5 kJ/mol bulunur.

Soru: Tablo 7.1’den faydalanarak karbon monoksitin mi (CO) yoksa karbon dioksitin
mi (CO2) ısıl olarak daha kararlığı olduğunu açıklayınız.
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Uygulamalar

1.
2.
3.

James Joule (1818-1889) hakkında bilgi edininiz.
Çevrenin ısı alışverişindeki önemi hakkında bilgi edininiz.
Termokimyaya günlük hayatımızdan örnekler veriniz..
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Uygulama Soruları
1. 3 kalori kaç joule, 11 joule kaç kalori eder?
2. Termokimyada kullandığımız en önemli ısı kaynağı nedir?
3. Isı olmadan gerçekleşmeyen tepkimelere üç tane örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Isının kimyasal tepkimeler açısından önemini inceledik. Isı olmadan gerçekleşen
tepkimeler olduğu gibi belirli bir ısı seviyesi olmadan reaksiyonun olmadığı tepkimelerde
vardır. Termokimya bu tepkimeleri incelemektedir. İç enerji, entropi, entalpi gibi kavramlar
açıklanarak entalpinin iç enerji ile bağıntısı incelendi.

140

8. BÖLÜM:
ATMOSFER GAZLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, Atmosferin yapısı, atmosferde bulunan gazlar değerlendirilecektir. Bu
gazların özellikleri, kullanım alanları, elde edilişleri, yarar ve zararları incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Atmosferde en yoğun olarak buluna gaz hangisidir?
2. Hidrojen IA grubunda (alkali metaller) yer almasına rağmen metalik özellik
göstermez? Neden? Açıklayınız.
3. Ozon tabakasının incelmesine sebep olan başlıca faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Atmosfer

Azot

Soygazlar

Oksijen

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Atmosferin canlılar için Atmosferin
katmanlarının
önemini ve katmanlarının özellikleri sıralanır.
özelliklerini kavrar.
Azotun atmosferdeki oranı, Azot gazının özellikleri, elde
canlılar için önemini inceler. ediliş yöntemleri ve türevleri
incelenir
Soygazların
atmosferdeki Soygazların özellikleri, elde
oranı, canlılar için önemini ediliş yöntemleri ve türevleri
inceler.
incelenir.
Oksijenin
atmosferdeki Oksijen gazının özellikleri,
oranı, canlılar için önemini elde ediliş yöntemleri ve
inceler.
türevleri incelenir.
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Anahtar Kavramlar

 Atmosfer
 Azot
 Amonyak
 Azot oksitleri
 Hidrür
 Ozon tabakası
 Troposfer
 Stratosfer
 Sis
 Sentetik gaz
 Termosfer
 Mezosfer
 Eksozfer
 Karbon monoksit
 Asit yağmurları
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Giriş
İlk yedi bölümde, kimyanın temel taşları olan bazı kavram ve ilkeler sunuldu. Bunların
incelenmesindeki amaç kimyasal maddeler hakkında temel bilgiler sağlamaktır. Bu
bölümdeki amacımız, atmosferde bulunan bazı gazların özelliklerini ve kullanımlarını
öğrenerek temel kimyanın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

8.1. Atmosfer
Yerçekiminin etkisiyle dünyayı çepeçevre saran gaz ve buhar tabakasına atmosfer
denir. Atmosferi oluşturan gazlar genellikle gezegenin iç katmanlarından yanardağ
etkinliğiyle ortaya çıktığı gibi, gezegenin tarihi boyunca dünya dışı kaynaklardan da
beslenmiştir. Atmosferdeki gazların % 78′ini azot % 21′ini ise oksijen oluşturur. Kalan %1′lik
bölümü ise karbondioksit, neon ve helyum gibi soygazlar, hidrojen, azot oksitleri gibi gazlar
oluşturmaktadır.
Atmosferde bulunan bu gazlar üç grupta incelenebilir:
• Atmosferde devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot,
oksijen ve diğer asal gazlar)
• Atmosferde devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su
buharı, ozon)
• Atmosferde her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler: azot oksitler, kükürt dioksit)
Atmosfer yeryüzündeki canlılar için koruyucu bir perde görevindedir. Gündüz güneşin
sıcağını, gece de uzayın soğuğunu önleyerek yeryüzündeki sıcaklığın dengelenmesini sağlar.

8.1.1. Atmosferin Katmanları
Yerküreyi saran gazların yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı olduğu için
yerçekiminin de etkisiyle katmanlar oluştururlar.
Atmosfer temel olarak 5 katmandan ibarettir:
1) Troposfer: Atmosferin yere temas eden en alt katmanıdır. Gazların en yoğun
olduğu katmandır. Ekvator üzerindeki kalınlığı 16–17 km, 45° enlemlerinde 12 km,
kutuplardaki kalınlığı ise 9–10 km’dir. Katman kalınlığının ekvatorda ve kutuplarda farklılık
göstermesinin nedeni, ekvatorda ısınan havanın hafifleyerek yükselmesi ve merkez kaç
kuvvetinin bulunması, kutuplarda ise havanın soğuyarak çökmesi ve merkez kaç kuvvetinin
bulunmamasıdır. Yani bu değişiklerin sebebi sıcaklık farklılıkları ve merkez kaç kuvvetinin
etkisidir.
Troposfer atmosferin en önemli katmanıdır diyebiliriz çünkü gazların %75′i su
buharının ise tamamı bu katmanda bulunur. Buna bağlı olarak hava akımları, bulutluluk, nem,
yağışlar, basınç değişiklikleri gibi bilinen bütün meteorolojik olaylar bu katmanda meydana
gelir, güçlü yatay ve dikey hava hareketleri de bu katmanda oluşur. Troposfer genellikle
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yerden yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır bu nedenle alt kısmı daha sıcaktır ve yerden
yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1°C azalır.
2) Stratosfer: Troposferden itibaren 50 km. yüksekliğe kadar uzanır. Yatay hava
hareketleri (rüzgârlar) görülür. Su buharı bulunmadığı için dikey hava hareketleri oluşmaz.
Yalnızca yatay hareketlerin oluşması da diğer tabakalar ile stratosfer arasında bu katmandan
kaynaklanan bir taşınım olmamasına sebep olur. Bu durum çok tehlikeli olabilir, çünkü
diyelim ki bir yanardağın patlamasından ortaya çıkan küller troposferi aşıp stratosfere ulaşırsa
burada birikir ve kalıcı bir kirlilik oluşturur. Ayrıca bu katmanda sıcaklık değişiklikleri olmaz
ve katmanın sıcaklığı yaklaşık olarak -45°C’dir. Stratosferde yerçekimi azaldığı için cisimler
gerçek ağırlıklarını kaybederler. Bu katmanın üst kısımlarında ozon gazları bulunur ve güneş
ışınlarını çeken bu gazlar katmanın ısınmasına neden olur.
3) Mezosfer: Stratosferden itibaren 80 km. yüksekliğe kadar uzanır. Küçük boyutlu
gök taşları bu katmanda sürtünmenin etkisiyle aşınarak ve tozlaşarak kaybolur.

Şekil 8.1: Mezosfer tabakası
Mezosfer, Ozonosfer ve Kemosfer olarak iki kısımdan oluşur.
• Ozonosfer: Bu tabakada ozon gazları bulunur. Güneşten gelen zararlı ultraviyole
ışınlar, ozon gazları tarafından tutulur. Bundan dolayı canlılar için koruyucu katmandır.
• Kemosfer: Zararlı ışınların tutulması az miktarda burada da görülür. Ayrıca gazların
iyonlara ayrılmaya başladığı yerdir.
4) Termosfer: Mezosferden itibaren 400 km yüksekliğe kadar uzanan katmandır. Bu
katmanda güneş ışınları yoğun olarak hissedilir. Sıcaklığın güneşin etkisine göre 200 ile
1600°C’dir. Bu katmanda gazlar iyon halinde bulunur ve iyonlar arasında elektron alışverişi
oldukça fazladır. Bu nedenle, bu katmanda haberleşme sinyalleri ve radyo dalgaları çok iyi
iletilir.
5) Ekzosfer: Atmosferin en üst katıdır. Az miktarda hidrojen ve helyum atomlarından
oluşur. Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte
olduğu kabul edilmiştir. Bu katmandan sonra artık bir sınır olmadığı için boşluğa geçiş başlar.
Yapay uydular bu katmanda bulunurlar, yerçekimi çok düşüktür ve gazlar çok seyrektir.
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Şekil 8.2: Atmosferin katmanları

8.1.2. Atmosferin Yeryüzü Açısından Önemi
• İklim olayları meydana gelir.
• Canlı yaşamı için gerekli gazları ihtiva eder.
• Güneş’ten gelen zararlı ışınları tutar.
• Dünya’nın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.
• Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller.
• Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar.
• Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak, gölgede kalan kısımların da aydınlanmasını
sağlar. Bir başka ifade ile gölgelerin tam karanlık olmasını önler.
• Işığı, sesi, sıcaklığı geçirir ve iletilmesini sağlar.
• Hava akımları nedeniyle gündüz olan bölgelerin aşırı sıcak, gece olan bölgelerin de
aşırı soğuk olmasını engeller.

8.2. Azot Gazı (N2, N≡N)
Azot, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7
dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve inert (reaktif olmayan) bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin
%78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularda bulunur. Azot ayrıca, aminoasit, amonyak, nitrik asit
ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur.
Azot bir ametal olup elektronegatiflik değeri 3.04’tür. Dış yörüngesinde beş elektron
bulunur (bağ elektronu): 1s2 2s2 2p3, ve dolayısıyla pek çok bileşiğinde 3+ değerlidir. Dünya
atmosferinin %78.08'ini oluşturur. 77 K’de (-196 °C) yoğunlaşır ve 63 K (-210 °C) de donar.
Sıvı azot iyi bir soğutucu/dondurucudur.
Azot endüstriyel anlamda, sıvı havanın kısmi destilasyonu ile ya da gaz halindeki
havadan mekanik olarak (basınçlı ters osmos yöntemi) elde edilir. Azot, hayvan dışkılarının,
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üre ve ürik asit halinde büyük kısmını oluşturur. Moleküler azota yıldızlar arası uzayda da
rastlanmıştır.
Azot gazı, sıvı azotun ısınarak buharlaşmaya bırakılmasıyla kolayca elde edilebilir.
Çok geniş kullanım alanları olup, oksidasyonun (bozulma, çürüme) istenmediği ortamlarda
hava yerine kullanılabilir.
8.2.1. Kullanım Alanları
• Kimyasalların depolanmasında yanma ve patlamalara önlem olarak
• Tanker, tank ve boru hatlarının süpürülmesi
• Elektronik, kimya, cam, çelik ve demir-dışı metal üretim işlemleri
• Malzemelerin ısıl işlemleri, silo atmosferleri ve gıda paketlemede kontrollü atmosfer
oluşturmak amacıyla
• Gıda dondurma, soğutma ve taşınması
• Doku dondurma ve saklama
• Metallerin sıkı geçme işlemleri
• Kalıplamada, film ekstrüzyonda ve proses ekipmanlarında soğutucu olarak
• Proses solventlerinin geri kazanımı
• Kimyasal ayıraç ve ayıraç taşıyıcı olarak
• Malzeme gevrekleştiricisi olarak çapak giderme ve öğütme
• Meyve suyu ve meşrubat paketleme
• Paketlenmiş gıdaların tazeliğini korumak için
• Güvenlik amacıyla sıvı patlayıcıların üzerini örtmek için
• Geçirgeç (transistör), diyot ve tümleşik devre gibi elektronik bileşenlerin üretiminde
• Paslanmaz çelik üretiminde
• İnert, nemsiz ve oksitleyici olmayan özelliklerinden dolayı otomobil ve uçak
tekerleklerinin dolumunda kullanılır.
8.2.2. Özellikleri: Azot gazının özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 8.1: Azot gazının özellikleri
Moleküler Ağırlık

28.01

Kaynama Noktası (1 atm)

-195.8°C

Yoğunluk, likit (likit / 1 atm )

0.8082 kg/l

Spesifik Isı

0.249

Erime noktası

-210°C

Yoğunluk, gaz (15 o C ,1 atm) 1.185 kg/m 3
Hacimsel Genleşme

682

Özgül Ağırlık (gaz)

0.97

Kritik Sıcaklık

-147 °C

Kritik Basınç

33.5 atm

Şekil 8.3: Azot gazı tüpleri

8.2.3. Amonyak (NH3)
Havadan hafif, renksiz, kötü-batıcı kokuya sahip, bazik özellikte bir gazdır. Amonyak
ve tuzları ticari üretimlerde ve işlemlerde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Gübre
yapımında en önemli maddelerden biridir. Bunun yanında patlayıcıların imalinde,
soğutucularda ve klimada kullanılır. Bundan başka sentetik fiber imalatında, ilaç sentezinde,
suyun saflaştırılmasında kullanılır.
Amonyak ortaçağda geyik boynuzundan elde edilirdi. Joseph Priestley, alkali hava
dediği amonyak gazını; amonyum klorür (nişadır) ile kireci ısıtarak elde etti (1774).
Tabiatta bulunuşu: Amonyak humusça zengin topraklarda, deniz suyunda, bitkilerde
ve canlı sıvılarında (idrarda) bulunur. Sebze ve hayvan kalınıtlarının (çöp vs) nitrifikasyonu
(nitratlaşması) ile de meydana gelir.
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Elde edilişi: Amonyak endüstride aşağıdaki tepkime gereğince elementlerinden (azot
ve hidrojenden) elde edilir.
N2 + 3H2

2NH3 (basınç ve katalizör ile)

Özellikleri: Erime noktası -77,7 derece, kaynama noktası -33,4 derecedir.
Amonyak molekülü, yapısı piramit şeklinde olan polar bir moleküldür. Sıvı
amonyak su gibi çözücü özelliğe sahiptir.
Amonyağın oksitlenmesinden nitrat asidi elde edilir. Bu madde de gübre sanayinin
temelidir. Amonyak gazı suda çok çözünür. Bu çözünmenin sonunda; Amonyum (NH4+ )
iyonu ve hidroksit (OH–) iyonu meydana gelir.
NH3 + H2O

NH4+ + OH–

Amonyum tuzları: Bu tuzlar, bir asit ile amonyak gazının veya sudaki çözeltisinin
reaksiyona sokulmasıyla elde edilir:
NH3 + H2SO4

(NH4)2SO4 (Amonyum sülfat)

Amonyum klorür: Nişadır olarak bilinen bu tuz amonyak gazına veya çözeltisine
hidroklorik asidin etki ettirilmesiyle elde edilir.
NH3 + HCl

NH4Cl

Amonyum klorür, kuru pil yapımında, boya ve diğer amonyum tuzların imalinde
kullanılır.
Amonyum nitrat (NH4NO3): Çok önemli bir azot gübresidir. Nem çekicidir. Patlayıcı
özelliğe sahiptir. Gübre olarak imal edilirken içine kalsiyum karbonat, dolomit, amonyum
sülfat, çözünebilen potasyum ve fosfor bileşikleri karıştırılır.
Amonyum sülfat (NH4)2SO4: Kömürden, gaz ve koklaştırma fabrikasyonu esnasında
bol miktarda elde edilir. İyi bir azotlu gübredir. Az miktarda tıbbi maksatlar için de kullanılır.
Amonyum fosfat: Üç çeşit amonyum fosfat vardır:
1. (NH4)H2PO4: Primer amonyum fosfat.
2. (NH4)2HPO4: Sekonder amonyum fosfat.
3. (NH4)3PO4: Tersiyer amonyum fosfat.
Mono amonyum fosfat da denilen NH4H2PO4 bileşiği kabartma tozu olarak kullanılır.
(NH4)H2PO4 (mono bazik) ve (NH4)2HPO4 (di bazik) tuzları yanmaz kağıt imalinde, tekstil ve
orman sanayinde kullanılır.

8.2.4. Azot Oksitler (NOx)
Azotlu oksitleri denilince akla azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2) gelir.
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Azot oksitleri genellikle büyük sanayi kuruluşlarından, büyük fabrikalardan, yüksek
sıcaklıkta yanan kazanların bacalarından ve benzinli araçların egzozlarından havaya
karışmaktadır. Her iki azot oksidi de zehirli olup SO2 gibi suda kolayca çözünür ve sulara
asidik özellik kazandırır. Azot oksit içeren sular canlılar için zararlıdır. İçme sularında
çözünmesi ciddi sağlık risklerine neden olur. Kana karışarak zehirlenmelere yol açar. Çok
düşük miktarda bile, kana karıştığı zaman ödem ve kanamalara yol açtığı için hem insanlar
hem diğer canlılar için oldukça tehlikelidir. Ayrıca solunum yoluyla alındıklarında üst
solunum yolları ve akciğerleri tahrip ederler. Atmosferde fotokimyasal sis (smog) oluşumuna
da yardımcı olan NO2 bu gaz, su buharı ile karışarak asit yağmuruna dönüşebilmektedir.
Azot oksitleri ile asit yağmuru oluşumu: 2NO2 + H2O

HNO3 + HNO2

Şekil 8.4: Nitrik asidin (HNO3) yapısı
Kullanım alanı çok yaygın olan nitrik asit sıvı halde berrak sarımtrak bir maddedir.
İçeriğinde azot, hidrojen ve oksijen atomlarını vardır. Formülü HNO3’tür. Nitrik asit üç
şekilde üretilmektedir:
1. NaNO3’ın (Şili güherçilesi) sülfürik asitle reaksiyona sokulmasıyla
2. Amonyakın kullanılmasıyla
3. Havadaki bileşenlerin yakılmasıyla
Günümüzde en yaygın kullanılan üretim şekli amonyağın katalik suretle yakılmasıdır.
Nitrik Asidin teknik (spesifik) özellikleri aşağıdaki tabloda (Tablo 2) verilmiştir.
Tablo 8.2: Nitrik asidin özellikleri
Nitrik Asit (HNO3)
Kimyasal Adı

Nitrik asit

Kimyasal Formülü

HNO3

Molekül Ağırlığı

63.02 g/mol

Renk / Form

Sarımtırak, Sıvı

Yoğunluk

1.339 (% 55) – 1.1150 (% 20) – 1.3667 (% 60) g/cm³

Donma Noktası

17 °C (% 20) – 22.4 °C (% 60)

Kaynama Noktası

103.4 °C (% 20) – 120.4 °C (% 60)
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Nitrik Asidin Kullanım Alanları: Gübre imalatında, metal sektörü, boya sanayi,
patlayıcı maddeler sanayi, pH dengelemede, elektro polisaj işlemlerinde vb. alanlarda nitrik
asit kullanılır.
Örnek: Sulu nitrik asit çözeltisi ve katı kalsiyum hidroksitten, kalsiyum nitrat
çözeltisinin sentezini yazınız.
Çözüm: Ca(OH)2(k) + 2HNO3(aq)

Ca(NO3)2(aq) + 2H2O(s)

8.3. Oksijen (O2, O=O)
Atom numarası (Z) 8, Atom ağırlığı (kütle no, A) 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu
oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gazdır.
Simgesi: O
Oksijen ilk defa 1774’te Joseph Priestly tarafından cıva(II) oksitin ısıtılması ile elde
edildi. 1781 yılında Lavoisier, oksijenin havada bulunan ve yanmaya etki eden bir madde
olduğunu bildirdi. Bu maddeye asit yapan anlamına gelen oksijen ismi verildi. Çünkü
Lavoisier, bütün asitlerin oksijen ihtiva ettiğini sanıyordu.
Oksijen canlıların yaşamı için kaçınılmaz bir gazdır. Solunum için gerekli olup
organik maddelerin yükseltgenmesinde, kömür, gaz, odun gibi maddelerin yanmasında yoğun
şekilde tüketilir. Atmosferde %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Oksijenin kaynağını
fotosentez sonucunda ortaya çıkan serbest oksijen oluşturur. Denizlerdeki fitoplanktonlar ile
karadaki bitkiler, atmosfere oksijen verir. Fotosentez sırasında üreticiler, su ve karbondioksiti
kullanarak güneş enerjisinin ve klorofil pigmentinin de yardımıyla karbonhidratları sentezler.
Bu sırada atmosfere oksijen verirler.
Oksijen olmadan hiç bir canlı var olamaz. Nefes alırken havayla birlikte oksijeni de
içimize çekeriz; oksijen kana karışır ve kandaki alyuvarlar sayesinde vücutta dolaşır. Oksijen
kimyasal bileşimlerde de yer alır: besinlerdeki karbonla birleşerek solunumla dışa attığımız
karbon dioksiti meydana getirir. Vücudumuza enerji verir ve vücut sıcaklığının
değişmemesini sağlar. Bu son derece önemli görevleri nedeniyle, havasızlık veya oksijensiz
hava, solunumun durmasına kadar varabilen ağır bozukluklara yol açabilir.
Oksijenin Bulunuşu
Atmosferde, hacim olarak %21 oranında O2 bulunur. Su, (H2O) ağırlıkça %88.8
oksijen bulundurur. Ayrıca suda çözünmüş oksijen molekülü (O2) olarak bulunur. Yer
kabuğunun %50’sini teşkil eder (yer kabuğunda en çok bulunan element). Oksijen toprakta,
nitrat (NO3–), fosfat (PO43–), karbonat (CO32–) ve silikat (SiO32–) halinde bulunur.
Oksijenin elde edilişi
1. Suyun elektrolizinden yararlanılarak elde edilir. Az miktarda baz veya asit ilave
edilmiş saf su elektroliz edilirse, anotta, çok saf oksijen elde edilir.
2. Laboratuvarda, potasyum kloratın, mangandioksit ile tepkimesinden elde edilir.
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3. Potasyum permanganat ile hidrojen peroksit, asitli ortamda oksijen verir.
4. Endüstride, havadan elde edilir. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonunda önce azot
buharlaşır, geriye %99.5 saflıkta oksijen kalır.
5. Yine endüstride, çok saf oksijen, baryum peroksid'in 800 °C’ye kadar ısıtılmasında
elde edilir.
Örnek: Suyun elektrolizinde her bir elektrottaki yarı tepkimeyi ve net eşitliği yazınız.
Çözüm: İndirgenme (katotta) : 2H+(aq) + 2e–
Yükseltgenme (anotta) : 2H2O(s)

H2(g)

4H+(aq) + O2(g) + 4e–

Net eşitliği elde etmek için, indirgenme yarı tepkimesini iki ile çarpınız ve
yükseltgenme yarı tepkimesi ile toplayınız.
4H+(aq) + 4e– + 2H2O(s)
Net toplam: 2H2O(s)

2H2(g) + 4H+(aq) + O2(g) + 4e–
2H2(g) + O2(g)

8.3.1. Ozon
Ozon gazı (O3), 3 oksijen atomundan oluşan molekülleriyle renksiz bir
gazdır ve atmosferin üst katmanlarında (stratosferin hemen üstünde) yer alır.
Oksijenin allotropudur (diğeri O2), trioksijen olarak da tanımlanır.
Normal koşullarda atmosferin alt kısımlarında O3 miktarı yaklaşık 0.4 ppm değerindedir.
Bununla birlikte dumanlı sisin olduğu yerlerde ozon miktarı artmaktadır. Ozon'un 0.12 ppm
düzeyini aşması sağlığa zararlı kabul edilir. Ozon, gökyüzünün mavi renginin ana sebebidir.
Sıvı hâlde lacivert renge dönüşür. Stratosfer tabakasında bulunan ozon gazı, dünyayı güneşten
gelen zararlı morötesi radyasyonuna karşı korumaktadır. Ozon, atmosferin üst katmanlarında
UV ışınları, alt katmanlarında ise yıldırım oluşması sonucu meydana gelen elektrik akımının
oksijeni parçalaması ile oluşur.
O2 + hν

O+O

O2 + O

O3

Ozon havanın temizlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca gelişmiş
ülkelerde gıda, tekstil, lojistik, sağlık gibi sektörlerde yaygın bir şekilde dezenfektan olarak
kullanılmaktadır.
Ham maddesi oksijen olan ozon, depolanamayan ve stoklama imkânı olmayan tek
gazdır. Ozonun stoklanamamasının sebebi ozon gazının, bulunduğu ortamın sıcaklığı ile
doğru orantılı olarak zamanla ham maddesi olan oksijene dönüşmesidir.
2O3

3O2

154

Derin cerrahi yaraların tedavisinde etkilidir ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı olarak
kullanılmaktadır. Bilinçsiz kullanımının başta karaciğer olmak üzere insan sağlığına yan
etkileri vardır.
Ozon tabakasının görevi
Ozon, havadaki konsantrasyonu az olan gazlardan biri olmasına rağmen varlığı dünya
için çok önemlidir. Çünkü stratosferdeki ozon tabakası uzaydan gelen pek çok zararlı ışınlara
karşı bir kalkan görevi görmektedir. Ozon, dalga boyu 2400 Angström'den (240 nm) küçük
ışınlarla reaksiyona girer ve bu ışınların tabakanın altına geçmesini engeller. Dalga boyu 2800
Angström'den küçük mor ötesi ışınların canlı organizmalar üzerinde tahribat yaptığı
bilinmektedir. Stratosferdeki ozon tabakası 2400 Angström ve daha küçük ışınları soğurarak,
uzaydan gelen, organizmalara zararlı ışınların büyük bir kısmını dünyamıza geçirmez. Ozon
tabakasının, dünyanın genel iklimi üzerinde de etkileri vardır. Mor ötesi ışınlarının
soğurulması sıcaklığı düşürmekte ve ısı dengesinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
Ozon deliği: Ozon deliği gerçekten bir delik değildir. Ozon tabakasındaki bir
incelmedir. Bu ozon tabakası gittikçe inceliyor anlamındadır. Bunun sebebi bizlerin havaya
saldığı kimyasallardır. Bu kimyasallar günlük yaşamımızda kullanırlar ve ozon tabakasına
zarar verirler.
Ozon Tabakasına Zarar Veren Kimyasallar
1- Kloroflorokarbonlar (CFC’ler), genel olarak klima sistemlerinde, buzdolaplarında
köpük üretiminde (örneğin yataklar için) kullanılır.
2- Halonlar, yangın söndürme cihazlarında kullanılır.
3- Metil bromid, tarımda böcek ilacı olarak kullanılır.
Ozon Tabakasındaki incelmenin sonuçları
Ozon deliğinin ana sonucu yeryüzüne daha fazla UV ışınının (özellikle çok tehlikeli
olan UV- ulaşmasıdır. UV ışınları güneş yanıklarına, deri kanserine sebep olabilir, gözlere
zarar verebilir (katarakt) ve insanlarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir.
Bilindiği gibi bağışıklık sistemi hastalıklara karşı koymamızı sağlayan bir sistemdir. Bu
sistem zayıfladığı zaman hastalıklarla savaşma yeteneğimiz de zayıflamış olacaktır. UV
ışınları sadece sağlığımızı etkilemekle kalmaz çevre üzerine de olumsuz etki yapabilir.
Tarımsal üretimi azaltabilir, ayrıca deniz besin zincirini bozarak balık nüfusunu etkiler.

8.4. Soygazlar
Periyodik tablonun en sağında (8A grubu) bulunan soygazlar çok düşük erime ve
kaynama noktasına sahiptir, bu yüzden de kriyojenik soğutucu olarak kullanışlıdırlar
(kriyojeni: çok düşük sıcaklıklarda yapılan üretim ve işlemler). Özellikle kaynama noktası 4.2
K (−268.95 °C) olan sıvı helyum, nükleer manyetik rezonans görüntüleme ve nükleer
manyetik rezonansta ihtiyaç duyulan, süper iletkenli mıknatıslar için kullanılır. Sıvı neon, sıvı
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helyum kadar düşük sıcaklıklara ulaşamamasına rağmen kriyojenikte kullanılır, çünkü sıvı
helyumdan 40 kat ve sıvı hidrojenden üç kattan fazla soğutma kapasitesine sahiptir.
Helyum, sıvılardaki özellikle de lipitlerdeki düşük çözünürlüğü sebebiyle solunum
gazı bileşeni olarak azotun yerine kullanılır. Gazlar, aletli dalışta olduğu gibi basınç altında
kan ve doku tarafından absorbe edilir ve derinlik sarhoşluğu (azot narkozu) olarak bilinen
anestezik etkiye sebep olur. Düşük çözünürlüğü nedeniyle az miktarda helyum hücre
zarlarından içeri alınır ve helyum trimix (helyum-oksijen-nitrojen) ve heliox'ta (helyumoksijen) olduğu gibi solunum gazı parçası olarak kullanılırsa gazın derindeki narkotik
etkisinde düşme olur. Helyumun düşük çözünürlüğünün bunlardan başka bir getirisi de
dekompresyon (vurgun) hastalığı olarak bilinen durumda ek avantajlar sağlamasıdır. Vücutta
çözünmüş gazın küçük miktarda bulunması, yükselme sırasında basınçtaki düşüşle birlikte
daha az gazın kabarcık şekline dönüşmesi anlamına gelir. Diğer bir soygaz argonun ise aletli
dalış için kuru elbisede şişirme gazı olarak kullanımının en iyi seçenek olduğu kabul edilir.
Birçok uygulamada soygazlar inert (reaktif olmayan) atmosfer sağlamak amacıyla
kullanılır. Argon azota hassas olan havaya hassas bileşiklerin sentezinde kullanılır. Katı argon
ayrıca, reaksiyon ara ürünleri gibi çok kararsız bileşiklerin araştırılmasında da kullanılır.
Helyum gaz kromatografisinde taşıyıcı ortam olarak, termometrelerde gaz dolgusu olarak ve
kabarcık odası ve Geiger sayacı gibi radyasyon ölçmeye yarayan aletlerde kullanılır. Helyum
ve argon genellikle ark kaynaklarında koruma oluşturması için kullanılır ve kaynak ve kesme
esnasında ana metalin etrafını sarar. Ayrıca diğer metalurjik süreçlerde ve yarı iletken
endüstrisindeki silisyum ve germanyum üretiminde koruyucu soygaz olarak kullanılır.
Soygazlar düşük kimyasal reaksiyon ilgisi nedeniyle aydınlatmada sıkça kullanılır.
Azot ile karıştırılan argon, akkor lambalar için gaz dolgusu olarak kullanılır. Daha yüksek
renk sıcaklığına ve verimliliğe sahip kripton, yüksek performanslı lambalarda kullanılır çünkü
o filamanın buharlaşma oranını argondan daha fazla düşürür. Halojen lambalarda, özellikle az
miktarda iyot ve brom bileşikleri ile karıştırılan kripton kullanır. Soygazlar gaz deşarj
lambalarında kullanıldığında ayırt edici renklerde korlaşırlar. Ksenon genellikle ksenon yay
lambalarında kullanılır. Bu lambalar neredeyse sürekli spektrumları sayesinde gün ışığını
andırır ve film projektörleri ve otomobil farları gibi uygulamalarda kullanılır.
Bazı soygazlar tıpta doğrudan kullanıma sahiptir. Helyum bazen astım hastalarının
solunumunu kolaylaştırmak için kullanılır. Ksenon, azot oksitten daha etkili olmasını
sağlayan yağdaki yüksek çözünürlüğü ve daha hızlı geri dönüşüm sağlayan vücuttan çabucak
çıkabilmesi sebebiyle, anestezik olarak kullanılır. Ksenon hiperpolarize edilmiş MRI yoluyla
akciğerlerin tıbbi görüntülenmesinde kullanılır. Son derece radyoaktif olan ve sadece
dakikalarla var olabilen radon radyoterapi de kullanılır.

8.5. Hidrojen (H2, HH)
Hidrojen, oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, sembolü H olan
elementtir. H2 ise hidrojen molekülü olup hidrojen gazı olarak bilinir: kokusu, tadı ve rengi
olmayan bir gaz.
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8.5.1. Hidrojenin Özellikleri
Periyodik cetvelde birinci element olan hidrojenin atom ağırlığı: 1.00797
Yoğunluğu: 0.0899 g/L, kaynama noktası: −252.76°C, erime noktası: −259.06°C'dir.
H, 2H, 3H şeklinde üç tane izotopu vardır. En hafifi ve en çok bulunanı kütle
numarası 1 olan (1H) izotopudur. Bu izotopa protiyum da denir. Hidrojen, bir proton ve bir
elektrondan meydana gelmiştir.
1

Döteryum, 2H olup kararlı izotoptur ve çekirdeğinde bir proton ile bir nötron vardır.
Tabii olarak meydana gelen hidrojen yaklaşık % 0.0156 kadar döteryum izotopu ihtiva eder.
Aynı şekilde tabii su, az oranda döteryum oksit (D2O, ağır su) ihtiva eder.
Trityumun (3H) çekirdeğinde 2 nötron 1 proton bulunur. Trityum radyoaktif element
olup, yarılanma süresi yaklaşık 12.5 yıldır. Trityum tabii olarak eser miktarda bulunur.
Nükleer reaktörlerde elde edilir ve "reaksiyon mekanizması"nı inceleyen ilim adamları
tarafından geniş ölçüde kullanılır.
Bir tane olan elektronunu kaybetmiş hidrojen atomu 1+ yüklü olur ve buna proton
denir (H+). Proton daima bileşik halindedir. Yalnız başına bulunmaz. Örneğin, HCl, HI vs.
Ancak iyonlaştırılmış gaz içinde bulunabilir. Suda iyonlaşma sonucu meydana gelen proton,
su molekülü ile birleşerek hidronyum iyonunu (H3O+) meydana getirir.
8.5.2. Hidrojenin Bileşikleri
Hidrojenin pek çok bileşiği vardır, zira hidrojen soygazlar hariç bütün elementler ile
reaksiyon verebilir. Hidrojenin en önemli bileşiği şüphesiz sudur. Bir diğer önemli bileşiği ise
amonyaktır. Su ve amonyak bileşiklerinde hidrojen, daha elektronegatif olan oksijen ve azot
atomlarına polar kovalent bağ ile bağlıdır.
Hidrojenin flor, klor, brom veya iyot ile yaptığı bileşiklerin sudaki çözeltileri asit
özelliği gösterirler. Diğer yaygın asitlerin bileşikleri nitrat (HNO3), sülfat (H2SO4) ve fosfat
(H3PO4) asitleridir. Bilindiği gibi, asitlik, suda çözünmüş bulunan hidrojen iyonlarından (H+)
ileri gelir. Hidrojen iyonlarının bir çözeltideki konsantrasyonu pH cinsinden ifade edilir.
Reaksiyona girme kabiliyeti pek fazla olmamakla beraber ısı veya güneş ışığı gibi bazı
şartlar altında oksijen ve klorla patlama şeklinde reaksiyon verir. İçerisinde %4 ile %74
arasında hidrojenle ihtiva eden hava yanıcı ve patlayıcıdır. Hidrojen, oksijen ile yakıldığında
çok yüksek sıcaklıkta bir alev elde edilir. Oda sıcaklığında hidrojenle oksijen arasındaki
reaksiyon, çok tanecikli platin katalizörü olmadığında çok yavaştır. Hidrojen 700°C’de pratik
olarak anında tutuşur.
Halojenler, bor ve benzeri elementlerle, verdiği bileşikler uçucudur. Metallerin
elektropozitif karakterlerine bağlı olarak iyon bağlı veya kovalent bağlı bileşikler verir.
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8.5.3. Hidrojenin Kullanıldığı Yerler
Hidrojen üretiminin üçte ikisi amonyak elde edilmesinde kullanılır (Bkz. Amonyak).
İkinci derecede önemli kullanma alanı petrol rafinasyonundaki katalitik parçalama işlemidir.
Üçüncü derece kullanıldığı alan metanol imalatıdır. Bundan başka yağların Hidrojene
edilmesinde de kullanılır. Doymamış, yağların hidrojenlendirilmesi (hidrojeneasyon) ile
margarin elde edilir. Hidrojenlendirme işi aynı zamanda birçok organik bileşiklerin imalatında
da kullanılır. Plastik madde yapımında plastifiyan (plastikleştirici) olarak kullanılır. Metalurji
de kaynak işlerinde yakıt olarak kullanılır.
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Uygulamalar

1. İnsanları yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için su mu daha önemlidir yoksa
oksijen gazı mı?
2. Atmosfer tabakasını kirleten etmenler nelerdir?
3. Atmoserde ozon tabakası olmasaydı, dünyada neler olurdu? Araştırınız.
4. Soy gazların reaksiyona girme yetenekleri son derece düşüktür? Bunun sebebi nedir?
Araştırınız.
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Uygulama Soruları

1. Bir insan oksijensiz ve susuz maksimum ne kadar dayanabilir?
2. Atmosferin kirliliğini önlemek için alınacak önlemler -sizce- nelerdir?
3. Sera etkisi nedir? Nasıl oluşur? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Atmosfer tabakasını beş katmandan oluşmaktadır. Atmosferin bize sağladığı gazlar
dışında, bizi güneş ışınlarının etkisinden de korur. Atmosferin incelmesine sebep olan
maddeleri günlük hayatımızda kullanırken daha dikkatli olmalıyız. Azot, oksijen, soygazlar ve
hidrojenin özelliklerini inceledik.
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9. BÖLÜM:
ATOMUN ELEKTRON YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, elektromanyetik ışımalardaki dalga boyu, genlik, frekans, elektromanyetik
spektrum, fotoelektrik olay kavramlarının tanımı yapılacaktır. Işığın prizmadan geçirilmesi
sırasında farklı dalga boylarında ayrılan renklerin dalga boyu aralığı incelenecektir. Orbital
kavramı, orbital türleri, Planck kuramı ve belirsizlik ilkesi üzerinde durulacaktır. Elektronların
enerjilerine göre dizilimi sırasında nelere dikkat etmemiz gerektiği açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir prizmadan beyaz ışığı geçiriniz ve sonucu gözleyiniz. En büyük dalga boyuna
sahip ışığın rengini bulunuz.
2. Elektronlar orbital kavramından önce nasıl sıralanıyordu? Açıklayınız.
3. Belirsizlik ilkesi nedir? Bu ilkenin geliştirilmesi sonucunda atomun yapısı hakkında ne
gibi kazanımlar sağlanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Elektromanyetik Işıma

Bohr Atom Modeli

Kuantum kuramı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Işın, dalga boyu, genlik, Kavramları uygulandıkları
frekans
kavramlarını alanlardaki
örneklerle
tanımlar. Işık enerjisinin açıklamaya çalışır.
önemini ve ışığın foton ve
dalga modellerini kavrar.
Elektronların yörüngelerinde
nasıl sürekli dödüğünü ve
neden
enerjilerini
kaybetmediklerini açıklar.
Foton, fotoelektrik olay,
belirsizlik ilkesi kavramları
hakkında bilgi verir. Orbital,
hund kuralı, spin kavramları
tanımlanır.

Güneş sistemini göz önüne
alarak
atom
modelinin
anlamaya çalışır.
Işıkla ilgili deneyler yapılır.
Yapılmış deneyler incelenir.
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Anahtar Kavramlar

 Dalga
 Orbital
 Atom (çizgi) spektrumları
 Aufbau işlemi
 Pauli ilkesi
 Dalga boyu
 Genlik
 Frekans
 Işın
 Elektromanyetik ışıma
 Değerlik elektronları
 Belirsizlik ilkesi
 Hund kuralı
 Elektron spini
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Giriş
Bundan 100 yıl kadar önce atomun yapısının aydınlatılması konusunda çok önemli
gelişmeler yaşandı. Radyokativitenin keşfi, elektronun özelliklerinin belirlenmesi,
Rutherford’un yaptığı deney, fotoelektrik olay, ışığın yapısı ile ilgili gelişmeler, Bohr’un
geliştirdiği atom modeli vs bu gelişmelerden bazılarıdır. Şüphesiz atomun yapısının
aydınlatılmasında kuantum kuramı adı verilen bir teori kullanılmışıt. Bu bölümde kuantum
kuramıyla açıklanabilecek, atom ve molekül düzeyindeki olguları inceleyeceğiz.

9.1. Elektromanyetik Işıma
Elektromanyetik ışıma ya da ışınım, elektriksel ve manyetik alanların birbirine dik
yönde yayılması ile meydana gelir. Bir elektrik yükü etrafında bir elektrik alan oluşur.
Hareket eden bir elektrik yüküyse oluşturduğu elektrik alana ek olarak manyetik alan
oluşturur. Bu alanlar birbirlerine dik olarak salınırlar ve elektromanyetik ışınımı (EMI)
oluşturur.
Elektromanyetik ışımaların ortak özellikleri şunlardır;
* Birbirine dik elektrik ve manyetik alandan oluşurlar.
* Boşlukta düz bir doğrultuda yayılırlar.
* Hızları ışık hızına (2.9979×108 m/s) eşittir
* Geçtikleri ortama; frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılı olmak
üzere enerji aktarırlar
* Enerjileri; maddenin içerisinden geçerken, soğurulma ve saçılma nedeniyle azalır,
boşlukta ise uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır.
*Elektromagnetik radyasyon, uzayda dalga hareketi ile ilerler.
Bir dalga üç özelliği ile tanımlanır:
1- Dalgaboyu (λ, lamda): Art arda gelen iki dalga üzerindeki iki benzer nokta
arasındaki uzaklıktır (Şekil 9.1).

Şekil 9.1: Dalga boyu
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2- Genlik (A): Elektromanyetik dalganın tepesinden çukuruna kadar olan düşey
uzaklığın yarısıdır (Şekil 9.1).
3- Işınım Frekansı (f ya da  (nü) ): Belli bir noktadan, birim zamanda (genellikle 1
saniyede) geçen dalga sayısıdır. Birimi s-1 ya da Hertz’dir (Hz). 1 KHz = 1000 Hz, 1 MHz =
1106 (1.000.000) Hz.
Elektromanyetik Spektrum: Bilinen bütün elektromanyetik ışıma türlerini ve farklı
ışınım türevlerinin dalga boyları veya frekanslarına göre sıralanmasına elektromanyetik
spektrum denir. Bu sıralama bir şema şeklinde olur ve en küçük dalga boyuna sahip ışık
türünden en büyük dalga boyuna sahip ışık türüne kadar bilinen tüm ışık (dalga) türlerini
kapsar (Şekil 3). Bu şemada yer alan başlıca ışık türleri türleri şunlardır:
Kozmik ışınlar, Gamma ışınları, X ışınları, Morötesi ışınlar
Güneş ışınları (Görülebilir ışık)
Kızılötesi ışınlar, Mikrodalga ışınlar, Telefon dalgaları, Radyo dalgaları, Çok uzun
dalgalar.
Elektromanyetik radyasyonu oluşturan şemada yer alan ışıma (radyasyon) türleri ile
ilgili açıllamalar aşağıdaki şekil (Şekil 9.2) ve şemada (Şema 9.1) gösterilmiştir.

Şekil 9.2. Elektromanyetik ışımanın dalga boyu ile ilgili örnekler
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Şema 9.1: Işığın frekansı (üstte) ve dalga boyuna göre şematik olarak gösterilişi
(altta): Elektomanyetik spektrum.

Işık Hızı: Elektromagnetik radyasyon, boşlukta 2.9979×108 m/s’lik sabit bir hızla
yayılır. Bu değere ışık hızı denir ve c harfi ile simgelenir ve 3×108 m/s olarak kabul edilir.
Işık hızı, dalga boyu ve frekans arasında aşağıdaki bağıntı vardır.
c=λ·ν
Işık hızı (c) = 3.00×108 m/s
1 cm = 10–2 metre
1 nm (nanometre) = 10–9 metre
1 Ångstrom (Å) = 10–10 metredir.
10 Å = 1 nm
Örnek 1: 555 nm dalga boyu olan elektromanyetik ışığın frekansını hesaplayalım.
Çözüm: Önce dalga boyunu metre cinsine çevirmek gerekir:
555 nm × (10–9 m / 1 nm)
λ = 555 nm × 10–9 m = 5.55×10–7 m
Veriler aşağıdaki formülde yerine konulur:
c=λ·ν
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3.00×108 m s–1 = (5.55×10–7 m) (x)
x = 5.40×1014 s–1 sonucu elde edilir.
Yani frekans, ν = 5.40×1014 s–1’dir.
Not: Bölüm durumundaki üstel sayılardan paydada bulunan üste çarpan olarak geçirlir
ve üstel işaret ideğişir: + ise −, eksi ise artı olur: 108 / 10−7 = 108×107 = 1015.

9.2. Atom Spektrumları
• Beyaz ışık bir prizmadan geçirilip ekran üzerine düşürüldüğünde, kırmızıdan mora
kadar uzanan kesiksiz bir renk bandı oluştururlar.
• Ekran üzerindeki farklı renklerden oluşan bu görünüme “spektrum” denir. Spektrum
7 temel renkten oluşur. Bu renkler dalga boyuna göre (küçükten büyüğe doğru): mor, lacivert,
mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızıdır. İnsan gözü sadece bu ışık türlerini görebilir (Dalga
boyu 380 ila 760 nm arasındaki ışık türleri). Renkler arasında kesin bir sınır olmaması
nedeniyle bu tür spektrumlara sürekli spektrum denir. Renkler arasında sınır oluşursa bu tür
spektrumlara kesikli spektrum ya da çizgi spektrumu denir (Şekil 9.3).
• Beyaz ışığın spektrumu süreklidir.

Şekil 9.3: Beyaz ışığın prizmadan geçirildikten sonra farklı renklere ayrılması ve sürekli
(kesiksiz) ve kesikli (çizgi) spektrum örnekleri
Işığın, prizmadan geçtikten sonra farklı renklere ayrılması, farklı dalga boylu ışınların
değişik derecelerde kırılmaya uğramasından kaynaklanmaktadır. Sürekli olmayan (kesikli)
spektrumlara, atom spektrumu ya da çizgi spektrumu denir.
Her elementin kendine özgü çizgi spektrumu vardır. Bir cisme enerji verildiği zaman,
elektronlar önce düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine çıkar (uyarma).
Arkasından yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine (ait oldukları yere, orbitale)
geçiş yaparlar, bu esnada aldıkları enerjiyi ışın şeklinde yayarlar (emisyon). Enerji seviyeleri
arasındaki fark ne kadar yüksekse elektronun enerjisi de belli bir oranda artar. Bu durumda
ışınımın frekansı da yüksek olur. Her elementin kendine özgü çizgi spektrumu vardır. Örneğin
hidrojen elementinin spektrumu aşağıdaki gibidir (Şekil 9.4):
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Şekil 9.4: Hidrojen atomunun çizgi spektrumu

9.3. Kuantum Kuramı
Cisimler, bazen termik ışıma da denen bir ışıma yayar. Bu ışımanın özellikleri, cismin
sıcaklığına bağlıdır. Düşük sıcaklıklarda termik ışımanın dalga boyları, esas olarak kızılötesi
bölgededir ve bu nedenle gözle görülmez. Cismin sıcaklığı yükseltilince, kızarmaya başlar.
Sıcaklık daha da yükseltilirse, bir ampulün içindeki tungsten telin parlaması gibi, cisim
beyazlaşır, akkor haline gelir. Termik ışımanın ayrıntılı bir incelemesi, tayfın (spektrumun),
kızıl ötesi, görünür bölge ve morötesi dalga boylarının sürekli bir dağılımından oluştuğunu
gösterir. Kırmızı ışığın fotonlarının frekansı, mor ışığınkilerin yaklaşık yarısı kadardır.
Max Planck ışınımın belli büyüklükteki paketler halinde yayıldığını ileri sürdü.
Planck, siyah cisim ışınımı için, tüm dalga boylarında deneyle tam bir uyuşma halinde olan
bir formül buldu. Enerji dağılım eğrilerinin, sıcak cisimlerin deney emisyon eğrisine
uydurulabilmesi için bu en küçük ışınım enerjisinin kabul edilmesi gerektiğini kanıtladı.
E = h

(h, Planck sabiti; , ışığın frekansı)

Burada E, bir paketin (fotonun) enerjisinin, ışığın frekansını; h ise yeni ve temel bir
sabit olan Planck sabitini gösteriyor. Kuantum sabiti de denen Planck sabiti (h)'nin sayısal
değeri pek küçüktür: 6.626×10–34 Js. 60 Watt'lık bir elektrik ampulü, saniyede on üzeri yirmi
iki (1022) adet ışık fotonu yayar. Buna göre ışınım yayan, titreşen moleküller kesikli birimlere
sahip olabilir. Moleküller, foton denen ışık enerjisinin kesikli birimleri
cinsinden enerji yayar ya da soğurur. Onlar bunu, bir kuantum düzeyinden
diğerine sıçrayarak yapar. Ardışık iki kuantum düzeyi arasında enerji farkı bir
fotonun enerjisine karşılıktır.
Max Planck (1858 - 1947)
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E = h
c=λ·ν
ν=c/λ
Bu formül E = h’de yerine konursa

elde edilir.
Örnek: 575 nm dalga boyuna sahip bir ışığın (sarı ışık) enerjisini ve frekansını
hesaplayınız.
Çözüm: E = h (c/λ) = 6.626×10−34 Js (3×108 m / 575×10−9 m)
E = 3.45×10−19 joule (1 fotonun enerjisi)
(1 mol ışık demetinin enerjisini hesaplamak için 1 fotonun enerjisi Avogadro sayısı ile
çarpılır: 3.45×10−19 × 6.02×1023 = 201.813 J/mol = 2.02×105 J/mol)
Frekansı bulmak için: E = h ν ‘den
3.45×10−19 J = 6.626×10−34 Js × ν
ν = (3.45×10−19) / (6.626×10−34) = 5.26×1014 s−1

9.3.1. Fotoelektrik Olay ve Einstein
Kuantum kuramıyla ilgili ikinci adımı 1905'te Einstein attı. Einstein, fotoelektrik
olayı, kuantum düşüncesini kullanarak açıkladı. Fotoelektrik olay, kısaca, ışığın metal
yüzeyinden elektron koparmasıdır (Şekil 9.5). Bu olayı, Hertz keşfetmişti.

Şekil 9.5: Fotoelektrik olay
Planck, ışık kaynaklarının kuantlaşmış enerji değişimi yaptıklarını varsaymıştı.
Einstein bir adım ileri giderek, ışığın kendisinin kuantlaşmış olduğunu- ışığın foton denen
parçacıklardan oluştuğunu- varsaydı. Einstein, bir ışığın ya da herhangi bir elektromanyetik
dalganın foton denen paketlerden oluştuğunu düşündü. Einstein'in fotoelektrik olaya bakışı
basitçe, bir fotonun tüm hv enerjisini metalin tek bir elektronuna verdiği şeklindedir. Buna
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göre kullanılan ışığa göre elektronun enerjisi h, 2h, 3h... şeklinde, yani Planck enerji
paketinin tam sayı katları şeklinde artıyordu.

9.4. Bohr Atom Modeli
Rutherford ve öğrencileri ince altın bir levhadan alfa ışınları geçirerek atomun yapısı
hakkında önemli bir deney yaptılar (Bölüm 2). Bu deneyden elde edilen sonuçlara göre, atom
içerisinde çok küçük bir artı yüklü kütle (çekirdek) ve etrafında çok büyük bir boşluk ve bu
boşlukta elektronlar yer alıyordu. Bu gözlemlerden Rutherford bir atom modeli ortaya attı,
ancak bu model fazla kabul görmedi.
1913 yılında Niels Bohr, Rutherford’un deneyi, hidrojen atomunun spektrum çizgileri
ve Planck’ın ortaya attığı kuantum kuramından yararlanarak kendi adıyla anılan atom teorisini
geliştirdi.
Bohr’un ortaya koyduğu atom modeli özetlenecek olursa şu esaslara dayanır;
- Atomdaki elektronlar çekirdek çevresinde, çekirdekten belli bir uzaklıkta, dairesel,
belirli bir enerji düzeyinde bulunabilirler (Şekil 9.6).
- Elektronlar bir enerji seviyesindeyken kararlı olup enerji yaymazlar.
- Elektronun bulunabileceği enerji seviyeleri atom çekirdeğinden itibaren 1, 2, 3, 4,…n
şeklinde gösterilir.
- Her bir yörünge için elektronun sahip olması gereken bir enerji seviyesi
bulunmaktadır.
- Elektron en düşük enerji gerektiren düzeyde bulunmak ister. Bu durumdaki elektron
kararlı haldedir. Buna temel hal düzeyi denir.
- Elektron kararlı halde iken atom ışın yayınlamaz.
- Bir atomda; elektronlar düşük seviyeli enerji düzeyinden yüksek seviyedeki enerji
düzeyine çıkabilmek için aradaki fark kadar enerjisi dışarıdan almak zorundadırlar. Aynı
şekilde yüksek enerjili seviyeden düşük enerjili seviyeye geçen elektronlar da aradaki fark
kadar enerjiyi dışarıya verirler. Bu enerjiyi ışık olarak dışarı verirler. Açığa çıkan ya da
absorblanan (emilen) ışığın frekansı veya dalga boyu şu formül yardımıyla hesaplanır;
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Şekil 9.6: Bohr atom modeli
Bohr Atom Modeli o tarihe kadar açıklanmış en iyi atom modeli olmakla birlikte yine
de bazı eksiklikleri ve açıklayamadığı noktalar vardı. Örneğin, sürekli hareket etmekte olan
elektronların zamanla neden enerjilerini kaybetmediklerini, dönme hareketi için gerekli olan
enerjilerini nasıl sağladıklarını açıklayamıyordu. Ayrıca, Bohr atom model H, He+, Li2+ gibi
sadece tek elektronlu sistemler için uygundu, çok elektronlu atomlara ya da sistemlere
uygulanamıyordu.
De Broglie’nin dalga boyu
1924 yılında, Louis-Victor de Broglie kendi adıyla bilinen bir hipotezini ileri sürdü:
Buna göre sadece ışık değil diğer tüm maddelerin de dalga yapısında olması mümkündür. Bu
teorisini aşağıdaki formülle açıkladı:

λ: dalga boyu, p: momentum, h: Planck sabiti.
Heisenberg Belirsizlik İlkesi
Alman fizikçi Karl Werner Heisenberg kendi adıyla anılan bu teoride elektronların
hem hızını hem de bulunduğu yeri (konumunu) aynı anda tespit edilemeyeceğini ileri sürdü.
Buna Belirsizlik Prensibi denir. Bu prensibe göre çok hızlı hareket eden bir cismin ya hızını
tespit etmek mümkündür, ya da konumunu. İkisini aynı anda bilmek mümkün değildir.
Bir başka Alman fizikçi Schrödinger ise orbital kavramını ortaya atarak,
elektronların yörüngelerde bağımsız (başıboş) hareket etmediklerini, yörüngelerde bulunan
orbital adı verilen belirli enerji seviyelerine bölgelerde bulunduklarını ileri sürdü.
Schrödinger’in çalışmaları sonucunda orbitallerin özellikleri ortaya konulmuştur.

9.6. Orbitaller
Orbital: Bir atomun elektronlarının bulunma olasılığının yüksek olduğu uzay
bölgesidir. 4 çeşit orbital vardır: s, p, d ve f-orbitalleri.
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s orbitali: s orbitali küresel simetrik bir yapı gösterir. En fazla 2 elektron alır. Baş
kuantum sayısı (n) büyüdükçe s orbitalinin enerjisi artar. n=1 seviyesinde (yörüngesinde) 1s
orbitali bulunur; n=2’de 2s, n=3’te 3s.. bulunur.

1 elektronlu atom (H): 1s1,

2 elektronlu atom (He): 1s2,

3 elektronlu atom (Li): 1s2 2s1

Atomdaki yörüngeler
p orbitalleri: İkinci veya daha üst temel enerji düzeylerinde bulunur. px, py ve pz
olarak 3 orbitali vardır ve toplam maksimum 6 elektron bulundurabilirler. 2 ve 6 elektronlu porbitalleri aşağıda gösterilmiştir.
p2

p6

C (Z=6): 1s22s22p2

Al (Z=13): 1s22s22p63s23p1

d orbitali: Üçüncü ve daha üst temel enerji düzeylerinde bulunur. 5 orbitali ve toplam
10 elektronu vardır.

(Not: Ar: Argon. Argonun atom no: 18. Elektron dizilişi: 1s22s22p63s23p6)
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f orbitali: Dördüncü ve daha üst temel enerji düzeylerinde bulunur. 7 orbitali ve
toplam 14 elektronu vardır. Aşağıda f7 ve f14 orbitalleri gösterilmiştir:
f7:

f14:

Şekil 9.7: Orbitallerin düzeyleri ve elektron kapasiteleri

Şekil 9.8: Orbitallerin şekilleri

9.7. Elektronların Orbitallere Dağılımı
Elektronlar orbitallere doldurulurken aşağıdaki kurallar uygulanır:
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Öncelikle aşağıdaki şemada gösterilen orbital enerji sırasına göre orbitaller dizilir.

Şekil 9.9: Elektronların orbitallere diziliş sırası
Yukarıdaki şemaya göre orbitallerin enerjilerine göre sıralanması şöyle olur (Şekil
9.9):
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p…
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Elektronlar orbitallere doldurulurken yukarıdaki sıra takip edilir.
• Önce çekirdeğe en yakın olan en düşük enerjili olan 1s orbitalinden başlanır. (Aufbau
kuralı)
• Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir. Bu elektronların spinleri (dönme yönleri)
farklı olmalıdır (Elektronların spinleri aşağı-yukarı yönde ok ile gösterilir). (Pauli kuralı)
• Hund kuralına göre eşit enerjili (eşenerjili) orbitallerin her biri bir elektron almadıkça ikinci
elektronu almazlar.
Örneğin, Si’un (Z=14) elektronlarının orbitallere yerleştirilmesi aşağıdaki gibi yapılır:
14Si:

1s22s22p63s23p2

Elektronun spin hareketi: Elektron orbitalde, kendi etrafında 2 türlü spin (dönme)
hareketi yapar. Birincisi, saat yönüne doğru yapılan dönme hareketidir, aşağıdan yukarıya
doğru ok ile gösterilir. Diğeri ise saate göre ters yönde yapılan dönme (spin) hareketidir ki bu
da yukarıdan aşağı ok işareti ile gösterilir.
Aynı orbitalde yer alan 2 elektronun ters spinli olması gerekir, böylece elektronlar
birbirlerinin spin etkisini yok ederler. Böylece maddenin manyetik bileşenleri sıfır olur
(diyamanyetik). Eğer bir orbitalde tek elektron (eşleşmemiş) olursa o atom manyetik özellik
kazanır (paramanyetik).

İyonlarda elektron dizilişi: Elementlerden elektron koparırken (iyonlaşma) baş
kuantum sayısı en büyük olan orbitalden elektron uzaklaştırılır (çekirdeğe en uzakta olan
elektron, en dışarıda kalan). Atomun elektron dizilişi yapıldıktan sonra baş kuantum sayısına
göre tekrar sıraya dizilmesi yapacağımız işlemler sırasında bize kolaylık sağlayacaktır.
11Na:

1s22s22p63s1

Na, 3s1’deki elektronunu kaybeder:
+
11Na :

1s22s22p6

Eğer baş kuntum sayıları (n değerleri) eşit ise bu sefer en yüksek orbitalden elektron
uzaklaştırılır.
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31Ga:

1s22s22p63s23p64s23d104p1

Bu elektron dizilişini yaptıktan sonra baş kuantum sayısına göre tekrar sıraya dizersek
en yüksek baş kuantum sayısında (4) iki orbital olduğu için (s, p) en yüksek enerjili orbital
olan p orbitalinden elektron uzaklaştırılır.
1+
31Ga :

1s22s22p63s23p63d104s2

Örnek 1: 1s22s22p63s23p5 elektron dağılımına sahip elementi belirleyiniz.
Çözüm: Bir elektron dağılımındaki tüm elektronlar dikkate alınmalıdır. Üst olarak
yazılı rakamlar toplandığında (2+2+6+2+5) elementin atom numarası 17 bulunur. Atom
numarası 17 olan element ise klordur.
Örnek 2: Arseniğin (Z=33) elektron dağılımını yazınız.
Çözüm: Arsenik (Z=33) 4. Periyod ve 15. Grupta bulunur. Arseniğin değerlik
kabuğundaki elektron dağılımı 4s24p3’tür. Üçüncü periyodun sonundaki asal gaz ise, Ar
(Z=18) dur ve 4. Periyotta alt kabuklar 4s, 3d ve 4p sırasına göre dolar. Elektron dağılımında
33 elektron bulunması gerektiğine göre, arseniğin elektron dağılımı
As: [Ar]3d104d24p6
Örnek 3: Kalayın (Sn) elektron dağılımını gösteriniz.
Çözüm: Kalay, 5’inci periyot ve 14’üncü grupta bulunur. Kalayın değerlik kabuğunda
elektron dağılımı 5s25p2 şeklindedir. 4’üncü periyodun sonundaki asal gaz ise kriptondur (Z
=36). Bu periyotta dolmaya devam eden alt kabuklar 5s, 4d ve 5p’dir. 5p dışındaki tüm
orbitaller doludur. 5p orbitallerinden ikisinde paralel spinli birer elektron bulunmaktadır ve
diğer 5p orbitali boştur.
ÖDEV: 474 nm dalga boyuna sahip bir ışımanın
a) Bir adet fotonunun,
b) Bir mol fotonunun enerjisi kaç joule’dür?
Cevap: (a) 4,19×10–19 j/foton, (b) 2,52×105 J/mol (252 kJ/mol)
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Uygulamalar

1.
2.
3.
4.

Max Plank (1858-1947) hakkında bilgi edininiz.
Niels Bohr (1885-1962) hakkında bilgi edininiz.
Louis de Broglie hakkında bilgi edininiz.
Heisenberg’in belirsizlik prensibi hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları

1.
2.
3.
4.

Kuantum kuramı nedir?
Bohr atom modelini açıklayınız.
De Broglie dalga boyu hakkında bilgi veriniz.
Elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenebilir mi? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün başlıca konusu ışıktır. Işığın yayınımı, dalga- tanecik ikiliği, kuantum
kuramı, de broglie dalga boyunu inceledik. Orbitalleri tanıdık ve orbitallerin enerji
sıralamasını öğrendik. Atom numarası verilen atomların elektron dizilimlerini inceledik.
İyonların elektron dizilimlerini yaparken ise, önce nötr atom hallerinin elektron dizilimlerini
yaptık.
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10. BÖLÜM:
PERİYODİK ÇİZELGE VE BAZI ATOM ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, periyodik sistem ve atomik özellikler üzerinde durulacaktır. Atomik
özelliklerin periyodik sisteme göre değişimi incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Periyodik cetvelde kaç tane element vardır?
2) Elementlerin sınıflandırılmasında nelere dikkat edilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Elementlerin
Sınıflandırılması
Periyodik Çizelge

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Elementlerin tarihçesi ve Elementlerin simgeleri ve
ve periyodik sistem hakkında sıralanması incelenir.
bilgi verilir.

Atom Yarıçapı

İyonlaşma Enerjisi

Manyetik Özellikler

Asitlik ve Bazlık Özellikler

Kazanım

Atom yarıçapı periyodik Atom yarıçapının; anyon,
sistem ile ilişkilendirilerek katyon
ve
atom
için
açıklanır.
kıyaslamaları
yapılarak
araslarındaki fark belirtilir.
İyonlaşma enerjisinin tanımı Küresel simetriden dolayı
açıklanır.
değişen sıralamanın sebebi
açıklanır.
Paramanyetik
ve
diaPara manyetik ve dia
manyetik
maddelere
manyetik kavramları
örnekler verilir.
arasındaki fark belirtilir.
Asit ve baz olan maddelere
Metalik ve ametalik
günlük
hayatımızdan
özellikler, asitlik ve bazlık
kavramlarıyla ilişkilendirilir. örnekler verilir.
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Anahtar Kavramlar

 Elektron ilgisi
 Atom yarıçapı
 İyon yarıçapı
 İyonlaşma enerjisi
 Elektronegatiflik
 Yarı metal
 Çekirdek yükü
 Periyodik yasa
 Yarıçap
 Paramanyetik
 Diamanyetik
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Giriş
Kimyacılar on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar elementlerin büyük bir kısmını
keşfetmişler, bağıl atom kütlelerini belirlemişlerdir. Birçok gruplandırma yapmışlardır ve bu
gruplandırmalar elementlerin benzerliklerini ve farklılıklarını görmelerini ve bilinmeyen
elementlerinde keşfini sağlamıştır.
Bu bölümde, elementlerin başarılı gruplanmasını sağlayan periyodik çizelge ve atomik
özellikler üzerinde durulacaktır.

10.1. Elementlerin Sınıflandırılması ve Periyodik Tablo
Birçok elementi ayrı ayrı incelemek zor bir iştir. Çok eskiden beri kimyacılar,
elementlerin incelenmelerini kolaylaştırmak ve özelliklerini daha kolay hatırlayabilmek
amacıyla, elementleri bir sınıflamaya tabi tutmayı düşünmüşlerdir. Hatta bu sınıflandırmada
elementlerin özellikleri, belirli bir düzen içinde değişirse, kimyacıların işi epeyce kolaylaşmış
olacaktı. Geçen yüz yılın ortalarında, şimdi bilinen elementlerin yarısından biraz fazlası
biliniyordu. Bilinen elementleri, özelliklerine göre bir sınıflandırma yapmak için, o zamanda
kimyacılar, değişik fikirler ileri sürmüşlerdir.
19. yüzyılın başında, Dalton’un ileri sürdüğü atom teorisi ve onu hemen takip eden
Avogadro hipotezi, modern kimya alanını açmış; Berzelius’un (Berzelyus) atom kütlelerini
tayini ve atom kütleleri ile elementlerin özelliklerini karşılaştırma imkânı ortaya çıkmıştır.
Elementlerin atom kütleleri ile özellikleri arasındaki ilişkiyi ilk sezen Alman kimyacı
J. W. Döbereiner (Döbrayner) olmuştur. Döbereiner, 1828 yılında, bazı elementlerin kimyasal
özellikleri arasında (Cl, Br, I) - (Ca, Bo, Sr) - (S, Se, Te gibi) yakın benzerlikler bulunduğunu
görmüş ve bu elementleri “triyotlar” (üçlüler) olarak gruplandırmıştır. Bu görüş, zamanın
kimyacılarını, bütün elementleri içine alan, tam bir sıralama sisteminin var olabileceği
düşüncesine götürmüştür.
İngiliz kimyacı J.A.R. Newlands (Nivlands) 1864’de, o zaman bilinen elementleri
atom kütlelerine göre artan bir şekilde sıralamakla, her 7 elementten sonra gelen 8. elementin
özelliğinin, bu 8 elementin başlangıç elementinin özelliğine benzediğini görmüştür. Bu
şekilde, bir elementten 7 sonra gelen elementin yani 8. elementin aynı özelliğe sahip olmasını
müzikteki 8 notaya verilen isme benzeterek, oktav diye adlandırmıştır. Fakat Newlands bu
görüşünde pek ileri gidememiş ve kalsiyumdan sonra gelen elementlerin bağlantısını
anlayamamıştır.
Günümüzde kullanılan periyodik sisteme en yakın sistem, 1869 yılında Rus kimyacısı
Dimitri Mendelyev tarafından yapılmıştır. 1870 yılında Alman bilgini Lothar Meyer de
Mendeleyev’den habersiz olarak, bir periyodik cetvel yapmıştır. Bu iki cetvel hemen hemen
birbirinin aynıdır. Meyer; elementleri, cetvelinde fiziksel özelliklerine (atom hacimlerine)
göre sıralamış, Mendeleev ise, elementlerin elementleri fiziksel özelliklerini ele alacak yerde,
değerliliklerini, yani kimyasal özelliklerini dikkate almıştır. Mendeleyev, o zaman bilinen ve
atom kütlelerini bulunmuş elementleri, atom kütlelerinin artısına göre sıralamakta,
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elementlerin değerliklerinin ve öteki özelliklerinin, gitgide değişirken, belirli sayıda
elementten sonra tekrarladığına, yani bu özelliklerin periyodik (devirsel) olduğunu görmüştür.
Mendeleyev, atom kütleleri sırasına göre kurduğu gruplarla, özellik bakımından
benzeyen element yoksa yerini boş bırakmıştır. Bunun sonucu olarak Mendeleyev’in
periyodik cetveline bazı boşluklar meydana gelmiştir. Mendeleyev, bu boşlukları açıklamasını
bilmiş, o gün için bilinmeyen ve periyodik cetvelde 32 numaralı yeri olması gereken
elementin özelliklerinin ne olacağını tahmin etmiştir. Ayrıca, Mendeleyev’in sisteminde boş
kalan yerlerde bilinmeyen elementlerin bulunması gerektiği fikri yeni elementlerin keşfine yol
açmıştır. Mendeleyev’i dahiyane görüşü ile bu sistemin doğanın genel bir kanununa
uyulduğunu sezmiş ve sistemini genelleştirmekten çekinmeyerek o gün için 63 element
bilinmesine ve sisteminde pek çok boş yer kalmış olmasına rağmen, periyodik cetvelini
geliştirmiştir.
Periyodik cetvelin yapılmış olması elementleri inceleme kolaylığı sağladığı gibi
bilinmeyen elementlerin özelliklerinden yola çıkarak keşfini sağlamıştır. Bu gün periyodik
cetvelde elementler, atom kütlelerine göre değil, atom numaralarına göre dizilir. Böylece
Mendeleyev’in sisteminin aksaklığı ortadan kalkar. Çünkü kimyasal özellikleri atom
kütlelerinin periyodik bir fonksiyonu değil, artan atom numaralarının periyodik bir
fonksiyonudur. Elementler artan atom numaralarına göre periyodik cetvelde dizildiğinde,
elementlerin bazı özellikleri periyodik olarak tekrarlanır. Bunun nedeni, elementlerin elektron
dizilişleriyle ilgilidir.
Elementler, özellikleri birbirine benzeyen alt alta gelecek şekilde, artan atom
numaralarına göre sıralandığında bir cetvel oluşturur (Şekil 1). Oluşan bu cetvele periyodik
cetvel (veya tablo) denir.
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Şekil 10.1: Periyodik cetvel
Periyodik cetvelde yatay sütunlara periyot, düşey sütunlara grup denir.
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Şekil 10.2: Periyodik tabloda metaller, ametaller (nonmetals) ve yarımetallerin
(metalloid) durumu
10.1.1. Periyotlar
Periyodik sistemin bugün kullanılan uzun periyotlu biçiminde, doğal olarak bulunmuş
ya da yapay yolla elde edilmiş olan 115 element (2017 itibariyle 118) artan atom
numaralarına göre yedi yatay periyotta sıralanır. Tablonun altında ayrı bir bölüm olarak
Lantanitler ile Aktinitler yer alır (Atom no 57 olan lantandan atom no 71 olan lütesyuma
kadar uzanan elementlere lantanitler dizisi, aktinyumdan (89) lavrensiyuma (103) uzanan
elementlere ise aktinitler dizisi denir). Periyotların uzunlukları farklıdır. İlk periyotta sadece
hidrojen (1) ile helyum (2) yer alır. Bunun ardından her birinde 8 element bulunan iki kısa
periyot uzanır. Birinci kısa periyotta lityumdan (3) neona (10) kadar olan elementler, ikinci
kısa periyotta ise sodyumdan (11) argona (18) kadar olan elementler yer alır. Bunları, her
birinde 18 elementin bulunduğu iki uzun periyot izler. Birinci uzun periyotta potasyumdan
(19) kriptona (36), ikinci uzun periyotta rubidyumdan (37) ksenona (54) kadar olan elementler
bulunur. Sezyumdan (55) radona (86) kadar uzanan 32 elementlik çok uzun altıncı periyot,
lantanitlerin ayrı tutulmasıyla 18 sütunda toplanmıştır ve özellikleri birinci ve ikinci uzun
periyottaki elementlerinkine çok benzeyen elementler bu elementlerin altında yer alır. 32
elementlik en son uzun periyot tamamlanmamıştır. Bu periyot ikinci en uzun periyottur ve
atom numarası 118 olan elementlerle tamamlanacaktır.
Periyodik cetvel elementlerin elektron dizilişine bağlı olarak dört bloktan (s, p, d, f)
meydana gelir. Bloklardaki elementlerin değerlik elektronları bulunduğu blokun adıyla aynı
orbitalde bulunmaktadır. s-bloktaki elementlerin (IA ve IIA grubu) elektron dizilişleri sorbitali ile, p-bloktaki elementlerin (IIIA-VIIIA) elektron dizilişleri p-orbitali ile, d-bloktaki
elementlerin (B grupları) elektron dizilişleri d-orbitali ile ve f-bloktaki elementlerin
(Lantanitler ve aktinitler) elektron dizilişleri f-orbitalleri ile sonlanır.
Değerlik elektronları: Bir elementin en dış elektron kabuğunda bulunan elektronlara
denir.
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Periyodik cetvel 7 periyot ile 8 tane A, 8 tane B olmak üzere 16 gruptan oluşur
(Önemli not: (8B grubu 3 sütunu birden kapsadığından dolayı periyodik tabloda toplam 18
sütun vardır). (Amerikan sisteminde gruplar A ve B diye ayrılmaz, toplam 18 grup vardır).
1. periyotta 2 element bulunur. (H, Ne)
2. periyotta 8 element bulunur. (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne)
3. periyotta 8 element bulunur. ( Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar)
4. periyotta 18 element bulunur. (K, Ca,..............................., Kr)
5. periyotta 18 element bulunur. (Rb, Sr, ............................., Xe)
6. periyotta 32 element bulunur. (Cr, Ba, ............................., Ra)
Periyodik cetvelin s bloğunda IA ve IIA, p bloğunda IIIA, IV A, VA, VIA, VIIA ve
VIIIA grupları, d bloğunda ise IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, IB ve IIB grupları yer alır.
Elementler artan atom numaralarına göre periyodik cetvele yerleştirildiğinde, cetvelin sol
tarafından metallerin sağ tarafında ametallerin yer aldığı görülür. Her periyot bir alkali metal
ile başlar bir soygaz ile biter.
10.1.2. Gruplar ve Özellikleri
A Grubu Elementleri: A grubu elementlerinin değerlik elektronları s ve p
orbitallerinde bulunur. Elektron dizilişi, s orbitali ile sonuçlanan elementler s, p ile
sonuçlananlar p, d ise sonuçlananlar d, f ile sonuçlananlar ise f bloğunda yer alır.
Periyodik cetvelin IA grubunda (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) elementleri bulunur.
Hidrojen IA grubunda bulunmakla beraber bir ametaldir. Hidrojen dışındaki bu grup
ametallerinin hidro oksitleri kuvvetli baz özelliği gösterdiğinden, IA grubu elementler bazik
anlamına gelen alkali metaller adıyla anılır. Alkali metaller, en dış orbitalleri olan küresel s
değerlik orbitallerinde bir değerlik elektronu taşır (s1). Bu elementlerin elektron dizilişlerinin
benzerliği birçok özelliklerinde benzerliğe yol açar. IA grubu elementleri dış orbitallerdeki bir
tek değerlik elektronu kolaylıkla vererek +1 yüklü iyon haline geçer. Bu grup elementleri
metalik parlaklık gösterir, bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktırlar. Elektrik ve ısıyı iletirler.
Periyodik cetvelin IIA grubunda (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) elementleri bulunur. Bunlar
toprak alkali metaller olarak anılır. Bu grup elementleri atomların s değerlik orbitalinde 2
elektron bulunur (s2). Bu elektronlar, IA grubu elementlerinin tek elektronu kadar olmasa da
gene kolaylıkla ortamdan kopar. Bu nedenle IIA grubu elementleri +2 değerlikli iyon halinde
bileşik oluşturur. Bu grupta yer alan elementler IA grubu elementlerinden daha az aktif, daha
yoğun ve daha serttir.
Periyodik cetvelin VIA grubunda hepsi ametal olan flor (F), klor (Cl), brom (Br), iyot
(I) ve astatin (At) elementleri bulunur. Bunlara tuz üreten anlamına gelen halojen adı verilir.
Oda sıcaklığında F ve Cl gaz, Br sıvı, I ise katı halde bulunur. Halojen atomlarının s ve p
değerlik orbitallerinde yedi tane değerlik elektronu vardır (s2p5). Halojenler kararlı hale
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gelmek için genellikle dışarıdan bir elektron alarak –1 değerlikli iyonlar halinde bileşik
oluşturur (oktet kuralı). Bu halojenler bir kısım bileşiklerinde +1, +3, +4, +5, +6, +7 değerlikli
olabilir. Halojenler oldukça aktiftir.
B Grubu Elementleri: Değerlik elektronları son olarak d orbitalinin doldurduğu
elementlerin yer aldığı gruplardır. III B ile başlayıp II B ile sonlanan gruplarda yer alan
elementlere geçiş elementleri ya da geçiş metalleri denir (beklenenin aksine IB ile
başlanmaz: IIIB-IVB-VB-VIB-VII-VIIIB-IB-IIB şeklinde sıralanırlar). VIIIB grubunda üç
sütun bir arada yer alır: Bunlar Fe, Ni ve Co grupları olup özellikleri benzerlik gösterdiğinden
hepsi VIIIB grubu altında toplanmışlardır. Geçiş elementleri kimyasal tepkimelerinde d
orbitalinden önce s orbitalinden elektron verir. Bu elementler genellikle birleşiklerinde çok
farklı değerlikli iyon halinde bulunur. B grubu elementlerinin tamamı metaldir. 30 elementtir.
Elektron dizilişleri f orbitali ile sonlanan elementlere iç geçiş elementleri denir. Bu
elementler periyodik cetvelin altında f bloğunda bulunur. Hepsi metaldir. Lantanitlerde Pm
(prometyum) radyokatif olup bunun dışındakiler radyoaktif değildir. Aktinitlerin ise tamamı
radyoaktiftir.
Grupların incelenmesinde dikkat çekici yön, aynı grupta yer alan elementlerin son
orbital türü ile bu orbitallerde yer alan elektron sayısındaki aynılıktır. Bu aynılık, aynı grupta
yer alan elementlerin kimyasal özelliklerin benzerliğe neden olur.
VIII A veya 0 (sıfır) grubu elementleri ( He, Ne, Ar, Xe, Rn ) soy gazlar olarak ta
bilinirler. Değerlik elektronları değerlik orbitallerini tamamen doldurmuştur. Bu nedenle
bileşik yapamaz olarak bilinirler. Ancak çok zor (özel) şartlarda çok az sayıda bileşikleri elde
edilmiştir. Soygazlar doğada tek atomlu olarak bulunurlar, renksizdirler.
10.1.3. Periyodik Özellikler
Periyodik cetvelde elementlerin atom numaralarına bağlı olarak yerleri değiştikçe
atom çapları ve elektron dizilişleri farklılık gösterir. Bu durum elementlerin özelliklerinde de
periyodik değişmelere neden olur. Periyodik olarak değişen özellikler şunlardır: atom çapı,
iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve metalik özelliktir. Özelliklerdeki
değişmeler periyot ve gruplara göre şöyle özetlenebilir:
A) Periyotlarda soldan sağa gidildikçe;
1- Atom numarası büyür, değerlik elektron sayısı artar. Buna bağlı olarak atom kütlesi
büyür, ancak atom çapı küçülür.
2- İyonlaşma enerjisi genellikle artar (Bu artışta küresel simetrik durumlar istisna
oluşturur).
3- Elektron ilgisi ve elektronegatiflik artar.
4- Metalik özellikler (elektrik, ısı iletkenliği, şekil verme vb.) azalır, ametallik
özellikler artar.

193

5- Metallerin erime-kaynama noktaları yükselir, sertlikleri artar; hidroksitlerinin
bazlık kuvveti azalır (Ametaller için tersi söz konusu: erime ve kaynama noktaları düşer,
hidroksitlerinin asitlik güçleri artar).
6- Metallerin kimyasal tepkime ilgileri (aktiflikleri) azalırken, ametallerin kimyasal
tepkime ilgileri artar.
B) Gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe;
1- Atom numarası ve atom kütlesi artar.
2- Atom çapı artar (orbital sayısı ve dolayısıyla elektron sayısı artar).
3- İyonlaşma enerjisi azalır.
4- Elektron ilgisi ve elektronegatiflik azalır.
5- Metallerin erime ve kaynama noktası düşer. Ametallerin erime ve kaynama noktası
yükselir.
6- Metalik özellikler artar, ametalik özellikler azalır.
7- Hidroksit bileşiklerinin asitlik kuvveti azalır (bazlık artar).

10.2. Atom Yarıçapı
Atom çekirdeği ile son temel enerji düzeyindeki elektronun (çekirdeğe en uzak
elektron) arasındaki uzaklığa atom yarıçapı diyebiliriz. Elementlerde atom yarıçapları
karşılaştırılırken aşağıdaki iki kural uygulanır.
1. Genellikle yörünge sayısı (temel enerji düzeyi) büyük olan element atomlarının çapı
büyüktür.

2. Elementler aynı yörünge sayısına sahip iseler, proton sayılarına bakılır. Proton
sayısı büyük olanın, atom çapı küçüktür.
Örneğin aynı peryotta bulunan 17Cl ile 12Mg'u karşılaştıracak olursak: Proton sayısı
büyük olan Cl atomunun elektronlarına uyguladığı çekim kuvveti daha fazladır ve dolayısıyla
elektronlar (Mg'a göre) çekirdeğe daha yakın olacaktır. Bu nedenle elektron sayısı fazla
olmasına rağmen klorun çapı magnezyumun çapından daha küçüktür.
Örnek: Skandiyum (21Sc), Baryum (55Ba) ve Selenyum (34Se) atomlarını atom
büyüklüklerine göre sıralayınız.
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Çözüm: Sc ve Se dördüncü periyot elementleridir (n=4). Sc, diğerlerine periyotta daha
solda bulunmaktadır, bu yüzden Sc’un atom çapı Se'un atom çapından daha büyüktür.
Baryum altıncı periyottadır (n=6) ve Sc'ya da Se'ye göre daha çok elektron kabuğuna sahiptir.
Bundan başka, çizelgenin sol tarafına Sc'dan (grup 3) daha yakındır (grup 2). Buna göre, Ba
atomu hacim olarak en büyüktür. Baryumdan sonra Sc gelir. Se bu üç atom içerisinde atom
çapı bakımından en küçük olandır.
10.3. İyon Yarıçapı
• Atom yarıçapı için kullanılan kurallar iyon yarıçapı için de geçerlidir.
• Pozitif bir iyonun (katyon) yarıçapı nötr atomunun yarıçapından daha küçüktür.
Örneğin Na+ < Na
• Negatif bir iyonun (anyon) yarıçapı nötr atomunun yarıçapından daha büyüktür.
Örneğin Cl > Cl

İyon çaplarındaki kayda değer değişim aşağıdaki tepkime örneğinde açık bir şekilde
görülmektedir:

10.3.1. Çekirdek Çapı
• Kimyasal olaylarda çekirdek yapısı (proton ve nötron sayısı) değişmeyeceğinden,
çekirdek çapı da değişmez.
• Atom çapı yörünge ve elektronları da kapsadığından her zaman çekirdek çapından
büyüktür. Elektron alıp vermeye bağlı olarak atomun çapı artar ya da azalır.
Örnek: Aşağıdaki atom ve iyonları artan büyüklüklerine göre sıralayınız.
Ar, K+, Cl–, S2–, Ca2+
Çözüm: Yukarıdaki atom ve iyonlar birbirlerinin izoelektroniğidir (aynı sayıda
elektrona sahiptirler). Hepsinin orbitallerindeki elektron dizilişleri aynı olup, 1s22s22p63s23p6
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şeklindedir. İzoelektronik katyonlar için yük arttıkça iyon küçülür. Bu da, Ca2+, K+’dan küçük
demektir. K+, daha büyük çekirdek yüküne sahip olduğundan (Z =19, Ar için Z = 18), Ar dan
daha küçüktür. Gene çekirdek yükünün büyüklüğünden dolayı Ar, Cl den daha küçüktür. (Z
=18, Cl için Z = 17). İzoelektronik anyonlar için iyon yükü fazla olduğundan S2, Cl’den
daha büyüktür. Artan büyüklüklerine göre sıralama,
Ca2+ < K+ < Ar < Cl− < S2−

10.4. İyonlaşma Enerjisi
Gaz halindeki bir atomun temel halinden bir elektronu uzaklaştırmak için gerekli olan
enerjiye iyonlaşma enerjisi (İE) denir. İE'nin enerji birimi joule'dür. Örneğin Li için
iyonlaşma şu şekilde olur:
Li (g)

Li+ (g) + e–

ΔH = 572.3 kJ/mol

Buradaki ΔH = 572.3 kJ/mol değeri, bir mol lityumu iyonlaştırmak için harcanması
gereken enerjiyi gösterir.
Nötr bir atomdan birinci elektronu koparmak için gerekli olan enerjiye birinci
iyonlaşma enerjisi (1. İE) denir. Benzer şekilde +1 yüklü bir iyondan bir elektron koparmak
için (ya da nötr bir atomdan ikinci elektronu koparmak için) gerekli olan enerjiye 2.
iyonlaşma enerjisi (2. İE) denir. Bu örnekleri daha da arttırabiliriz.
X atomu için bunları şu şekilde gösterebiliriz;

Bir atomdan bir elektron uzaklaştığı zaman, kalan elektronlar arasındaki itme kuvveti
azalır. Böylece kalan elektronlar çekirdek tarafından daha fazla çekilir. Bunun sonucu olarak
artı yüklü iyondan bir elektronu daha uzaklaştırmak için daha fazla enerji gerekir. Böylece
iyonlaşma enerjileri aşağıdaki sırayla değişir;
1.İE < 2.İE < 3.İE < 4.İE…
Soru: Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma
enerjisi artar. Neden?:
Cevap: Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı küçülür ve değerlik
elektronları çekirdek tarafından daha kuvvetli çekilir. Bunun sonucu olarak atomdan elektron
koparmak daha zorlaşır, yani iyonlaşma enerjisi artar.
Soru: Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Neden?
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Cevap: Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe atom numarası ve atom yarıçapı
büyümektedir. Değerlik elektronları çekirdekten uzaklaştığı için, atomdan elektron koparmak
kolaylaşır. Bunun sonucu olarak da iyonlaşma enerjisi azalır.
Soru: Aşağıdaki atomların birinci iyonlaşma enerjilerini (1. İE) artan sıraya göre
sıralayınız.
As, Sn, Br, Sr
Çözüm: Bu dört atomu yarıçaplarına göre sıralarsak iyonlaşma enerjilerine göre de
sıralamış oluruz. En büyük atom periyodik tablonun sol atındaki, yani Sr’dur. En küçük atom
ise periyodik tablonun sağ üst yanındakidir yani, Br’dur. As ve Sn kıyaslandığında Sn’ın
periyodik çizelgede, As’in sol alt yanında yer aldığı görülür. Buna göre Sn, As’den daha
düşük iyonlaşma enerjisine sahiptir.
Sr < Sn < As < Br
İyonlaşma enerjisi en küçük element sezyum (periyodik tablonun sol alt kısmında IA
grubunda yer alır, İE değeri: 376 kJ/mol), en büyük olan element ise flordur (periyodik
tablonun sağ tarafında VIIA grubu, 1680 kJ/mol).

10.5. Elektron İlgisi
Gaz haldeki bir atomun elektron alarak anyon haline geçmesi sırasındaki meydana
gelen enerji değişimine elektron ilgisi (Eİ) denir. Daha açık bir anlatımla bir atoma bir
elektron katmak (kazandırmak) için verilmesi gereken enerjidir.
X (g) + e–

X– (g)

ΔH = 295 kJ/mol

Gaz halindeki bir flor atomunun elektron ilgisini şu şekilde ifade edersek; florun
elektron ilgisinin değeri 328 kj/mol'dür. Bir elementin elektron ilgisi değeri ne kadar büyük
negatif ise o elementin elektron kabul etme eğilimi büyüktür (ekzotermik). Yukarıdaki
örnekte görüldüğü gibi flor elektron almaya son derece yüksek eğilim gösterir.
Flor elementinin elektron ilgisini şu şekilde ifade ederiz:
F (g) + e–

F– (g)

ΔH = Eİ = 328 kJ/mol

Florun elektron ilgisinin değeri 328 kj/mol’dür, yani 1 mol flor elementi elektron
alırken (F’a dönüşürken) 328 kj/mol enerji açığa çıkar (Elektron ilgisi en yüksek element
flor, 328 kJ/mol; en düşük element ise IA grubunun en altında bulunan sezyum’dur (Cs);
+46 kJ/mol). Pozitif değerli elektron ilgisi o elemente elektron katabilmek için dışarıdan
enerji vermek gerektiğini gösterir (Sezyuma elektron katmak için 46 kJ/mol enerji harcamak
gerekir: endotermik tepkime). Elektron ilgisi, atom yarıçapı ya da iyonlaşma enerjisine göre
daha az periyodik olmasına rağmen atom yarıçapındaki değişim ile paralellik gösterir. Atom
yarıçapı küçüldükçe elektron ilgisi artar.
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Periyodik sistemde; Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elementin elektron
ilgisi artar (daha kolay elektron alırlar). Aynı gurupta yukarıdan aşağıya inildikçe
elementlerin elektron ilgisi azalır.

10.6. Elektronegatiflik
Bir atomun kimyasal bağda bağ yapan elektronları kendisine çekme gücüne
elektronegatiflik denir. İlk kez Amerikalı fizikçi Mulliken tarafından iyonlaşma enerjisi ve
elektron ilgisinin birlikte ifade edilebilir olabilmesi için ortaya atılmıştır.
Bir elementin elektronegatifliği şu şekilde bulunur:

Tablo 10.1: Bazı elementlerin elektronegatiflik değerleri

1A
H
2,2
Li
1,0
Na
0,9

2A
Be
1,6
Mg
1,3

3A
B
2,0
Al
1,5

4A
C
2,6
Si
1,9

5A
N
3,0
P
2,2

6A
O
3,4
S
2,6

7A
F
4,0
Cl
3,2
Br
2,8
I
2,7

Periyodik sistemde; Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin
elektronegatifliği artar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elementlerin
elektronegatifliği azalır. Elektronegatifliği en yüksek element flordur (F). En düşük olan
element ise IA grubunun en altında yer alan fransiyumdur (Fr).
Elektronegatifliği yüksek olan elementler, elektronegatifliği düşük elementlere göre
elektronları kendilerine daha fazla çekme eğilimindedirler.
Elektronegatiflikleri farklı olan atomlar arasında oluşan kovalent bağ polar kovalent
bağ (kutuplu), elektronegatifliği aynı olan atomlar arasındaki bağ ise apolar kovalent bağdır.
İki elementin elektronegatiflikleri arasındaki fark arttıkça aradaki bağın polarlığı artar.
Örneğin H2 molekülündeki (ya da CH bağındaki, ya da Cl2) bağ apolardır, HCl’deki (HCl)
ise polardır (H ve Cl arasında elektronagetiflik farkından dolayı) (Bkz. Şekil 2).
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Şekil 10.2: Apolar (solda, H2 ya da Cl2) ve polar kovalent (sağda, HCl) bağlar

10.7. Manyetik Özellikler
Paramanyetik-Diamanyetik maddeler: Paramanyetik madde, bir manyetik alan
tarafından zayıf bir kuvvetle çekilir. Bunun sebebi orbitallerdeki elektronların da birer küçük
mıknatıs gibi davranmalarıdır. Orbitallerde bulunan elektronlar spin hareketi yaparlar. Bir
orbitalde 2 elektron varsa birbirlerine zıt yönde hareket ederek birbirlerinin spin hareketinden
doğan manyetik etkilerini yok ederler ve net manyetizma sıfır olur. Orbitalde tek elektron
bulunuyorsa, bu elektronun tek yönlü spin hareketi bir manyetizma oluşturur (Bkz Bölüm 9).
Bir maddenin paramanyetik olması eşlenmemiş elektronu olmasına bağlıdır.
Paramanyetik maddeler herhangi bir mıknatıs tarafından o mıknatısın manyetik alanı
içerisindeyken manyetik alan çizgileri ile aynı yönde mıknatıslaştırılmaya uğrayabilen;
alüminyum, kalsiyum, krom, magnezyum, platin, tungsten vs. gibi maddelere denir ve
kendisini mıknatıslaştıran cisim tarafından çekilirler. Yalnız manyetik alanda mıknatıslık
özelliklerini muhafaza edebilirler.
Tüm elektronları eşleşmiş olan atom ya da moleküller diyamanyetiktir. Yani bu tür
maddeler manyetik alandan etkilenmezler.
Ti ve Zn'un manyetik özelliklerini inceleyelim: 2 tane eşleşmemiş (aynı yönde spin
hareketi yapan) elektrona sahip Ti paramanyetik, tüm elektronları eşleşmiş olan Zn ise
diyamanyetiktir:

Şema 10.1. Bazı elementlerin manyetik özellikleri
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Örnek: Aşağıdakilerden hangisinin paramanyetik, hangisinin diamanyetik olduğunu
belirleyiniz.
a) Na atomu

b) Mg atomu

c) Cl– iyonu

Çözüm: (a) Paramanyetik. Na atomu, Ne yapısı dışında bir adet 3s elektronuna
sahiptir. 11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1. 3s1’deki tek elektron eşleşmemiştir.
(b) Diamanyetik. Mg atomu Ne yapısı dışında iki tane 3s elektronuna sahiptir.
1s 2s 2p6 3s2. 3s2’deki elektronlar eşleşmiştir.
2

12Mg:

2

(c) Diamanyetik. Cl– iyonu Ar ile izoelektronik yapıya sahiptir ve Ar’un tüm
elektronları eşleşmiştir. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

10.8. Asitlik ve Bazlık Özellikleri
Bir periyotta soldan sağa doğru hidroksit bileşiklerinin asidik karakteri artar, gruplarda
ise yukarıdan aşağı asidik karakter azalır (ya da aşağıdan yukarıya doğru asidik karakter
artar.). Buna paralel olarak bir periyotta sağdan sola doğru bazik karakter azalırken, gruplarda
yukarıdan aşağı doğru bazik karakter artar (ya da aşağıdan yukarıya doğru bazik karakter
azalır. Şekil 10.3).
Bazlık sırası: NaOH (IA) > Mg(OH)2 (IIA) > B(OH)3 (IIIA)
NaOH (Na 3. peryotta) < KOH (K 4. peryotta) (KOH > NaOH)

Şekil 10.3. Periyodik tabloda asitlik ve bazlık özelliklerinin değişim eğilimi
6A grubu elementi olan kükürtün (S) hidroksit bileşiği olan H2SO4, yani O2S(OH)2
kuvvetli asit; 4A grubu elementi olan karbonun (daha solda) hidroksit bileşiği olan H2CO3,
yani OC(OH)2 ise zayıf asittir (Şekil 10.4).

ya da

Şekil 10.4. Sülfürik asit (solda) ve karbonik asidin (sağda) açık yapıları
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Uygulamalar

1. Dimitri Mendeleyev (1834 – 1907) hakkında bilgi edininiz.
2. Henry G. J. Moseley (1887 – 1915) hakkında bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları

1.
2.

Mendeleyev’in periyodik tablosu hakkında bilgi veriniz.
Moseley'in periyodik tablosu hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Periyodik sistemin tarihçesi ve günümüze uyarlanışını inceledik. Elementlerin ve
iyonların atomik özelliklerinin kıyaslanmasında nelere dikkat etmemiz gerektiğinin üstünde
duruldu.
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11. BÖLÜM:
KİMYASAL BAĞ I: TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bağ yapılarının daha da detayına ineceğiz. Lewis iyonik ve kovalent bağda Lewis
yapılarını inceleyeceğiz. İyonik ve kovalent bağ arasındaki farkların üzerinde duracağız. Bağ
elektronları, rezonans, bağ enerjisi ve bağ uzunluğu gibi kavramları inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Kimyasal bağ ve fiziksel bağ kavramlarını karşılaştırınız.
İyonik bağ nedir? Araştırınız.
Kovalent bağ nedir? Araştırınız.
Rezonans yapı nedir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Lewis Yapısı
İyonik Bağ

Kovalent Bağ

Rezonans
Bağ Uzunlukları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Lewis’in atom yapısı tanımı Elementlerin Lewis yapısı
açıklanır.
gösterilir.
Metal ve ametal kavramı ile
elementlerin hangi gruba
girdiği açıklanır.
Elektron ortalaşması tanımı
yapılır.
Kovalent
bağ
çeşitleri açıklanır.
Rezonans tanımı örneklerle
açıklanır.
Bağ uzunlukları bağ
enerjileri ve reaksiyonu
oluşturan her bir kimyasal
çeşit yardımıyla bulunur.

Lewis teorisi ve elektrostatik
çekim kuvveti yardımıyla
iyonik bağ gösterilir.
Lewis yardımıyla kovalent
bağ gösterilir
Rezonans özellik gösteren
yapılar incelenir.
Bağ uzunluklarıyla ilgili
örnekler incelenir, araştırılır.

207

Anahtar Kavramlar

 Bağ ayrışma enerjisi
 Bağ derecesi
 Bağ uzunluğu
 Bağ elektronu
 Çok katlı kovalent bağ
 Dipol moment
 İkili kovalent bağ
 Üçlü kovalent bağ
 Koordine kovalent bağ
 Lewis kuramı
 Lewis simgesi
 Rezonans
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Giriş
Moleküllerin formüllerini, geometrik yapılarını ve davranışlarını kavramak için
kimyasal bağlanmayı anlamak gerekir. Birbirine çok benzeyen bileşiklerden bazıları sıvı,
bazıları katı, hatta gaz olabiliyor. Örneğin, karbonun allotroplarından biri olan grafit siyah,
yumuşak ve sıradan bir madde iken, karbonun bir diğer allotropu elmas, şeffaf, son derece sert
ve çok değerli bir maddedir. Bu iki allotrop arasındaki bu belirgin farkın sebebi nedir?
Yeryüzünün ¾’ünü kaplayan ve canlıların yaşamını sürdürebilmesi için olmazsa olmaz bir
bileşik olan su (H2O) neden açısal yapıya sahiptir? Öte yandan, oksijenle aynı grupta bulunan
kükürdün hidrojenle yaptığı bileşik olan ve yapısal olarak suya çok benzeyen hidrojen sülfür
(H2S) normal şartlarda −60°C’de kaynarken, su ya da diğer adıyla hidrojen oksit neden
100°C’de kaynar? Bu iki bileşiğin kaynama noktaları arasındaki 160°C’lik farkın sebebi
nedir? Bu ve buna benzer pek çok soruya cevap bulabilmek kimyasal bağ konusunu
kavramakla mümkündür.

11.1. Bağ Kavramı
Kimyasal bağı, “bir molekül ya da bileşikteki atomları bir arada tutan kuvvet” şeklinde
tanımlayabiliriz. Veya kısaca, atomlar arasındaki çekim kuvveti olarak ta tanımlamak
mümkündür. Kimyasal bağ için başka tanımlar da yapılabilir. Kimyasal bağların kökenini ve
özelliklerini anlamak kimyayı anlamak için son derece önemlidir. Çünkü bir bağın oluşup
oluşmayacağı, bir bağı kırmak için ne kadar enerjiye ihtiyaç olduğu, kimyasal tepkimelerin
hangi şartlarda ve hangi yöne doğru gerçekleşeceği, moleküllerin geometrik yapılarının ne
olacağı gibi sorulara cevap bulabilmek için kimyasal bağ kavramını iyi anlamak gerekir.
Elementler temel (elementel) halde bulundukları esnada bir bağ oluşumundan söz
edilemez. Kimyasal bağın oluşumu kimyasal tepkime sonucunda gerçekleşir. Kimyasal
tepkimenin olabilmesi için uygun ortamda atom ya da moleküllerin birbirleri ile temas
et(tiril)meleri gerekir. Uygun ortam bazen bir çözelti, bazen gaz fazı olabildiği gibi, bazı
durumlarda ısıtarak, eriterek ya da katalizör kullanarak ta uygun ortam sağlanabilir. Uygun
ortam oluşturulduktan sonra, atom ya da moleküllerdeki bağ elektronları birbirleri ile temasa
geçerek tepkime verirler ve bağ oluştururlar.
11.1.1. Bağ Elektronları
Kimyasal bağların oluşumunda bağ (değerlik, valens) elektronları rol oynar. Atomların
en dış yörüngesinde (katman), bir başka deyişle atom çekirdeğine en uzak yörüngede bulunan
elektronlara bağ elektronları denir (Şekil 11.1). Bu elektronlar çekirdek tarafından zayıf bir
kuvvetle tutulduklarından kimyasal tepkimelerde rol oynar, bağ oluşumuna kolayca
katılabilirler. Bağ elektronu sayısı elementlerin grup numaraları ile aynıdır. Örneğin VIIA
grubunda bulunan bir elementin bağ elektronu sayısı 7’dir.
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Şekil 11.1. Bir atomun yapısının iki boyutlu olarak gösterilişi. Bu atomdaki (34Se) bağ
elektronları N katmanında bulunan 6 elektrondur.
Kimyasal bağ aynı cinsten atomlar arasında da kurulabilir. Örneğin H2, O2, O3, N2, I2
gibi moleküllerde bu durum söz konusudur.
Bağ bileşiklerin fiziksel özelliklerini de belirler. Örneğin bir bileşiğin katı, sıvı veya
gaz oluşu; sert ya da yumuşak oluşu gibi bazı fiziksel özelliklerin meydana gelmesinde bağın
yapısı da rol oynar. Örneğin, IA ve IIA grubundaki metaller(örneğin sodyum, magnezyum
vs), geçiş elementlerinden olan demir (Fe), bakır (Cu) gibi metallere göre nispeten daha
yumuşaktır. İkinci periyotta bulunan ametallerden karbon (6C) normal şartlarda katı halde
bulunurken, hemen yanındaki azot (7N) gaz halde bulunur.
11.1.2. Lewis Simgeleri
Bağ elektronları kavramı ilk kez 1916’da G.N. Lewis tarafından ortaya atılmıştır.
Sadece bağ elektronlarının gösterildiği Lewis simgeleri ya da Lewis yapıları bağın
anlaşılmasını kolaylaştırır. Bağ elektronları elementin sembolü etrafına yerleştirilen nokta
şeklindeki simgeler ile gösterilir. Bu yüzden Lewis yapılarına elektron nokta yapıları da
denir. Örneğin hidrojen atomunun Lewis simgesi H• şeklindedir. Bu simge bize hidrojenin
bağ yapımında kullanacağı bir elektronunun bulunduğunu gösterir. Bor elementinin Lewis
simgesi,
, bor atomunun bağ yaparken en fazla 3 tane elektronunun rol oynadığını ifade
eder. Borun elektronlarının orbitallere yerleşmesi 1s22s22p1 şeklindedir. Dış yörüngedeki
(yani 2s22p1 orbitallerindeki) toplam elektron sayısı 3’tür. Benzer şekilde sodyumun bağ
elektronu sayısı 1, berilyumunki 2, karbonunki 4, azotunki 5, klorunki 7’dir.
Atom numarası 33 olan elementin Lewis simgesini gösterelim. Bir atomun Lewis
simgesini göstermek için önce elementin elektronik konfigürasyonunu yazmak gerekir:
33X:

1s22s22p63s23p63d104s24p3
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Son katmanında 5 elektron olduğuna göre (4s24p3), X elementi VA grubundadır ve
toplam 5 bağ elektronu vardır. Lewis simgesi aşağıdaki gibidir:

..
: X.
Şekil 11.2’de ilk üç periyotta bulunan A grubu elementlerinin Lewis simgeleri
görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi ikinci ve üçüncü sırada (periyotta) aynı grupta
bulunan elementlerin Lewis simgeleri birbirlerinin aynısıdır. Çünkü ikinci ve üçüncü
periyottaki aynı grup elementlerinin bağ elektron sayıları aynıdır.

Şekil 11.2. İlk 3 periyotta bulunan A grubu elementlerinin Lewis simgeleri.
Lewis simgeleri sadece atomlar için değil, iyon ve moleküller için de gösterilebilir.
Örneğin diatomik molekül olan O2’nin Lewis simgesini oluşturalım:
Oksijen VIA grubunda bulunduğu için toplam 6 bağ elektronu vardır. Bu durumda iki
oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşan O2 molekülünün Lewis simgesi aşağıdaki gibi
gösterilir:

.
.
:O. : + : O. :

.. ..

.. ..

O
.. ::O..

O
.. O
..

İyon olarak OH– iyonunun Lewis simgesini oluşturalım:
OH– iyonunda oksijenden gelen 6, hidrojenden gelen 1 ve eksi yükten gelen 1 olmak
üzere toplam 8 bağ elektronu vardır. Bu elektronlardan 2’si kovalent bağı oluşturmak üzere
oksijen ile hidrojen atomları arasına, diğer 6 tanesi ise oksijen atomunun etrafına yerleştirilir:

.. :O
.. : H

..
:O
..

H

11.1.3. Oktet Kuralı (Soygaz Yapısı)
Atomların kimyasal bağ oluşturmasında rol oynayan en önemli etken oktet kuralıdır.
Yani, atomların periyodik tabloda kendilerine en yakın soygazın elektron düzenine, bir başka
deyişle en kararlı yapıya sahip olma istekleridir. Soygazlar elektronik bakımdan en kararlı
elementlerdir. Son elektron katmanlarında 8 elektron bulundururlar; bu elektronlar s ve p
orbitallerini tam doldururlar: ns2np6 (Bu durum helyum için geçerli değildir: helyumun sadece
2 elektronu olduğu için bu 2 elektron ancak 1s orbitallerini doldurur). Bu nedenle soygazlar
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elektron alma ya da verme ihtiyacı hissetmezler. Bu yüzden bu elementlere soy/asal gaz denir.
Diğer bütün elementler elektron düzeni bakımından periyodik sistemde kendilerine en yakın
soygaza benzemek isterler. Bu nedenle bazı elementler elektron vererek, bazıları ise elektron
alarak son katmanlarındaki elektron sayısını sekize tamamlamak isteğindedirler. Örneğin, Na
elementinin atom numarası 11 olup elektron dizilişi şöyledir:
11Na:

1s22s22p63s1

Sodyum atomu, son yörüngesindeki (3s1) tek elektronunu vererek kendisine en yakın
soygaz olan neonun (10Ne) elektron yapısına sahip olacak ve bunun sonucunda 1+ yük
kazanacaktır:
+
10Na [10Ne]:

1s22s22p6

Benzer şekilde atom numarası 17 olan klorun elektron dizilişi aşağıda gösterilmiştir:
17Cl:

1s22s22p63s23p5

Bu durumda klor kendine en yakın soygaz olan argonun (18Ar) elektronik yapısına
sahip olmak ister ve buna ulaşmak için 1 elektrona ihtiyacı vardır. İhtiyacı olan tek elektronu
bir vericiden (örneğin sodyumdan) alarak aşağıdaki elektronik yapıya sahip olacak ve 1− yük
ile yüklenecektir:
–
18Cl [18Ar]:

1s22s22p63s23p6

2 elektrona sahip bir soygaz olan He’a yakın elementler, hidrojen, lityum ve berilyum,
helyumun kararlı yapısına sahip olmak isterler. Bu 3 element için oktet kuralından söz
edilemez, dublet, yani ‘ikili’ kuralından bahsedilebilir. Örneğin berilyumun atom numarası 4
olup elektron konfigürasyonu aşağıda gösterilmiştir:
4Be:

1s22s2

Berilyum atomu, son yörüngesindeki 2 elektronunu vererek kendisine en yakın soygaz
olan helyumun (2He) elektron yapısına sahip olmak ister. 2 elektronunu kolayca vererek
helyum ile izoelektronik (aynı elektronik yapıya sahip) 2+ yüklü bir iyona dönüşür:
2+
2Be [2He]:

1s2

Kimyasal bağ oluşumu ile birlikte, IA grubu (hidrojen ve lityum hariç), IIA grubu
(berilyum hariç), IIIA-VIIA grubu elementleri ve 2 ve 3’ncü periyottaki pek çok element
genellikle oktet kuralına uyarlar, ancak bazı bileşiklerde bu kurala uyulmadığı görülür. İlk
periyotta bulunan hidrojen ile 2. periyotta bulunan lityum ve berilyum elementlerinin elektron
sayıları sırasıyla 1, 3 ve 4’tür. Bu elementler kendilerine en yakın soygaz olan 2 elektronlu
helyuma benzemek için oktet değil, dublete (son katmanda 2 elektron) ulaşmak
durumundadırlar. Özellikle 3’üncü periyottan itibaren bazı elementlerin bazı bileşiklerinde
oktet kuralına uyulmadığı görülür. Örneğin BF3 bileşiğinde bor atomu etrafında 6 elektron
vardır ve bu atom oktete ulaşamamıştır (Şekil 11.3). Bu durum bazı bor bileşikleriyle
berilyum bileşiklerinde görülür ve eksik oktet olarak tanımlanır.
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Şekil 11.3. Eksik oktet yapısına sahip bor triflorür’ün Lewis yapısı
Bunun yanında bir de genişlemiş oktet kavramı vardır ki, bazı klor, azot, fosfor,
kükürt bileşiklerinde görülür: Örneğin ClO2, PF5, NO2, SF6, ClO2−, OCl− bileşik ve
iyonlarında oktet kuralı geçerli değildir, merkez atomun etrafında sekizden fazla elektron
vardır. Bu bileşik ve iyonlarda genişlemiş oktet söz konusudur (Şekil 11.4).
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Şekil 11.4. Genişlemiş oktete sahip bazı bileşiklerin Lewis yapıları
Bunların yanında B grubu elementleri (geçiş elementleri) de d-orbitallerinde elektron
bulundurduklarından dolayı oktet kuralına uymazlar. Bu yüzden oktet kuralı geçerliliği sınırlı
olan bir kuraldır.
VIIIA grubunda bulunan soygazlar, son katmanları elektron bakımından tam dolu
olduğu için son derece kararlı elektronik yapıya sahiptirler ve bu nedenle bağ yapmak
istemezler. Bununla birlikte, ksenonun diflorür (XeF2), dioksit (XeO2) ve hekzafloroplatinat
(XePtF6) gibi bazı bileşikleri elde edilebilmiştir. Bunun yanında radondiflorür (RnF2) ve
kriptondiflorür (KrF2) gibi kararsız bileşikler de bilinmektedir. Bu tür bileşiklerde de
genişlemiş oktet söz konusudur (Şekil 11.5).
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Şekil 11.5. Genişlemiş oktet yapısındaki Ksenon diflorür’ün Lewis yapısı (solda)
geometrik yapısı (sağda)
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11.2. BAĞ ÇEŞİTLERİ
Kimyasal bağları 4 sınıfa ayırmak mümkündür:
1- İyonik Bağlar
2- Kovalent Bağlar
3- Metalik Bağlar
4- Koordinasyon Bağları

11.2.1. İyonik Bağ
Farklı yüklü iyonların (+ ve – yüklü taneciklerin) elektriksel çekim kuvvetlerinden
ortaya çıkan bağ türüdür. Metaller ile ametaller arasında gerçekleşir ve metallerin elektron
vermesi, ametallerin ise elektron almasıyla oluşur.
Klor sodyumun bir elektronunu
alarak soygaz yapısına sahip olur,
kararlı hale geçer, negatif yük (-)
kazanır.

Sodyum bir
elektron vererek
kararlı hale geçer,
+ yük kazanır

..
.
.
Na + Cl
.. :

+

Na

.. .
+ . Cl
.. :

İyonik bağın oluşumu

Şekil 11.6: İyonik bağ oluşumunun gösterilişi
İyonik bağı yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon
olur ve zıt çekim kuvveti iyonları bir kristal içinde tutar. Bu kuvvetli çekim iyonik bağlı
bileşikleri ayrıştırmayı zorlaştırır. Atomlardan biri, elektron kaybedip pozitif yüklü iyona
dönüşürken, diğer atom elektron kazanıp negatif yüklü iyonu oluşturur. Son durumda
kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmaktadır.
Atomlardan elektron kaybı sonucu oluşan pozitif (+)
kazanarak oluşan negatif (–) iyonlara ise anyon denilmektedir.

iyonlara katyon; elektron
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Şekil 11.7: Sodyum florür iyonik bağının gösterimi
Benzer şekilde CaO ve MgCl2 iyonik bileşiklerinin oluşumu aşağıda gösterilmiştir
(Şekil 11.8):

Şekil 11.8. CaO ve MgCl2 moleküllerinin oluşumu
İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?
İyonik bileşikler kristal yapıdadırlar ve oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Katı
halleri elektriği iletmezken, sulu çözeltileri ve sıvı halleri (erimiş halleri, eriyik) elektrik
akımını iletir. İyonlaşma enerjisi düşük elementler ile elektron ilgisi yüksek elementler
arasında en kararlı bileşikler oluşur. İyonik bileşiklerin çoğu suda çözünür.
İyonik bağlı bileşiklere örnekler;
NaCl, MgS, BaCl2, NaOH, NH4NO2, FeO, …
Örnek 11.2: Kalsiyum florür (CaF2) bileşiğinin bağ yapısını gösteriniz.

215

Çözüm: Kalsiyum atomunun son yörüngesinde iki, flor atomunun son yörüngesinde
yedi elektron vardır.
Kalsiyum florür bileşiği oluşurken, kalsiyum atomu son yörüngesindeki iki
elektronunu verir. Oktet kuralına uyarak son yörüngesindeki elektron sayısını sekize
tamamlar. Bu iki elektronun her birini bir flor atomu alır. Flor atomları da oktet kuralına
uyarak son yörüngelerindeki elektron sayılarını sekize tamamlarlar.
Elektron alışverişinden sonra kalsiyum atomu (+2) iyon, flor atomları (–1) iyon haline
geçerler. Zıt elektrikle yüklenen kalsiyum ve flor atomları birbirlerini çekerler. Böylece
aralarında iyonik bağ oluşur.

Şekil 11.9: Kalsiyum florür iyonik bileşiğinin bağ yapısı
Örnek 11.3: Lityum oksit (Li2O) ve metan (CH4) bileşiklerin Lewis yapılarını yazınız.
Çözüm:
a)

b) Hidrojenin sadece 1 elektronu, karbonun ise 6 elektronu vardır. 1s22s22p2. Bu
elektronlardan 4’ü bağ elektronudur. Karbon 1 hidrojen atomunun sadece 1 elektronu ile bağ
yapabileceğinden, oktete ulaşması için (yani son yörüngesinde 8 elektrona sahip olabilmesi
için), 4 ayrı hidrojenle bağ yapması gerekir: 1 karbon, 4 hidrojen, CH4.
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11.2.2. Kovalent Bağ
Bazı ametal atomlarının atomları kendi aralarında kararlı yapıya ulaşmak için son
yörüngedeki bazı elektronlarını ortak kullanırlar. Ortaklaşa kullanılarak oluşturulan bağa
kovalent bağ ve oluşan bileşiklere kovalent bağlı bileşikler denir. Kovalent bağların oluşması
sırasında herhangi bir elektron aktarımı gerçekleşmez.
Örneğin, C, N, S, F,Cl, Br, I, O ve H elementlerinin kendi aralarında oluşturdukları
bileşikler kovalent bağlı bileşiklerdir.

Şekil 11.10: Suyun kovalent bağının gösterimi
Kovalent bağ, apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayrılır:
11.2.2.1. Apolar Kovalent Bağ
Aynı cins ametal atomları arasındaki kovalent bağa denir. Örneğin; Cl2, H2, O2 gibi
moleküller apolar (kutupsuz) kovalent bağlıdır. Ortaklaşa kullanılan elektronlar eşit
paylaşıldığından molekül üzerinde pozitif veya negatif kutuplar ya da negatif ya da pozitif
yük bakımından yoğun ya da fakir bölgeler oluşmaz. CH bağı da farklı atomlar arasında
olmasına rağmen apolar kovalent bağdır (Karbon ve hidrojen elementlerinin elektronegatiflik
değerleri birbirine çok yakındır). H2’deki kovalent bağın oluşumu:
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Şekil 11.11: Cl2 ve H2’deki apolar kovalent bağlanma.

11.2.2.2. Polar Kovalent Bağ
Farklı cins ametal atomları arasında görülen bir bağ türüdür, kutuplu bağlardır.
Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından elektrik yükü dağılımında
dengesizlikler, yani kutuplaşma oluşur. Molekülün bir bölgesi + yük bakımından zengin,
diğer bölgesi ise – yük bakımından zengin olur. Bunlara kısmi pozitif ya da kısmi negatif yük
denir (iyonik bağdaki + ve  elektrik yüklerine göre daha zayıftırlar).
HCl, HF, CO2, NO, CO, OF2, CO2, H2O gibi moleküller polar kovalent bağa örnek
verilebilir. İki atomun elektron çekme yetenekleri arasındaki farkın büyüklüğü arttıkça
kimyasal bağ daha polar hale gelmektedir.

Hidrojen florür ve hidrojen klorür moleküllerindeki apolar kovalent bağ oluşumu
aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

Şekil 11.12: Polar kovalent bağ gösterimi
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İkili Kovalent Bağ (Çifte Bağ, C=C): İkili kovalent bağ iki çizgi ile (=) gösterilir, bu
bağda ortaklaşa kullanılan elektronlar iki çifttir (toplam 4 elektron). Atomlar ikişer
elektronlarını ortaklaşa kullanarak kararlı yapıya geçerler. Örneğin O2, CO2 gibi moleküllerde
ikili kovalent bağ vardır. Örneğin karbon dioksit molekülünü inceleyelim: Karbonun 4,
oksijenin 6 bağ elektronu vardır. Bir karbon atomu 2 oksijen atomu ile çifte bağ oluşturur.
C'un 4 bağ elektronu da bağ oluşumuna katılırken, oksijen atomlarının 2'şer elektronu bağ
oluşumuna katılırlar. Böylece hem C, hem de O atomları oktete ulaşmış olur. CO2, O=C=O

Şekil 11.13: Karbondioksit çift bağının gösterimi
Üçlü Kovalent Bağ (C≡C): Üçlü kovalent bağda (C≡C, N≡N gibi) her iki atomun da
üç elektronu (toplamda 3 çift elektron) bağ oluşumuna katılır. Örneğin son katmanında 5'er
elektronu bulunan aynı cins 2 atomu gözönüne alalım (N): Bu atomların kararlı yapıya
ulaşmaları için son yörüngelerinde 8 elektron olması gerekir, yani 3'er elektrona ihtiyaçları
vardır. Bu durumda kendi 3 elektronu ile diğer atomun 3 elektronunun ortaklaşa
kulanılmasıyla üçlü bağ oluşturulur ve her iki atomun da son yörüngesinde 8 elektrona
ulaşılmış olur.

Şekil 11.14: N2’deki (N≡N) üçlü bağın şematik gösterilişi
Özetle tekli, ikili ve üçlü bağları karşılaşıracak olursak aşağıdaki şemayı göz önüne
alabiliriz:

Elektronegatiflik: Bir atomun kimyasal bağ oluşturduğunda elektronları çekme
yeteneğine elektronegatiflik ya da elektronegativite denir. Elektronegatiflik elektron alma
isteği (elektron ilgisi) ile ilişkilidir. Elektronegatifliği en büyük elementler periyodik sistemin
sağında bulunur. Örneğin 7A grubundaki elementler (F, Cl, Br, I) elektronegatifliği yüksek
elementlerdir. Elektronegatifliği en düşük olan elementler ise periyodik sistemin solunda
bulunur. Örneğin IA grubu elementlerinin elektronegatifliği düşüktür (Cs’un elektronegatiflik
değeri 0,7’dir). Elektronegatiflik farkı 1,7 olan bileşiklerdeki bağın karakteri %50 iyonik,
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%50 kovalenttir. Bu fark 1,7’nin üzerinde ise iyonik karakter, 1,7’den küçükse kovalent
karakter hâkimdir.
Elektronegatiflik periyodik cetvelde iki farklı şekilde değişir.
1. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar.
7A > 6A > 5A > 4A
2. Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıda aşağıya doğru gidildikçe elektronegatiflik
azalır. Elektronegatifliği en yüksek olan atom 7A grubunun ilk üyesi olan flordur (F). Florun
elektronegatiflik değeri 4’tür.
Örnek 11.5: H–Cl ya da H–O bağlarından hangisi daha polardır?
Çözüm: Elektronegatiflik değerlerine bakıldığında, ENH= 2.1, ENCl= 3; ENO=3.5.
H–Cl bağı için; ∆EN= 3 – 2.1 = 0.9
H–O bağı için; ∆EN= 3.5 – 2.1 = 1.4
H–O bağının ∆EN değeri daha büyük olduğundan H–O bağı H–Cl’e göre daha
polardır.

11.2.2.3. Rezonans Yapı
Bazı molekül ve iyonlar için tek bir Lewis yapısı yeterli olmamaktadır. Örneğin, SO2
için aşağıdaki Lewis yapısı yazılabilir:

Bu yapıda oksijen atomlarından biri kükürt atomuna tek, diğeri çift bağla bağlanmıştır.
Tekli bağların uzunluğu çift bağlardan daha uzun olmalıdır. Ancak yapılan ölçümlerde her iki
bağın da aynı uzunluğa sahip oldukları tespit edilmiştir (143 pm). Her iki bağın da aynı
uzunlukta olduğunu açıklayabilmek için, S ve O atomlarının yerleri değişmeden elektron
çiftlerinin düzeni değişerek, tek ve çift bağın sürekli yer değiştirdiğini kabul etmek gerekir.
Bu durumda da yukarıda gösterilen Lewis yapısının gerçek yapıyı temsil etmediği açıktır. Bu
açmazdan kurtulmak için molekül için yazılabilecek Lewis yapılarının tamamı yazılarak
aralarına çift yönlü ok konulur. Bu şekilde gösterilen yapılar muhtemel Lewis yapıları olarak
adlandırılır. SO2 için yazılabilecek Lewis yapıları aşağıdaki gibidir:
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Ancak, yukarıda gösterilen Lewis yapılarından hiç biri gerçek yapı değildir. Gerçek
yapı her iki yapının karışımından (aralarında bir yapı) ibarettir:

Bu şekilde tüm Lewis yapılarının karışımı gibi gösterilen yapılara Rezonans yapı denir
ve bir molekülde çoklu bağların bu şekilde yer değiştirmesine rezonans denir. Rezonans
olayı, O3, SO3, NO3–, CO32– gibi pek çok molekül ve iyonda görülür. Oksijen havada
genellikle iki atomlu O2 molekülü halinde bulunmakla birlikte, üç atomlu ozon, O3 molekülü
halinde de bulunabilir. Ozon doğal olarak atmosferin stratosfer tabakasında bulunur ve
bilindiği gibi uzaydan gelen başta UV gibi zararlı ışınları tutarak dünyaya ulaşmasını engeller.
Ayrıca ozon iyi bir dezenfektandır.

Şekil 11.15: Ozonun rezonans yapısı

Şekil 11.16: SO3, NO3–, CO32– rezonans yapıları
Benzen, C6H6 kapalı yapıya sahip organik bir moleküldür. 3 tane C–C ve 3 tane de
C=C bağları bulunur. Başka moleküllerde yapılan ölçümlerde C–C bağının uzunluğu 150 pm
(pikometre), C=C bağlarının uzunluğu ise 134 pm olduğu tespit edilmiştir. Ancak benzen
molekülünde yapılan ölçümlerde bütün bağların (hem C–C hem de C=C) uzunluğunun 139
pm olduğu bulunmuştur.
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Şekil 11.17: Benzenin çeşitli gösteriliş şekilleri
Bu durum rezonans ile açıklanır. Yani benzen gibi moleküllerde sürekli bir titreşim
vardır ve CC bağları ile C=C bağları sürekli yer değiştirirler. Bu yüzden CC ve C=C
bağlarının ayrı ayrı uzunluğu ölçülemez, ölçülen değer her iki bağın karışımına (ortalamasına)
karşılık gelen bir değerdir.

Rezonans, toplam enerjiyi azaltarak molekülün daha kararlı hale gelmesini sağlar.

11.2.2.4. Bağ derecesi
Bir kovalent bağın tekli (bağ derecesi = 1), ikili (bağ derecesi = 2) veya üçlü (bağ
derecesi = 3) olduğunu gösterir. Elektronları, kovalent bağlarda atomları bir arada tutan
"tutkal" olarak düşünelim. Bağ derecesinin yüksekliği, atomlar arasında daha çok elektronun
(daha çok tutkalın) bulunduğunu ve böylece atomların daha sıkıca bir arada tutulduğunu
gösterir.
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11.2.2.5. Bağ Uzunluğu
Kovalent bağı oluşturan atomların merkezleri arasındaki uzaklıktır. Beklendiği gibi,
ikili bağ tekli bağdan, üçlü bağ ise her ikisinden daha kısadır. Örneğin, N2 deki üçlü bağın
uzunluğu (N≡N) 109,8 pm (pm: pikometre, 1 pm: 10−12 m) olmasına karşın hidrazindeki,
H2NNH2 tekli bağın uzunluğu 147 pm dir. Düz zincirli bir hidrokarbonda CC bağının
uzunluğu 154 pm, ikili (C=C) bağın uzunluğu 133, üçlü bağın (C≡C) uzunluğu 120 pm'dir.

Bazı ortalama bağ uzunlukları Tablo 11.1’de verilmiştir
Tablo 11.1. Bazı kovalent bağların ortalama uzunlukları
Bağ

Bağ

H−H
C−C

Bağ uzunluğu
(Å)
74
154

H−C
H−O

Bağ uzunluğu
(Å)
109
96

C=C

134

H−N

101

C≡C

120

H−F

92

O−O

148

H−Cl

127

O=O

121

H−Br

141

N−N

145

H−I

161

N=N

127

C−N

147

N≡N

110

C−O

143

F−F

143

C−S

182

Cl−Cl

199

C−F

135

Br−Br

228

C−Cl

177

I−I

266

C−Br

194

C−I

214

11.2.2.6. Bağ Enerjisi (Bağ Entalpisi)
Bir bağın oluşumu esnasında ortaya çıkan enerjidir. Birimi kJ/mol’dür. Kimyasal
bağların oluşumu enerji veren tepkimelerdir. Yani uygun iki element bağ oluşturmak üzere
birbirlerine iyice yaklaştıklarında enerji açığa çıkarak bağ oluşur. Bağı koparmak için bağ

223

oluşumu esnasında açığa çıkan enerji kadar enerji harcamak gerekir. Bağ enerjisi ∆H sembolü
ile gösterilir.
Bağ enerjisi hesaplanırken elementlerin gaz fazında birbirleri ile tepkimeye girdikleri
varsayılır:
Li(g) + F(g)

LiF(k) + 617 kJ/mol

1 mol LiF’un oluşumu esnasında 617 kJ enerji açığa çıkmıştır. Bu bağı
parçalamak/koparmak için, bir başka deyişle tepkime yönünü sola çevirmek için mol başına
en az 617 kJ enerji harcamak gerekir. İyonik bağlarda sadece elektron alış verişi kullanılarak
bağ enerjisi hesaplanamaz. İyonik bileşikler örgü yapısında olduğu için örgü enerjisi, katı
halden gaz faza geçmesi için harcanması gereken enerji gibi enerjilerin de hesaba katılması
gerekir.
Metanda (CH4) 4 tane CH bağı vardır: Metanı tamamen parçalayıp atomlarına
ayrıştırmak için 1645 kJ/mol enerji harcamak gerekir. Buna göre her bir CH bağının enerjisi
1645 / 4 = 411.25 kJ bulunur.
Oksijenin bağ enerjisi 495 kJ/mol’dür:
O2(g)

2O(g)

∆Ho = 495 kJ

Buradaki reaksiyon enerjisi oksijen molekülünün bağ entalpisine eşittir.
Tekli, ikili ve üçlü kovalent bağlarda bağ enerjisi bu sırada artar. Örneğin CC, C=C
ve C≡C bağlarının enerjisi aşağıda verilmiştir:
CC: 348 kJ/mol
C=C: 614 kJ/mol
C≡C: 839 kJ/mol
Bir molekülün atomlarına ayrılması (atomizasyon) entalpisi, diatomik (iki atomlu)
molekül ve tek gaz atomlarının aşağıdaki tabloda verilen ΔH°f değerlerinden hesaplanır.
Tablo 11.2. Bazı kovalent bağların bağ enerjileri (kJ/mol)

H−H

Bağ
enerjisi
436

H−C

Bağ
enerjisi
413

N−O

Bağ
enerjisi
201

C−C

348

H−O

463

N−F

272

C=C

614

H−N

391

N−Cl

200

C≡C

839

H−F

567

N−Br

243

O−O

146

H−Cl

431

I−Cl

208

O=O

495

H−Br

366

I−Br

175

Bağ

Bağ

Bağ
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N−N

163

H−I

299

Cl−F

253

N=N

418

C−N

293

S=O

523

N≡N

941

C−O

358

C=O

799

F−F

155

C−S

259

S=S

418

Cl−Cl

242

C−F

485

C=N

615

Br−Br

193

C−Cl

328

C≡N

891

I−I

151

C−Br

276

N≡O

631

C−I

240

Örnek: Suyun oluşumu ekzotermik bir tepkimedir. Aşağıdaki tepkime ve bağ
enerjilerini gözönüne alarak suyun oluşum enerjisini hesaplayalım.
2H2(g) + O2(g)

2H2O(g)

(H−H: 436 kJ/mol, O=O: 495 kJ/mol, O−H: 463 kJ/mol)
Çözüm: ΔH = ΣΔHürünler – ΣΔHgirenler eşitliğinden (Bkz. Bölüm 7: Termokimya)
gerekli katsayılar kullanılarak işlem yapıldığında ΔH = [2(2×463)] – [(436×2) + 495] = 485
bulunur. Bu değer 2 mol H2O içindir. 1 mol H2O için: 485 : 2 = 242.5 kJ/mol bulunur.
Tepkime ekzotermik olduğundan işareti eksi olmalıdır: ΔHH2O = 242.5 kJ/mol
İyonik bağlar enerjisi en yüksek bağlardır. Metal ve ametal atomları arasında elektron
alışverişi sonucunda artı ve eksi yüklü iyonlar oluşur (katyon ve anyon). Artı ve eksi yüklü
iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti meydana gelir ve bu kuvvet artı ve eksi yüklü
elementleri belirli mesafede ve bir arada tutar. Bu kuvvet iyonik bağın kuvvetini artırır.
Kovalent bağlarda polarlık bağ enerjisini artırır. Örneğin NN bağının enerjisi 163
kJ/mol iken, NH bağının enerjisi elektronegatiflik farkından dolayı oluşan polar yapı
nedeniyle 391 kJ/mol’e yükselir. HF, HCl, HBr ve HI bağlarının enerjilerindeki değişim de
aynı şekilde açıklanır: 567, 431, 366 ve 299 kJ/mol. Bağın polarlığının azalmasıyla birlikte
enerjisi de azalmaktadır. Ayrıca kovalent bağlarda ikili bağın enerjisi tekli bağdan, üçlü bağın
enerjisi ise ikili bağdan daha yüksektir. Tablo 4.3’teki C−C, C=C ve C≡C bağlarının
enerjilerindeki değişim incelendiğinde bu durum görülebilir: 348, 614 ve 839 kJ/mol.

11.2.3. Metalik Bağ
Periyodik tablonun solunda ve orta kısmında bulunan metalleri elementel halde bir
arada tutan bağ türüne (ya da kuvvete) metalik bağ denir. Metalik bağlar aynı cins atomları bir
arada tutan kuvvetli bağlardır. Erime noktası −33°C olan ve oda sıcaklığında sıvı olan cıvanın
dışındaki tüm metaller katıdır (Sezyum, fransiyum ve galyumun erime noktaları oda
sıcaklığına çok yakındır. Bu metallerin erime noktaları sırasıyla 28, 27 ve 30°C’dir). Bu
farklılıkların nedeni metalik bağların kuvvetlerinin farklı olmasıdır.
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Metalik bağların oluşumu şöyle açıklanır: Metallerin son katmanlarında elektron
eksikliği vardır. Özellikle B grubu elementlerinde d orbitallerinde büyük boşluklar vardır. B
grubu metalleri bağ elektronlarının tamamını kullanmaz. Örnek olarak demir (26Fe)
elementinin elektron yapısını inceleyelim:
Fe’nin elektron dizilişi şöyledir: [Ar] 3d64s2
Fe atomunun d orbitallerinde 6 elektron bulunur, 10 elektron kapasitesi bulunan dorbitallerinde 4 elektronluk boşluk vardır. Bağ elektronları, bağ yapımında kullanılmadığı ve
çekirdek tarafından zayıf bir kuvvetle çekildiği için serbest olarak hareket ederler. Bunlara
delokalize elektronlar (elektron denizi, elektron bulutu) denir ve bu elektronlar serbest
hareket ettikleri için bulundukları bölgede bir eksi yük yoğunluğuna neden olurlar. Buna
karşıt olarak belli bölgelerde de elektron eksikliği, bir başka deyişle eksi yük yoğunluğunu
dengeleyecek artı yüklü bölge oluşur. Elektrostatik çekim kuvveti nedeniyle oluşan artı ve
eksi kutuplar birbirlerini çekerler ve bunun sonucunda oluşan kuvvet metal atomlarını bir
arada tutar (Şekil 11.18).

Şekil 11.18. Metalik bağın şematik olarak gösterilişi
Değerlik elektron sayısı ne kadar çok ise bağ, o derece kuvvetli olur. Örneğin, sodyum
atomunun bağ elektronu sayısı 1 olduğu için sodyum elementindeki metalik bağ 1 elektron
tarafından oluşturulur. Sodyumun hemen sağındaki magnezyumda ise 2 bağ elektronu vardır
ve bu yüzden magnezyumdaki metalik bağ sodyumdakinden daha güçlüdür. Bunun
sonucunda magnezyumun erime ve kaynama noktaları (650°C, 1091°C) sodyuma (98°C,
883°C) göre daha yüksektir. Bağ elektronu sayısı magnezyumdan daha fazla olan demirin
erime ve kaynama noktaları sırasıyla 1538°C ve 2862°C’dir.
Metaller su ya da organik çözücülerde çözünmez, çözünme ancak metalin tepkimeye
girmesi sonucunda gerçekleşir ki bu durumda metalik özellik ortadan kalkar.

11.2.4. Koordinasyon Bağları (Koordinasyon Kovalent Bağlar)
Koordinasyon bağları ya da koordinasyon kovalent bağlar, yapı olarak kovalent
bağlara benzer ancak oluşma bakımından kovalent bağdan farklıdır. Koordinasyon bağında
bağı oluşturan her iki elektron da elektronca zengin atom ya da atom grubu tarafından
sağlanır. Bağı oluşturan atomlardan pozitif yüklü olanı ya da elektronca daha fakir olan
elementin elektronları bağ oluşumuna katılmaz, elektronları kendine doğru çeker. Bağ için
gerekli elektron çiftini veren atom ya da atom gruplarına verici veya donör; bağ elektronuna
katkıda bulunmayan, bağ elektronlarını kendine doğru çeken (veya bağ elektronlarının
yönlendiği) atoma ise merkez atom denir.
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Elektronca zengin atom ya da atom grupları genellikle ametallerden oluşur. Bunlar
çeşitli moleküller olabileceği gibi, iyonlar ve hatta atomlar da olabilir. Örneğin, Cl −, OH−,
CH3COO− gibi iyonlar, NH3, H2O gibi moleküller elektron verici iyon ve moleküllerdir.
Örneğin NH3’taki azot atomunda bağ yapmamıi bir elektron çifti bulunur. H+ iyonunda ise bir
çift elektron alabilecek boş orbital vardır. Bu iki atom arasında koordine kovalent bağ
oluşarak aşağıda gösterildiği gibi NH4+ iyonu (katyonu) meydana gelir. Bu katyonda 4 adet
NH bağı bulunur ve hepsi aynı karakterdedir.

BF3 ile NH3 arasındaki tepkime sonucunda da bir koordinayon kovalent bağı oluşur:

[Zn(OH)4]2−, [Cu(NH3)4]2+, [CoCl4]2−, [Fe(H2O)6]Cl3. Koordinasyon bağı içeren
iyonlar genellikle köşeli parantez içinde gösterilir. Ayrıca koordinasyon bağı genellikle verici
atomdan alıcı atoma doğru yönlenmiş ok ile gösterilir (Bkz. Şekil 11.19).

H2

..
O

:OH2

3+

..OH

Fe

..OH2

H2O..

:OH2

NH3

2

H3 N

Cu

2+

NH3

NH3

Şekil 11.19: [Fe(H2O)6]3+ ve [Cu(NH3)4]2+ kompleks iyonlarının yapıları
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Koordinasyon bağı ile oluşan bileşiklere kompleks bileşik ya da koordinasyon
bileşiği denir. Kompleks bileşikler fiziksel özellikleri bakımından iyonik bileşiklere benzerler.
Bu tür bileşiklere aynı zamanda Lewis bileşiği de denir (Bkz. Bölüm 7, Asitler ve Bazlar).
Bazı bileşiklerde birden fazla bağ türü bulunabilir. Örneğin NH4Cl bileşiğinde azot
ile hidrojen atomları arasında kovalent bağ, NH4+ katyonu ile Cl− anyonu arasında iyonik bağ
vardır. [Fe(H2O)6]Cl3 bileşiğinde 3 farklı bağ türü vardır: Fe3+ ile H2O molekülü arasında
koordinasyon bağı, H2O molekülünde H ile O arasında polar kovalent bağ, [Fe(H2O)6]3+
kompleks iyonu ile Cl− iyonları arasında ise iyonik bağ vardır.

Uygulamalar

1.

Su olmasaydı yaşantımız nasıl olurdu? Düşününüz.

2.

Gilbert Newton Lewis (1875-1946) hakkında bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları

1.
2.
3.

Su molekülünün geometrik yapısı nasıldır? Neden?
Lewis için hangi katmandaki elektronlar önemlidir?
Metalik bağlar ile metallerin sertlikleri arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kimyasal bağ çeşitleri anlatıldı. Kimyasal bağın detayına inerek Lewis yapısını
inceledik. Güçlü bağlardan olan kovalent bağ ve iyonik bağı örneklerle açıkladık. Kimyasal
maddelerin Lewis Yapısının yazılması, bağ derecesi, bağ enerjisi kavramları anlatıldı ve ve
rezonans yapısının yazılmasını inceledik.
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12. BÖLÜM:
KİMYASAL BAĞ II: BAĞ KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. Bölümde Lewis bağ kuramını görmüştük. Bu bölümde ise, bir bağ kuramında
olması gereken özellikleri inceleyeceğiz. Orbitallerin örtüşmesini örneklerle açıklayacağız.
Değerlik Bağ Kuramı ile Molekül Orbital Kuramını açıklamaya çalışacak; bağ yapan orbital,
anti-bağ orbital gibi kavramları inceleyeceğiz. Metallerde bağ oluşumunu açıklayıp,
koordinasyon kovalent bağı kısaca açıklayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kathleen Lonsdale ve Gilbert Newton Lewis kimdir? Bu iki şahsiyetin kimya
tarihinde önemi nedir? Araştırınız.
2. Metallerde bağ oluşumunu hakkında araştırma yapınız. Metallerin iletken
özellikleri nereden kaynaklanır?

233

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Bir Bağ Kuramı
Olmalıdır?

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Nasıl İki hidrojen Atomunun İki hidrojen Atomunun
etkileşme enerjisi hakkında etkileşme enerjisi grafiği
bilgi verilir.
incelenir.

Atom
Orbitallerinin Temel hal ile uyarılmış hal
Melezleşmesi
ilişkilendirilerek açıklanır.
Melez orbitallerinin tanımı
yapılır.
Molekül Orbital Kuramı
Bağ yapan ve bağa karşı
molekül
orbital
tanımı
açıklanır.
Molekül Orbital Diyagramı
Bazı basit moleküllerin MO
diyagramları nasıl oluştuğu
açıklanır.
Metallerde Bağ Oluşumu
Metaller elektron veren
oldukları için metallerde bağ
oluşumu elektron denizi
modeliyle açıklanır.

Farklı ve aynı orbitaller
arasındaki
örtüşme
örneklerle açıklanır.
Ba yapan ve bağa karşı
molekül orbital oluşumu
açıklanır.
Örnekler üzerinde bazı basit
moleküllerin
MO
diyagramları incelenir.
Metalik bağların özellikleri
açıklanır.

234

Anahtar Kavramlar

 Bağ derecesi
 Bağ yapan molekül orbitali
 Bağa karşı (anti-bağ) molekül orbitali
 Bağ kuramı
 Değerlik bağ yöntemi
 Delokalize molekül orbitali
 Pi bağı
 Sigma bağı
 Metalik Bağ
 Koordinasyon Kovalent Bağ
 Kompleks Bileşik
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Giriş
Daha önce bahsettiğimiz Lewis kuramı kimyasal bağı incelememizi sağlasa da bazı
eksiklikleri vardır. Örneğin metallerin elektriği nasıl ilettiklerini Lewis bağ kuramıyla
açıklayamayız.
Kimyasal bağı daha iyi açıklayabilmek için ortaya çıkan iki kuram daha vardır.
Bunlardan biri s, p ve d atom orbitallerini ve bu orbitallerin bir karışımı olan melez orbitalleri
temel alan Değerlik Bağ Kuramıdır. Diğer kuram ise, moleküllerin de tıpkı atomlar gibi
orbital dizilimine sahip olduğunu ve moleküldeki elektronların molekül orbitali denilen bu
yeni yerleştiğini kabul eden Molekül Orbital Kuramı (Teorisi) dir.

12.1. KİMYASAL BAĞLANMA TEORİLERİ
İyonik bileşiklerdeki bağlanma zıt kutupların elektrostatik olarak birbirlerini çekmeleri
esasına dayanır ve iyonik bileşikler bir örgü sistemi içerisinde birbirlerini üç boyutlu olarak
çekmek suretiyle bir arada bulunurlar. Bu yüzden iyonik bağın oluşumu kovalent bağa göre
nispeten daha basit ve anlaşılması kolaydır. İyonik bileşikler için paketlenme durumları ve
paketlenebilirlik özellikleri söz konusudur. Ancak kovalent bağlanmanın anlaşılması o kadar
kolay değildir. Kovalent bileşiklerde bağların yönlenme özellikleri vardır ve bu özelliklerine
bağlı olarak kovalent bileşiklerin belirli geometrik şekilleri ortaya çıkar. Bu yüzden, bu
olguyu açıklayabilmek için kovalent bağlanma ile ilgili olarak çeşitli teoriler geliştirilmiştir.
Bu teorilerin hiç biri tek başına, kovalent bağların moleküllerin belirli şekiller almasını
sağlayan bütün özelliklerini açıklamak için yeterli değildir. Her yaklaşımın güçlü ve zayıf
yönleri vardır. Bu yaklaşımlar moleküllerin geometrilerini tahmin etmekte faydalı ve pek çok
molekülde çok iyi sonuçlar vermelerine rağmen, elektron çiftlerinin paylaşımı dışında bu
teorilere uymayan moleküllerin durumlarını açıklayamamaktadırlar. Bu teorilerin
yetersizliklerinden dolayı, kovalent bağların oluşumunu ve moleküllerin elektronik yapılarını
daha iyi açıklayabilmek için 2 kapsamlı teori daha öne sürülmüştür: Bunlar, Değerlik (Valens)
Bağ Teorisi ve Molekül Orbital Teorisi’dir.
12.1.1. Değerlik Bağı Teorisi (DBT, Valens Bağ Teorisi)
Bu teori, iki atom arasındaki kovalent bağın, zıt spinli iki elektronun birbiriyle örtüşen
iki atomik orbital tarafından paylaşılmasıyla oluştuğunu kabul eder. Bilindiği gibi orbitallerde
2 adet elektron varsa, bunlar birbirlerine zıt spin hareketi yaparlar. Orbitallerin kendilerine
özgü şekilleri olduğunu da biliyoruz (Bkz. Bölüm 2). Dolayısıyla iki atomun orbitalleri
birbirlerine bağ yapacak kadar yaklaştıklarında orbitallerin örtüşmesi gerçekleşir. Örtüşmenin
gerçekleşmesi için, orbitallerin uygun bir şekilde birbirlerine yaklaşması ve orbitallerdeki
elektronların spin hareketlerinin -aynı yönde spin hareketi yapan elektronlar birbirlerini
iteceğinden- birbirlerine zıt olması gerekir. Değerlik Bağ Teorisinde melezleşme
(hibritleşme) kavramı önemli bir yer tutar: Şöyle ki, bağ yapan atomun değerlik elektronları
enerji düzeylerini değiştirerek yeniden düzenlenir ve yeni orbitaler oluşur. Bu olaya
melezleşme (hibritleşme), oluşan yeni orbitallere de melez (hibrit) orbitaller denir. Pek çok
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melezleşme olmasına rağmen en çok rastlanan melez orbitaller sp sp2 ve sp3’tür. sp, bir s ve
bir p orbitalinin, sp2, bir s orbitali ile 2 adet p orbitalinin, sp3 ise bir s ile 3 adet p orbitalinin
örtüşmesi ya d agirişim yapması (enerji düzeylerinin aynı olması) sonucu oluşur:

H2 molekülünün Değerlik Bağ Teorisine göre oluşumu şöyle açıklanır: H2 molekülü,
1s orbitallerinde birer elektron bulunan iki hidrojen atomundan (HA ve HB) oluşmuştur. H‒H
bağı 1s orbitallerinin üst üste gelmesiyle/örtüşmesiyle meydana gelir:

1s (HA)

1s (HB)

HA‒HB (H2)

s orbitalleri küresel yapıda olup tüm eksenleri eşit şekilde işgal etmektedir. Bu yüzden
iki s orbitalinin birleşmesiyle bağ oluşması sonucunda eksenler üzerinde elektron yoğunluğu
artacaktır. Eksenler boyunca elektron yoğunluğunu artıran bağlara σ (sigma) bağları denir.
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Değerlik Bağ Teorisine göre HF’nin oluşumu: Bilindiği gibi hidrojenin 1s orbitali ve
florun 2p orbitalindeki elektronlar bağ elektronlarıdır. Dolayısıyla Değerlik Bağ Teorisine
göre bu iki orbitalin örtüşmesi gerekmektedir:

1s (H)

2pz (F)

HF

Florun 2p orbitallerinde toplam 5 elektron bulunur: 1s22s22p5.

Hidrojenin tek elektronunun bulunduğu 1s orbitali ile florun 2pz orbitali (tek elektron
bulunan orbital) elektronlar ters spinli olacak şekilde üst üste gelirler. Bu elektronlar hidrojen
ve flor atomu tarafından ortaklaşa kullanılırlar. s ve pz orbitalleri z-ekseni boyunca yönlenmiş
olduklarından bu iki orbitalin örtüşmesi ile oluşan bağ da -tıpkı H2 molekülünde oluşan bağ
gibi- σ bağıdır.
Değerlik Bağ Teorisine göre Cl2 molekülünün oluşumu: Klor atomunda elektron
konfigürasyonu 3s23p5 ile tamamlanmaktadır:

İki klor atomu (ClA ve ClB) birbirlerine bağ yapacak kadar yaklaştıklarında, bağ
yapabilmeleri için her ikisinin de tek elektron bulunan 3pz orbitallerinin, elektronlar birbirleri
ile ters spinli olacak şekilde, örtüşmesi gerekir:

3pz (ClA)

3pz (ClB)

Cl‒Cl

pz orbitalleri z-ekseni boyunca yönlenmiş olduklarından ve uç uca örtüştüklerinden
dolayı Cl‒Cl bağı bir σ bağıdır (Şekil 12.1).
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Şekil 12.1. Cl2 molekülünde s ve p-orbitallerinin örtüşmesi
1931 yılında Pauling tarafından önerilen Değerlik Bağ Teorisinin temelleri 1927‘de
Heitler ve London tarafından hidrojen molekülüne kuantum mekaniğinin uygulanmasıyla
atılmıştır. Bu teoriye J. C. Slater tarafından da katkıda bulunulmuştur. Günümüzde sıkça
kullanılan özellikle küçük moleküllerdeki bağlanmayı başarı ile açıklayan bir teoridir.
Değerlik Bağ Teorisi, aynı cinsten veya farklı cinsten atom birbirine yaklaştığında,
birbirleriyle örtüşen orbitallerin bir araya geldiğini ve örtüşmenin olduğu bölgede yüksek
elektron yoğunluğu meydana geldiğini kabul eder. Diğer elektronlar, yani içte kalan
elektronlar ve bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftleri kendi orbitallerinde kalırlar.
Atomik orbitallerin örtüşmesinden bir enerji açığa çıkar. Farklı bağların farklı
enerjileri olduğuna göre bu durumu Değerlik Bağ Teorisi ile açıklamak mümkündür. Ancak
bu teori bağ açılarını açıklama konusunda yetersizdir.

12.1.2. Molekül Orbital Teorisi
Molekül Orbital Teorisi (MOT) tıpkı atomlar gibi moleküllerin de orbitallere sahip
olduğunu ve moleküldeki tüm elektronların bu orbitallerde bulunduklarını kabul eder. Bu
yaklaşıma göre, iki atom çekirdeği bağ oluşturmak üzere belirli bir denge mesafesine
geldiklerinde, atomik orbitallerin (AO) yapısı bozulur, molekül orbitalleri (MO) oluşur ve
elektronlar molekül orbitallerine yerleşirler. MO’deki toplam elektron sayısı MO’yu oluşturan
iki AO’deki toplam elektron sayısına eşittir. σ, π ve δ gibi sembollerle gösterilen moleküler
orbitallere elektronların yerleştirilmesinde, atomik orbitallerde olduğu gibi Pauli ve Hund
kuralları geçerlidir.
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1- Elektronlar önce en düşük enerjili MO’lere yerleşir.
2- Bir MO’deki maksimum elektron sayısı 2’dir ve bu elektronlar birbirlerine zıt
spinlidirler.
3- Eşenerjili MO’ler varsa elektronlar bu orbitallere önce teker teker yerleştirilir, bu
işlemden sonra elektronlar zıt spinli olarak eşleştirilir.
Bağ oluşumu esnasında atomik orbitaller birbirleri ile mümkün olduğu kadar yakın bir
mesafeye gelirler. Eğer simetrileri uygun atomik orbitaller varsa bunlar örtüşerek bağ (bağ
orbitallerini) oluştururlar, simetrileri birbirlerine zıt ise anti-bağ orbitallerini oluştururlar, bu
durum düğüm şeklinde de ifade edilir. Atomik orbitallerin üst üste gelerek örtüşmesine
(girişim yapmasına) “Atomik Orbitallerin Lineer Kombinasyonu” (Linear Combination of
Atomic Orbitals” denir ve kısaca AOLK veya LCAO ile gösterilir. Atomik orbitallerin üst
üste gelerek girişim yapması ve MO’lerini oluşturması bir tür hibritleşme olarak ta kabul
edilebilir. Bağ orbitali oluştuğunda aynı zamanda anti-bağ orbitalleri de oluşur (Şekil 12.2).
Bağ orbitallerinin enerjisi atomik orbitallere göre daha düşüktür. Anti-bağ orbitallerinin
enerjisi bağ orbitallerine ve atomik orbitallere göre daha yüksektir. Moleküle ait elektronlar
MO’lere yerleştirilirken önce bağ orbitallerinden başlanır. Artan elektronlar anti-bağ
orbitallerine yerleştirilir.

Şekil 12.2. Tek elektronlu atomun molekül orbital diyagramının oluşumu
Bağ orbitalleri elektron yoğunluğunun yüksek olduğu orbitallerdir. Örneğin aynı
simetrideki 2 s-orbitalinin girişim yaparak bağ oluşturması şematik olarak şöyle gösterilir:
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Şekil 12.3. İki hidrojen atmonun 1s orbitallerinin MOT’e göre bağ oluşturması
Farklı simetrilerde oldukları için bağ oluşturmayan iki tane s-orbitalinin bağa karşı
orbital (düğüm) oluşturması Şekil 12.4’te gösterilmiştir.

Şekil 12.4. MOT’ta bağa karşı orbitalin oluşumu

Şekil 12.5. MOT’a göre iki s orbitali arasındaki bağlanma ve anti-bağ oluşumu bu
(farklı renkte gösterilen s orbitalleri spinlerinin zıt olduğunu ifade eder ve bu orbitaller antibağ MO’lerini oluşturur)
Molekül orbitallerinde 3 tür orbital vardır: bağ oluşumuna katılan orbitaller (bağ
orbitalleri), bağa karşı (anti-bağ) orbitaller ve bağ yapmayan orbitaller. Bağ orbitallerinde ne
kadar çok elektron bulunursa bağ o kadar kuvvetli, molekül o kadar kararlı olur. Anti-bağ
orbitallerinde elektron bulunması, bağı zayıflatır ve dolayısıyla molekülün kararlılığını azaltır.
Bağ oluşturmayan orbitaller (non-bonding) heterodi- (farklı cins iki atomlu) ve
heteropoliatomik (farklı cins çok atomlu) moleküllerde görülebilir, eğer atomlardan birindeki
orbitalin diğer atomda karşılığı yoksa bu tür orbitaller MO’lerinde bağ oluşturmayan orbitaller
olarak yer alır (Bkz. OH‒ iyonunun MO diyagramı, Şekil 12.6). Bağ oluşturmayan orbitaller
atomik orbitallerle aynı enerji seviyesine sahip MO’ler olup bağ oluşumuna olumlu ya da
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olumsuz bir etkide bulunmazlar, dolayısıyla molekülün kararlılığı üzerinde de etkili
değildirler.

Şekil 12.6. H2 ve He2 (teorik) moleküllerinin MO diyagramları
Şekil 12.6’da H2 molekülünde (solda) antibağ orbitallerinde hiç elektron yoktur. Bu
yüzden H2 molekülü kararlıdır, He2 molekülünde (sağda) anti-bağ orbitali tamamen dolu
olduğu için bu molekül kararsızdır ve oluşamaz.
Molekül orbitallerinde bağın kararlılığını göstermek için bağ derecesi kavramı
kullanılır. Bağ derecesi aşağıdaki eşitlikten hesaplanır:
Bağ Derecesi = ½ (Bağ elektronları sayısı – Antibağ elektronları sayısı)
BD = ½ (Nb – Na)
Nb: Bağ orbitallerindeki elektronların sayısı
Na: Antibağ orbitallerindeki elektronların sayısı
H2 molekülünde bağ derecesi : ½ (2 – 0) = 1
He2 molekülünde bağ derecesi : ½ (2 – 2) = 0
Bağ derecesinin sıfır (0) olması o bileşiğin kararsız olduğunu, dolayısıyla bileşiğin
oluşmayacağını gösterir.
Periyodik sistemin ikinci sırasında bulunan homodiatomik (aynı cins iki atomlu)
moleküllerin MO’lerin genel gösteriliş Şekil 12.7’da; O2, N2 ve Ne2 moleküllerinin MO
diyagramları Şekil 12.8, 12.9 ve 12.10’da gösterilmiştir.
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Şekil 12.7. Periyodik sistem 2. sıra homodiatomik (aynı cins iki atomlu) moleküller
için genel MO diyagramı

Şekil 12.8. O2 molekülünün MO diyagramı (BD = 2)
Oksijenin Paramanyetik Özelliği: MOT’un en başarılı olduğu açıklamalardan biri
dioksijenin (O2) paramanyetik özelliğidir. Yapılan deneysel çalışmalar dioksijenin
paramanyetik özelliğe sahip olduğunu göstermiştir. Manyetik bir alandan geçirildiğinde
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sapma göstermiştir. Bu durum MOT tarafından başarılı bir şekilde açıklanmıştır. Eşenerjili πx*
ve πy* anti-bağ orbitallerinde (Hund kuralına göre) eşleşmemiş birer elektron bulunmaktadır,
bu yüzden dioksijen molekülü paramanyetiktir (Şekil 12.8).
MO teorisinde MO’lerdeki elektronların dizilişleri basitçe aşağıdaki şekilde de
gösterilebilir. Örneğin dioksijen molekülü için elektron konfigürasyonu aşağıda gösterilmiştir:
O2 = KK σ22s σ*22s σ22p π42p π*22p
(KK: K-kabuğu/katmanı, 1s orbitallerinin bulunduğu katman)

N2 = KK σ22s σ*22s σ22p π42p
Şekil 12.9. N2 molekülünün MO diyagramı (BD = 3)
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Ne2 = KK σ22s σ*22s σ22p π42p π*42p σ*22p
Şekil 12.10. N2 molekülünün MO diyagramı (BD = 0, molekül kararsızdır, yani
oluşmaz)
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Uygulamalar

1.

Hibritleşme hakkında bir araştırma yapınız.

2.

Molekül orbital kuramı hakkında bir araştırma yapınız.

3.

MOT ile VBT’yi karşılaştırınız
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Uygulama Soruları
1. Her orbitaller arasında hibritleşme meydana gelir mi? Açıklayınız.
2. Her atom molekül orbitaline sahip midir? Açıklayınız.
3. Metalik Bağ ve Koordinasyon Kovalent Bağ kavramlarını açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bağ oluşumunu açıklayan çeşitli kuramlar yardımıyla (Lewis kuramı, pauli ilkesi,
hund kuralı) bağ kuramını inceledik. Melezleşme yarı dolu orbitallerin örtüşmesi sonucu
ortaya çıkan tanımdır. Melezleşme kavramını sp, sp2, sp3 orbitalleri arasında gösterdik. Farklı
bileşiklerin melezleşme yapılarını inceledik. Molekül orbital kuramı için, karşıt bağlayıcı ve
bağlayıcı orbitallerin oluşumunu inceledik. Hidrojenin molekül orbital oluşumunu gösterdik.
Delokalize elektronlar yardımıyla, benzenin ve delokalize molekül orbitali içeren bazı
moleküllerin yapısını inceledik. Metallerde bağ oluşumunu band kuramı ve elektron denizi
modeli yöntemiyle açıkladık.
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13. BÖLÜM:
MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde moleküller arası kuvvetleri inceleyeceğiz. Maddenin katı ve sıvı
özelliklerine has bazı nicelikleri örneklerle birlikte açıklayacağız.
Van der Waals kuvvetlerini tanımlayıp sınıflandıracağız ve bu kuvvetlerin maddelerin
fiziksel özelliklerini nasıl etkilediğini öğreneceğiz. Ayrıca hidrojen bağının kendine özgü
özellikleri ile karbonun allotropu olan iki yapıyı, elmas ve grafiti inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yüzey gerilimi nedir?
2. Viskozite nedir?
3. Van ders Waals kuvvetleri kaç alt başlık altında toplanır? Açıklayınız.
4. Su molekülünde hidrojen bağının sebep olduğu özellikleri açıklayınız?
5. Karbonun allotroplarından olan elmas ve grafit arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Moleküller Arası Kuvvetler Maddenin sıvı fazına ait, Yüzey gerilimi ve viskozite
ve Sıvıların Bazı Özellikleri yüzet gerilimi, viskozite kavramları
örneklerle
kavramlarının tanımı yapılır. açıklanır.
Sıvıların Buharlaşması

Sıvılara ait özelliklerden,
buhar basıncı, kaynama,
kaynama noktası, kaynama
sıcaklığı,
kavramlarının
tanımı yapılır.
Maddenin katı fazına ait
özelliklerden erime, erime
noktası,
erime
ısısı,
süblimleşme kavramlarının
tanımı yapılır.
Dipol ve indüklenmiş dipol
kavramı açıklanır. Polar ve
apolar yapılarla ilişkisi
belirtilir.
Hidrojen ile hidrojen bağını
oluşturan ametaller hakkında
bilgi verilir.

Katıların Bazı Özellikleri

Van der Waals Bağları

Hidrojen Bağı

Buhar basıncı, kaynama,
kaynama noktası, kaynama
sıcaklığı
kavramları
örneklerle açıklanır.
Erime, erime noktası, erime
ısısı,
süblimleşme
kavramları
örneklerle
açıklanır.
Van der Waals bağları
örneklerle açıklanır.

Hidrojen bağı
açıklanır.

örneklerle
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Anahtar Kavramlar
 Adhezyon kuvveti
 Kohezyon kuvveti
 Buharlaşma
 Buhar basıncı
 Yüzey gerilimi
 Kaynama
 Kaynama noktası
 Erime
 Erime noktası
 Erime ısısı
 Süblimleşme
 Vander waals kuvvetleri
 Dipol
 Hidrojen bağı
 Elmas
 Grafit
 London kuvvetleri
 Dipol-dipol etkileşimleri
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Giriş
Maddenin gaz fazını incelerken moleküller arası etkileşimleri ihmal etmiştik.
Maddenin diğer hallerinde yani, katı ve sıvı fazında ise bu etkileşimler ihmal edilemez. Bu
bölümde katı ve sıvılar için moleküller arası etkileşimleri ve o fazlara ait bazı kavramları
inceleyeceğiz.

13.1. Moleküller Arası Kuvvetler
Sıvı ve katılardaki molekülleri bir arada tutan kuvvetlere Moleküller Arası Kuvvetler
denir. Bu kuvvetler maddelerin fiziksel hali, erime noktası ve kaynama noktası gibi fiziksel
özelliklerini etkiler. Sıvı ve katılardaki moleküller arasında 3 çeşit çekim kuvveti vardır:
Dipo-Dipol Kuvvetleri
Van der Waals Kuvvetleri
Hidrojen Bağı

13.1.1. Dipol-Dipol Kuvvetleri
Kovalent bağlı polar moleküller arasında görülür. Bir kutbu pozitif diğer kutbu negatif
olan yapılara dipol denir. Polar moleküller bir dipol olarak düşünülebilir. İki polar molekül
birbirine yaklaştığı zaman zıt yüklü kutuplar arasında bir çekim kuvveti oluşur ve bu kuvvete
dipol-dipol kuvveti denir. HCl, ICl, H2O, NO, CO polar bileşiklerdir.
Dipol: artı ve eksi yükleri birbirinden farklı bölgelerde yoğunlaşmış (kutuplaşmış)
molekül. (İng. Dipole. Pole (pol): kutup, dipol: iki kutup

CO ve NO moleküllerindeki dipol-dipol etkileşimi aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

Gaz halde bulunan ve dipol-dipol etkileşimi olan moleküllerin erime ve kaynama noktaları,
dipol-dipol etkileşimi olmayan moleküllere göre daha yüksektir. Örneğin N2'nin KN: 196°C,
NO'in KN: 152°C.
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13.1.2. Van der Waals Kuvvetleri
Kovalent bağlı apolar moleküller arasında görülen çekim kuvvetlerine Van der Waals
Kuvvetleri denir. Apolar bir molekülde herhangi bir anda elektronlar tümüyle molekülün bir
bölgesinde daha yoğun olarak bulunabilir. Böyle bir durum normal olarak apolar olan
molekülün polarlaşmasına yol açar ve saniyenin milyonda biri kadar kısa bir süre içinde
(mikrosaniye; 10-6 s) anlık bir dipol oluşturur. Bu molekül komşu molekülleri de etkiler ve
onların da anlık dipoller oluşturmasına neden olur. Oluşan bu anlık dipoller arasında anlık
çekim kuvvetleri oluşur ve bu anlık çekim kuvvetlerine Van der Waals Kuvvetleri veya
London Kuvvetleri denir (Dağılma kuvvetleri de denir). Gazlarda bu kuvvetler oldukça
zayıftır, ancak gazların sıvılaştırılması bu kuvvetler sayesinde olur.

Van der Waals kuvvetlerinin büyüklüğü iki faktöre bağlıdır:
1- Elektron sayısı (Molekül büyüklüğü): Elektron sayısı arttıkça moleküller arasındaki Van
der Waals kuvvetleri büyür. Oda koşullarında halojenlerden F2 ve CI2 gaz olduğu hâlde, daha
fazla elektronu bulunan Br2 sıvı, I2 ise katıdır.
2- Molekülün yapısı (şekli): Van der Waals kuvvetleri moleküllerin yüzeyleri arasında
oluşmaktadır. Düz bir zincir şeklindeki molekülün elektronları, küçük, sıkı ve simetrik
moleküllerdeki elektronlara göre daha kolay hareket ederler ve molekül daha çok
kutuplanabilir. Bu özellike organik moleküllerde daha çok görülür. Düz zincirli moleküllerin
kaynama noktaları dallanmış yapıdakilere göre daha yüksektir.

CH3
H3C
H3C

CH2

CH2

CH2

n-pentan, KN: 36.1 °C

CH3

C

CH 3

CH3
izopentan, KN: 9.5 °C

Van der Waals kuvvetlerinin etkin olduğu maddeleri aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz:
* Atom halinde bulunanlar: Soy gazlar (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)
* Moleküller hâlinde bulunan ametaller (H2, O2, N2, F2, CI2, Br2, l2, P4, S8)
* Apolar bileşikler (CH4, C2H4, C2H2, C2H6, CO2, CCl4).
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13.1.3. Hidrojen Bağı
Bir polar moleküldeki kısmi pozitif yüklü H atomu ile başka bir polar moleküldeki
kısmi negatif yüklü N, O, F atomu arasındaki çekim kuvvetine hidrojen bağı (ya da hidrojen
köprüsü) denir. Hidrojen bağı yalnızca H atomu ile gerçekleştirilebilir. Genellikle VA, VIA
ve VIIA grubundaki ametallerin hidrojen ile yaptıkları bileşikler (hidrür) polardır. Hidrojen
bağı oluşturan N, O ve F gibi atomlar elektronegatifliği büyük olan atomlardır (3.0, 3.5, 4.0).
Hidrojen bağı genellikle kesik çizgiler ile (----) ya da noktalarla (…….) gösterilir. Bu
bağ, kovalent bağa göre daha uzun ve daha zayıf bir bağdır. Hidrojen bağları, moleküller arası
çekim kuvvetlerine (Van der Waals, dipol-dipol etkileşimi) göre daha kuvvetlidir. Hidrojen
bağı NH3, H2O, HF gibi moleküllerde oldukça etkilidir. C2H5OH, CH3COOH gibi organik
moleküllerde de görülür. Sadece C ve H atomlarında oluşmuş CH4, C2H6 gibi moleküllerde
hidrojen bağı görülmez.
Hidrojen bağına en iyi örnek olarak su molekülleri verilebilir. Su moleküllerindeki
oksijen atomları ile bir diğer moleküldeki hidrojen atomu arasında hidrojen bağları oluşur
(Şekil 13.1).

Şekil 13.1: Sudaki hidrojen bağının 2 farklı şekilde gösterilişi
Bir molekülde kısmen pozitif yüklü H atomu ile başka bir moleküldeki kısmen negatif
yüklü N, O, F atomu arasındaki çekim kuvvetine hidrojen bağı denir. Bu bağ genellikle çizgi
çizgi (----) olarak ya da noktalarla (…….) gösterilir. Bu bağ kovalent bağa göre uzun ve zayıf
bir bağdır. Hidrojen bağı yalnızca H atomu ile gerçekleştirilebilir. Çünkü tüm öteki atomların
iç kabuk elektronları atom çekirdeklerini perdeler. H bağları moleküller arası çekim
kuvvetlerinden (Van der Waals, dipol-dipol etkileşim) daha kuvvetlidir. Bu bağın daha
kuvvetli oluşu 4A, 5A, 6A ve 7A grubundaki bazı elementlerin hidrür bileşiklerinin kaynama
noktalarının karşılaştırılması ile daha iyi anlaşılacaktır (Şekil 13.2).
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Şekil 13.2: 4A ve 6A gruplarındaki bazı element hidrürlerinin kaynama noktalarının
karşılaştırılması
4A grup elementlerinin hidrür bileşiklerinin (C, Si, Ge, Sn) kaynama noktaları ile ilgili
grafiği inceleyecek olursak molekül kütlelerinin artması ile kaynama noktasının düzenli
olarak arttığı gözlenmektedir ki beklenen de budur. Bunun sebebi ise giderek büyüyen merkez
atomdaki elektron sayısı arttıkça moleküller arası Van der Waals kuvvetleri artar ve bu
nedenle de kaynama noktaları yükselir. Fakat 6A grup elementlerinin (O, S, Se, Te) yaptığı
hidrür bileşiklerin grafiğine bakacak olursak H2O bileşiğindeki uyumsuzluğu görebiliriz.
H2O'nun kaynama noktası aynı grup elementlerinin yaptığı bileşiklerden daha düşük olması
beklenirken daha yüksektir. Bu durum ise H2O molekülünün hidrojen bağı yapabilme özelliği
ile açıklanabilir (H2O’nun kaynama noktası normalde -100°C olması beklenirken, hidrojen
bağından dolayı su +100°C’de kaynar. Yani hidrojen bağı suya yaklaşık 200°C’lik bir
kaynama noktası artışı sağlar!). Hidrojen bağı Van der Waals kuvvetlerinden daha kuvvetli
olduğu için kaynama noktasında ani bir yükselme görülür.
5A grubundaki NH3, PH3 AsH3, SbH3 ile 7A grubundaki HF, HCl, HBr, HI
bileşiklerinin de kaynama noktası grafiği, 6A grubuna ait grafikle aynıdır. Bu iki grafikte de
NH3 ve HF bileşikleri H bağı nedeni ile beklenen değerlerden sapma gösterir (Şekil 13.3).

Şekil 13.3. HF’deki hidrojen bağları
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Hidrojen bağları DNA’nın yapısında da çok önemli rol oynarlar. DNA sarmallarının
bir arada birbirine sarmaşık gibi sarılması hidrojen bağları sayesinde olur (13.4).

Şekil 13.4. DNA’daki hidrojen bağları

13.2. Adezyon, Kohezyon ve Yüzey Gerilim
13.2.1. Adezyon (Adhesion)
Farklı iki madde arasında var olan ve bu iki maddenin birbirine yapışmasını sağlayan
çekim kuvvetine adezyon ya da yapışma denir.
Günlük hayatta adezyonun örneklerini çokça görmekteyiz. Mesela; yağmur
damlalarının cama yapışması, denizden çıkan bir insanın vücudunun ıslak kalması, durgun bir
su üzerinde hareket eden yaprağın suyu sürüklemesi ve benzeri durumlar adezyona örnektir.
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13.2.2. Kohezyon (cohesion)
Aynı cins moleküllerin kendi aralarında yaptıkları çekim kuvvetine kohezyon denir.
Kohezyon sıvı ve katı maddelerde görülür (gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçüktür).
Kohezyon kuvveti maddelerin moleküllerindeki pozitif ve negatif yükler arasında oluşur.

Su, bitkinin dalının ucunda kohezyon kuvveti etkisiyle bir küre şeklinde durur.
Bir sıvının molekülleri ile katıların teması sırasında; Kohezyon kuvveti, adezyon
kuvvetinden küçük ise (KK < AK) ise sıvı katıya yapışır ve katıyı ıslatır.
Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük ise (KK > AK) sıvı katıya yapışmaz ve katıyı
ıslatmaz.

Cıva’da kohezyon kuvvetleri büyük, cam (zemin) ile arasında adezyon kuvvetleri küçüktür. Bu
yüzden cıva küre şeklindedir ve cama yapışmaz.
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13.2.3. Yüzey Gerilimi
Yüzey gerilimi, sıvıların yüzey alanlarını arttırmaya ya da genişletmeye karşı
gösterdikleri direnç olarak tanımlanır. Yüzey gerilimi bir sıvının yüzey alanını (1 cm2 ya da 1
m2) arttırmak için gereken enerji ya da iştir. Su damlacıklarının küre şeklinde olduğunu
biliyoruz. Durgun haldeki sıvıların yüzeyleri sanki gergin haldeki bir zar ile kaplıymış gibidir.
Bir bardak, taşma düzeyine kadar su ile doldurulduğunda, bardaktaki suyun üst seviyesinin
bombeleştiği görülür. Bir musluğun ucunda biriken su damlacığı sanki bir zar içinde
duruyormuş gibi bir görüntü oluşturur. Bütün bunlar yüzey gerilimden dolayıdır. Yüzey
gerilim kohezyon kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır.
Kohezyon suyun damla şeklinde olmasına neden olur. Yüzey gerilim kuvveti, su
damlacıklarının küre gibi bir şekil almasını sağlar ve adezyon kuvveti ise suyun zemine
yapışmasını sağlar.

Çeliğin yoğunluğu suyun yoğunluğundan yaklaşık yedi kat daha fazladır. Bu nedenle
çelikten yapılmış bir dikiş iğnesi ya da ataç suya bırakıldığında yüzemez ve suyun dibini
boylar. Ancak katı cisimlerin uygun bir şekilde suyun yüzeyine bırakıldıklarında
yüzebildikleri görülür (örneğin toplu iğne). Bu durum suyun yüzey gerilimi sayesinde
gerçekleşir.

Toplu iğnenin suda batmaması
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Şekil 13.5: Sudaki yüzey gerilimin oluşması (yukarıda) ve su damlacığındaki yüzey
geriliminin suya küresel şekil vermesinin şematik gösterilişi.
Yüzeydeki moleküller üzerinde içteki moleküller tarafından yüksek çekim kuvveti
uygulanırken (kohezyon), üstten (havadan) çok az çekim kuvveti uygulanır. Yüzeydeki
moleküller sıvının içine doğru girmeye alışırlar. Bu durum yüzeyde bir küçülme ve gerilmeye
neden olur ve zar meydana gelir. Bombeleşme ve küresel yapı oluşumu görülür (Şekil 13.5).
Suda yaşayan birçok böcek türü yukarıda anlattığımız fizik kurallarını kullanarak
hayatını sürdürür. Bunlara en güzel örnek su örümceğidir. Su örümceği su üzerinde yüzey
geriliminden dolayı oluşan zarın üzerinde yürür. Su üzerine yapışıp kalmaması için
ayaklarının ucunda hidrofob (su sevmeyen) yapıda kıllardan oluşan kadifemsi sık bir örgü
mevcuttur (Şekil 13.6 ve 13.7).
Sıvıların sıcaklığı artırıldığında yüzey gerilimleri azalır. Bu nedenle çamaşır ve
bulaşıklar sıcak su ile yıkandığında daha iyi sonuç elde edilir.

Şekil 13.6. Örümceğin suda batmadan yüzmesi
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Su, bitkinin dalının
ucunda kohezyon
kuvveti etkisiyle bir
küre şeklinde durur
Şekil 13.7.
Çadır, yürüyüş ayakkabıları gibi malzemeler, ıslanmamaları için hidrofob (su
sevmeyen) maddelerden yapılır. Örneğin silikon yağları hidrofob özelliğe sahiptir.
Bir sıvının yüzey gerilimini azaltan maddelere yüzey aktif madde (surfaktan,
surfactant) denir. Temizlik amacıyla kullanılan deterjanlar yüzey gerilimini azaltan yüzey
etken maddeler içerir. Böylece suyun yüzey gerilimini düşürerek suyun kir ve leke oluşturan
maddeleri daha iyi çözmesini sağlar.
Bir sıvı içine katılan bir başka madde, içine konulduğu sıvının yüzey gerilimini
düşürdüğü gibi arttırabilir de. Örneğin tuz, suyun yüzey gerilimini artırır (Moleküller arası
kuvvet etkileri artar).
Viskozite: Viskozite, sıvıların akışkanlığa karşı gösterdikleri dirençtir. Viskoziteye
akmazlık da denir ve genellikle η (eta) ile simgelenir. Viskozluğun tersi olan niceliğe ise
akışkanlık denir. Viskozitesi yüksek olan sıvının akışkanlığı düşüktür. Normal şartlarda bal ve
gliserin gibi akışkanlar su ve alkol gibi akışkanlara göre daha büyük bir direnç gösterirler,
yani viskoziteleri yüksektir. Sıvıların viskozitesi molekül yapıları ve moleküller arası
etkileşmelerle yakından ilgilidir. Gazlar da akışkan olduklarından viskozluk gösterirler, ancak
sıvılara göre çok daha düşük bir viskoziteye sahiptirler.

13.3. Buharlaşma, Kaynama, Erime
13.3.1. Sıvıların Buharlaşması
Kaynama sırasında gaz haline geçen sıvı molekülleri (gaz kabarcığı) basıncını
düşürerek yüzeye çıkmaya çalışır. Sıvı yüzeyinden ayrılan kabarcığın basıncı dış basınca
(açık hava basıncı) eşit olur. Açık hava basıncı değiştikçe sıvının kaynama sıcaklığı değişir.
Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı düşer, sıvının kaynama sıcaklığı
azalır.
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Buharlaşma ile Kaynama Arasındaki Farklar
1. Buharlaşma her sıcaklıkta olur, kaynama belirli sıcaklıkta ve belirli basınçta
gerçekleşir
2. Buharlaşma yüzeyseldir, kaynama sıvının her noktasında olur.
3. Sıcaklık artıkça buharlaşma hızı artar, kaynama sırasında buharlaşma hızı
maksimum olur.
Buharlaşma hem açık kaplarda hem de kapalı kaplarda olur. Açık kaplarda buharlaşma
sıvı tamamen bitinceye kadar devam ederken, kapalı kaplarda sıcaklık sabitse bir süre sonra
yoğunlaşma da başlar, çünkü buhar haline geçen moleküller birbirleriyle çarpışırken enerji
alışverişinde bulunurlar. Enerjisi azalan molekül tekrar sıvı hale dönüşür. Bu olaya
yoğunlaşma denir.
Buharlaşan molekül sayısı ile yoğunlaşan molekül sayısı birbirine eşit olunca dinamik
bir denge kurulur. Bu denge sırasında buhar moleküllerinin sayısı değişmediği için buharın
yaptığı basınç da değişmez. Bu basınca, sıvının o sıcaklıktaki denge buhar basıncı yada kısaca
buhar basıncı denir.
13.3.2. Sıvıların Buhar Basıncı
Bir sıvıyı oluşturan taneciklerin bir kısmı, gaz haline geçerek sıvının yüzeyinde basınç
oluşturur. Yüzeyden buharlaşan sıvı moleküllerinin uyguladığı basınca buhar basıncı denir.
Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir (Şekil 13.8). Buhar basıncı madde miktarına bağlı
değildir. Sıcaklık artıkça buhar basıncı da artar.

Şekil 13.8. Kapalı kapta buharlaşma yüzeyde bir dengeye ulaştığında bu duruma doygunluk
hali denir

13.3.3. Kaynama Noktası
Kaynama, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu hale kaynama denir.
Kaynama esnasında sıvının her yerinden gaz kabarcıklarının çıktığı görülür.
Saf maddelerin kaynama noktası sabittir, tek bir noktada gerçekleşir. Kaynama süresi
boyunca sıcaklık değişmez. Sıvı bir maddenin içinde katı bir madde çözünmüşse karışımın
kaynama noktası saf sıvıya göre daha yüksektir. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama
noktası yükselir. Kaynama süresince sıcaklık sabit değildir, ancak çözelti doygunluğa
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ulaştığında kaynama noktası sabit olur. Kaynama üzerine basınç ta etki eder (doğru orantılı
olarak). Kaynama noktası, maddenin cinsine, saflığına ve ortamın basıncına bağlıdır. Tuzlu
suyun kaynama noktası 100°C'nin üzerindedir.
Bir deney sonucuna göre su; ortalama rakımı 1890 metre olan Erzurum’da yaklaşık 9596°C’de, ortalama rakımı 870 metre olan Ankara’da 98°C’de, ortalama rakımı 25 metre olan
İzmir’de 101°C’de kaynar.
13.3.4. Erime
Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Bir katı maddeye ısı
verildiğinde, maddenin sıcaklığında belirli bir değere kadar artış olur. Daha sonra madde sıvı
hale geçene kadar sıcaklık sabit kalır. Sabit kalan bu sıcaklığa maddenin erime sıcaklığı adı
verilir.
Katı maddenin miktarı erime sıcaklığını etkilemez. Madde miktarı yalnızca kaynama
ya da erime süresini etkiler. Örneğin; 100 gramlık bir buz kütlesi de 0°C'de erir, 200 gramlık
buz kütlesi de 0°C'de erir. Ancak erime süreleri farklıdır.
Erime Noktası: Bir madde saf halde ve kristalize yapıya sahip ise, belirli bir
sıcaklıkta katı halden tamamen sıvı hale geçer. Bu sıcaklığa o maddenin erime noktası denir.
Bütün kristal yapıya sahip saf maddelerin erime noktasında, yani katı halden sıvı hale geçene
kadar, sıcaklığı sabit kalır. Ancak tamamen sıvı hale geçtikten sonra sıcaklığı yükselir. Saf
kristal cisimlerin erime noktaları ile donma noktaları aynıdır. Mesela saf su, 0°C'de donar.
Fakat saf olmayan maddelerin, yani karışımların donma ve erime noktaları farklıdır (Tuzlu su
0°C'nin altında donar. Kışın yollara tuz serpilmesinin sebebi!).
Amorf (şekilsiz) yapılı maddelerin erimesi belirli bir sıcaklıkta olmaz. Erimenin
başladığı ve bittiği sıcaklık derecesi arasında belirli bir fark vardır. Bu
nedenle, amorf bir maddenin erime noktasından değil erime sıcaklığı aralığından
bahsedilebilir.
13.3.5. Erime Isısı
Erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı
miktarına erime ısısı denir. Hal değiştiren bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin
tanecikleri arasındaki mesafeyi artırarak moleküller arasındaki çekim kuvvetinin azalmasını
sağlar. Her maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti aynı değildir. Bu nedenle çekim
kuvvetinin zayıflatılması için maddelere verilmesi gereken ısı miktarları da farklı olacaktır.
Yani her maddenin erime ısısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle erime ısısı maddeler için ayırt
edici bir özelliktir.
H2O(k)

H2O(s)

H = 6.01 kJ/mol

Erime ısısı cisme ve sıcaklığa bağlıdır. Mesela buzun 0°C'deki erime ısısı, 79.8
cal/g'dır (333.88 joule). Bir gram sıvı donduğu zaman erime ısısı kadar ısıyı çevreye verir.
Not: Maddeleri eritmek için verilen ısı, maddeler donarken açığa çıkar.
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Erime ve kaynama noktaları molekül içi bağlara (kimyasal bağlara) değil, tanecikler
arası etkileşim kuvvetlerine bağlıdır. Tanecikler arasındaki etkileşim ne kadar büyükse
molekülün erime ve kaynama noktası o kadar yüksek olur. Maddenin sıcaklığı yükseldiğinde
moleküllerin kinetik enerjisi de artar. Kinetik enerji moleküller arası kuvveti yenecek düzeye
geldiğinde sıvı kaynamaya başlar.
İyonik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları polar moleküllere genellikle göre
yüksektir (iyonlar arası elektrostatik çekim kuvveti). Polar moleküllü bileşiklerin kaynama
noktaları, apolar moleküllü bileşiklerin kaynama noktalarına göre daha büyüktür. Çünkü polar
moleküllerde dipol-dipol etkileşmesi vardır ve bu etkileşim sıvı moleküllerinin birbirinden
ayrılarak bağımsız gaz molekülleri haline gelmesini zorlaştırır.
Tanecikler arasındaki çekme kuvvetinin en büyük olduğu hallerden biri iyonik
katılardır. Elektrostatik çekme kuvveti, iyonların yüküne ve iyonlar arası uzaklığa bağlıdır.
NaF ve MgO sodyum klorür yapısında katılardır. İyonlar arası uzaklık sırası ile 251
pm ve 212 pm’dir. Bu değerlerden anlaşılabileceği gibi iyonlar arasında uzaklık farkı fazla
değildir (39 pm kadar). Ancak MgO'in iyon yüklerinin NaF'e göre iki kat fazla olması erime
ve kaynama noktaları arasındaki farkın çok büyük olmasına neden olur.
Erime noktası (°C) Kaynama noktası (°C)
NaF

933

MgO

2800

1695
3600

Örnek 1: Aynı ortamda bulunan sıvıların kaynama noktaları tablodaki gibidir.

Bu sıvıların aynı sıcaklıktaki buhar basıncı kıyaslaması nasıldır?

Çözüm: Kaynama noktası ile buhar basıncı aynı sıcaklıkta ters orantılıdır. Buhar
basıncı büyük olan sıvının kaynama noktası daha düşüktür. Doğru cevap: A şıkkıdır
Örnek 2:
I. Buharlaşma sıvının yüzeyinde, kaynama sıvının her yerinde olur.
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II. Aynı basınçta sıvılar her sıcaklıkta kaynar.
III. Buharlaşma hızı, sıvının cinsine, sıcaklığına ve sıvının yüzeyine bağlıdır.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

Çözüm: Sıvılar her sıcaklıkta kaynamaz, her sıcaklıkta buharlaşır. Buna göre, II
yanlıştır. I ve III ise genel özellikler olarak doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır.
Örnek 3: Sıvı halde bulunan saf bir madde, erime noktasının altına kadar
soğutulduğunda aşağıdaki değişimlerden hangisinin olması beklenmez?
A) Moleküllerin serbest hareketlerinin azalması
B) Daha düzenli bir yapıya geçmesi
C) Dışarıya ısı vermesi
D) Katı hale geçmesi
E) Potansiyel enerjisinin artması
Çözüm: Erime noktasının altına kadar soğutulan bir madde katı hale geçer ve
potansiyel enerjisi azalır. Doğru cevap E şıkkıdır.
Örnek 4: Arı suyun,
I. Aynı yerde cezvedekine göre çaydanlıkta,
II. Açık tencerede, dağın tepesine göre deniz seviyesinde,
III. Aynı yerde, açık tenceredekine göre düdüklü tencerede,
daha yüksek sıcaklıkta kaynaması beklenir.
Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Çözüm: I. Aynı yerde dış basınç aynı olduğundan kaynama noktası aynıdır. (I yanlış)
II. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça dış basınç düşer. Basınç azaldığından kaynama
noktası da azalır. (II doğru) III. Kapalı sistemlerde, içerdeki basınç, dışarı çıkamayan buhar
moleküllerinden dolayı artar. Bu nedenle kaynama noktası da artar (III doğru). Doğru cevap:
E şıkkı
13.3.6. Süblimleşme
Süblimleşme katı bir cismin ısı aldığı zaman sıvı formuna geçmeden doğrudan gaza
dönüşmesidir. Bir başka deyişle süblimleşme (süblimasyon) katı bir cismin ısı aldığı zaman
sıvı formuna geçmeden doğrudan gaza dönüşmesi olayına denir.
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Normal koşullarda ve basınç değerinde bazı kimyasal moleküller ve elementler farklı
ısılarda maddenin 3 farklı formunda olabilirler. Bu 3 form maddenin katı, sıvı ve gaz halidir.
Ancak bazı maddelerin sıvı hali mevcut değildir, bu maddeler ısıtıldıklarında belli bir noktada
doğrudan buharlaşmaya başlarlar. Örnek, naftalin, nişadır (NH4Cl), iyot (I2) süblimleşen
maddelere birkaç örnektir (Şekil 13.9).

Şekil 13.9. İyotun süblimleşmesi.

13.4. Elmas ve Grafit
13.4.1. Elmas: Elmas, bilinen en sert maddelerden biridir ve değerli bir taştır (Şekil
13.10). Karbon elementinin bir allotropudur*. 3547ºC’de erir. Elmasın en belirgin özelliği
sertliğidir. Sertliği mineralojide kullanılan mohs sertlik göstergesinde en yüksek rakamla (10)
gösterilir. Sertliğinden dolayı endüstriyel aletlerde kesici olarak kullanılması büyük önem
kazanmıştır. Keza dayanıklılığından ve ışığı çok iyi kırıp yansıtmasından dolayı kıymetli bir
ziynet eşyasıdır. Yalıtkandır. Bu kadar sert ve şeffaf olmasının sebebi taşıdığı kimyasal
bağlarla ilgilidir. Her bir karbon atomu diğer dört karbon atomuna bağlanarak üç yönlü
bağlanma ve üç boyutlu bir moleküler yapı oluşur (Şekil 13.11). Bu da yapıya büyük bir
sertlik kazandırır.
* Not: Bir elementin atomlarının uzayda farklı farklı şekillerde dizilmesiyle oluşan
yapıya allotrop (allotropi) denir. Allotropların kimyasal özellikler aynı, fiziksel özellikleri ve
molekül geometrileri farklıdır. Grafit, elmas ve fulleren karbon atomunun allotroplarıdır.

Şekil 13.10. Endüstriyel kullanım amaçlı yapay elmas üretilir, fakat elmasın yapay ya
da doğal olduğu kolayca anlaşılır ve yapay olanının ziynet eşyası olarak bir değeri yoktur.
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Şekil 13.11. Elmasta karbon atomlarının birbirlerine bağlanması.
(Not: Elmasın tartılmasında ölçü birimi olarak karat kullanılır. 1 karat 200 miligrama
eşittir. Karat İngilizceden dilimize gemiş olup Arapçası Kırat’tır. Kırat keçiboynuzu
çekirdeğidir, bu çekirdeklerin ağırlıkları birbirinin aynı olması sebebiyle 1 gramdan küçük
ağırlıkların ölçüsünde kullanılmaktaydı. 1 karatın ağırlığı 0.200 g (200 mg) olarak kabul
edilmiştir. Elmasın 57 fasetli özel kesilmiş haline pırlanta denir. Pırlanta üzerinde 57 faset
bulunur. Faset, ışığı yansıtan açılı yüzeylere verilen isimdir. Önemli özelliklerinden biri de
her şeyi kesebilmesidir. Bir diğer özelliği ise fazla kırılgan olmamasıdır)
13.4.2. Grafit: Grafit karbonun bir diğer allotropudur. Yumuşak, siyah renkli ve
iletken bir maddedir. Kurşun kalemlerde, fotokopi makinelerinde ve yazıcılarda siyah boya
olarak kullanılır. Ayrıca motor elemanları yağlayıcısı olarak ta kullanılır. Elektriği iletme
özelliği sebebiyle kuru pillerde elektrot olarak kullanılır (Şekil 13.12).

Grafit

Şekil 13.12. Kuru pil şeması

Kristal yapısı nedeniyle elmasa benzemeyen grafitin yumuşaklığı, kristal dizilimindeki
farklılıktan kaynaklanır. Aslında hem elmas hem de grafit Karbon atomunun allotroplarıdır
yani aynı maddenin iki farklı kristal biçimidir. Elmasın kristal yapısı her karbon atomunun
diğer dört karbon atomuna bağlanması sonucu üç boyutlu bir moleküler yapı sayesinde
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oluşurken, grafitin kristal yapısı karbon atomları üst üste yığılmış halde adeta bir levha
şeklinde görülmektedir. Grafitin 2 boyutlu levha şeklindeki moleküler dizilimi mükemmel bir
yağlayıcı olmasını da sağlar zira üst üste duran levha şeklinde atomlar birbirleri üzerine
rahatlıkla kayabilir (Şekil 13.13). Grafitin kâğıt üzerinde iz bırakması yani kalem olarak
kullanılması esnasında da bu ince yapılı atom levhaları parçalanmasından ve bazı karbon
atomlarının kâğıt üzerinde kalmasından kaynaklanır.

Şekil 13.13. Grafitteki kimyasal bağlanmaların gösterilişi
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Uygulamalar

1. Zayıf bağlar nelerdir? Zayıf bağlara örnekler veriniz.
2. Yüzey gerilimine günlük hayattan örnekler veriniz..
3. Bazı maddeler neden süblimleşme özelliğine sahiptir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Hidrojen bağının zayıf bir etkileşim olmasının sebebi nedir?
2. Karıncanın suda batmadan yüzebilmesi sıvıların hangi özelliğinden
kaynaklanmaktadır?
3. Kuru buzun aniden gaz olmasının sebebi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Maddenin sıvı fazına ait kavramlar: Yüzey gerilimi, viskozite, buharlaşma,
buharlaşma ısısı, buharlaşma noktasıdır. Maddenin katı fazına ait kavramlar: Erime, erime
ısısı, erime noktası, süblimleşmedir.
Zayıf bağlar ikiye ayrılır: Van der Waals ve hidrojen bağları. Van der Waals bağları
ise, dipol dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol olarak kendi içinde alt
başlıklara ayrılır. Hidrojen elementinin F, O, N atomlarıyla yaptığı bağlara hidrojen bağı
denir.
Karbonun iki allotropu olan, grafit ve elmasın benzer ve farklı kimyasal ve fiziksel
yanları vardır.
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14. BÖLÜM:
ÇÖZELTİLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, çözelti ile ilgili bazı terimler ele alınacaktır. Bu terimlerin birbirleri ile
ilişkileri kurulacaktır. Çözünürlük ve çözelti kavramlarıyla ilgili sorular çözülecektir. Kolloid
çözelti hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir çözeltinin oluşabilmesi için nelerin olması gerekmektedir?
2) Çözünme işlemi nasıl gerçekleşmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Çözelti Çeşitleri

Doymuş çözelti, doymamış
çözelti, seyreltik çözelti,
derişik çözelti, elektrolit
çözelti, elektrolit olmayan
çözelti kavramları hakkında
bilgi verilir.

Çözelti Derişimleri

Kütlece derişim, hacimce
derişim, mol kesri, molalite,
molarite
kavramları
birbirleriyle ilişkilendirilerek
açıklanır.
Moleküller Arası Kuvvetler Çözünme entalpisi kavramı
ve Çözünme
açıklanır.
Gazların Çözünürlükleri
Gazların çözünürlüklerine
sıcaklık ve basıncın etkisi
incelenir.
Kolloid Karışımlar
Kolloid karışımların tanımı
yapılır ve çözeltilerden farkı
incelenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Doymuş çözelti, doymamış
çözelti, seyreltik çözelti,
derişik çözelti, elektrolit
çözelti, elektrolit olmayan
çözelti kavramları çözelti
örnekleri
kıyaslanarak
açıklanır.
Kütlece derişim, hacimce
derişim, mol kesri, molalite,
molarite kavramları ile ilgili
örnekler çözülür.
Çözünme ile ilgili örnekler
çözülür.
Gazların çözünürlükleri ile
ilgili örnekler çözülür.
Kolloid karışımlar örnekler
yardımıyla açıklanır.
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Anahtar Kavramlar

 Çözelti
 Çözücü
 Çözünen
 Doymuş çözelti
 Doymamış çözelti
 Aşırı doymuş çözelti
 Ayrımsal damıtma
 Seyreltik çözelti
 Derişik çözelti
 Alaşım
 Elektrolit
 Kütlece derişim
 Hacimce derişim
 Milyonda bir kısım
 Milyarda bir kısım
 Mol kesri
 Mol yüzdesi
 Molarite
 Molalite
 Çözünme
 Çözünme entalpisi
 Gazların çözünürlükleri
 Kolloit ve kolloidal karışımlar
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Giriş
Kışın otomobillerin soğutma sistemlerindeki suya antifiriz eklenir. Antifiriz - su
karışımı saf suya göre çok daha düşük sıcaklıkta donar. Bunun gibi pek çok ilginç uygulama
ile günlük yaşamımızda karşılaşırız. Bu tür olaylar çözelti kimyasının konusu olup, bu
bölümde çözeltilerle ilgili temel kavramlar üzerinde durulacaktır. Bir çözeltinin derişiminin
nasıl bulunacağını, çözelti olaylarının tanımını ve uygulamaları açıklanacaktır.

14.1. Çözelti Çeşitleri
Bilindiği gibi, bir çözücü ve içerisinde çözünmüş bulunan maddelerden oluşan
homojen karışımlara çözelti denir (Bkz. Bölüm 4). Çözeltiler içerdikleri çözünen madde
miktarına göre ikiye ayrılırlar.
a) Seyreltik Çözelti: Çözüneni az, çözücüsü çok olan çözeltilerdir. Örneğin, %1’lik
şekerli su.
b) Derişik Çözelti: Çözüneni nispeten çok az olan çözeltilerdir. Örneğin, %20’lik
şekerli su.
Çözeltiler çözünenin miktarına (çözünürlüğüne) göre 3 gruba ayrılırlar.
a) Doymamış Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardan daha az çözünmüş madde
içeren çözeltilerdir.
b) Doymuş Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardaki maddeyi çözmüş olan
çözeltidir.
c) Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardan daha fazla çözünmüş
madde içeren çözeltilerdir.
Çözeltiler elektrik akımı iletkenliklerine göre ikiye ayrılırlar.
a) Elektrolit Çözeltiler: Sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyorsa bu tip çözeltilere
elektrolit çözeltiler denir. Elektrolit çözeltilerde iyonlar bulunur, elektrik iletkenliği bu iyonlar
sayesinde gerçekleşir.
b) Elektrolit Olmayan Çözeltiler: Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmiyorsa bu tip
çözeltilere elektrolit olmayan (iyon içermeyen) çözeltiler denir.

14.2. Çözünme
Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük
taneciklere homojen olarak ayrışması olayına çözünme denilir. O halde bir madde bir başka
madde içerisinde en küçük yapı taşına ayrışmaktadır. Bu yapıtaşları maddelerin cinsine göre,
molekülleri, iyonları ve çok nadiren de atomları şeklinde olabilir.
Bir katı madde, bir sıvı madde içerisine atılmış ve bir miktarı çözünmüş olsun. Bu katı
maddenin sıvı içerisinde çözünmesi halinde, katıya çözünen ve sıvı maddeye de çözücü denir.
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Her çözünme olayında az veya çok enerji alış verişi olur. Çözünme Entalpisi adı verilen bu
enerji endotermik veya ekzotermik olabilir. Bu enerji değeri bize maddenin nasıl ve ne kadar
çözünebileceği hakkında bir yargı verebilir.
14.2.1. Molekül Halinde Çözünme
Molekül yapılı maddelerin birçoğu suda çözünmezler. Çözünebilenlerin çoğu
moleküller halinde çözünürler ve bu tür çözeltiler + ve – yüklü iyonlar içermediklerinden
dolayı elektriği iletmezler. Organik maddelerden alkoller, şekerler suda molekül olarak
çözünürler. O2, H2, N2 gibi bazı gazlar suda moleküller halinde çözünür.
C2H5OH(s)

C2H5OH(aq)

Çözünürlükleri asidik, bazik ve nötr çözeltiler olarak da sınıflandırmak mümkündür.
1) Asidik Çözeltiler: Suda çözündükleri zaman sudaki H+ iyonların derişimini artıran
maddelere asit denir. Bu maddelerin sulu çözeltilerine de asidik çözelti denir. Bazı maddeler
yapılarındaki H+ iyonunu suya verirler, bazıları da su ile reaksiyon vererek H+ iyonu
oluştururlar.
2) Bazik Çözeltiler: Suda çözündükleri zaman sudaki OH iyonlarının derişimini
arttıran maddelere baz, çözeltilerine de bazik çözelti denir.
3) Nötr Çözeltiler: Çözelti içinde H+ ve OH iyonları derişimi, saf sudaki H+ ve OH
iyonları derişimine eşit ise bu çözeltilere nötr çözelti denir.

14.3. Çözelti Derişimleri
Çözeltideki çözünmüş madde oranına derişim ya da konsantrasyon denir.
14.3.1. Yüzde Derişim (Konsantrasyon): 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin
kütlece miktarıdır. %D = (çözünen madde / çözelti hacmi) x 100 formülü ile
hesaplanır.
Örnek: 90 gram suya 30 gram X eklenerek hazırlanan çözelti yüzde kaçlıktır?
Çözüm: % D = [30 / (90+30)] × 100 = %25
Seyreltiklik ve Derişiklik: Çözeltiler derişim yönünden karşılaştırıldığında, derişimi
düşük olan seyreltik, yüksek olan derişik çözelti olarak nitelendirilir (Şekil 14.1).
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Şekil 14.1: NaCl tuzunun sudaki çözeltisinin derişik ve seyreltik halleri
14.3.2. Milyonda Bir Kısım (ppm), Milyarda Bir Kısım (ppb), Binde Bir Kısım
(ppt)
Çözeltilerde bir bileşenin kütle ya da hacim yüzdesi çok küçük ise, çözelti derişimini
genellikle başka bir birimle belirtiriz. Örneğin, 1 mg/L lik bir çözeltide çözünenin miktarı
yalnızca 0.001 g/L dir. Bu denli seyreltik bir çözeltinin yoğunluğu suyunki ile hemen hemen
aynıdır (1 g/mL). Bu nedenle, “0.001 g çözünen/1000 g çözelti” derişimi, “1 g çözünen /
1.000.000 g” çözeltidir. Böyle bir çözeltinin derişimini milyonda kısım (ppm, parts per
million) şeklinde belirtmek daha doğrudur.
“1 mikrogram (µg) çözünen / L çözelti” biçimindeki bir çözeltide 1x10–6 g
çözünen/1000 g su, dolayısı ile 1 g çözünen / 1109 g çözelti vardır. Öyleyse, bu çözeltideki
çözünen derişimi, milyarda kısım (ppb, parts per billion) şeklinde ifade edilebilir. ppb’nin
birimi: µg/L.
Eğer çözünenin derişimi 1 mg/L çözelti ise, derişim binde kısım (ppt, parts per
thousand) diye verilebilir (Not: Bazen ppt ifadesi part per thousand (binde bir) olarak
kullanıldığı gibi bazende part per trillion (trilyonda bir) olarak da ifade edilebilir. Bu nedenle
hangi ifade için kullanıldığına dikkat edilmelidir.).
Bu terimler çevre ile ilgili verilerde çok sık kullanılır. Bu nedenle, bizim kimyada
kullandığınız terimlerden daha çok bilinirler. Örneğin, bir içme suyunun niteliği belirtilirken
45 ppm nitrat iyonu ve 0.5 ppb “karbon tetraklorür” içerdiği yazılabilir.
14.3.3. Mol Kesri ve Mol Yüzdesi
Mol kesri, bir çözeltideki bileşenlerden birinin mol sayısının çözeltide bulunan tüm
bileşenlerin mol sayılarının toplamına oranıdır. Mol kesri X sembolü ile gösterilir, bir i
bileşeninin mol kesri Xi ile gösterilir. Çözeltideki diğer bileşenlerden biri de j ise, Xj’nin
değeri j molekülleri sayısının çözeltideki toplam molekül sayısına bölünmesiyle bulunur. Bir
çözeltide bir bileşenin mol kesri şöyle bulunabilir:
Xi = i bileşeninin miktarı (mol) / Çözeltideki bütün bileşenlerin toplam miktarı (mol)
Xi = ni / nT

(nT = ni + nj + …)
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Bir çözeltideki mol kesirleri toplamı daima 1’dir.
Xi + Xj + Xk + ... = 1
Çözelti derişimleri mol yüzdesi şeklinde de verilebilir. Mol yüzdesi, bileşenlerden
birinin molekül sayısının toplam molekül sayısına bölünüp, sonra 100 ile çarpılmasıyla
bulunur. Yani mol kesri 100 ile çarpılırsa mol yüzdesi elde edilir.
Örnek: 20 gram NaCl ile 63 gram suyun karışımından oluşan çözeltinin mol kesrini
hesaplayınız.
Çözüm: Önce her iki bileşenin mol saylarını hesaplayalım:
MANaCl = 58.5 g/mol; nNaCl = 20 : 58.5 = 0.34 mol
;

nT = 0,34 + 3.5 = 3.84 (Çözeltideki tüm bileşenlerin toplam mol sayıları)
Mol kesri formülünden her iki bileşenin mol kesirleri ayrı ayrı hesaplanır:

bulunur.
14.3.4. Molalite
20ºC’de derecelendirilmiş bir ölçülü balon yardımıyla, 20ºC sıcaklıkta bir çözelti
hazırladığımızı ve sonra da bu çözeltiyi 25ºC’ye ısıttığımızı düşünelim. Sıcaklık 20ºC’den
25ºC’a yükseldiğinde, çözünen madde miktarı sabit kaldığı halde çözeltinin hacmi yaklaşık
%1 artar. Çözünenin litredeki mol sayısı yani molaritesi de yaklaşık %0.1 azalacaktır.
Molalite, sıcaklıktan bağımsız ve aynı zamanda mol kesri ile de orantılı olan bir derişim
birimidir ve çözünenin mol sayısının çözücünün (çözeltinin değil!) kg cinsinden miktarına
bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, 1,00 kg suda, 1,00 mol üre, CO(NH2)2, çözündüğü zaman
elde edilen üre çözeltisinin molalitesi 1,00’dır ve 1,00 molal (m) CO(NH2)2 çözeltisi şeklinde
belirtilir. Molalite şu bağıntı ile verilir:
Molalite (m) = Çözünen miktarı (mol) / Çözücünün kütlesi (kg)
m=n/g
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14.3.5. Molarite: Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır. M harfi
ile gösterilir ve birimi mol/litre’dir (mol/L).
M=n/V
n = çözünen maddenin mol sayısı (mol); V = hazırlanan çözeltinin hacmi (L)
n, yani bir maddenin mol sayısı, madde miktarının maddenin molekül ağırlığına
bölünmesiyle elde edilir. n = m / MA. m, çözünen maddeni kütlesidir, birimi gramdır. Bu
durumda molarite için aşağıdaki eşitlik yazılabilir:
M = m / MA  V
Çözeltinin öz kütlesi bilindiğinde % konsantrasyonla birlikte derişimi,
M = 10  %C  dçözelti / MAçözünen
eşitliği ile bulunabilir.
Örnek 1: 0.5 M 500 mL NaOH çözeltisini hazırlayınız.
Çözüm: 1 mol NaOH in ağırlığı = 23 g Na + 19 g O + 1 g H = 40 gram
500 mL = 0.5 L
M=n/V
0.5 (mol / L) = n / 0.5 L; n = 0.5 (mol/L)  0.5 (L);

n = 0.25 mol

n = m / MA eşitliğinden
0.25 mol = m / 40 g; m = 0.25  40 = 10 g bulunur.
Yani, 10 g katı NaOH hassas olarak tartılarak 500 mL’lik balonjojeye konur ve hacim
çizgisine kadar saf su ile tamamlanarak çözülerek 0.5 M NaOH çözeltisi elde edilir.
Örnek 2: 10 mL etil alkol, C2H5OH (d = 0.789 g/mL), suda çözülüyor ve hacmi 100
mL’ye tamamlanarak yoğunluğu 0.982 g/mL olan bir etil alkol su çözeltisi hazırlanıyor. Bu
çözeltide etil alkolün;
a) hacimce yüzdesi
b) kütlece yüzdesi
c) kütle / hacim yüzdesi
d) mol kesri
e) mol yüzdesi
f) molaritesi
g) molalitesi nedir? Hesaplayınız.
Çözüm: a) etanolün hacim yüzdesi = (10 mL etanol / 100 mL çözelti) × %100 = %10
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b) etanolün kütlesi = 10 mL etanol × (0.789 g etanol / 1 mL etanol)
= 7.89 g etanol
Çözeltinin kütlesi = 100 mL çözelti × (0.982 g çözelti/1 mL çözelti)
= 98.2 g çözelti
%Etanol (kütle) = (7.89 g etanol / 98.2 g çözelti) × %100 = %8.03
c) %Etanol (kütle/hacim) = (7.89 g etanol / 100 mL çözelti) × %100 = %7.89
d) (b)’de bulunan etanolün kütlesini mole çevirelim.
x mol C2H5OH = 7.89 g C2H5OH × (1 mol C2H5OH / 46.07 g C2H5OH)
x = 0.171 mol C2H5OH
100 mL çözeltide bulunan suyun kütlesi: 38.2 g çözelti – 7.89 g etanol = 90.3 g su
Suyun mol kütlesi: x mol H2O = 90.3 g H2O × (1 mol H2O / 18.02 g H2O)
x = 5.01 mol H2O
XC2H5OH = 0.171 mol C2H5OH / (0.171g C2H5OH + 5.01 H2O) = 0.171 / 5.18 = 0.0330
e) C2H5OH’ın mol yüzdesi = XC2H5OH × %100 = % 3.30
f) 100 mL = 0.1000 L
Molarite = 0.171 mol C2H5OH / 0.1000 L çözelti = 1.71 M C2H5OH
g) x kg H2O = 90.3 g H2O × (1 kg H2O / 1000g H2O)
x = 0.0903 kg H2O
Molalite = 0.171 mol C2H5OH / 0.0903 kg H2O = 0.189 m C2H5O
Örnek 3: Bir laboratuvardaki NH3(aq) ün molaritesi 14.8 M ve yoğunluğu 0.8980 g/mL
dir. Bu çözeltide XNH3 nedir?
Çözüm: Çözelti hacmi verilmemiştir. Hesaplamalarda uygun hacim 1 litredir.
Amonyak ve suyun 1 litre çözeltideki miktarını mol olarak hesaplarsak,
NH3’ün molü: 1 L × (14.8 mol NH3 / 1 L) = 14.8 mol NH3
H2O’nun molünü hesaplamak için:
çözelti

Çözeltinin kütlesi = 1000 mL çözelti × (0.8980 g çözelti / 1 mL çözelti) = 898 g
NH3’ün kütlesi = 14.8 mol NH3 × (17.03 g NH3 / 1 mol NH3) = 252 g NH3
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H2O’nun kütlesi = 898 g çözelti – 252 g NH3 = 646 g H2O
H2O’nun mol sayısı = 646 g H2O × (1 mol H2O / 18.02 g H2O) = 35.8 mol H2O
XNH3 = 14.8 mol NH3 / (14.8 mol NH3 + 35.8 mol H2O) = 0.292
14.4. Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri
• Çözeltilerde iyon derişimi arttıkça saf çözücüye göre kaynama noktası yükselir,
buhar basıncı azalır. Doymamış bir çözelti ısıtılırsa doygunluğa ulaşana kadar kaynama
noktası yükselir. 100+t noktasında kaynama başlar. Örneğin saf su normal şartlarda 100ºC’de
kaynarken, 1 Molarlık sulu NaCl çözeltisi 101ºC’de kaynar. Suyun buharlaşmasıyla çözünen
maddenin çökmeye başladığı görülür.
• Çözeltilerin kaynama noktası saf çözücüye göre artarken donma noktaları da düşer.
Bu olay donma noktası düşmesi olarak yorumlanır.

Şekil 14.2: Donma noktası alçalmasının grafiği
NOT: Kışın yolların buzlanmasına engel olmak için tuzlama, araba sularının
donmaması için antifriz kullanılması, bu işlem sonucunda çözeltilerin kaynama noktasının
düşmesinden kaynaklanır. Yani, buzlu su daha düşük derecede eriyeceğinden yollarda
buzlanma olduğu durumda tuz kullanılması suyun donma noktasını düşürür, buzlanmayı
azaltır.
Örnek (1993 ÖYS): X uçucu olmayan bir katı olduğuna göre,
1. X’in doymamış sulu çözeltisi
2. X’in doymuş sulu çözeltisi
3. Arı su
sıvılarının aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları, sırasıyla T1, T2, T3 arasında
nasıl bir ilişki vardır?
A) T1 < T2 < T3

B) T1 < T3 < T2

D) T3 < T2 = T1

C) T1 = T2 < T3
E) T3 < T1 < T2

Çözüm: Çözünen derişimi arttıkça kaynama noktası yükselir. Doymuş çözeltide
derişim doymamışa göre daha fazla olduğundan, T2 > T1 > T3 olur. Doğru cevap: E şıkkıdır
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Örnek (2003 ÖSS): Ağzı açık iki kaptan birinde arı su, diğerinde yemek tuzunun
doymamış sulu çözeltisi kaynatılmaktadır.
Kaynama süresince,
I. derişim
II. hacim
III. sıcaklık
Niceliklerinden hangilerinin arı suda değişmeyip tuzlu suda değişmesi beklenir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

Çözüm: Saf maddelerde kaynama süresine sıcaklık sabitken çözeltilerde doygunluk
sağlanana kadar kaynama noktası yükselmesi (sıcaklık artışı) devam eder. Bu esnada derişim
artar, buharlaşmadan dolayı hacim azalır. Saf maddelerde ise derişim söz konusu değildir
ancak buharlaşmadan dolayı hacim sabit kalmaz, azalır. Doğru cevap: C şıkkıdır

14.5. Moleküller Arası Kuvvetler ve Çözünme
Moleküler yapılı bileşiklerde moleküller arası etkileşim kuvvetleri vardır. Çözünme
olayı sırasında bu kuvvetlerin kırılması gerekir. Gerek çözücü ve gerekse çözünen maddedeki
bu kuvvetlerin kırılabilmesi için bir miktar enerji harcanır. Kırılan bağlar sonucu serbest kalan
tanecikler, farklı türler ile yeniden etkileşime girerler. Bu durumda yeni bir bağ oluşumu
gerçekleşebilir. Yeni bağ oluşumu da ekzotermik bir olaydır.
Çözünme Isısı (Entalpisi): Bazı çözeltiler oluşurken (bir madde çözücü içerisinde
çözünürken) çevreye ısı verilir, bazıları da çevreden ısı alır. Bu alınan verilen ısıya çözünme
entalpisi denir. ∆Hç ile gösterilir.
Çözünme üç basamakta gerçekleşir.
1. Basamakta çözücü molekülleri ayrılır,
2. Basamakta çözünen moleküller ayrılır. Bu basamaklarda moleküller arası etkileşimi
yenmek için enerji gerekir (endotermiktir).
3. Basamakta çözücü ve çözünenin molekülleri karışır. Bu basamak endotermik veya
ekzotermik olabilir. Çözelti ısısı (∆Hçöz) bu üç basamağın ısıları toplamına eşittir.
Eğer çözücü ile çözünen tanecikler arası etkileşim, çözünen ve çözücünün kendi
tanecikleri arasındaki etkileşimden daha kuvvetli ise çözünme işlemi ekzotermik olarak
gerçekleşir.
Eğer çözücü ile çözünen tanecikler arasındaki etkileşim, çözücü ve çözünenin kendi
tanecikleri arasındaki etkileşimden daha zayıfsa çözünme endotermiktir.
Çözeltiler için genel olarak şu kural söylenebilir: Benzer benzeri çözer; yani polar
çözücüler polar çözünenleri, apolar çözücüler ise apolar çözünenleri çözer. Bunun nedeni şu
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şekilde açıklanabilir. Polar bileşiklerde moleküller arası çekim kuvveti oldukça kuvvetlidir
Molekülün negatif yüklü kısmı öteki molekülün pozitif yüklü kısmı tarafından çekilir.
Böylece bütün moleküller arasında bir ağ kurulur. Apolar bir molekül, polar bir moleküldeki
bu ağ yapısını bozarak çözemez.
Karbontetraklorür (CCl4) bir apolar moleküldür ve polar molekül olan suda çözünmez.
Çünkü su molekülleri arasındaki çekim kuvveti, karbontetraklorür ile su molekülü arasındaki
çekim kuvvetinden çok daha fazladır. Bu iki sıvı birbiri ile karışmaz, iki fazlı bir sistem
meydana getirir.
İyot (I2) bir apolar moleküldür ve yine apolar bir molekül olan karbontetraklorürde
çözünür. Katı haldeki I2 molekülleri arasındaki çekim kuvveti ile saf CCl4 molekülleri
arasındaki çekim kuvveti hemen hemen aynı büyüklüktedir. Dolayısıyla iyot –
karbontetraklorür çekimi mümkündür. Bu çekim sonunda iyot molekülleri karbontetraklorür
molekülleri ile karışabilir.
Bir katının sıvıda çözünmesi olayı da aynı şekilde açıklanabilir. Burada da polar
çözücü için polar özelliğe sahip bir katının olması gerekir. Buna en iyi örnek sodyum klorürün
(NaCl) suda çözünmesidir. Sodyum klorür kristalinde pozitif yüklü sodyum iyonları (Na+) ve
negatif yüklü klor iyonları (Cl) vardır. Sodyum klorür kristallerinin iç kısımlarında bütün
iyonlar, karşı yüklü iyonlar tarafından çevrilmiş durumdadır. Dolayısıyla elektriksel bir denge
vardır. Kristalin yüzeyinde ise aynı denge yoktur.
Kristal, suya atıldığında, suyun negatif yüklü oksijenleri ile yüzeydeki sodyum
atomlarını, pozitif yüklü hidrojenleri ile ise klorür iyonlarını sarar ve bu iyonları kristalden
koparıp alırlar (Şekil 14.3).

Şekil 14.3. NaCl’nin suda çözünmesinin şematik olarak gösterilişi.
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14.6. Çözünürlük
Bir maddenin belli bir çözücünün belli bir miktarında, belli basınç ve sıcaklıkta
çözünebilen en fazla miktarına o maddenin çözünürlüğü denir. Her maddenin belli bir
çözücüde çözünebileceği madde miktarı yani, denge noktası farklıdır. Denge, dinamik bir
olaydır. Yani bu noktada çözünme durmaz, devam eder. Ancak bunun karşıtı, yani çözeltiden
çözünenin ayrılarak katı üzerinde toplanması olayı da aynı miktarda ve zamanla olur. Böyle
bir çözeltiye çözünenin kristali kalırsa kristalin büyüklüğünün değişmediği ancak şeklinin
değiştiği görülür.
14.6.1. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Çözünen madde türü
Çözücünün türü
Sıcaklık
Basınç
Ortak iyon etkisi
Ortamın pH’ı
Kompleks oluşumu

Nitel bir sınıflama ile çözünürlüğü,
a. Çözünmeyen
b. Az Çözünen
c. Çözünen
Olarak gruplandırmak mümkündür.
1- Çözünen Madde Türü
Her maddenin çözücü-çözünen dengesine ulaşma noktası farklıdır. Örneğin
çözünürlüğe etki eden diğer faktörler sabit tutulduğunda bir litre suda 3.8 mol yani 1311 gram
şeker çözünürken aynı miktar suda 5.3 mol yani 310 gram NaCl çözünür. Miktarlar gram
olarak karşılaştırıldığında şekerin çözünürlüğünün sofra tuzundan fazla olduğu düşünülebilir.
Ancak çözünürlüğün fazla olması daha fazla sayıda molekülün çözeltiye geçmesi demektir.
Bu açıdan karşılaştırma yapıldığında tuzun çözünürlüğünün şekerden fazla olduğu görülür.
Buda beklenen bir olaydır. Çünkü sodyum klorür iyonik yapıdadır ve iyonların yarıçapları
şeker molekülünden çok daha küçüktür. Dolayısıyla suyun daha fazla sayıda sodyum klorür
molekülünü çözeltiye alması doğaldır.
2- Çözücünün Türü
Çözücü ve çözünen maddelerin kimyasal özellikleri birbirine ne kadar çok benzer ise
çözünürlük o kadar yüksektir. Başka bir değişle polar yapıdaki bir madde ancak polar
çözücülerde, apolar bir madde ise ancak apolar çözücülerde çözünür. Kısaca söylemek
gerekirse benzer benzeri çözer. Gerek çözücü gerekse çözünen moleküllerinin özellikleri uç
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özellikten ne kadar farklı ise, çözünürlük o ölçüde değişir. Bazı çözücü molekülleri polarlık
ve apolarlık özelliklerini birlikte gösterebilirler. Örneğin etil alkol böyle bir moleküldür.
Molekülün karbon-hidrojen ve karbon-karbon bağları apolar, oksijen-hidrojen ve karbonoksijen bağları ise polar özelliktedir. Bir başka değişle molekülün bir ucu polar özellik, öteki
ucu ise apolar özellik gösterir. Dolayısıyla etil alkol hem polar hem de apolar maddeler için
iyi bir çözücüdür. Etanol yani etil alkol; su ile tepkimesinde su polar olduğundan etil alkolün
polar kısmı çözünür.
3- Sıcaklık: Katıların ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklıkla genellikle artarken, gazların
çözünürlüğü daima azalır.
4- Basınç: Basınç sadece gazları çözünürlüğü üzerinde etkilidir. Basınç artarsa
gazların çözünürlüğü de artar. Gazozlar ve vurgun olayı buna örnek verilebilir.
Gazozlarda yüksek basınçla CO2 gazı çözdürülür. Kapak açıldığında basınç farkı ortadan
kalkar ve zorla çözdürülen CO2 gazları serbest hale geçer. Denizin derinlerinde balık
türlerinin bol olmasının bir nedeni de derinlerde basınç fazla olduğu için O2 oranının sığ
yerlere göre daha fazla olmasıdır.
5- Ortak iyon: Ortak iyon çözünürlüğü azaltan bir faktördür. Ortak iyon içermediği
sürece bir maddenin çözünmüş olması başka bir maddenin çözünmesine engel teşkil etmez.
Örneğin: Doygun şeker çözeltisinde NaCl tuzu saf suda çözündüğü kadar çözünür.
KCl içeren çözeltide ise NaCl tuzu saf suda çözündüğünden daha az çözünür. Çünkü Cl
iyonları ortaktır.
6- pH: Bazı maddeler (örneğin bazik karakterli tuzlar) asidik ortamda, bazıları ise
asidik ortamda (örneğin asidik karakterli tuzlar) daha iyi çözündüklerinden pH çözünürlüğü
etkiler. Örneğin Ba(OH)2'in çözünürlüğü oldukça düşüktür, ortamın pH'ı asidik hale getirilirse
bu bileşiğin çözünürlüğü de artar. Benzer şekilde çözünürlüğü düşük olan CaF2 de asidik
ortamda daha iyi çözünür.
7- Kompleks oluşumu da çözünürlüğü artıran bir faktördür (Kompleks kavramı için
bkz. 11.2.4.)
Sonuçlar
1) Çözeltilerde “benzer benzeri çözer” ifadesinin anlamı bu şekilde daha iyi
anlaşılabilir.
2) Benzer molekül yapısındaki bileşikler, yakın değerlerde moleküller arası kuvvetlere
sahip olduklarından birbirini çözerler.
3) Benzer olmayan yapıdaki bileşikler çözelti oluşturma eğiliminde değildirler.
4) Birçok bileşikte yapıların bazı kısımları benzer, bazı kısımları farklı olabilir. Bu
durumda hangi kısmın önemli olduğuna göre çözünme gerçekleşir veya
gerçekleşmez.
Örnek: Aşağıdaki karışımların birer çözelti olup olmadığını öngörünüz. Eğer
çözeltiyse, ideal olup olmadığını belirtiniz.
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(a) Etil alkol CH3CH2OH ve su (H2O, HOH)
(b) Heksan, CH3(CH2)4CH3 ve oktan, CH3(CH2)6CH3, hidrokarbonları
(c) Oktil alkol, CH3(CH2)6CH2OH ve sulu (HOH).
Çözüm:
(a) Suyu HOH olarak düşünürsek, etil alkol ile benzerdir (yalnız CH3CH2 grubu Hatomu ile yer değiştirmiştir). İki molekül de önemli bir moleküller arası kuvvet olan hidrojen
bağı isteği ile bir araya gelir. Ancak hidrojen bağının uzunluğu benzer ve farklı moleküller
arasında farklıdır. Etil alkol ve suyun ideal olmayan bir çözelti oluşturmasını bekleyebiliriz.
(b) Heksanda karbon zinciri uzunluğu altı atom ve oktanda sekiz atomdur. İki
molekülde apolardır. Çözeltilerinde ve saf sıvıların molekülleri arasında çekim kuvvetleri
benzerdir. İdeale yakın bir çözelti oluşturmalarını bekleriz.
(c) İlk bakışta, HOH’ın bir H atomu ile hidrokarbon gruplarının yer değiştirdiği (a)
ile benzerlik görebiliriz. Fakat burada karbon zinciri sekiz atomludur. Bu uzun karbon zinciri
oktil alkolün fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde uçtaki –OH grubundan daha önemlidir.
Bu açıdan bakıldığında, oktil alkol ve su benzer değildir. Burada çözelti oluşumunu
bekleyemeyiz.

14.7. Çözelti Oluşumu ve Denge
Bir çözücü ile bir çözünen karıştırıldığında ilk önce yalnızca çözünme meydana gelir.
Fakat çözünen madde ilave etmeye devam ettiğimizde doygunluk noktasından sonra çözünme
durur ve çözünmeyen fazla maddeler çökmeye başlar. İçinde bir miktar çözünmemiş madde
içeren böyle çözeltilere doygun (doymuş) çözelti denir. Bu çözeltide çözünen madde ile
çöken madde arasında bir denge oluşur. Doygun çözeltinin derişimine, verilen çözücü içinde
çözünenin çözünürlüğü adı verilir. Çözünürlük sıcaklıkla değişir.
Sadece çözünen ile çöken madde arasında değil, bir kimyasal tepkimeyi oluşturan
reaktifler (reaksiyonun solundakiler) ve ürünler (reaksiyonun sağındakiler) arasında da denge
oluşabilir. Denge hali yazılırken çift yönlü ok kullanılır. Örneğin, asetik asit suda aşağıdaki
denge gereğince çözünür (Bu çözeltide 4 tür bileşik ya da iyon vardır):
CH3COOH + H2O

CH3COO– + H3O+

Buradaki çift yönlü ok,
, tepkime ifadesinin her iki tarafındaki türlerin
(burada 4 tane tür mevcut) bir denge içerisinde bir arada bulunduğunu gösterir.
Doygun çözeltide bulunması gerekenden daha az bir çözünen ile bir çözelti
hazırlarsak, çözünenin hepsi çözünür ve bu çözelti doymamıştır. Diğer yandan, belli bir
sıcaklıkta doygun bir çözelti hazırladığımızı ve sonra sıcaklığı, çözünürlüğün daha az olduğu
bir değere getirdiğimizi (genellikle sıcaklık düşürülür) varsayalım. Bu durumda, genellikle
çözünenin fazla çöker. Fakat bazen hiç bir çökelme olmaz ve çözeltide çözünmüş madde
miktarı, o sıcaklıkta çözünmesi gerekenden fazla olur. İşte böyle çözeltilere aşırı doygun
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çözeltiler denir. Aşırı doygun çözeltiler kararsızdır ve içine çözünenin bir kaç kristali
eklendiğinde, eklenen kristaller çekirdek ödevi görür ve fazladan çözünmüş olan kısım
çökelmeye başlar.

14.8. Gazların Çözünürlükleri
Gazların çözünürlüklerine etki eden faktörler
1- Çözücü ve çözünen maddenin türü, çözücü ile çözünen maddelerin molekülleri
birbirine ne kadar çok yakınlık gösterirlerse eğer çözünürlük o kadar çok fazla olur.
2- Sıcaklık, katılarda sıcaklık artıkça çözünürlük artarken gazlarda ise tam tersine
sıcaklıkla birlikte çözünme azalır. Örneğin buzlu kola ile sıcak kola arasında tat farkı
karbonik asidin çözünürlük farkından kaynaklanır. Asit, sıcak kola içerisinde çok fazla
çözünmeyeceğinden ötürü az miktarda bulunur ve tadı farklı olur.
3- Basınç, katılarda ve sıvılarda basıncın etkisi neredeyse sıfırdır. Gazlarda ise basınç
artıkça çözünme artar.
4- Ortak iyon, bir maddenin kendisine ait moleküller içeren bir yerde çözünmesi
normal saf suda çözünmeye göre daha zordur. Yani ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır.
Ayrıca çözelti bir noktadan sonra doygunluk seviyesine ulaşacağından dışarıdan daha fazla
farklı madde istemeyecektir.
Henry Kanunu: Bu kanuna göre, “bir çözeltide çözünen gazın konsantrasyonu çözelti
üzerindeki gazın kısmi basıncı ile doğru orantılıdır”.
Henry kanunun geçerli olabilmesi için, çözeltide çözünen gazın, çözücü içerisinde
dissosiye olmaması ve çözücü ile kimyasal bir reaksiyona girmemesi gerekir. Henry kanunu
böyle gazların seyreltik çözeltileri için oldukça uygun sonuçlar vermektedir. Örneğin, suda
çözünen oksijen gazı için Henry kanunu geçerli olduğu halde HCl gazının sulu çözeltileri için
geçerli olamaz. Bilindiği gibi HCl gazı suda dissosiye olarak iyonlarına ayrışmaktadır.

14.9. Çözeltilerin Buhar Basınçları
Bileşiklerin birbirlerinden ayrılması kimyacıların sık sık karşılaştıkları, bir sorundur.
Bileşikler uçucu sıvılar ise, ayırma genellikle damıtma ile yapılar. Damıtma işleminin nasıl
olduğunu anlayabilmemiz için çözeltilerin buhar basınçları hakkında bilgi sahibi olmamız
gerekir. Çözeltilerin buhar basınçları ile ilgili bilgiler kaynama noktaları, donma noktaları ve
osmotik basınçları hakkında da bize yardımcı olur.
Fransız kimyacı F. M. Raoult 1880’lerde, bir çözünenin, çözücünün buhar basıncını
düşürdüğünü buldu. Raoult'un saptadığı bu duruma göre, bir çözücü (A) ve çözünenden (B)
oluşan ideal bir çözeltide, çözücünün buhar basıncı (PA), belli bir sıcaklıkta saf çözücünün
buhar basıncı (PAº) ile çözücünün çözeltideki mol kesrinin (XA) çarpımına eşittir. Bu yasaya
Raoult yasası denir ve aşağıdaki formül ile hesaplama yapılır:
PAº = X · PX
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Eşitliğe göre bir çözünen çözeltinin buhar basıncını düşürür.

14.10. Kolloidal Karışımlar
Kumla su karıştırıldığında kumun (SiO2, silika) hemen dibe çöktüğünü herkes bilir.
Bununla birlikte, kütlece %40’a varan silika içeren ve silikanın yıllarca dibe çökmediği
karışımlar da hazırlanabilir. Böyle karışımlarda silika, çözünmüş bir iyon ya da molekül
halinde değildir: Bu karışımlarda SiO2 in mikroskobik tanecikleri suda asılı kalır (süspanse).
Bu tür karışımlar, kolloid karışımlar olarak adlandırılır. Bir maddenin kolloid olarak
sınıflandırılabilmesi için bir veya iki boyutu (uzunluk; genişlik veya kalınlık) yaklaşık 1-1000
nm (nanometre) arasında olmalıdır. Eğer bütün boyutlar 1 nm’den küçükse, tanecikler
molekül büyüklüğündedir (gerçek çözelti). Bütün taneciklerin boyutları 1000 nm’den (10–5
cm) büyükse bu tür çözeltilere süspansiyon denir.
Kolloidal silika tanecikleri küre şeklindedir. Bazı kolloidal tanecikler çubuk şeklinde,
insan kanı plazmasındaki gama globulin gibi bazıları ise disk şeklindedir. Su üzerindeki petrol
damlacıkları gibi bazı kolloitler gelişi güzel kıvrılmış iplik yumağı şeklindedir. Kükürt, kil ya
da sabunun sudaki çözeltileri, süt gibi karışımlar kolloidal çözeltilere örnek olarak verilebilir.
Bir karışımın çözelti mi, yoksa kolloid yapıda mı (kolloidal) olduğunu tayine yarayan
bir yöntem vardır: Bu yönteme göre, ışık gerçek bir çözeltiden geçtiğinden gözleyici ışığın
geldiği yöne dik doğrultuda ışık göremez. Kolloit biçimindeki dağılmada ise, ışık her yöne
saçıldığından, kolaylıkla görülebilir. Bu etkiyi ilk kez 1869 yılında John Tyndal araştırmıştır
ve bu yüzden ışığın bu dağılmasına Tyndall etkisi (olayı) adı verilmiştir. Parlak ışığın toz
zerrecikleri tarafından saçılmaya uğratılması Tyndall etkisine iyi bir örnektir.

Tyndall olayı (etkisi)

Kolloidal silika taneciklerini asılı halde tutan nedir?
Burada en önemli etken, tanecik yüzeylerinin soğurma etkisi ya da çözeltideki iyonları
tutma etkisidir. Bu yüzeyler belli iyon tiplerini tutmayı yeğlerler. SiO2 tarafından yeğlenen
iyon OH– iyonudur ve bunun sonucu tanecikler negatif net yüke sahip olurlar. Benzer yüke
sahip iyonlar birbirini iterler. Bu karşılıklı itme yer çekimi kuvvetini yener ve tanecikler asılı
durumda kalırlar.
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Uygulamalar

1.

Derişik bir çözeltiyi nasıl seyreltebiliriz? Açıklayınız.

2.

Molarite ve molalite arasındaki farkı açıklayınız.

3.

Kolloid çözelti nedir? Açıklayınız.

292

Uygulama Soruları

1.
2.
3.

Seyreltik çözeltilerin en çok kullanıldığı alan nedir?
Molarite ve molalite ile ilgili birer örnek oluşturup, çözünüz.
Günlük hayattan kolloid çözeltilere örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste, çözeltilerin sınıflandırılmasını inceledik. Çözelti derişimlerini sınıflandırdık
ve örneklerle açıkladık. Mol kesri, molalite, molarite kavramlarının tanımları açıkladık.
Birbirleriyle aralarındaki ilişkiyi örneklerle açıkladık.
Her madde birbiri içinde çözünmez, çözünmenin gerçekleşebilmesi için bağı kıracak
enerji gereklidir. Çözünme entalpisini ve gazların çözünürlüklerini inceledik.
Kolloid karışımların çözeltilerden farkını açıkladık. Kolloid çözeltileri örneklerle
açıkladık.
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