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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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ÖN SÖZ
Bu kitap, ortaöğretim kurumları 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programına (2013) uygun bir ders kitabı 

olarak hazırlanmıştır. Konuların seçimi, akış sırası ve işleniş derinliği program öngörülerine uygun seçilmiş-
tir. Kitabın içeriğini ve niteliklerini siz öğrencilerimizle paylaşmak isteriz. 

Kimya, insanlığın madde ile etkileşimi ve madde hakkındaki deneyimlerinden günümüzdeki kuşakla-
ra devredilmiş bir bilgi / beceri / tecrübe mirasıdır. Kimya biliminin ilk örnekleri sayabileceğimiz, ölülerin 
mumyalanması, yiyeceklerin bozulmaya karşı muhafazası (tuzlama, kurutma vb.), savunma amaçlı araç ge-
reç yapımı gibi faaliyetler, şüphesiz bilim olsun diye başlatılmış değildir. Böyle ilk kimya örnekleri, insanlığın 
varlığını sürdürme gayretinin bir parçasıdır. Bu anlamda diyebiliriz ki “Kimya hayattır”. Günümüzdeki kimya, 
bu ilk örneklerden evrilerek gelişmiş ve modern bir bilim hâline gelmiştir. Erken dönem kimyacıları her şeyi 
sınama-yanılma yoluyla keşfederken zaman içinde maddeler arası etkileşimlerin sebep-sonuç ilişkileri fark 
edilmiş; maddenin görünmez içyapısı ile görünür özellikler ve değişimler arasında ilişki kurulmuştur. 

Modern kimyayı anlamak ve onun gelişmesine katkı sağlayan öncüler arasına katılmak için, bu bilim 
dalının tarihsel seyrini az da olsa gözden geçirmek gerekir. Bu süreç, kimyanın maddeye bakış mantığı ile 
buluşmamızı ve yöntemleri daha iyi kavramamızı sağlayacaktır. Kitabın ilk ünitesi bu amaç için tasarlan-
mıştır. Bu ünitede, kimyanın doğuş ve olgunlaşma serüvenini öğrenirken, kimyacıların kullandığı dile ve 
sembollere de aşinalık geliştireceksiniz.

İkinci ünitede, maddenin temel yapı taşı olan atom tanıtılmakta, atom altı taneciklerin keşfi ve özellik-
leri kısaca gözden geçirilmektedir. Yine bu ünitede atom modelleri hakkında ilk bilgiler sunulup maddeyi 
anlamada çok kullanışlı bir araç olan periyodik sistem ele alınmaktadır. Bu üniteyi işlerken ilk ünitede tanış-
tığınız kimyacıların kullandığı dile ve sembollere daha da alışacaksınız.

Üçüncü ünitemiz, atom/molekül/iyon düzeyinden, görebildiğimiz makro düzeye geçiş ve bu iki düzeyi 
ilişkilendirmek için asıl araçlar olan “bağ” kavramı ile ilgilidir. Bu kavramı kullanarak atom gibi bölünmesi zor 
ve bağımsız bir bütünün nasıl olup da bir yığına yani görünür maddeye dönüşebildiğini kolayca anlayabi-
lirsiniz. 

Maddenin hâlleri son ünitemiz olup burada gazları, sıvıları ve katıları nitelerken kullandığımız bazı te-
mel kavramları kullanıp kimya bilgimizi gündelik hayatımıza taşımaya çalışacağız. Aslında kimyanın temel 
amacı, yaşadığımız evreni iyi anlamak, hammaddeleri işlemek ve bir yandan doğal imkânlardan yararlanır-
ken bir yandan da doğayı korumaktır. Daha ileri sınıflarda kimya okurken öğreneceklerimiz hep bu amaç-
lara yöneliktir. 

Kitabın yazımı, görsellerin temini, düzeltme ve teknik destek evrelerinde emeği geçen herkese teşek-
kür ediyoruz. Öğrencilerimizin, kimyanın da katkısıyla, analitik düşünme ve isabetli karar verme yetileriyle 
donatılmış, üretken bireyler ve faydalı vatandaşlar olarak yetişmelerine yardımcı olma dileklerimizle.

Editörler
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Ünite Organizasyonu:

Bölümler:
Her ünitede, öğreneceğimiz kavram ve ilişkilerden birbiri ile ilgili olanların birlikte 
ele alındığı bölümler yer almaktadır. Bölüm içinde yer alan konular, kısmen ba-
ğımsız birimler oluşturan ikincil konu başlıklar altında organize edilmiştir.

İkincil Konu Başlıkları: 
Bu başlıklar, hem kitabın okunup izlenebilirliğini artıran, hem de izleyen metnin 
konusunun özünü ima eden seçilmiş ifadelerden oluşur. İkincil konu başlıklarını 
tamamen bağımsız birimler olarak değil, birbirini tamamlayan ve ana metindeki 
yol haritasının işaret taşları görevini üstlenen öğeler olarak düşünmek daha doğ-
rudur. 

Etkinlikler:
Kitapta yer alan etkinlikler, niteliğine göre toplu bir etkinlik veya grup olarak plan-
lanabilir. Seçilen etkinliklerin çoğu 20-25 dakikadan daha uzun sürmeyen ve uygu-
lanması konunun kavranması açısından önemli sayılabilir öğrenme faaliyetleridir. 
Her etkinlik kutusunda yer alan güvenlik önlemlerinin etkinlik boyunca gözetil-
mesi esastır. Güvenlik sembollerine ilişkin açıklamalar 1. Ünite’nin sonunda (sayfa 
33-34) verilmiştir. 

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim:
Her bölümün sonunda, o bölümde öğrenilenleri hatırlamak, gerekiyorsa tekrar 
öğrenmek ve pekiştirmek amacıyla açık uçlu sorular, metin yazma gerektiren be-
timlemeler ve kavramsal ilişki geliştirici sorulardan oluşan kısa bir değerlendirme 
niteliğindedir. Buradaki soruların hepsinin cevaplandırılması, gerekiyorsa bölü-
mün tekrar gözden geçirilmesi esastır. 

Ünite Değerlendirme Soruları:
Üniteler sonunda; doğru-yanlış seçimi, açık uçlu soru, ilişki kurma-eşleştirme, me-
tinde boşluk doldurma, şekil-metin eşleme ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
değerlendirmeye yer verilmiştir. Buradaki soruların cevaplandırılması, gerekiyor-
sa ünitenin tekrar gözden geçirilmesi esastır. 

KİTABIMIZDA NELER VAR?



Kitabımızda neler var?

Metin Destek Unsurları:
Kitabın konu akışı içinde, yeri geldiğinde hatırlatma, ilginç örnek, uyarı, muhtemel kavram kargaşası düzeltimi, 
konu açılımı (okuma parçası), temel bir büyüklüğü tanımlama, düşünmeye yorumlamaya teşvik… vb. amaçlı 
çeşitli başlıklar altında düzenlenmiş kısa destek bilgileri sunulmuştur. Bu unsurlarda yer alan bilgi, uyarı, tanım 
ve faaliyetler öğretim programının daha iyi kavranmasına yardımcı olacaktır.    

metin
desteK

UnsUrları
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KİMYA
BİLİMİ

üKimya nedir?
üKimya ne işe yarar?
üKimyanın sembolik dili
üGüvenliğimiz ve kimya

Burada, resmini gördüğünüz fabrikaya günde 10.000 ton kö-
mür girer ve bu kömür yüzlerce farklı kimyasal maddeye dönüşür. 
Bu maddeler arasında aspirin ve naylon dâhil bizim de bildiğimiz 
ve kullandığımız pek çok madde vardır.

Kimya, kömürün aspirine dönüşmesi gibi, bir maddenin başka 
maddelere nasıl dönüştüğünü inceleyip açıklayan bilim dalıdır. Bu 
ünitede kimya biliminin tarihsel gelişimini gözden geçirecek, kim-
ya bilimini kullanarak iş yapan meslekleri tanıyıp, kimyasal mad-
delerle çalışırken güvenlik açısından hayati önemi olan tedbirleri 
öğreneceksiniz.  

Kimya 9. Sınıf

Altın ve bakır 
metalleri insanlar 
tarafından ilk kez 
kullanıldı.

Fenikeliler 
sabunu kullandı.

ne ÖğreneceKsiniz?

MÖ. 4000’ler MÖ. 600’ler

.ÜniteKimYa 19.sınıf

bU Ünite neden Önemli?

ü Kimyanın tarihsel gelişimi, bu bili-
min maddeye bakışını ve bulgulardan 
sonuca gidiş yöntemini kavramada;

ü Kimyanın uğraş alanlarını ve kim-
yacılık mesleğini tanıma bu alana 
yönlenirken bilinçli seçim yapmayı 
sağlamada;

ü Kimyanın sembolik dili, bu alanda 
üretilen bilgi ve teknolojileri anlayıp 
onlardan yararlanmada;

ü Güvenlik işaretleri, kimya laboratu-
varlarında ve günlük hayatta kimyasal 
maddeleri kullanırken bilinçli davran-
ma bakımından çok önemlidir.
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Kâğıt üretiminde 
şap kullanıldı.

MS. 800’ler M.S. 1800’ler

Cabir bin Hayyan,
nitrik asit, sülfürik 
asit ve altın suyunu 
keşfetti.
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KimYa bilimi1.Ünite

Şekil 1.1. Bir ressamın gözüy-
le, çalışmalar yapan simyacı.

bÖlÜm1. Kimya Nedir?

Kimya maddenin yapısını, maddeler arası dönüşümleri ve kullanım alanla-
rını inceleyen bilim dalıdır. Bugünkü kimya bilimi, insanlık tarihi kadar eskilere 
dayanan bir seri çabaların sonucunda gelişmiştir.

İnsanlar, varoluşlarından bu yana çevrelerinde olup bitenleri anlamak için 
sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Vahşi doğa şartları içinde hayatta kalma sa-
vaşı veren insanlar, daha iyi yaşama koşullarını ararken çevrelerindeki maddeleri 
de anlamaya çalışmışlardır. Doğada bulduğu ile yetinmeyen insanoğlu, ihtiyaç-
larının ve hayallerinin zorlaması ile yeni maddeler elde etmeyi denemiştir. Ör-
neğin dokunduğu her nesneyi altına dönüştüren bir taş (filozof taşı) veya içene 
sonsuz hayat bahşeden bir su (ab-ı hayat) hayali için yeni maddeler aramıştır. 
Böyle hayaller peşinde koşup gizli formüller arayan bu insanlara, bugün simya-
cılar diyoruz (Şekil 1.1). Simyacıların mesleği olan simya, doğada hazır bulunan 
çok çeşitli maddeleri öğütme, karıştırma, ısıtma, suda çözme, damıtma, kristal-
lendirme gibi işlemleri içeren ve sınama-yanılma ile yürüyen bir çalışma şekli idi. 

Simyacılar genelde gizli çalışır, başka insanlarla çok az iletişim kurarlardı. 
Çünkü çok gizli formüllerin peşinde olduklarını düşünürlerdi. Antik dönem in-
sanları simyacıların gizil bilgilere ve olağanüstü yetilere sahip olduklarını dü-
şünürlerdi. Şeyh Galip’in 1782 tarihli Hüsn-ü Aşk isimli eserindeki dizelerinde, 
Hüsn (güzellik) adlı kıza âşık olan şaire kız tarafı, istediği güzelin kolay elde edile-
meyeceğini ifade etmek için, “Kimya bilmedikçe istediğini alamazsın.” anlamın-
da uyarı yapmaktadır. Bu şiir bile, Orta Doğu coğrafyasındaki halkların kimya 
denince ne düşündüğünü kabaca ortaya koymaktadır.

Simyacılar yapmış oldukları çalışmalar sonucunda hayallerine ulaşamamış 
fakat simya ile elde edilen deneyimler, bugünkü kimya bilimine önemli katkılar 
yapmıştır. Bu bölümde, antik çağlardaki simya zanaatını kısaca gözden geçirip 
kimya ile onun ilkel formu olan simyanın farkını irdeleyeceğiz.

HÜSN-Ü AŞK
………...
Hüsn akdine çok baha gerektir, 
Evvel sana kimya* gerektir.
…………
              ŞEYH GALİP
Hüsn (kız) ile akit yapmak (nikâh-
lanmak) çok masraflı bir iştir;
Her şeyden önce kimya (yı elde 
etmek) gerekir.

* Şeyh Galip’in şiirinde sözü edilen 
“kimya”, bugün simya dediğimiz, 
bilim olma özelliği kazanmamış 
kimyadır.

biliyor muydunuz?

Türkçeye kimya terimi nereden 
gelmiştir?

Siyah toprak anlamına gelen 
Chemia terimini Mısırlılar; 
koyu, renkli topraklarını anlat-
mak için kullanmışlardır. Arap-
ların kimya diline El-kimya ola-
rak geçmiş, bizim dilimize de 
kimya olarak miras kalmıştır.

ilginç nokta
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Şekil 1.2. Çakmak taşı, bakır, 
tunç ve demirden yapılmış eski 
dönemlere ait araç gereçler. 

Günümüzden on binlerce yıl öncesinde insanoğlu barınma, beslenme ve 
korunma ihtiyaçlarını karşılamak için doğada ne bulduysa bunları kullanma yo-
luna gitmiştir. Yanardağların ve yıldırımların yol açtığı yangınlar sonucu ateşle 
tanışmış ve yiyeceklerin piştiğinde lezzetinin değiştiğini fark etmiştir. Yiyecekler 
gibi başka maddelerin de ısıtılınca değişebileceğini düşünmüş ve bir maddeyi 
ateşe atarak başka bir maddeye dönüştürme gayreti bu şekilde başlamıştır.

İnsanlar alet yapmak için önce çakmak taşı kullanmış; metalleri keşfedince 
de taşın yerini sırasıyla bakır, tunç (bakır-kalay alaşımı), demir ve çelik almıştır  
(Şekil 1.2).

İlkel insanların savunma aleti olan balta yanında önemli bir ihtiyaçları da 
giyinme amacıyla kullandıkları derilerdi. Ham derilerin tüylerini dökmek, yu-
muşak kalmasını sağlamak, kokusunu gidermek, gözeneklerini kapatmak gibi 
çalışmalarla doğal maddelerin daha kullanışlı hâle getirilmesine yönelik keşifler 
çok eskidir. tablo 1.1’de, çeşitli doğal maddelerin deri işlemede ne işe yaradığı 
kısaca özetlenmiştir.

 İnsanların madde ile ilişkileri sadece ihtiyaçtan veya hayallerden yola çıkı-
larak gelişmiş değildir. Farklı maddelerin neden farklı olduğunu sorgulayan fi-
lozofların düşünceleri, kimyanın serüvenine katkıda bulunmuştur. Bu gayretler 
MÖ 500’lerde başlamış; filozoflar maddenin bölünebilirliğini sorgulamış; farklı 
özellikleri, bölünmez yapı taşlarının dizilme ve hareket tarzı ile açıklamışlardır. 
Ancak düşünceleri deneysel bir sonuca dayanmaksızın sadece felsefi boyutta 
kalmıştır. Örneğin Miletli Thales (Tales) dünyadaki her şeyin sudan meydana 
geldiğini iddia etmiş, Trakyalı Democritus (Demokritus) ise her maddenin bö-
lünemeyen yapı taşları olduğunu öne sürmüş; bu yapı taşlarına da “atom” adını 
vermiştir.

Antik Çağda Simyacılar 

Tuz (Sodyum klorür)
Ham derinin, işlenene kadar geçen süre
içerisinde mikroorganizma faaliyetleri
sonucu bozulmasını önlemek.

Kıl köklerini gevşetmek, derinin şişmesini
sağlamak.

Deriyi dış etkilerden korumak, gözenekleri
kapatmak ve boya yapmayı kolaylaştırmak.

Derinin dayanıklılığını artırmak ve dolgunluk
sağlamak.

Kalsiyum hidroksit-Sodyum sülfür

Krom, alüminyum, demir gibi
metallerin tuzları

Sumak, mimoza bitkisi,
meşe palamudu

Madde

Tablo 1.1. Deri işlemede kullanılan çeşitli doğal maddeler ve işlevleri

İşlevi

KimYa nedir?
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KimYa bilimi1.Ünite

cam nasıl keşfedildi?
Eski Mısır’da kurumuş göl 
yataklarından çıkarılan soda  
deniz aşırı ülkelere satılırdı. 
Fenikeli denizciler, sahilde bir 
kamp kurarlar ve yükleri olan 
soda bloklarını kumların üze-
rine koyup araya ateş yakarlar. 
Ertesi gün uyandıklarında, ate-
şin sıcaklığından dolayı kum ve 
sodanın camı oluşturduğunu 
görürler.

ilginç nokta

Şekil 1.3. Aristo (MÖ 384 -322), 
kendi zamanında var olan her 
bilgiyi edinmeye çalışan bir 
filozoftur;  her türlü doğru bil-
ginin sadece düşünce ile elde 
edilebileceğini savunmuştur.

Daha geç dönemlerin filozofu olan Makedonyalı Aristo (Şekil 1.3), bütün 
maddelerin dört elementten oluştuğu düşüncesini ortaya atmıştır. Ona göre 
ateş, toprak, hava ve su bilinen her şeyin özüdür. Sıcak, soğuk, kuru ve ıslak 
dediğimiz nitelikler, sırasıyla bu dört temel öz maddenin (element) nitelikleridir. 
Başka her şey, bu dört elementin farklı oranlardaki bileşimleri olup özellikleri de 
bileşimdeki her elementin oranı değiştikçe değişir. Bu düşüncesini öne sürerken 
Aristo’nun dayandığı herhangi bir nesnel delil yoktu. O, farklı maddelerin farklı 
özelliklere sahip olmasını akılla açıklamaya çalışıyor ve bunun mümkün olduğu-
nu düşünüyordu.

Milattan önceki asırlarda bir yandan felsefi gelişmeler yaşanırken, diğer yan-
dan da kumaş dokuma zanaatı gelişmiş; kumaşlara ve toprak kap kacak gereç-
lerine güzel görüntü vermek için uygun boyalar keşfedilmiştir. Bu dönemde İs-
kenderiye (Mısır), Hindistan, Çin ve Antik Yunan’da kalay-bakır alaşımından kılıç, 
zırh gibi harp araçları yapılmış olup ayrıca kireç harcı, alçı gibi yapı malzemeleri 
de keşfedilmiştir. Cam yapımı ve çanak-çömlek tipi gereçlerin sır (sert cilâ) ile 
kaplanması da tam olarak bilinmemekle birlikte bu dönemde geliştirilmiştir.

Bu dönemde, boyamada kıbrıs taşı (FeSO4.7H2O), göz taşı (CuSO4.5H2O) ve 
şap (KAl(SO4)2.12H2O) gibi doğal yardımcı maddeler (mordanlar) keşfedilmiştir. 
Bu maddeler kullanılarak boyanan yünlerin renklerinin daha kalıcı olduğu tesa-
düfen anlaşılmıştır. Boya endüstrisinin gelişimi de bu dönemde başlamıştır. Bit-
kisel boyar maddelerden olan kök boya ve safran bunlara örnektir. Şap ile ilgili 
1. etkinliği, eski dönemlerde yapıldığı gibi deneyelim ve çalışmanın bilimsel 
açıklamalarını günümüz kimya biliminden yararlanarak yapalım.
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ne Öğreneceğiz?

Bitki boyacılığında renklerin ve doğal yardımcı maddelerin (mordan) önemini 
kavrayıp, çeşitli bitkiler kullanarak renklendirmenin nasıl gerçekleştiğini öğrenelim.

araç Gereç: 

• 4 parça doğal keten bez (10 x 5 cm boyutlarda olmalıdır)
• Su (1 L)
• 3 g şap (KAl(SO4)2.12 H2O)
• Beher (1 L, ısıya dayanıklı, 2 adet)
• Isıtıcı
• Süzgeç
• Plastik leğen
•15 g kuru soğan kabuğu (iki parça bez için)

Önce Şap, Sonra Boya1. etkinlik

adımlar-Yorumlar: 

1. Şap kullanılarak mordanlama işleminin yapılması
• Beherdeki 500 mL suyun içine 3 g şapı ekleyelim ve kaynatalım.
• Su kaynadıktan sonra kumaş parçalarından ikisini (A) kaynamış şaplı suyun içine atarak 20 dakika kaynatalım.  
• Suyu soğuttuktan sonra bezleri şaplı sudan çıkaralım ve musluk suyu ile durulayalım.
2. soğan kabukları ile boyama işleminin yapılması
• Boyama işlemi yapılacak behere 500 mL kaynamış su koyup soğan kabuklarını ekleyelim.
• 1. adımda (mordanlama işlemi) işleme tabi tuttuğumuz kumaş parçalarını (A) ve hiçbir işlem yapmadığımız iki 
kumaş parçasını (B) bu kabın içine koyarak 1 saat kaynatalım.
• Kaynatma sırasında bezleri sürekli alt üst ederek renklerin her yere eşit dağılmasını sağlayalım.
• Bezleri çıkararak içinde bol su bulunan leğene daldırıp, çıkararak durulayalım. 
3. Gözlemlerimizi aşağıdaki tabloya yazalım.

bez
başlangıçtaki 

bez rengi

Şaplı suda kaynattıktan 

sonraki bez rengi

soğutma işleminden 

sonraki bez rengi

soğan kabuklarıyla kaynattıktan 

sonraki bez rengi

A

B

Yorumlayalım:
Boyama işleminde, şapın rolünü anlamak için bu tuzun yapısını bilmek gerekir. Şapın formülü KAl(SO4)2.12H2O 

olup, yapısında alüminyum iyonları vardır. Alüminyum iyonu hem boya ile hem de yünün yapısındaki proteinlerle 
etkileşerek boyanın yüne daha sağlam tutunmasını ve daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Güvenlik için dikkat!

    
      Isı Güvenliği                        Gözlük  

  
          Eldiven  Açık Alev  

  

 
                      Elbise Güvenliği

Bu işaretlerin anlamları için 1. 
ünite sonuna (sayfa 33-34) 

bakınız.

KimYa nedir?
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KimYa bilimi1.Ünite

Çağlar boyunca belki milyonlarca insanın bilinçli veya bilinçsiz deneyimle-
rinin bir toplamı olan simya, simyacılar tarafından belli bir düzene konmuş, bir 
gelenek oluşturulmuştur. Bu simya geleneğinin temel eksiği, bazı kabullerinin 
tamamen öznel (sübjektif ) olmasıdır. Örneğin Aristo’nun dört elementinin ta-
mamen bir kabuldür. Simya çağı, element için objektif bir tanım geliştiren Ro-
bert Boyle (Rabırt Boyl, 1627-1691) ile sona ermiştir. Boyle’un, 17. yüzyılın ikinci 
yarısında verdiği element tanımı modern kimyanın başlangıcı sayılır.

Simya, teorik temelleri olmayan sınama ve yanılmaya dayanan çalışmalar 
içerdiği ve sistematik bilgi birikimini sağlayamadığı için bilim olamamıştır. An-
cak simya alanında yapılan çalışmalar sayesinde geliştirilen araç gereçler, yön-
temler ve bulunan maddeler kimya biliminin oluşmasına öncülük yapmıştır (Şekil 1.4).

Simyadan Kimyaya Geçiş

Eski Mısırlılar, milattan sonraki yıllarda altın, bakır gibi metallerin yanında, 
kurumuş göl yataklarında hazır buldukları soda (Na2CO3.10H2O) ve tuz pastası 
(Na2SO4.7H2O) gibi tuzların su çekme özelliklerini de keşfettiler ve mumyaları, 
su çekici olan bu tuzlarla sararak mumyaların uzun süre bozulmadan kalması-
nı sağladılar. Ayrıca, zeytinyağı ve soda karışımını temizlik amacıyla kullandılar.
(Zeytinyağı soda ile karışınca sabun oluşur).

İslam uygarlığının bilime öncülük ettiği 8 - 15. yüzyıllarda, simya alanında 
çalışan ve daha sonra çalışmaları Avrupalı simyacılarca devralınan ünlü alimler 
arasında Cabir Bin Hayyan (720 - 813) önemli bir yer tutmaktadır. Nitrik asit, sül-
fürik asit ve altın suyunu (Kral Suyu / 3HCl + HNO3) bulan Hayyan, madenleri bu 
asitler içerisinde çözerek o dönemin laboratuvar çalışmalarına yön vermiş ve 
simya alanındaki çalışmaları hızlandırmıştır. MS 9 - 12. yüzyıllarda, Orta Doğu’da 
ve Ön Asya’da yaşayan İslam bilginleri hastalıkların tedavisinde kullanılacak çe-
şitli maddeler elde etmişlerdir. Bu bilginler arasında, Ebubekir El Razi (860 - 940), 
İbni Sina (980 -1037) ve İbni Rüşd (1126 -1198) sayılabilir. İslam alimleri Aris-
to’nun element kavramı hakkındaki görüşlerini benimseyip bu görüşe önemli 
katkılar yapmışlardır. Orta Doğu coğrafyasındaki bu bilim geleneği önce Endü-
lüs yoluyla İspanya’ya, oradan da Avrupaya yayılmıştır. 

Şekil 1.4. Damıtma yoluyla 
arıtma yapan eski (imbik) ve 
yeni (damıtma cihazı) sistemler.
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Modern kimya; deneylerde kullanılan maddeler arasında sayısal ilişkilerin 
kurulması, teorilerin doğrudan deney sonuçları ile ilişkilendirilip test edilme-
si ile başlar. Modern kimyanın başlıca öncüleri Robert Boyle, Priestley (Pristliy, 
1733 -1804), Lavoisier (Lavuaziye, 1743 -1794) ve Dalton (Daltın, 1766 -1844) 
olarak bilinmektedir. Robert Boyle’un element için verdiği tanım şöyledir:

“Bilinen hiçbir yöntemle kendinden 
daha basit maddelere ayrıştırılamayan 
her saf madde elementtir.”

Bu tanım, herhangi bir maddeyi element sayıp saymamak için ölçüt koymak-
taydı. Bu nedenle, örneğin Aristo’nun dört elementinden biri olan su, Boyle’un 
tanımına göre element sayılamazdı. Çünkü su, daha basit maddeler olan hidro-
jen ve oksijen elementlerine ayrışabiliyordu. Sonuçta temeli keyfî kabuller olan 
yüzyılların öğretisi simya, geçerliliğini yitiriyordu.

19. ve 20. yüzyılda kimya bilimi önceki dönemlerle kıyaslanamayacak de-
recede büyük bir gelişme göstermiştir. Ancak bu gelişme bir anda ve bir kişi 
tarafından yapılmamıştır. Her pozitif bilimde olduğu gibi, kimya bilimi de çeşitli 
çağlarda birçok kişinin iş birliği ve katkısıyla gelişmiştir. Böyle bilinçli ve siste-
matik çalışmalar sayesinde maddeyi ve yapısını inceleyen “kimya bilimi” ortaya 
çıkmıştır.

Çevremizde meydana gelen birçok olay kimyasal değişmeler yoluyla olmak-
tadır. Örneğin kömürün yanması, bitkilerin fotosentez yapması, bahçe demir-
lerinin paslanması ve yiyeceklerin pişirilmesi kimyasal olaylar sonucunda mey-
dana gelmektedir. Çevremizde olan olayları anlayabilmek, insanlığı tehdit eden 
tehikeli durumları ortadan kaldırmak, önlem almak ve çözüm üretebilmek an-
cak kimya alanında uğraşmakla mümkün olacaktır. Kimyanın uğraş alanlarını bir 
sonraki bölümde inceleyerek kimyanın ilgilendiği konuları anlamaya çalışalım. 

ilginç nokta
Hipokrat (MÖ 460 - 370) ateşli 
hastalıkların tedavisi için söğüt 
ağacının yaprak ve kabukların-
dan elde ettiği tozu, ağrı kesici 
ve ateş düşürücü olarak kul-
lanmıştır. Modern dönem kim-
yacıları aspirin olarak bilinen 
bu maddeyi (asetilsalisilik asit) 
sentetik olarak laboratuvarlar-
da üretmişlerdir. 

ilginç nokta

KimYa nedir?
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KimYa bilimi1.Ünite

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

1) Antik dönemdeki insan-madde ilişkilerini bugünkü ile karşılaştırınız.

2) Simyacıların çalışmalarının başlıca hedefini, simyanın bugünkü kimyadan 
farkını ve günümüz kimya bilimine katkılarını kısaca açıklayınız.

3) Aristo’nun kullandığı element kavramı ile bugünkü element kavramını 
karşılaştırınız. 

4) Antik dönem insanının tesadüfen keşfettiği faydalı kimyasal maddelere 
örnekler veriniz.

5) Doğal madde ve yapay madde arasındaki farkı açıklayınız.

ŞaPla Gelen zenGinliK

Antik Çağ’da değirmen taşı olarak kullanılan cevherden (alu-
nit) şap üretimi 13. yüzyılda ilk kez Izmir-Foça’da gerçekleşti-
rilmiştir. Ülkemizde şapın çıkarıldığı en önemli maden yatak-
larından biri Kütahya-Gediz- Şaphane’dedir. Bu şap yatakları, 
Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid zamanında, hanedana 
gelin gelen bir sultanın çeyizi olarak talep edilip Germiyano-
ğulları Beyliği tarafından Osmanlı’ya devredilmiştir.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi”nde bu bölgenin şap sayesinde re-
fah içinde ve rahat bir hayat sürdüğü belirtilmiştir. Osmanlılar zamanında yeni şap 
madenlerinin keşfi ve bölgede kurulan şap işletmeleri için istihdam sağlanamadı-
ğından, padişah fermanı ile tüm imparatorluk topraklarından insanlar bu bölgeye 
davet edilmiştir. Hatta bu yörede oturmayı kabul edenler vergiden, askerlik yap-
maktan ve cezadan muaf tutulmuşlardır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde şap, deve kervanları ile Balkan devletlerine ve 
Fransa’ya gönderilerek yerine şeker ve ipekli kumaş getiriliyordu. Yani şap, ticarette 
para gibi kullanılıyordu.

Şap; tekstil, şeker, deri, kâğıt sanayii, su arıtımı, eczacılık ve tıp, boya, lâk ve vernik 
imalâtı, yangın söndürücülerde de katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Okuma Parçası
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bÖlÜm2. Kimya Ne İşe Yarar?

Gömleğimizde oluşan tükenmez kalem lekesini temizlemek gibi çok basit 
bir problem bile kimya bilgisi gerektirir (Şekil 1.5). Örneğin bu lekenin etanolde 
çözündüğünü bilirsek lekeyi etanolle temizleme yoluna gideriz.

Hayatımızda boyar maddeler, ilaçlar, tarım kimyasalları, askeri mühimmat 
(savaş gereçleri ve cephane gibi), yakıtlar, temizlik maddeleri, araba lastiği ve 
göz lensi gibi birçok ürünü kullanmaktayız. Bu ürünler ihtiyacımıza yönelik 
olarak hazırlanan farklı kimyasal bileşiklerden oluşmaktadır. Yeni maddelerin 
sentezlenmesi, özelliklerinin incelenmesi ve kullanım niteliklerinin artırılması 
gibi alanlarda çalışan kimya bilimi, gündelik hayatımızda kullandığımız birçok 
yeniliklerin ve teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlar. Örneğin leke tutmayan 
kumaşların üretilmiş olması, hayatımızın bir boyutunu büyük ölçüde kolaylaş-
tırmıştır. 

Bu bölümde, kimyanın hayatımızın her alanında nasıl rol oynadığını keşfe-
deceğiz.

Şekil 1.5. Tükenmez kalem le-
keleri suda çözünmez, alkolde 
az da olsa çözünür.

Şekil 1.6. Kimya birçok alana 
katkısı olan bir bilimdir.

Kimya “maddelerin bilimi” veya “maddelerin yapı, özellik ve birbirlerine dö-
nüşümlerini sağlayan tepkimeleri inceleyen bir bilim” dalıdır. 

Örneğin bir havai fişek, patlayıp farklı renkte ışıkları nasıl oluşturuyor? Ya da 
tehlikeli bir asit olan tuz ruhu, soda ile birleşince sofra tuzuna ve karbon dioksite 
nasıl dönüşebiliyor? sorularını soralım. Her iki durumda da olan, birer kimyasal 
tepkimedir. Kimya, kirlilik saydığımız çamurdan ve dumandan başlayarak haya-
tın güzelliği saydığımız hoş koku ve lezzetlere kadar her maddeyi inceleyen bir 
bilim dalıdır.

Maddelerin yapısı, değişimleri, etkileşimleri ve nitelikleri sadece kimyanın 
değil, başka uğraş alanlarının da ilgisini çeker. Örneğin kimya; sağlık, enerji, çev-
re, gıda, tarım, metalürji vb. pek çok bilim alanıyla yakından ilgilidir (Şekil 1.6). 
Bu bilim dalı yeni maddelerin üretilmesi için çalışır, analiz yapar, suçluları ortaya 
çıkarır, doğayı tanımamızı sağlar, modern hayatın kullandığı ürünleri elde eder, 
canlılık sürecini araştırırken bu olayları atom-molekül boyutunda açıklamak için 
uğraşır.

2. etkinliği yaparak bu soruların cevabını bulalım ve kimya’nın hayatımızda-
ki yerini bir örnekle tanıyalım.

Kimyanın Uğraş Alanları

KimYa ne iŞe Yarar?
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KimYa bilimi1.Ünite

ne öğreneceğiz?

Günlük hayatta karşılaştığımız ama üzerinde belki de hiç düşünmediğimiz 
olaylara/durumlara “kimyanın penceresinden” bakmayı öğreneceğiz.

adımlar-Yorumlar: 
1. Aşağıdaki tablonun sol sütununda yer alan soruları düşünüp cevaplarınızı sağ sütuna yazınız.
2. Aynı sorular için arkadaşınızın cevaplarını tablodaki ilgili yere yazınız.
3. Öğretmeninizin öncülüğünde sınıfça yapacağınız sorgulamalardan çıkan ortak cevapları tablodaki ilgili yere yazınız.

4. Tabloyu tamamladıktan sonra bilimsel doğruların nasıl üretilmesi gerektiğini öğretmeninizin öncülüğünde tartışınız.
5. Bu soruların cevapları, kimyanın alt alanları konusunda size ne fikir verdi? 

Kimya Bunun Neresinde?2. etkinlik

sorular cevaplayalım

Bir kişinin şeker hastası olduğu 

nasıl belirlenir?

Ben

Arkadaşım

Öğretmenim

Bir kumaş parçası nasıl renklen-

dirilir?

Ben

Arkadaşım

Öğretmenim

Karlı ve soğuk yerlerde yollar ne-

den tuzlanır?

Ben

Arkadaşım

Öğretmenim

Maden suyunun içindeki mine-

raller nasıl araştırılır?

Ben

Arkadaşım

Öğretmenim

Sentetik boyalar nasıl üretilir?

Ben

Arkadaşım

Öğretmenim

Tavalar teflon ile nasıl kaplanır?

Ben

Arkadaşım

Öğretmenim

Yorumlayalım:
Kimya bilimi; enerji, çevre, gıda, tarım ve sağlık gibi birçok alanla ilgilidir. Çevremizde olup biten olayların birçoğu-

nun mantıklı açıklaması, kimya biliminin temelinde yatmaktadır. Kandaki şeker seviyesinin tespiti, biyokimya; boyama, 
anorganik kimya; çözeltilerin (tuzlu kar) özellikleri, fizikokimya; maddelerin analizi, analitik kimya; doğal maddelerden 
kimyasallar üretimi, organik kimya ve küçük moleküllerden büyük moleküllü maddeler üretme, polimer kimyası ile 
yakından ilgilidir.
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Kimya biliminin uğraş alanı çok geniş olduğu için kimyacılar alt uzmanlık 
alanları oluşturmuşlardır. Şekil 1.7’de görüldüğü gibi, kimyanın alt alanları bir 
çarkın dişlileri gibi birbirleriyle yakından ilgilidir. Bu alt alanlar dışında, kimya 
bilimi başka kariyer alanları ile de yakından ilgilidir. Örneğin astrofizikçiler, yıl-
dızlarla ve diğer gök cisimlerini; nükleer fizikçiler, atomların çekirdeklerini; bi-
yologlar, canlı organizmaların işleyişini araştırırlarken; eczacılar, yeni ilaçların 
keşfinde; jeologlar, yer kabuğundaki mineral adı verilen maddelerle ilgilenirken 
kimya biliminden faydalanmaktadırlar. 

Kimya, modern uygarlığın temelini oluşturan ürün ve malzemeleri üretir-
ken çevreye zarar veren ikincil etkilerde getirmiştir. Örneğin kömür ve petrol 
endüstriyel ürünlere dönüşürken hava, su ve toprak kirlenmiştir. Bu problemle-
rin çözümü de kimya bilimi ile mümkün olmaktadır. Yeşil kimya adı verilen yeni 
yöntemler, olumsuz çevre etkilerini en aza indirmektedir. 

Kimya Nobel Ödülü sahibi Fransız bilim insanı Dr. Lehn (Leğn), “Kimya 25. 
yüzyılın bilimi olacaktır” şeklindeki açıklamasıyla kimyanın gelecekteki önemi-
nin daha da artacağına vurgu yapmıştır. Şimdi, kimyanın alt alanlarını daha ya-
kından tanıyalım.

analitik kimya, belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal 
bileşenlerinden bir bölümünün niteliğini ve niceliğini inceleyen bilim dalıdır. Bu 
alandaki çalışmalara üretimde kalite kontrolü; yiyeceklerin, ilaçların, kozmetik-
lerin kontrolü; tıbbi ve biyolojik araştırma programları örnek olarak verilebilir.

Şekil 1.7. Kimyanın alt dalları

Polimer
Kimyası

Organik
Kimya

Biyokimya

İnorganik
Kimya

Fizikokimya

Analitik
Kimya

KimYa ne iŞe Yarar?
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KimYa bilimi1.Ünite

biyokimya, canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve yaşamları 
boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Örneğin tıp ve 
veterinerlik biyokimyası idrar ve kan gibi vücut sıvılarının bileşimlerindeki deği-
şiklikleri inceleyerek teşhise yardımcı olur.  

Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimele-
rini incelerken; anorganik kimya, organik olmayan bileşiklerin özelliklerini ve 
kimyasal davranışlarını incelemektedir. Fizikokimya ise kimyasal sistemlerde 
fiziksel özellikleri ve enerji - iş dönüşümlerini inceleyen diğer bir alt dalıdır.

Bu alt dalların yanı sıra kimya; ilaç, gübre, petrokimya, arıtım, ahşap işleme, 
boya ve tekstil alanları ile de yakından ilişkili bir bilim dalıdır. İlaçlar hastalıkların 
teşhisi, tedavisi ve önlenmesini sağlayarak insan sağlığını korumak ve yaşam 
kalitesini yükselterek sağlıklı bir toplumsal yaşam oluşturmak amacıyla kullanı-
lır. Örneğin kalp pillerine güç sağlamak için kullanılan kimyasal maddenin bu-
lunması, kalp rahatsızlığı olan birçok insanın sağlıklı yaşamaya devam etmesini 
sağlamıştır.

Yaşadığımız yüzyılda kimyadaki baş döndürücü gelişmelerin, insan hayatına 
büyük etkileri olmuştur. Birçok problem kimya sayesinde çözülmüştür. Bu prob-
lemlerin en önemlilerinden biri, hiç kuşkusuz, dünya nüfusunun yeterli miktar-
da beslenebilme sorunudur. Eğer yapay gübreleme sayesinde toprağın besle-
yiciliği artırılmamış olsaydı, açlık bütün dünyayı sarsacaktı. Bu sorun kimyacılar 
tarafından çözülmüştür. Gıda ve tarımda, gübre ve tarım ilaçlarının kullanılması 
sayesinde insanlık büyük bir açlık tehlikesinden kurtulmuştur.

Dünyadaki nüfus artışı karşısında, insanların giyinme gereksinimini karşı-
layabilmek için kimyacılar, suni elyaf konusunda da çalışmaktadırlar. Naylon, 
perlon, orlon, terylen ve daha birçok ticari adlarla piyasaya sürülen suni elyaf 
sayesinde kimyacılar milyonlarca insanın giyinme problemini çözmüşlerdir.

Kimyada uygulama bakımından çok yaygın olan diğer bir alan ise plastik en-
düstrisidir. Plastiklerin kaynağı ham petrol, gaz ve kömürdür. Plastiğin genelde 
ana kaynağı petrol rafinerilerinde üretilen maddelerdir. Bunlar çevre kirliliğine 
yol açmaya başladığı için günümüzde toprağa bırakıldığında çürüyebilen poli-
mer türlerine yöneliş hız kazanmıştır. 

Lityum iyodür, kalp pillerinde 
kullanılır. Bunlar bir insanın 
kalp atışlarını düzenlemeye 
yardımcı olan küçük makine-
lerdir.

Tropik ülkelerde yetişen bazı 
ağaçların kabukları  çizildi-
ği zaman, süte benzeyen bir 
madde akar;  bu maddeden  
doğal kauçuk elde edilir.  An-
cak, doğal kauçuk ihtiyacı  kar-
şılayamayacak kadar azdır,  bu 
sebeple sentetik olarak kauçuk 
elde edilmesi için  araştırmala-
ra başlanmış ve 1909’da ünlü 
Alman kimyacısı  Fritz Hoff-
mann (1866-1956), ilk suni ka-
uçuğu  elde etmiştir.

ilginç nokta

ilginç nokta
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Çeşitli plastik tipleri vardır (Şekil 1.8). Kimi yün kadar yumuşak, kimi ise çelik 
kadar sağlamdır. Ülkemizdeki plastik endüstrisinin dünya plastik sektörü için-
deki payının %1,6 olduğu gerçeği göz önünde bulundurulacak olursa, kimya 
biliminin insanımıza iş imkânı sağlama açısından önemi kolayca anlaşılır.

Günümüzde iş alanı sağlayan bir başka endüstri dalı da boyar madde üreti-
midir. İlk yapay boya 1856’da William Perkin (Vilyım Perkin) tarafından kömür-
den elde edilen leylak rengindeki anilin boyasıdır. Şu anda, kimyasal gelişmeleri 
boya sektörüne yansıtan araştırmacılar kirlenmeyen boyalardan koku tutma-
yan, bakteri üretmeyen boyalara kadar çok farklı ürünlerle hayatı kolaylaştırma-
ya devam etmektedirler.

Suç ve suçluları ortaya çıkarmada da birtakım kimyasal analizler kullanılır. 
Örneğin zehir ve patlayıcı gibi bilinmeyen maddelerin adlandırılması, bir kırmızı 
lekenin salça mı kan mı olduğu, sporcuların doping testleri de kimyacılar ta-
rafından laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Sporcular, performanslarını ar-
tırmak için vücudun normal işleyişini hızlandıran maddeler (doping) alırlar. Bu 
maddeler sporcu sağlığı açısından zararlıdır. Sporcuların doping yapıp yapma-
dıklarını kan ve idrar analizleri yardımıyla kontrol etmek için kimyasal bilgilere 
ihtiyaç vardır. Kimyanın bu alanına adli kimya denir. 

Kimya alanında yapılan çalışmalar sonunda, madde hakkında çok şey öğre-
nilmiş olmasına rağmen henüz her şey bilinmemektedir. Bu alanda merak edi-
len konular bitmeyeceğinden, kimya sonu olmayan bir araştırma alanı olmaya 
devam edecektir. 

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

1) Kimyanın başlıca dallarını ve bunların uğraş alanlarını kısaca açıklayınız. 
2) Analitik kimyanın uğraş alanını fizikokimyanınki ile karşılaştırınız.
3) Polimer kimyasını ve adli kimyayı diğer kimya alanları ile ilişkilendirmek is-
terseniz, kullandıkları yöntemler ve üzerinde çalıştıkları maddeler açısından 
hangi alanlarla ilişkilendirmeyi düşünürsünüz. Neden?
4) Aşağıdaki mesleklere yönelmek isteyen bireylerin hangi kimya dallarında 
uzmanlaşması gerekir? Neden?

a. Suç yerinde bıraktıkları kan, iplik, tüy, parmak izi gibi delilleri kullanarak 
suçluları yakalama.
b. Besinleri ve ilaçları analiz ederek faydalı ve zararlı bileşenlerin cins ve 
miktarlarını belirleme.
c. Şehir sularını arıtarak evlere daha kaliteli içme/kullanma suyu temin etme. 
d. Hafif ve sağlam, kurşun geçirmez yelek üretme.

Şekil 1.8. Bazı plâstik ürünler.

tekstil boyaları:
19. yüzyılın ikinci çeyreğinde 
iplik ve kumaş endüstrisi ge-
lişirken doğal boyalar ihtiyacı 
karşılamaz oldu. Alman kimya-
cı Liebig (Liğbih) ve İngiliz Per-
kin kömür katranından yapay 
boya üretimine öncülük ettiler. 
1856’da Perkin sıtma ilacı olan 
“quinine (kinin)” maddesini kö-
mür katranından elde etmek 
isterken leylak renkli bir boya 
elde etti. Bunu izleyen birkaç 
yıl içinde kömür katranından 
her renkte yapay boya elde 
edildi. 1865 yılında Almanya’da 
kurulan bir boya üretim şirketi, 
bugün de dünyanın en büyük 
kimyasal üreticilerinden biridir. 

ilginç nokta

KimYa ne iŞe Yarar?
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Şekil 1.9. Canlı ve cansız maddeler birçok kimyasal madde içermektedir.

bÖlÜm3. Kimyanın Sembolik Dili

 Canlı dokuları ve onların yapısal çeşitliliğini bir tarafa bırakıp, sadece can-
sız maddeleri göz önüne alırsak milyonlarca ayrı öğeden söz ediyoruz demektir 
(Şekil 1.9).

Maddeleri anlamak için başvurduğumuz kolaylıklardan biri, onları sınıflandı-
rıp her sınıfı ayrı ayrı incelemektir. Maddenin sınıflandırılması ile ilgili daha önce 
öğrendiklerimizi kısaca gözden geçirmekte fayda vardır.

Birden çok maddenin bir arada bulunmasıyla oluşan maddelere karışım de-
nir. Fen bilimleri dersinde hava, şekerli su vb. çeşitli karışımları tanıdık ve bir ka-
rışımı oluşturan maddelerin, bazı basit kimyasal işlemlerle ayrıştırılabildiklerini 
öğrendik.

Bazı maddeler ise, bilinen basit ayırma yöntemleri (süzme, eleme, damıtma 
vb.) ile başka maddelere ayrılamazlar. Bu tür maddelere saf maddeler denir. 
Saf maddeler de element veya bileşik olabilir. Kimya büyük ölçüde elementler, 
bileşikler ve karışımlar ile ilgilenir. 

Element denince, kendinden daha basit bileşenlere ayrıştırılamayan madde 
anlaşılmalıdır. Bu tanım oldukça eski olup ilk kez Robert Boyle tarafından kul-
lanılmıştır. Günümüzde bir elementten iki farklı element elde etmek mümkün 
olduğu için bu tanım yerine aşağıdaki tanım tercih edilir:

“Element, aynı cins atomların yığılımından oluşmuş saf maddedir.”

Aynı cins atomlar denince, ne kastedildiği ikinci ünitede ele alınacaktır.
Elementler belirli oranlarda bir araya gelerek bileşikleri oluşturur. Bileşikler 

de birbirleri ile etkileşip başka bileşiklere dönüşebilir. Bu dönüşümlere toplu 
olarak kimyasal olay veya tepkime (reaksiyon) denir. 
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Sembolik Düzey

Hidrojen

Su

Oksijen
O2 (gaz)

2H2 (gaz)

2H2O (sıvı)
Mikro Düzey

Mikro Düzey

Mikro DüzeyO2 (gaz) + 2H2 (gaz)2H2O (sıvı)

Makro Düzey

Şekil 1.11. Farklı kültür ve 
farklı dillerde, iletişimde kulla-
nılan bazı semboller.

Şekil 1.10. Suyun, elektrik akımı yardımıyla elementlerine ayrışması olayına ilişkin 
görsel ve sembolik ögeler.

Kimyasal olaya örnek olarak suyun hidrojen ve oksijen gazına ayrışmasını 
gösteren olayı ele alalım. Bu olayda gerçekleşen süreçler Şekil 1.10’da  hem 
görsel hem de sembolik olarak belirtilmiştir.

KimYanın sembOliK dili

Her kimyasal olayı anlatmak Şekil 1.10’daki kadar kolay olmayabilir. Ayrıca 
her olay için görsel-simgesel karışımı böyle gösterimler kullanmak ve her gös-
terimi ayrı ayrı öğrenmeye kalkışmak akılcı ve pratik bir yol değildir. Kimyasal 
olayları kısa yoldan göstermek için daha kolay ve daha öğretici yöntemler bul-
mak gerekir.

Dünyada pek çok kültür; bu kültürlerde kullanılan farklı diller ve Latin, Ki-
ril, Arap alfabeleri gibi çeşitli alfabeler vardır. Fakat bazı durumlarda dünyanın 
neresinde olursak olalım, acil olan ihtiyaçlarımızı bulunduğumuz ülkenin dilini 
bilmeden de kolaylıkla karşılayabiliriz. Ortak bir dil sağlamak ve kısa zamanda 
çok şey açıklayabilmek amacıyla çeşitli sembollerden yararlanırız (Şekil 1.11). 
Bu semboller, birçok alanda karşımıza çıkar. Örneğin trafik işaretleri, para birim-
lerini gösteren semboller (      gibi) bunlardan bazılarıdır.

Elementleri, bileşikleri ve bunlar arasındaki kimyasal etkileşimleri kısa yol-
dan göstermek için uluslararası bir sistem oluşturulmuştur. Yüzyılların tecrübe-
siyle oluşan bu sistemi tarihsel gelişimi ve ana hatlarıyla ele alalım.
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Element - Sembol

Kimyasal değişimler, elementlerin ve/veya bileşiklerin karşılıklı etkileşimle-
rinden meydana gelir. Kimyasal eşitlikleri daha basit ve anlaşılır şekilde ifade 
edebilmek, ortak ve anlaşılır bir dil oluşturabilmek için bilim insanları yüzyıllar 
boyunca çalışarak element ve bileşikleri sembollerle ifade etme yoluna gitmiş-
lerdir. İsveçli kimyacı Berzelius (Berzelyus, 1779 - 1848) bugünkü sembolleri 
önermeden önce, elementler için kullanılan semboller herhangi bir temele da-
yalı değildi; keyfi seçilmiş işaretlerdi. tablo 1.2’de bazı önemli elementlerin artık 
terkedilen sembolik gösterimlerinin tarihsel gelişimi verilmiştir. 

tablo 1.3’te sembolü C ile başlayan elementlerin adlarını inceleyelim. Bu 
elementler yukarıda açıklanan kurallardan hangisine veya hangilerine uymak-
tadır?

Elementlerin adları, antik dönemde işaretlerle belirtilirken ilerleyen dönem-
de bu işaretlere bir sistematik getirilmiştir. 1814 yılında Berzelius tarafından 
geliştirilen bu sistem günümüzde hâlâ kullanılmaktadır. Berzelius’un kimya 
bilimine yaptığı en önemli katkı, bu semboller sistemi olup sembol seçiminde 
genellikle, söz konusu elementin Latince adının ilk harfi veya ilk iki harfi esas 
alınır. Berzelius’un bu esasa göre hazırladığı element sembollerinden bazıları 
tablo 1.3’te verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi, aynı harfle başlayan birden 
çok element olduğunda, element adının ilk iki harfi; eğer bu harfler de başka bir 
element için kullanılmışsa, baştaki harf ile birlikte daha sonraki bir harf sembol 
olarak seçilir. İki harfli sembollerde, ilk harf büyük ikinci harf küçük yazılır. 

1500’ler

1600’ler

1700’ler

1783

1808

AltınTarih

Tablo 1.2. Element sembollerinin tarihsel gelişimi

Cıva Kurşun
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tablo 1.4’te yer alan elementlerin bazıları antik dönemlerden beri bilindiği 
için Latince ile Türkçe adları uyumlu değildir. Bu elementlerin adlarıyla karşılaş-
tığımız durumları öğrenmek için 3. etkinliği yapalım.

Keşfedilen elementlerin sayısı arttıkça bilim insanları elementleri, belirli özel-
liklerine göre sınıflandırmış ve 2. ünitede işleyeceğimiz periyodik sistem oluş-
turulmuştur. tablo 1.4’te sadece periyodik sistemde yer alan ilk 20 element ile 
günlük hayatta yaygın kullanılan bazı elementlerin sembolleri ve adları verilmiştir.  

tablo 1.4. İlk 20 element ve yaygın kullanılan bazı elementlerin adları ve sembolleri

no element adı sembol no element adı sembol

1 Hidrojen H 24 Krom Cr

2 Helyum He 25 Mangan Mn

3 Lityum Li 26 Demir Fe

4 Berilyum Be 27 Kobalt Co

5 Bor B 28 Nikel Ni

6 Karbon C 29 Bakır Cu

7 Azot N 30 Çinko Zn

8 Oksijen O 35 Brom Br

9 Flor F 47 Gümüş Ag

10 Neon Ne 50 Kalay Sn

11 Sodyum Na 53 İyot I

12 Magnezyum Mg 56 Baryum Ba

13 Alüminyum Al 79 Altın Au

14 Silisyum Si 80 Cıva Hg

15 Fosfor P 82 Kurşun Pb

16 Kükürt S

17 Klor Cl

18 Argon Ar

19 Potasyum K

20 Kalsiyum Ca

Karbon Carboneum Hidrojen

Helyum

Sodyum

Silisyum

Kükürt

Hydro-genes

Helios

Natrium

Silex/silicis

Sulphur

H

He

Na

Si

S

C

Chlorine Cl

Chromium Cr

Calcium Ca

Cuprum Cu

Klor

Krom

Kalsiyum

Bakır

Element Adı

Tablo 1.3. Berzelius döneminde belirlenen bazı elementlerin sembolleri. 

Latin/Grek Adı Sembolü Element Adı Latin/Grek Adı Sembolü

KimYanın sembOliK dili
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ne Öğreneceğiz?

Elementlerin sembollerini adlarıyla eşleştireceğiz.

araç Gereç: 

Karton, cetvel, makas, kalem.

adımlar-Yorumlar: 

1.  Bir kartonu şekildeki gibi 30 eşit parçaya bölünüz, ilk 15 parçaya seçeceğiniz elementlerin adlarını, diğer 15 

parçaya ise bu elementlerin sembollerini yazınız.

2. Element adlarının yazılı olduğu kartonları ve sembollerin yazılı olduğu kartonları şekildeki gibi, 3 x 5’lik grup-

lara ayırınız. 

3. Element adlarının yazılı olduğu kartlardan bir tane alıp bu kartı, ona uyan element sembolünün yazılı olduğu 

kartla eşleştiriniz. Bu eşleştirme işlemini kartların tamamı için yapınız.

4. Eşleştirmeyi en kısa zamanda bitiren kişi oyunu kazanır. 

Yorumlayalım:

Elementlerin sembolleri, Latince adlarıyla ilişkili olup çoğu zaman sembole bakılarak elementin adı tahmin edi-
lebilir. Bunun tersi de mümkündür, yani, element adından sembol tahmin edilebilir. Ancak, Türkçe adları Latincesine 
uymayan elementlerin ad ve sembolleri eşleştirilirken harf benzerliği aranmamalı; semboller bağımsız olarak zihinde 
tutulmalıdır. 

Hatırla, Bul, Eşleştir3. etkinlik

Al

Al

Alüminyum
Alüminyum
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Bileşik-Formül

İyonik Bileşiklerde Adlandırma

Berzellius sembolleri kullanımda değilken, bileşiklerin kısa yoldan (formül-
lerle) gösterimi çok daha güçtü. Örneğin 1860’larda asetik asit (CH3COOH) için 
en az 18 farklı gösterim kullanıldığı bilinmektedir. Milyonlarca bileşiğin her biri 
için bir ad ve sembol kullanmak ve bu alanda birliktelik sağlamak doğal olarak 
zordur. Kimyanın yavaş gelişmesinin bir diğer nedeni de bu zorluktan kaynak-
lanmıştır.

Bileşiklerin formülleri yazılırken, yapılarındaki elementlerin sembolleri ve bu 
element atomlarının sayıca oranları (veya moleküldeki atom sayıları) esas alınır. 
Ayrıca, bileşikler adlandırılırken yararlanılan belli kurallar vardır. Bileşik adları 
belirgin bir sistematiğe göre kurulmasaydı milyonlarca bileşik için milyonlarca 
ismi ezberlemek gerekecekti. Bileşiklerin adlandırma kuralları uygulanınca bi-
linmeyen bir bileşiğin adlandırılması kolaylıkla mümkün olmuştur.

Fen bilimleri dersinden hatırlayacağınız gibi, bileşikler oluşurken atomlar 
iyonik veya kovalent bağla birbirine bağlanır. Bileşik formülü adlandırılırken ön-
celikle, bileşiğin iyonik mi kovalent mi olduğu belirlenmelidir. Bunun için metal-
lerin elektron vererek katyon, ametallerin ise elektron alarak anyon oluşturduk-
larını hatırlayınız. O hâlde metal ve ametalden oluşan bileşikler iyonik, ametaller 
arası bileşikler ise kovalent olarak kabul edilebilir.

İyonik bileşikleri adlandırırken şu kurallara uyulmalıdır:

1) Bütün iyonik bileşiklerde, formüldeki pozitif yükler toplamı, negatif 
yükler toplamına eşit olmalıdır. Bu kural, katyonun ve anyonun karşılıklı sayıları 
ayarlanarak sağlanabilir. Bu yüzden, katyonunun ve anyonunun yükü değişme-
yen iyonik bileşenlerde katyon ve anyon sayısını belirtmek gerekmez.

Örnekler:  NaCl (Na+ Cl-),  CaCl2 (Ca2+ 2Cl-),  Mg3N2 (3Mg2+ 2N3-) bile-
şikleri adlandırılırken, formüldeki katyonun ve anyonun sayısını belirtmek ge-
rekmez çünkü nötrallik kuralı katyon ve anyonun sayı oranlarını belirler.

İyonik bileşiklerde, elektron ve-
rerek + yük taşıyan iyonlar “kat-
yon” olarak adlandırılır.

İyonik bileşiklerde, elektron ala-
rak - yük taşıyan iyonlar “anyon” 
olarak adlandırılır.

biliyor muydunuz?

KimYanın sembOliK dili
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KimYa bilimi1.Ünite

2) Bileşik sadece iki elementin atomlarından oluşuyorsa önce katyon adı, 
sonra anyon adı verilir. Katyon adı, elementin adıyla aynıdır. Anyon adı, genel 
olarak, element adına “–ür” son eki eklenerek türetilir.

Örneğin NaCl bileşiği adlandırılırken önce Na+ katyonuna işaret eden “sod-
yum” daha sonra Cl- anyonuna işaret eden “klorür” kelimeleri kullanılır. Yani bu 
bileşik için “sodyum klorür” adı uygundur.  

3) Oksijen ve azotun metallerle verdikleri ikili bileşiklerde, bu elementle-
rin anyonları sırasıyla, “oksit” ve “nitrür” şeklinde adlandırılır.

Örneğin CaO bileşiği adlandırılırken, önce Ca2+ katyonuna işaret eden “kal-
siyum” daha sonra O2- anyonuna işaret eden “oksit” kelimeleri kullanılır. Yani bu 
bileşik için “kalsiyum oksit” adı uygundur. 

Aynı şekilde Mg3N2 bileşiği adlandırılırken, önce Mg2+ katyonuna işaret eden 
“magnezyum” daha sonra N3- anyonuna işaret eden “nitrür” kelimeleri kullanılır. 
Yani bu bileşik için “magnezyum nitrür” adı uygundur. 

Kimya dersi kapsamında sık karşılaştığımız katyon ve anyonların listesi  
tablo 1. 5’te verilmiştir. Bu tablo kullanılarak yüzden fazla bileşik oluşturabilir, 
bu bileşiklerin ad ve formüllerini yazabilirsiniz.  

cl–na+

nacl

Sodyum Klorür

O2–ca2+

caO

OksitKalsiyum

2n3–3mg2+

mg3n2

NitrürMagnezyum
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tablo 1.5. Yaygın olarak kullanılan katyon ve anyonların yükleri ve adları

Katyon sembolü Katyon adı anyon sembolü anyon adı

Li+ Lityum H- Hidrür

Na+ Sodyum F- Florür

K+ Potasyum Cl- Klorür

Be2+ Berilyum Br- Bromür

Mg2+ Magnezyum I- Iyodür

Ca2+ Kalsiyum S2- Sülfür

Al3+ Alüminyum O2- Oksit

Fe2+ Demir(II) N3- Nitrür

Fe3+ Demir(III) P3- Fosfür

Hg+ Cıva(I)

Hg2+ Cıva(II)

Ni2+ Nikel

Cu+ Bakır(I)

Cu2+ Bakır(II)

Ag+ Gümüş

4) Bazı iyonik bileşiklerde, element sayısı ikiden fazladır. Bu tür bile-
şiklerin çoğunda katyon tek bir element atomundan oluşmuşken, anyon bir 
kök yani atomlar grubudur (SO4

2-, NO3
- gibi). Bazen katyon da bir kök olabilir  

(NH4
+ gibi). Böyle bir bileşiği adlandırmak için kökleri tanımak gerekir. Bazı 

önemli kök anyonlar tablo 1. 6’da verilmiştir. 

tablo 1. 6. Çok atomlu anyonların formül ve adları

Çok atomlu anyon Formülü (Kök) anyon adı

(CO3)2- Karbonat

(HCO3)- Bikarbonat / Hidrojenkarbonat

(NO3)- Nitrat

(SO4)2- Sülfat

(PO4)3- Fosfat

(ClO)- Hipoklorit

(OH)- Hidroksit

KimYanın sembOliK dili
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Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Bileşiğin 
Formülü

Bileşiğin Adı Bileşiğin Adı
Bileşiğin 
Formülü

Li3N Lityum karbonat

CaO Kalsiyum bromür

AlBr3 Alüminyum oksit

CaBr2 Kalsiyum nitrat

MgCl2 Magnezyum hidroksit

Ag2O Gümüş sülfür  

K2S Potasyum siyanür

AgI Amonyum iyodür

NaNO3 Sodyum hipoklorit

K2SO4 Potasyum hiroksit

(NH4)2S Amonyum bikarbonat

MgCO3 Potasyum fosfat

Al(OH)3 Berilyum hidroksit

Örneğin CaSO4 bileşiği adlandırılırken, önce Ca2+ katyonuna işaret eden “kal-
siyum” daha sonra SO4

2- anyonuna işaret eden “sülfat” kelimeleri kullanılır. Yani 
bu bileşik için “kalsiyum sülfat” adı uygundur. 

Aynı şekilde NH4NO3 bileşiği adlandırılırken, önce NH4
+ katyonuna işaret 

eden “amonyum” daha sonra NO3
- anyonuna işaret eden “nitrat” kelimeleri kul-

lanılır. Yani bu bileşik için “amonyum nitrat” adı uygundur.

sO4
2–ca2+

casO4

Kalsiyum Sülfat

nO3
–nH4

+

nH4nO3

Amonyum Nitrat
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Kovalent Bileşiklerde Adlandırma

n2F6

Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması, iyonik bağlı bileşiklere benzer an-
cak, formüldeki elementlerin (özellikle ikinci elementin) atom sayısının Latince 
olarak belirtilmesi gerekir. Örnek olarak N2O4 bileşiğini adlandıralım. Bu bileşik 
“diazot tetraoksit” olarak adlandırılır. Bu tür bileşiklerin adlandırılmasında bile-
şiklerdeki atomların sayısı belirtilmelidir. Çünkü aynı iki elementten başka bi-
leşikler de oluşabilir. Azot ve oksijen N2O4’ten başka, bileşikler de oluşturabilir. 
Kargaşayı önlemek için Latince sayı adlarının kullanılması gerekir (tablo 1. 7).

İkinci bir örnek olarak aşağıdaki bileşiği adlandırırken izlenen adımlara dik-
kat ediniz: 

1- Birinci ametalin atom sayısı Latince olarak yazılır (di-).
2- Birinci ametalin adı yazılır (-azot).
3- İkinci ametalin atom sayısı Latince olarak yazılır (hekza-).
4- İkinci ametalin adı yazılır (-florür).

Bileşiğin adı: diazot hekzaflorür

Bileşikteki element sayısı ikiden fazla ise, çoğu zaman yukarıdaki adlandır-
ma sistemi kullanılmaz. Bunun yerine bileşiğin ait olduğu sınıfa bakılarak özel 
sistematik adlandırmalar geliştirilmiştir. Bu özel durumlar ileride ele alınacaktır. 
Aşağıda formülü ve adı verilen bileşikler, kendi sınıfları için geçerli bir sisteme 
göre adlandırılmıştır (tablo 1.8).

tablo 1.8. Bazı bileşiklerin sınıfları ve özel sistematik adları

bileşik Formülü bileşik sınıfı bileşik adı

CH4 Hidrokarbon Metan

C2H6 Hidrokarbon Etan

C3H8 Hidrokarbon Propan

C4H10 Hidrokarbon Bütan

C5H12 Hidrokarbon Pentan

C6H6 Hidrokarbon Benzen

CH3OH Alkol Odun ruhu/Metanol

C2H5OH Alkol Etanol

C2H4(OH)2 Alkol Glikol

C3H5(OH)3 Alkol Gliserin

CH3COOH Karboksilik asit Asetik asit

CO, SO3, ClO2 gibi ilk elementi-
nin atom sayısı bir olan bileşik-
ler adlandırılırken mono- öne-
ki kullanılmaz. Bu bileşiklerin 
adları sırasıyla, karbon monok-
sit, kükürt trioksit, klor dioksit 
olup ilk elementin atom sayısı 
için mono- ön eki kullanılmaz.

Unutmayınız!

tablo 1. 7. Latince sayı adları

sayı latince adları

1 mono

2 di

3 tri

4 tetra

5 penta

6 hekza

7 hepta

8 okta

9 nona

10 deka

KimYanın sembOliK dili
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Geleneksel Bileşik Adları

Birçok kimyasal bileşik çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Örneğin su, 
insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır ve insanoğlunun ad verdiği ilk mad-
delerden biridir. Su için insanların sistematik bir ad kullanmasını bekleyemeyiz. 
Herkes kendi dilinde su anlamını taşıyan bir kelime kullanır. Su gibi çok yaygın 
ve eskiden beri bilinen birçok bileşik için sistematik adlandırma ya hiç kullanıl-
maz ya da sistematik ad geleneksel adıyla birlikte kullanılır. Bu tür bileşiklerin 
başlıcaları tablo 1.9’da verilmiştir. 

tablo 1.9. Bazı bileşiklerin geleneksel adları

bileşik Formülü Geleneksel adı

H2O Su

NH3 Amonyak

H2S Kükürtlü hidrojen

CH3COOH Sirke ruhu / Asetik asit

HCl Tuz ruhu / Hidroklorik asit 

CaCO3 Kireç taşı

NaCl Yemek tuzu

NaOH Sud kostik

KOH Potas kostik

CaO Sönmemiş kireç

Ca(OH)2 Sönmüş kireç

HNO3 Kezzap / Nitrik asit

H2SO4 Zaç yağı / Sülfürik asit

KNO3 Güherçile

NaHCO3 Yemek sodası

Na2CO3.10H2O Çamaşır sodası

KAl(SO4)2.12H2O Şap

NH4Cl Nişadır
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Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Aşağıda verilen tabloyu kullanarak sorulan sorulara cevaplar veriniz.

(1)    CaO (2)    SF6 (3)    CCl4

(4)    Na2CO3 (5)    (NH4)2SO4 (6)    CO

(7)    LiF (8)    MgCl2 (9)    NCl3

a) Hangileri kovalent bileşiktir? 

b) Hangileri  iyonik bileşiktir? 

c) Sodyum karbonat bileşiğinin formülü hangi kutudadır? 

d) Çok atomlu iyonu olan bileşik formülleri hangi kutulardadır? 

e) Kalsiyum oksit bileşiğinin formülü hangi kutudadır? 

f) İki element atomundan oluşan bileşik formülleri hangi kutulardadır? 

g) Lityum florür bileşiğinin formülü hangi kutudadır? 

h) Kükürt hekzaflorür bileşiğinin formülü hangi kutudadır?

i) Katyonu çok atomlu olan bileşiğin formülü hangi kutudadır?

j) Magnezyum klorür bileşiğinin formülü hangi kutudadır? 

k) Karbon tetraklorür bileşiğinin formülü hangi kutudadır? 

l) Karbon monoksit bileşiğinin formülü hangi kutudadır? 

m) Azot triklorür bileşiğinin formülü hangi kutudadır? 

KimYanın sembOliK dili
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Krom

Bil-Bul-Eğlen 

soldan sağa Yukarıdan aşağıya
2- Kimyasal sembolü, H olan element

4- Kimyasal sembolü, Ca olan element

6- Kimyasal sembolü, Mg olan element

8- Kimyasal sembolü, Li olan element

9- Kimyasal sembolü, Na olan element

12- Kimyasal sembolü, B olan element

14- Kimyasal sembolü, O olan element

15- Kimyasal sembolü, F olan element

1. Kimyasal sembolü, He olan element 

3- Kimyasal sembolü, N olan element

5-Kimyasal sembolü, Ne olan element

7- Kimyasal sembolü, Al olan element

10- Kimyasal sembolü, Cl olan element

11- Kimyasal sembolü, Be olan element

13- Kimyasal sembolü, C olan element 

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

1) Kimyada sembolik dilin kullanılması neden gereklidir? 
2) Aşağıda verilen bileşiklerdeki her bir elementin atom sayısını bulunuz. 
 a. MgCl2   b. Al2S3  c. Ca(NO3)2

 d. (NH4)2HPO4  e. 3Fe2(SO4)3

3) Formüllerde atomların sayısını belirtmek için kullanılan Latince sayı adla-
rını listeleyiniz.
4) Geleneksel bileşik adlarının ve formüllerin yer aldığı aşağıdaki tabloda 
boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

Geleneksel Adı Formülü Geleneksel Adı Formülü
Zaç yağı / Sülfürik asit NH4Cl

Tuz ruhu / Hidroklorik asit Ca(OH)2

Çamaşır sodası CaCO3
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Şekil 1.12. Bazı tehlike uyarı 
işaretleri

Şekil 1.13. Zararlı kimyasal 
madde sembolü

Şekil 1.14. Tahriş edici kimya-
sal madde sembolü

bÖlÜm4. Güvenliğimiz ve Kimya

Kimyasal maddeler, endüstride ara madde olarak kullanılmak üzere piyasaya 
sürülebileceği gibi evde, iş yerlerinde ve kişisel ihtiyaçlar için de yaygın olarak 
kullanılır. Bu maddelerin, kullanım amaçları doğrultusunda faydaları yanında 
birtakım zararlı etkileri de olabilir.

Kimyasal maddeleri daha güvenli kullanmak için her birinin zararlı etkilerini 
ayrı ayrı bilmek yerine, bu zararlı etkiler gruplandırılmış ve her zararlı etki için bir 
grup işareti belirlenmiştir. Şekil 1.12’de, bu işaretlerden bazıları gösterilmiştir.

Bu bölümde, sınıfta ve laboratuvarda karşılaşacağımız kimyasal maddelerin 
bazı zararlı etkilerini tanıyacağız. Ayrıca, bu etkilerden zarar görmemek için alı-
nacak önlemleri gözden geçireceğiz. Edineceğimiz bilgiler, günlük hayatta ve iş 
yerlerinde bu maddelerle çalışırken zarar görmemek açısından çok yararlı ola-
caktır.

Kimyasal madde zarar Grupları

1. zararlı maddeler: Zehirli, patlayıcı, yanıcı, yakıcı ve aşındırıcı bir etkisi 
olmamakla birlikte, örneğin ciltteki yağları çözdüğü için veya aşırı nem çekici 
olduğu için hafif ve ikincil zararlı etkileri olan maddelerdir. Bu maddelerin cilt 
ve özellikle göz ile temas etmemesine dikkat edilmeli, böyle maddeleri solu-
maktan ve yutmaktan kaçınılmalıdır. Böyle maddelerin ambalaj etiketlerinde  
Şekil 1.13’teki sembol bulunur.

Böyle maddeler iyi havalandırılan ortamlarda kullanılmalıdır. Bu maddelerin 
vücuda temas etmesi hâlinde temas eden vücut kısımları bol su ile yıkanmalıdır.  

2. tahriş edici maddeler: Zehirli, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı bir etkisi olma-
makla birlikte, deriyi ve diğer vücut dokularını aşındırıcı veya alerji oluşturucu 
etkileri olan maddelerdir. Bu maddelerin yüz, göz ve cilde temas etmemesine 
dikkat edilmeli, ortam havalandırılmalı; elbiseleri korumak için önlük, gözleri 
korumak için gözlük, elleri korumak için de eldiven kullanılmalıdır. Buharlarının 
bulunduğu ortamlar iyice havalandırılmalı, buharlarını solumaktan kaçınılmalı-
dır. Böyle maddelerin ambalaj etiketlerinde Şekil 1.14’teki sembol bulunur.

Böyle maddeler iyi havalandırılan ortamlarda kullanılmalıdır. Bu maddelerin 
vücuda temas etmesi hâlinde temas eden vücut kısımları bol su ile yıkanmalıdır. 
Alerji belirtileri varsa tıbbi yardım istenmelidir.

i

GÜvenliğimiz ve KimYa
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KimYa bilimi1.Ünite

3. toksik maddeler: Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı bir etkisi olmamakla birlikte, 
tahriş etkisinden ileri gelen hafif ya da şiddetli zehir etkisi olan maddelerdir. 
Ağız, solunum veya deriden vücuda işleme yoluyla zehirli etki yapabilirler. Mad-
denin cinsine bağlı olarak ölüme yol açmaları bile mümkündür. Böyle maddele-
rin ambalaj etiketlerinde Şekil 1.15’deki sembol bulunur. Zehir etkisi çok ciddi 
değilse semboldeki T harfinin yanında “+” bulunmaz.

Bu maddelerin yüz, göz ve cilde temas etmemesine dikkat edilmeli; elbi-
seleri korumak için önlük, gözleri korumak için gözlük, elleri korumak için de 
eldiven kullanılmalıdır. Ayrıca olabildiğince az miktarda kullanmak, kapalı or-
tamlara buhar ve tozlarının bulaşmamasına mutlak özen göstermek, herhangi 
bir temas hâlinde en kısa zamanda tıbbi yardım istemek esastır. 

4. Yanıcı maddeler: Kolay tutuşan ve tutuştuğu zaman söndürülmesi uz-
manlık isteyen, genelde sıvı hâlde olan maddelerdir. Böyle maddelerin ambalaj 
etiketlerinde Şekil 1.16’daki sembol bulunur. Yol açacağı yangın çok büyük bo-
yutta ve söndürülmesi zor ise semboldeki F harfinin yanında “+”  işareti bulunur, 
aksi hâlde bulunmaz.

Bu maddelerin yüz, göz ve cilde temas etmemesine dikkat edilmeli; elbise-
leri korumak için önlük, gözleri korumak için gözlük, elleri korumak için de eldi-
ven kullanılmalıdır. Az miktarda kullanılmalı; çeker ocak altında çalışılmalı; alev, 
kıvılcım ve elektrik temas noktalarından uzak durulmalıdır. Böyle maddelerin 
yakıcı maddelerle bir araya gelmemesi de esastır. Bu maddelerin yol açtığı kü-
çük çaptaki yangınlarda, yangın bölgesinin havayla teması kesilmelidir. 

 
5. Yakıcı maddeler: Kumaş, kâğıt, ahşap gibi malzemelerle temas edince, 

onların tutuşup yanmasına yol açan maddelerdir. Böyle maddelerin ambalaj eti-
ketlerinde Şekil 1.17’deki sembol bulunur. 

Bu maddelerin çalışırken yüz, göz ve cilde temas etmemesine dikkat edil-
meli; elbiseleri korumak için önlük, gözleri korumak için gözlük, elleri korumak 
için de eldiven kullanılmalıdır. Az miktarlarla çalışmak esastır. Ayrıca böyle mad-
delerin elbiseler, kâğıt, ahşap malzeme ve özellikle yanıcı kimyasal maddelerle 
temas etmemesine özen gösterilmelidir. Bu maddelerin yol açtığı küçük çaptaki 
yangınlarda, yangın bölgesinin havayla teması kesilmelidir. Büyük çapta oluşa-
bilecek yangınlardan kaçınmak için itfaiyeden yardım istenmelidir.

Şekil 1.15. Toksik kimyasal 
madde sembolü

Şekil 1.16. Yanıcı kimyasal 
madde sembolü

Şekil 1.17. Yakıcı kimyasal 
madde sembolü



31
Kimya 9. Sınıf

Şekil 1.18. Aşındırıcı kimyasal 
madde sembolü

Şekil 1.19. Çevreye zararlı 
kimyasal madde sembolü

Şekil 1.20. Radyoaktif kimya-
sal madde sembolü

6. aşındırıcı (Korozif) maddeler: Ciltte, gözde, diğer vücut dokularında ve 
kumaş, metal ve/veya cam malzemelerde aşındırıcı etkiye sahip asit ve baz gibi 
maddelerdir. Böyle maddelerin ambalaj etiketlerinde Şekil 1.18’deki sembol 
bulunur.

Bu maddelerle çalışırken yüz, göz ve cilde temas etmemesine dikkat edil-
meli, elbiseleri korumak için önlük, gözleri korumak için gözlük, elleri korumak 
için de eldiven kullanılmalıdır. Maddenin aşınma etkisi olmayan malzemelerden 
yapılmış kaplarda saklanması gerekir.

7. Çevreye zararlı maddeler: Toprağa, suya veya havaya karıştığında, ken-
diliğinden veya mikroorganizma faaliyeti sonucu bozunup zararsız türlere dö-
nüşmeyen, bu yüzden zararlı etkileri yerine göre yıllarca devam eden madde-
lerdir. Böyle maddelerin ambalaj etiketlerinde Şekil 1.19’daki sembol bulunur.

Bu maddelerin atıkları lavaboya dökülmez, doğrudan çevreye atılmaz ve 
bu maddeler başka kimyasal maddeler ile aynı biriktirme kabına da konulmaz. 
Belediyelerin bu amaçla kullandığı atık kaplarında biriktirip bu atıkları uzman 
kişilere teslim etmek gerekir.

8. radyoaktif maddeler: Canlı dokularda geri dönüşümü olmayan tahri-
batlara sebep olan görünmez ışınlar yayıcı (radyoaktif ) maddelerdir. Yaydıkları 
ışınlar görünmez olduğu ve etkileri anında hissedilmediği için sinsi bir tehlike 
oluştururlar. Böyle maddelerin ambalaj etiketlerinde Şekil 1.20’deki sembol 
bulunur. Günlük hayatta bu sembolle hastanelerin görüntüleme ünitelerinde 
karşılaşılır.

Bu maddelerin bulunduğu bölgelerde kontrolsüz dolaşılmamalı, ışınlardan 
koruma sağlayan özel zırhlarla güvenlik altına alınmış mekânlarda bulunulmalı, 
yasaklı bölgelere yaklaşmamaya dikkat edilmelidir.

GÜvenliğimiz ve KimYa
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KimYa bilimi1.Ünite

Araştırıp Öğrenelim

Laboratuvarda Güvenlik

Aşağıda, günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız/kullandığımız bazı maddeler 
sıralanmıştır. Bu madde ambalajları üzerindeki etiketleri inceleyerek güvenlik 
sembollerini ve bu maddeleri kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini be-
lirleyelim ve aşağıdaki tabloyu tamamlayalım. Tabloda boş bırakılan alt satırlara 
siz de kullandığınız/karşılaştığınız maddeleri yazıp tamamlayınız.

Karşılaştığımız/Kullandı-

ğınız Kimyasal maddeler

ambalajındaki sembol Kullanırken dikkat 

edilmesi Gerekenler

Deodorant

Ayakkabı spreyi

Tuz ruhu

Çamaşır suyu

Deterjan

İspirto

Tıraş Jeli / Köpüğü

Aseton (Oje çıkarıcı)

Kireç sökücü

Laboratuvar ortamı, kimyasal maddeler yanında cam malzemeler ve ısıtıcı, 
kesici, şiddetli ışık verici gereçlerle çalışıldığı için bazı özel güvenlik önlemleri 
almayı gerektirir. Başlıca güvenlik önlemleri işaretlerle gösterilip bu işaretlerin 
bulunduğu her ortamda ilgili önlemlerin alınması sağlanabilir.

Laboratuvarda çalışırken alınacak başlıca güvenlik önlemlerine ilişkin sem-
boller ve bu sembollerin anlamları tablo 1.10’da verilmiştir.
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tablo 1.10. Güvenlik önlemlerine ilişkin semboller ve bu sembollerin anlamları

sembol Güvenlik Önlemleri

Bu sembolün kullanıldığı durumlarda, cam malze-
menin kırılmamasına özen göstermek, aşırı ısınma-
ması ve ani ısınıp soğumaması konusunda dikkatli 
olmak gerektiği anlaşılır.

Bu sembol, yapılacak işlemde bir ısıtıcı ya da sıcak 
bir yüzeyin söz konusu olduğunu; el, ayak ve diğer 
organların yanmaması için özel dikkat gerektiğini 
ifade eder.

Bu sembol, uygulanacak işlemde kimyasal madde-
nin kullanıldığını ve o madde kullanılırken amba-
lajında yer alan ve zarar grupları başlıkları altında 
anlamı açıklanan sembolün gerektirdiği önlemlerin 
alınacağını ifade eder.

Bu sembol, yapılacak işlemlerde kesici/delici gereç-
lerin kullanıldığını ve bu işlemler sırasında olabildi-
ğince dikkatli olunması ya da bir uzman rehberliğin-
de çalışılmasının esas olduğunu ifade eder.

Bu sembol, çalışma ortamındaki buhar, toz, şiddet-
li ışık, yüksek sıcaklık veya başka bir sebeple yüz ve 
gözün zarar görebileceğini ifade eder.

Bu sembol, yapılacak işlemler sırasında yangın çık-
maması için gereken duyarlılığın gösterilmesi ge-
rektiğini ifade eder.

Bu sembol, yapılacak işleme başlamadan önce göz-
lük takmak gerektiğini, gözlüksüz çalışmanın tehli-
keli olduğunu ifade eder.

GÜvenliğimiz ve KimYa
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KimYa bilimi1.Ünite

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

Bu sembol, işlemlerde kullanılan malzemelerin 
muhtemel zararlı etkilerinden korunmak için kau-
çuk eldiven kullanılmasının uygun olacağını göste-
rir.

Bu sembol, işlemlerde kullanılan malzemelerin el-
biseler üzerindeki aşındırıcı etkilerinden korunmak 
için önlük/tulum kullanılmasının uygun olacağını 
gösterir.

Bu sembol, yapılacak işlemlerde şehir hattından 
elektrik enerjisi kullanmak gerektiğini; devre kurar-
ken ve bağlantı sağlarken, iletken kısımlara dokun-
manın tehlikeli olacağını ve bağlantı noktalarında 
kıvılcım oluşabileceğini ifade eder.

1) Piyasadaki bir kimyasal tüketim maddesinin etiketinde aşağıdaki işaretler 
ayrı ayrı yer almaktadır. Bu ürünün taşıdığı tehlikeleri kısaca özetleyiniz. 

Uyarı sembolleri ifade ettiği tehlikeler

i
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2) Laboratuvar ortamında/iş yerinde çalışırken aşağıdaki işaretleri gördüğü-
nüzde ne anlarsınız?

Uyarı sembolleri ifade ettiği tehlikeler

GÜvenliğimiz ve KimYa
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1. Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) / yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

(   ) Kimya biliminin bugün kullandığı yöntem ve gereçlerin gelişmesine simya çalışmaları katkı sağlamıştır.
(   ) Simya, kimya biliminin bir alt disiplinidir.
(   ) İmbik, antik dönemde geliştirilmiş damıtma gerecidir.
(   ) Aristo, maddelerin “ateş-hava-su ve toprak ” elementlerinden oluştuğunu ileri sürmüştür.  
(   ) CaF2 bileşiği, kalsiyum florür olarak adlandırılır.
(   ) Her bileşiğin yapısında en az iki element bulunur.
(   ) Bir maddenin oda şartlarında molekülü varsa o madde element olamaz.

2. Aşağıdaki tabloda kimyanın gelişim evreleri ile bu evrelere uygun düşen bazı gelişmeler görülmektedir. Gelişim 
evrelerini o evreye uygun gelişmelerle, ilk örneğe benzer şekilde eşleştiriniz. (Aynı evreye birden çok gelişme uy-
gun düşebilir, aynı gelişme birden çok evre ile eşleştirilebilir.)

Kimyanın Gelişim evreleri Gelişmeler

a. Tesadüf sonucu, bir maddenin veya olayın faydalı 
bir özelliğini keşfetme.
Uygun düşen gelişmeler: III, VII, XI

ı. Kum ve sodadan cam elde edilmesi

ıı. Bütün maddelerin toprak, ateş, su ve havadan 

oluştuğu fikrinin yaygınlaşması

ııı. Bazı besinlerin tuzlanınca daha lezzetli hâle geldi-

ğinin fark edilmesi

ıv. Maddelerin atomlardan oluştuğunun deneysel 

verilerle ispatlanması

v. Yün, ipek ve pamuk yerine yapay iplik üretilmesi

vı. Atomların bir araya nasıl geldiğinin açıklanması

vıı. Söğüt kabuğunun ve yapraklarının ağrı dindir-

mek için kullanılması

vııı. Kanser ilaçları ile canlı dokular arasındaki etkile-

şimin açıklanması 

ıX. Elmas gibi sert, yeni maddelerin üretilmesi

X. Periyodik tablonun keşfedilmesi

Xı. Mordan kullanılarak bilinen boyalardan yeni 

renkler elde edilmesi

Xıı. Farklı metallerden yeni özellikler taşıyan alaşım-

ların oluşturulması

Xııı. Doğadaki cıva cevherlerinden metalik cıva 

oluşumunun keşfedilmesi

b. İhtiyaçlar (beslenme, barınma, sağlık vb.) nedeniy-
le belli özellikte yeni maddeler arama
Uygun düşen gelişmeler: 

c. İnsanların sonsuz ömür ve sonsuz zenginlik 
hayalleri
Uygun düşen gelişmeler:

d. Maddeleri tasnif etme, aralarındaki ilişkileri sor-
gulama
Uygun düşen gelişmeler:

e. Maddenin görünür özellikleri ile mikro düzeydeki 
yapısı arasında ilişki arama
Uygun düşen gelişmeler:

Ünite değerlendirme soruları
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3. Aşağıdaki çizelgede yer alan işler ile ilgili oldukları kimya dalını eşleştiriniz.

işler ilgili Kimya dalı

a. Altın cevherlerini analiz ederek saf altın oranını 
hesaplama (ı) Anorganik kimya

(ıı) Fizikokimya

(ııı) Organik kimya

(ıv) Analitik kimya

(v) Polimer kimyası

(vı) Biyokimya

(vıı) Adli kimya

b. Doğada kendiliğinden bozunabilir plastik madde 
üretme

c. Kandaki kolesterol oranını bulup yorumlama 

d. Bor elementinden faydalı, yeni bileşikler sentezleme

e. Bir otomobilin kullandığı yakıtın nitelikleri ile 
gücü arasındaki ilişkiyi belirleme

F. Zakkum bitkisindeki zehirli karbon bileşiğinin 
yapısını aydınlatma

4. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere tabloda verilen ifadelerden uygun olanları yerleştiriniz.

(a) Alaşımlar (b) İhtiyaçların (c) Doğal (d) Kimya (e) Simya

(f) Cihaz (g) Alet (h) İmbik (i) Varoluş (j) Ateşin keşfi ile

Kimya bilimi tesadüflerin, (I)…………………. ve insana özgü hayallerin rol oynadığı uzun bir serüven geçirmiş; fiziğin 
ve matematiğin yöntemleri ile birleştikten sonra bilim hâline dönüşmüştür. Başlangıçtaki uzun serüvene bugün artık 
kimya değil (II)………………... diyoruz. İnsanlığın madde ile ilişkileri (III)……………… ile başlamıştır. Sert ve sağlam 
olan çakmak taşı gibi (IV)……………….. maddelerden (V)……….….… yapımı on binlerce yıl önce de biliniyordu. 
Altın, bakır, kalay gibi metallerden yapılan (VI)…………….. keşfedilince, alet yapımı için taş yerine bunlar kullanıldı.   

5. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere tabloda verilen kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz.

(a) Ametal (b) Metal (c) Kükürt (d) Kök (e) Nitrat

(f) Sülfür (g) Sülfat (h) Nitrür (i) Oksit (j) Pas

Bir bileşik, (I)…………….. ve ametalden oluşan ikili bir bileşik ise, adlandırılırken, önce metal adı sonra ametal adı 
söylenir ve ametal adına “-ür” eklenir. Bu genel kuralın aksine oksijen ametalinin metal bileşiklerinde anyon adı yerine 
“(II)…………………….” ; azotun metal bileşiklerinde de yine anyon adı yerine “(III)………………………” kullanılır. 
Kükürt bileşiklerinin adı ise “(IV)…………………………………..” ile biter. Katyon ve/veya anyonu çok atomlu olan 
tuzlardaki çok atomlu iyonlara “(V) …………………………….” denir. Böyle iyonların adları kendilerine özgü olup ör-
neğin NO3

– anyonu “(VI) ………………………………………” adıyla bilinir.
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6. Aşağıdakilerden hangisinde CaO bileşiğinin sistematik ve geleneksel adları doğru olarak verilmiştir?

           Sistematik Adı Geleneksel Adı

A) Karbon monoksit 
B) Kalsiyum karbonat
C) Kalsiyum monoksit
D) Karbon oksit
E) Kalsiyum oksit

Sönmüş kireç 
Tuz ruhu
Sirke ruhu 
Zaç yağı
Sönmemiş kireç

7. Kimya biliminin gelişmesinde önemli sayılan,

 I. Laboratuvar araç gereçlerinin geliştirilmesi

 II. Mikro yapı ile makro özelliklerin ilişkilendirilmesi

 III. Yeni bileşiklerin sentezlenmesi

    adımlarından hangilerinde simya çalışmalarının önemli katkısı vardır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III  D) I ve II  E) I, II ve III

8. Bir ürünün etiketinde yandaki işaret varsa aşağıdaki güvenlik önlemlerin hangisi gereksizdir?

 

 A) Karanlıkta muhafaza etmek

 B) Açık alev ve ısı kaynağından uzak tutmak

 C) El ve yüze bulaştırmamak

 D) Kullanırken gözlük ve eldiven takmak 

 E) Olabildiğince az miktarda kullanmak
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NOTLARIM:



ü Atom kavramının gelişimi

ü Bohr atom modeli

ü Periyodik sistem

Ne ÖğreNeceksiNiz?

Bu ÜNite NedeN ÖNemli?

ü Atom kavramının felsefi düşünceler 
ve bilimsel çalışmalara dayalı olarak ge-
lişimi, bilimsel bilgi ve teknolojinin nasıl 
üretildiğine ilişkin deneyim elde etme,

ü Atom modellerini anlama ve değer-
lendirme, maddelerin görünür özellikle-
rini model ve teorilerle açıklama beceri-
leri kazanma,

ü Periyodik sistemi anlama ve element-
ler ile ilgili bilinenleri kullanışlı bir düzen 
içerisinde ele alarak bilgiye işlerlik ka-
zandırma

bakımından çok önemlidir.
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John Dalton 
atom teorisini 
açıkladı.

Dimitri menDeleev 
periyodik sistemi 
oluşturdu.

ernest rutherforD  
atom çekirdeğini 
keşfetti.

1803-1808 1869 1911

.ÜniteKİMYA 29.Sınıf

ATOM ve
PeRİYOdİK
SİSTeM

Fotoğrafta, dünyanın en güçlü mikroskoplarından biri olan 
taramalı transmisyon elektron mikroskobu ile çalışan bir grup bi-
lim insanı görmektesiniz. Çerçeve içindeki resimde ise böyle bir 
mikroskop ile görüntülenen, bilgisayar ortamında renklendiril-
miş silisyum atomları yer almaktadır. Ne kadar güçlü olursa olsun, 
böyle bir mikroskop bile atomların yapısını doğrudan görmemizi 
sağlamaz. Bilim insanları çalışmaları sonucunda atomların yapısını 
anlamaya yönelik modeller oluştururlar.

Bu ünitede, kimyanın temel kanunlarına dayalı olarak atom fikri-
nin gelişimini gözden geçirecek; atom modellerini, atom altı tane-
cikleri ve periyodik sistemi tanıyacaksınız. 
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niels Bohr

atom modelini 
geliştirdi.

Bohr atom
modelinin yerini 
modern atom 
teorisi aldı.

1913 1926
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

BÖLÜM1. 
Atomla ilgili ilk fikirler, Hindistan’daki felsefe okullarında MÖ 6. yüzyılda 

ortaya atılmıştır. Daha sonra, Yunanlı filozof Leucippus (Lösipus) ve öğrencisi 
Democritus (Demokritus) tarafından MÖ 5. ve 4. yüzyıllarda geliştirilen atom 
kavramı, 2000 yıl boyunca deneyle doğrulanmayı beklemiştir. Bundan önceki 
ünitede bahsedilen simyacılar, maddeyi incelemek için birçok deneysel teknik  
geliştirmiş, fakat maddenin yapısını ve değişimini anlamaya yönelik fazla katkı-
ları olmamıştır. 1700’lü yıllarda, hassas tartımlardan sonra yapılan deneyler ve 
düzenli kayıt tutma geleneği, maddeyi araştıran modern kimya biliminin teme-
lini oluşturur.  

Bu dönemde farklı elementlerle yapılan deneysel çalışmalar sonucu, her 
kimyasal değişim için geçerli olan üç ayrı bilimsel kanun ortaya atıldı. Kütlenin 
Korunumu Kanunu, Sabit Oranlar Kanunu ve Katlı Oranlar Kanunu denilen bu 
genel kurallar ileride ele alınacaktır. John Dalton 1803-1808 yılları arasında, bu 
kanunları kullanarak her bir elementin kendine özgü atomları olduğunu var-
sayan atom teorisini geliştirdi. Bu teori, maddenin ardışık bölünme ile nereye 
kadar bölünebileceği sorusuna da cevap oluşturdu. 

Şekil 2.1’deki öğrencinin alüminyum folyoyu gözle görülemeyecek kadar 
küçük parçalara ayırabildiği ve artık kesemediği bir taneciğe ulaştığı varsayılırsa 
Dalton Atom Teorisi’ne göre bu en küçük tanecik alüminyum atomu olacaktır. 

Şekil 2.1. Alüminyum folyoyu kesebileceğiniz en küçük parçanın büyüklüğü nedir? 

Atom Kavramının Gelişimi

1 gram alüminyum folyo-
yu kesmeye devam ederek 
atomlarına ayırabilseydik 
yaklaşık 22 300 000 000 000 
000 000 000 tane atom elde 
ederdik.

İlginç Nokta
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Kimyanın Temel Kanunları ve Atom Kavramı1.1.

1700’lerin sonlarına doğru deney-
sel ölçümlerden elde edilen sonuçlarla 
maddelerin nasıl davrandıklarını açıkla-
mak üzere Kütlenin Korunumu Kanunu 
ve Sabit Oranlar Kanunu ileri sürüldü. 
John Dalton (1766-1844) bu kanunları 
ve eskiden beri bilinen felsefi düşünce-
leri temel alarak elementlerin gözlenen 
davranışlarının nedenlerini açıklayan 
Atom Teorisi’ni geliştirdi. Makro düzey-
de özellikler temelinde tanımlanan (bkz. 
1. ünite) element kavramı, Dalton atom 
modeli sayesinde, atomlara ilişkin bir 
model ile tanımlanıyordu.

Dalton’a göre her elementin atomları, kütle ve diğer özellikler bakımından 
birbirinin aynı; başka bir elementin atomlarından farklıdır. Dalton Atom Teori-
si’nin varsayımlarını üç ana başlık altında toplayabiliriz:

1. Her element atomlardan oluşmuştur. Aynı elementin atomları özdeştir.

2. Farklı elementlerin atomları farklıdır. 

3. Elementler belirli bir bileşiği oluştururken her iki elementin birleşen 
atom sayıları oranı hep sabittir.  

 Dalton’un atom modeli, bilimsel anlamda ilk model örneklerinden biridir 
ve bu modelde atom bölünmez, yekpare ve berk küreler gibi düşünülmüştür 
(Şekil 2.3).

Bir başka örnek olarak Şekil 2.2’deki gibi bir altın külçesini ele alalım. Altın 
külçesinin fotoğrafını biraz büyüttüğümüzde görüntü netliğini kaybeder ve fo-
toğrafı meydana getiren pikseller ortaya çıkmaya başlar (solda). Altın külçesini 
de fotoğraf gibi büyütebilseydik onu meydana getiren altın atomlarını görebi-
lirdik (sağda). Ancak, ünitenin başında da ifade edildiği gibi atomları görünür 
ışığı kullanarak gösterebilecek bir mikroskop henüz geliştirilmemiştir.

Şekil 2.2. Bir altın külçesinin fotoğrafını pikseller, altın külçesini ise atomlar meydana getirir.

Hintliler, MÖ 6. yüzyılda, 
maddenin bölünmez yapı 
taşlarına “paramaanu” adını 
vermişlerdi.  
Yunanlı filozoflar ise, olum-
suzluk bildiren “a” önekini 
“bölünür” anlamına gelen 
“tomos” kelimesine ekleye-
rek “atomos”, yani “atom” teri-
mini türetmişlerdir. Bu terim 
“bölünmez” anlamına gelir.

Şekil 2.3. John Dalton bunlara 
benzer tahtadan yapılmış atom 
modelleri kullandı.

Biliyor muydunuz?

Hangi element olursa ol-
sun, tek tek atomları için 
bir renk düşünmek gerçek-
te doğru değildir. Ancak 
element atomları kürelerle 
gösterilirken her elementin 
atomu, o elementin çağ-
rıştırdığı bir renk ile temsil 
edilebilir. Örneğin oksijen 
ateşi çağrıştırdığı için kır-
mızı, azot gökyüzünü çağ-
rıştırdığı için mavi, karbon 
kömürü çağrıştırdığı için si-
yah, kükürt kendi rengi sarı 
olduğu için sarı vb. 

dikkat edelim

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Şekil 2.5. Demir sülfür olu-
şumu öncesi (a) ve sonra-
sında (b) maddelerin tartımı. 

Kütlenin korunumu kanunu şu şekilde ifade edilir: “Kimyasal bir değişim 
öncesinde maddelerin kütlelerinin toplamı, kimyasal değişim gerçekleştikten 
sonra oluşan maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir”. Örneğin 4 gram kükürt 
(S) üzerine 7 gram demir (Fe) ekleyip iyice karıştıralım ve ısıtalım (Şekil 2.4). So-
nuçta oluşan demir sülfür ürününün kütlesi, başlangıçtaki element kütlelerinin 
toplamına eşittir  (Şekil 2.5). Yani bu olayda kütle korunmuştur.

Kimyanın modern bilim olmasında önemli rol oynayan ve kimyada nicel 
deneysel yöntemlerin öncüsü olan Antoine Lavoisier, 1774 yılında bir deney 
gerçekleştirdi. Bu deneyde, bir miktar kalayı bir cam balona koyarak balonun 
ağzını kapattı. Balon ve içindeki kalay, hava ve kapağın toplam kütlesini tarttık-
tan sonra, ağzı kapalı şekilde cam balonu ısıttığında, kalayın beyaz bir toz hâline 
geldiğini gördü ve aynı şekilde tekrar tartım yaptı. Tartım sonucunda, deneye 
başlamadan önceki kütlenin değişmediğini gördü. Bu ve benzeri başka deney-
ler sonunda kütlenin korunumu kanunu’nu açıkladı. 1. etkinlikte Lavoisier’in 
yaptığı deneye benzer bir deney yaparak siz de kimyasal tepkimelerde kütlenin 
korunumunu araştırabilirsiniz.

Demirin kütlesi
+

Kükürdün kütlesi

Demir sülfürün
kütlesi

=

4 g 7 g 11 g
S   +  Fe                 FeS

Kütlenin Korunumu Kanunu

Şekil 2.4. Demir tozu ve kükürt tozu birleşip demir sülfür oluştururken 
tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı ürün kütlesine eşittir. 

a

b

dalton atom teorisi ile kimyanın temel kanunları arasındaki ilişki nedir? 
Bu soruya cevap ararken bilimin doğası, diğer bir ifadeyle bilimsel bilgi-

nin nasıl elde edildiği ve bilimin işleyişi ile ilgili fikirler edineceksiniz.
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Ne Öğreneceğiz?

Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu, atom kavramı ile bu duru-
mun nasıl açıklanabileceğini öğreneceğiz. Bunun için, yüzeyi temizlenmiş demi-
rin hava oksijeni ile kimyasal tepkimeye girerek paslandığını ve yeni bir bileşik 
(oksit bileşiği) oluştuğunu öğreneceğiz.

Araç Gereç: 

Saçaklı demir talaşı, sirke (asetik asit çözeltisi), beher (500 mL), erlen (250 mL), 
kauçuk balon, hassas terazi,  tartım takımı, dereceli silindir.

Adımlar-Yorumlar: 
1. Behere 250-300 mL sirke koyalım. Bir miktar saçaklı demir talaşını, behe-
rin içindeki sirkeye iyice daldıralım.

2. Saçaklı demir talaşını sirkeden çıkarıp hızlıca erlenin içine atalım. Za-
man kaybetmeden balonu erlenin ağzına geçirip terazinin kefesine koyalım 
ve bekleyelim.

3. Balon erlenin içine çekildi mi? Saçaklı demir talaşının rengi değişti mi? 
Bu süre içinde terazinin dengesinde kalıcı bir değişme oldu mu?

4. Balon erlenin içine çekildi ise bunun sebebi ne olabilir?

Yorumlayalım: 
Erlenin içindeki havada bulunan oksijen, yüzeyi yeni temizlenmiş demir ile 

tepkimeye girdi. Havanın oksijeni azaldığı için hacmi küçüldü. Dolayısıyla balon 
erlenin içine çekildi. Demirde turuncuya yakın bir renk oluştuğu görüldü. Demir 
paslandı, diğer bir ifadeyle havadaki oksijenle tepkimeye girdi ve oksit bileşiği 
oluştu. Terazinin dengesi değişmedi, buradan da kütlenin değişmediği anlaşıldı.

Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu   1. etkinlik

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ

Güvenlik İçin dikkat!

Bu işaretlerin anlamları için 1. 
ünite sonuna (Sayfa 33-34) 

bakınız.
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Dalton Atom Teorisi’ne göre kimyasal değişmelerde atomların sayıları ve tür-
leri değişmez, atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeleri oluşturur. Buna 
göre kütle de korunur. Örneğin demir talaşında bulunan demirin havadaki oksi-
jenle tepkimesinde, demir atomları oksijen atomları ile birleşir ve demir oksit bi-
leşiği oluşur. Başlangıçta tepkimeye giren maddelerdeki demir ve oksijen atom 
sayıları, oluşan üründeki demir ve oksijen atom sayılarına eşittir. 

Kısacası Dalton, kimyasal bir değişim sırasında atomların sayılarının değiş-
mediğini ve yeni bileşiklerin, atomların yeniden düzenlenmesiyle oluştuğunu 
düşündü (Şekil 2.6). Atomların sayısı değişmiyorsa, sadece yerleri değişip farklı 
bileşikler oluşuyorsa kütlenin de değişmeden kalması gerekir. Yani Dalton’un 
Atom Teorisi kimyasal değişimlerde kütlenin nasıl korunduğunu açıklar.

Şekil 2.6. Hidrojen ve oksijenden su oluşurken atom sayıları ve kütle korunur.

H O

0

H O
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Dalton ile aynı yüzyılda yaşamış olan birçok bilim insanı yaptıkları deney-
lerde, belli bir bileşik oluşturmak üzere birleşen elementlerin kütlelerini ölçüp 
listeler oluşturdu ve bu listeleri inceledi. 

Örneğin karbon ve oksijen elementlerinin birden fazla bileşik oluşturduğu 
bilinmektedir (Şekil 2.7). Aşağıdaki tabloda (Tablo 2.1) karbon ve oksijenden 
karbon dioksit bileşiğinin oluşumuna ilişkin bazı deneysel veriler yer almaktadır.

Başka bir kimyasal tepkimede ise karbon ve oksijen elementleri birleşerek 
karbon monoksit bileşiğini oluşturur. Bu tepkimede karbon ve oksijenin kütle-
leri ile ilgili deneysel veriler Tablo 2.2’de verilmiştir.

1

Deney
Tepkimede Kullanılan

Karbon
(g)

Tepkimede Kullanılan
Oksijen

(g)

Elementlerin Kütle
Oranları

2
3
4

1,2
2,4
3,6
9,0

3,2
6,4
9,6

24,0

3/8
3/8
3/8
3/8

Tablo 2.1. Karbon dioksit bileşiğinin farklı miktarları için karbon ve oksijenin kütle oranları.

1

Deney
Tepkimede Kullanılan

Karbon
(g)

Tepkimede Kullanılan
Oksijen

(g)

Elementlerin Kütle
Oranları

2
3
4

1,2
2,4
3,6

28,8

1,6
3,2
4,8

38,4

3/4
3/4
3/4
3/4

Tablo 2.2. Karbon monoksit bileşiğinin farklı miktarları için karbon ve oksijenin kütle oranları.

Sabit Oranlar ve Katlı Oranlar Kanunları

Şekil 2.7. Karbonun oksi-
jenle oluşturduğu iki farklı 
bileşik. 

1g C 1g C

1,333 g O

CO CO2

2,666 g O

+ +

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Bilim insanları, buna benzer başka veriler üzerinde çalışarak, iki elementin 
belli bir bileşik oluşturduğu her kimyasal tepkime için geçerli olan evrensel bir 
kurala ulaştılar. Sabit Oranlar Kanunu denilen bu kural şu şekilde ifade edilir: 
“Belli bir bileşiği oluşturmak üzere birleşen elementlerin, birleşen kütle oranları 
her zaman sabit kalır”. Karbon dioksit örneğini ele alırsak, bu bileşiği oluşturmak 
için 1,2 g karbonun 3,2 g oksijen ile tepkime verdiği, 2,4 g karbonun ise 6,4 g 
oksijen ile tepkime verdiği görülür. Bilim insanları bu durumun belli bir bileşiğe 
özel olmadığını, bütün bileşiklerin belli orandaki bir kütle bileşimine sahip ol-
duğunu fark etti.

Dalton bir adım ileri giderek, atomları birebir oranında birleşen elementlerin 
bileşikleri için bu oranın, aslında atom kütleleri oranı olduğunu ifade etti. Bu 
yorum, bileşiklerdeki element atomlarının sayıca oranı bire bir olmayınca kıs-
men değişir. Örneğin, karbon monoksit (CO) bileşiğinde sabit kütle oranı bu iki 
atomun kütleleri oranına eşitken, karbon dioksitte (CO2), sabit kütle oranı, bir 
karbon atomu kütlesinin iki oksijen atomu kütlesine oranıdır. Karbon dioksitin 
farklı miktarlardaki örnekleri üzerinden karbon dioksit için bulunan sabit oran 
Şekil 2.8’de gösterilmiştir.

Karbon monoksit ve karbon dioksit örneklerinde olduğu gibi, aynı element-
lerden farklı bileşikler oluşabilmektedir. Bu farklı bileşikler farklı sabit oranlara 
sahiptir. Dalton, bu örnekte olduğu gibi, aynı elementlerden oluşan diğer bazı 
bileşiklerde de olan ilginç bir durumu fark etti. Dalton’un kafasını kurcalayan bu 
ilginç duruma bir göz atalım.

Şekil 2.8. Molekül düzeyinde karbon dioksit örnekleri ile Sabit Oranlar 
Kanunu’nun gösterimi.

mc

mo

3
=

8

mc

mo

3
=

8

mc

mo

3
=

8

Her iki tabloda, her sa-
tırdaki element kütlelerinin 
oranları hakkında genel bir 
ifade verebilir misiniz? Kendi 
ifadenizi, Sabit Oranlar Kanu-
nu için yanda verilen ifade ile 
karşılaştırınız.

Karbon monoksit oluştur-
mak üzere, 9,0 g karbonun 
kaç g oksijen ile birleşeceğini 
tahmin edebilir misiniz?

Yeri Gelmişken

Yeri Gelmişken



49
Kimya 9. Sınıf

Dalton, başka element çiftlerinin farklı bileşikleri üzerinde de benzer sorgu-
lamalar yaptı. Örneğin demir ve oksijen arasında iki farklı bileşik (Fe2O3 ve Fe3O4) 
oluşabileceğini, bu bileşiklerde aynı miktar demir ile birleşen oksijen kütleleri 
arasındaki oranın 9/8 olduğunu gördü. Dalton, bu gözlemlere dayanarak Katlı 
Oranlar Kanunu adı verilen genel bir kural türetti: “İki element birden fazla bi-
leşik oluşturuyorsa, bu bileşiklerde, bir elementin sabit kütlesiyle birleşen diğer 
elementin kütleleri birbirine bölününce, basit tam sayıların oranı elde edilir”. 

Katlı Oranlar Kanunu’nun Dalton Atom Teorisi’ne göre açıklanması çok ko-
laydır. Karbon monoksit - karbon dioksit örneğinde,  katlı oranın 1/2 olması, kar-
bon atomu başına oksijen atomu sayısının sırasıyla “1” ve “2” olması ile ilgilidir. 
Demir oksitleri örneğinde ise, demir atomu başına oksijen atomu sayıları sıra-
sıyla “3/2” ve “4/3” olduğu için bu kesirler oranlanınca “9/8” elde edilmektedir. 

Bileşiklerdeki elementlerin kütleleri arasındaki sabit veya katlı oranları 2. et-
kinlikte modeller kullanarak siz de bulabilirsiniz. Tablo 2.1 ve Tablo 2.2‘ 

deki verilere göre 3,6 g kar-
bon 4,8 g oksijenle birleşerek 
karbon monoksit oluşturur; 
fakat yine 3,6 g karbon, kar-
bon dioksit oluştururken
9,6 g oksijen ile etkileşmek-
tedir. Yani iki bileşikte aynı 
miktar karbon ile etkileşen 
oksijen kütlelerinin oranı 
1/2’dir.

Dalton, kendi atom teori-
si ile bu oranın nasıl açıklana-
bileceğini sorguladı. Siz, bu 
oranı Dalton’un atom teorisi 
ile açıklayabilir misiniz? 

düşündüren veriler

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ

Alıştırma:
Bakır (Cu) ve oksijen (O) elementlerinden oluşan Bileşik-1 ve Bileşik-2 için 
element analizi sonuçları aşağıdaki gibidir:

Bileşik-1 Bileşik-2

Numune kütlesi 100,00 g 100,00 g

Bakır kütlesi 79,87 g 88,81 g

Oksijen kütlesi 20,13 g 11,19 g

Bu iki bileşikte bakır elementinin katlı oranını hesaplayınız?

Çözüm:
Bileşik-1’de 20,13 g oksijen ile birleşen bakır kütlesi 79,87 gramdır. Bile-
şik-2’de aynı miktar oksijen ile birleşen bakır kütlesini hesaplamamız gerekir. 
(mCu)1 = 79,87 g  11,19 g oksijen ile  88,81 g 
   20,13 g oksijen ile  (mCu)2 g

    (mCu)2  =  
,

, ,
11 19

20 13 88 81#
 

    
    (mCu)2 = 159,76 g

Katlı oran =  
( )
( )
m
m

Cu

Cu

2

1

Katlı oran =  
,

,
g

g
159 76
79 87

 Katlı oran   -   
2
1
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

etkinlik 2a - Sabit Oranlar Kanunu:

 
Adımlar-Yorumlar: 

1. Bir büyük ve bir küçük ataş alarak her birini hassas terazide tartınız. Her bir ataşın kütlesini not ediniz.

2. Bir küçük ataşı bir büyük ataşa iliştirerek bir bileşik molekülü modeli oluşturunuz (IF bileşiği modeli). Bu bile-

şikte iki elementin kütle oranlarını, ataşların kütlelerini kullanarak hesaplayınız.

3. Onar tane büyük ve küçük ataşı ayrı ayrı tartarak toplam kütleleri not ediniz. Ataşları kullanarak 10 tane IF mo-

lekül modeli yapınız. Toplam 10 molekülden oluşan madde örneğinde büyük ve küçük ataşların kütleleri oranını 

tek bir molekül için bulduğunuz sabit oran (2. adım) ile karşılaştırınız.

4. Gözlemlerinize dayanarak Sabit Oranlar Kanunu’nu kendi cümlelerinizle ifade ediniz.

Ne Öğreneceğiz?

Bileşiklerde Sabit Oranlar Kanunu’nu, ataşlardan oluşturacağımız modeller yardımıyla bulmayı ve bu kanun ile 
atomların varlığı arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. 

Etkinliğin birinci bölümü (2a) Sabit Oranlar Kanunu, ikinci bölümü (2b) ise Katlı Oranlar Kanunu ile ilgilidir.

Araç Gereç: 

İki kavanozda iki farklı büyüklükte (mümkünse iki farklı renkte) ataşlar, dijital 
terazi (0,01 g duyarlı).

Sabit Oranlar Kanunu - Katlı Oranlar Kanunu 2. etkinlik

Büyük ataşların olduğu kavanozda iyot (I) elementi bulunduğunu varsayar-
sak ataşlar neyi temsil eder? Benzer şekilde, küçük ataşların olduğu kavanozda 
flor (F) elementi bulunduğunu varsayarsak ataşlar neyi temsil eder?

Yorumlayalım:
IF bileşiğinin molekülünden toplam 10 tane yapıp tartarak sabit oranı hesapladığımızda, tek bir molekül için he-

sapladığımız sabit oran ile yaklaşık aynı çıktı. Buradan, bir bileşik için, bileşiğin miktarından bağımsız olarak, bileşiği 
oluşturan elementlerin kütleleri arasında belli bir sabit oran olduğunu söyleyebiliriz. Bu gözlem de bileşiğin her mole-
külünde iki elementin atomlarının sayıca oranlarının hep aynı kalması ile açıklanabilir (her IF molekülünde bir iyot ve 
bir flor atomu). Atom sayıları oranı sabit kalınca kütle oranı da sabit kalır.
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Ne Öğreneceğiz?

Bileşiklerde Katlı Oranlar Kanunu’nu ataşlardan oluşturacağımız modeller yardımıyla bulmayı ve bu kanun ile 
atomların varlığı arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. 

Adımlar-Yorumlar:

1. Üç küçük ataşı bir büyük ataşa iliştirerek IF3 bileşiğinin molekül modelini oluşturunuz. 

2. Beş küçük ataşı bir büyük ataşa iliştirerek IF5 bileşiğinin molekül modelini oluşturunuz. 

3. Tek tek ataşların kütlelerini kullanarak IF molekülünde tek bir iyot ile birleşen flor kütlesini, IF3 molekülünde 

yine bir iyot ile birleşen flor kütlesine bölünüz. Bulduğunuz kesri olabildiğince sadeleştiriniz. Elde ettiğiniz oran, 

payı ve paydası basit tam sayılar olan bir bayağı kesir midir? 

4. Aynı işlemleri IF3 ve IF5 bileşikleri için yapınız. Burada elde ettiğiniz katlı oran nedir?

5. Gözlemlerinize dayanarak Katlı Oranlar Kanunu’nu kendi cümlelerinizle ifade ediniz. 

Yorumlayalım: 

IF ve IF3 moleküllerinde iyodun atom sayısı ve dolayısıyla kütlesi sabittir. IF bileşiğindeki florun kütlesi ile IF3 bile-
şiğindeki florun kütlesi arasındaki katlı oran 1/3’tür. Yani, bu iki bileşikte bir iyot atomu başına flor atomu sayıları sıra-
sıyla 1 ve 3’tür. IF3 ve IF5 moleküllerinde de iyodun atom sayısı ve dolayısıyla kütlesi sabit olup, bu bileşiklerde florun 
kütleleri arasındaki katlı oran 3/5’tir. Çünkü bu iki bileşikte, bir iyot atomu başına flor atomu sayıları sırasıyla 3 ve 5’tir.

etkinlik 2b- Katlı Oranlar Kanunu:

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Dalton’un atomların bölünmez kürecikler olduğu fikri, filozofların önerdiği 
atom kavramı ile uyumlu idi. Ancak bölünmez atom fikri, kısa sürede geçerli-
liğini yitirmeye başladı. Bilim insanları atomun bölünmez olduğu görüşünün 
sorgulanmasını gerektiren bazı bilimsel veriler elde ettiler. Örneğin cisimlerin 
sürtme ile elektriklenmesi ve elektroliz gibi olaylar atomların bölünebileceğine 
işaret ediyordu. 

Bölünmez atomun elektrikçe yüksüz olması gerekir çünkü atomlardan olu-
şan madde yüksüzdür. Hava da bir maddedir ve atomlardan oluşmuştur. Sonuç 
olarak havanın elektrik yüklü olmaması gerekir. Fakat böyle bir varsayım, örne-
ğin şimşeği ve yıldırımı açıklamada işe yaramaz (Şekil 2.9). Ayrıca katı, sıvı veya 
gaz hâlinde birçok maddenin elektriği iletmesi de atomun yüksüz ve bölünmez 
olduğu kabul edilerek açıklanamaz. Atomun bölünmezliği ile elektriksel dene-
yimler arasındaki ilişkiye daha yakından bakalım. 

Sürtünme ile elektriklenme:

Karanlıkta yünlü kazağınızı çıkarırken kıvılcım oluşması veya kuru bir kumaşa 
sürtülmüş balonun saçlarınızı kendisine doğru çekmesi dikkatinizi çekmiş olabilir  
(Şekil 2.10). Bu ve benzeri olaylar üzerinde deneyim edinmek için 3. etkinliği 
yapınız.

Şekil 2.9. Yıldırım, bulutlar 
ile yeryüzü arasındaki ani 
elektrik boşalması olayıdır.

Şekil 2.10. Saçımızın tarak, 
balon gibi nesnelere doğru 
çekilmesi sık yaşadığımız 
bir olaydır.

Atomun Bölünebilirliği 
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Ne Öğreneceğiz?

Sürtünme ile elektriklenmiş cisimler üzerinde gözlemler yapıp elektrik yük-
lerini tanıyacağız. 

Araç-Gereç: 

Balon askı düzeneği, iki balon, iplik, yün kumaş, ipek kumaş, cam çubuk, plas-
tik kalem.

Adımlar-Yorumlar:

1. Balonları şişirdikten sonra iplerinden asıp birbirlerine yaklaştıralım. Balonlar arasında itme veya çekme göz-
lemleniyor mu? Bu gözleme dayanarak balonların elektrik yüklü olup olmadıklarını yorumlayınız.

2. Yünlü kumaşı, balonlara en az 10-15 kere sürtelim. Balonları iplerinden asıp tekrar birbirine yaklaştıralım. 
Balonlar arasında itme veya çekme gözlemleniyor mu? Bu gözleme dayanarak balonların elektrik yüklü olup olmadık-
larını yorumlayınız.

3. Her iki balonun da aynı yün kumaşa sürtüldüğünü hesaba katarak yüklerinin aynı mı farklı mı olacağını irde-
leyiniz. Aynı yüklü cisimlerin birbirlerine etkisi hakkında ne söylenebilir?

4. Cam çubuğu ipek kumaşa 10-15 kere sürtüp yüklü balonların birine yaklaştırınız. Cam çubuk ile yüklü balon 
arasında itme veya çekme var mı? 

5. Cam çubuğun ve balonun yükleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?

6. Balona sürtülen yün ve cama sürtülen ipek kumaşların yükleri hakkında yorum yapınız. 
7. Cam; ipek, yün ve balonların yapıldığı plastik bölünmez nötral atomlardan oluşsaydı elektriklenme bekler 

miydiniz? Neden?

Yorumlayalım:
Yün kumaşa sürtülen balonun elektrik yükü kazanması, kumaş ile balon arasında bir yük alışverişi olduğunu göste-

rir. Alınıp verilen yüklü tanecik atomlar olamaz. Çünkü atomların nötral olduğu bilinmektedir. Atomlardan daha büyük 
nesneler de olamaz çünkü onlar da atomlardan oluşmuştur ve nötral olmak zorundadır. O hâlde, sürtünme esnasında, 
atomlardan daha küçük ve elektrik yüklü taneciklerin alınıp verilmiş olması gerekir. 

Öte yandan ipek kumaşa sürtülen cam çubuğun yükü, yüne sürtülen balonun yüküne zıttır. Çünkü aynı yüklerin 
birbirini ittiği bilinmektedir. Cam çubuğun kazandığı yük pozitif (+), balonun kazandığı yük ise negatif (-) işaret ile 
gösterilir.  

Sürtünme ile Elektriklenmede Elektronlar3. etkinlik

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Şekil 2.11. Elektrik akımı, 
suyu elementlerine ayrıştı-
rır; hidrojen ve oksijen gaz-
ları oluşur.

Birbirine sürtülen nesnelerin elektrik yükü kazanması, atomun bölünmez 
olmadığını dolaylı yoldan göstermektedir. Çünkü atom bölünmez olsaydı, bir-
birine sürtülen iki nesne arasında atomdan daha küçük bir tanecik alışverişi söz 
konusu olmazdı. Atom da nötral olduğuna göre, atomdan büyük madde alışve-
rişleri sonucu elektrik yükü oluşmaması gerekir. Hâlbuki sürtünme, elektriklen-
me ile sonuçlanmaktadır. O hâlde atom, kendinden daha küçük yüklü tanecik-
leri barındırmaktadır. 

Cam, ipeğe sürtülünce elektrik yüklenir. Camın ve ipeğin kazandığı elekt-
rik yükleri birbirine zıttır (cam pozitif, ipek negatif ). O hâlde, atomun yapısında 
farklı elektrik yükleri taşıyan değişik iki türde atom altı tanecik bulunmalıdır. Bu 
fikirden yola çıkan bilim insanlarının keşfettiği atom altı tanecikleri biraz sonra 
ele alacağız. Ama daha önce, yine elektrikle ilgili ve atomun bölünebilirliğine 
işaret eden bir başka bilimsel deneyimi tanıyalım.

elektroliz  

Saf su içinde NaF veya Na2SO4 gibi iyonik bir madde çözülüp Şekil 2.11’e 
benzer bir sistemde çözelti içinden elektrik akımı geçirilirse, hidrojen ve oksijen 
gazları elde edilir. Yani, suyu oluşturan hidrojen ve oksijen atomları, elektrik akı-
mı etkisiyle birbirinden ayrılıp element hâline dönüşmektedir. Suyun elektrolizi 
deneyi, en az 200 yıldır bilinmektedir. Bu deneyde katotta açığa çıkan hidrojen 
gazının normal şartlar altındaki hacmi devreden geçen elektrik yükü miktarına 
bağlıdır ve elektrik yükü miktarı arttıkça artar. 

Başka elementlerin bileşikleri de sudakine benzer şekilde elektroliz ile ken-
disini oluşturan elementlere dönüştürülebilmektedir. Örneğin CuSO4 çözeltisin-
den Cu metali, AgNO3 çözeltisinden de Ag metali elde edilebilir. Aynı miktar 
elektrik yükünün açığa çıkardığı metal kütlesi, element değiştikçe değişir. Elekt-
rik yükü birimi, elektrolizde açığa çıkan element miktarı esas alınarak tanımlana-
bilir (Yandaki tanıma bakınız).

Elektroliz olayında, elektrik akımı sayesinde çözeltideki iyonlara bir şeyler 
eklenmekte veya onlardan bir şeyler ayrılmaktadır. Bu olayda alınıp verilen ta-
necikler, atomdan ayrılır veya atoma eklenir. O hâlde atom, bölünmez değildir. 

Elektrik yükü birimi (Cou-
lomb), elektrolizde açığa çı-
kan H2 gazının hacmi veya 
Ag metalinin kütlesi esas alı-
narak tanımlanabilir:

Sudan, 0 °C ve normal hava 
basıncı altında 0,113 mL H2 

gazı açığa çıkaran elektrik 
yükü miktarı 1 Coulomb’dur. 

AgNO3 çözeltisinden
1,118 mg gümüş  açığa çı-
karan elektrik yükü miktarı 
1 Coulomb’dur. Bu birim “ku-
lomb” şeklinde okunur ve “C” 
ile gösterilir.

Tanımlayalım

Oksijen

Anot Katot

Hidrojen

Platin
şeritler
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Proton, nötron ve elektron 
gibi zerrelere atom altı ta-
necik, proton ve nötronu 
oluşturduğu düşünülen 
daha temel zerrelere ise 
parçacık denir.

Hatırlatma

Şekil 2.12. Kutup ışıkları, Gü-
neş’ten gelen ışınlarda bulu-
nan negatif yüklü elektron 
ve pozitif yüklü protonların, 
dünya atmosferinde yer alan 
gazların atom ve molekülle-
rine çarpması ve enerji ya-
yımlanması sonucu meydana 
gelir. Kutup ışıkları elektron 
kaybetmiş atomların ve mo-
leküllerin atmosferden yer-
yüzüne boşalması sonucun-
da oluşur.

Kutup ışıkları ya da aurora diye bilinen doğa olayının atom altı tanecikler ile 
ilgisi olduğunu biliyor muydunuz? (Şekil 2.12). Peki, atom altı tanecikler dedi-
ğimiz tanecikler nelerdir?

Bilim insanları bu konuda oldukça yoğun çalıştılar. Crooks, Stoney ve Thom-
son başta olmak üzere pek çok bilim insanının 1870-1900 yılları arasında yaptık-
ları çalışmalar, bütün atomlarda elektron adı verilen negatif (-) yüklü tanecikler 
bulunduğunu ortaya koydu. Elektronun yükü ve kütlesi, Thomson (1897) ve Mil-
likan (1909) öncülüğünde çalışan ekipler tarafından yapılan deneylerle duyarlı 
olarak ölçülmüş, böylece ilk atom altı tanecik olan elektron tanımlanmıştı.

Elektron bilinince, pozitif bir taneciğin varlığını tahmin etmek zor değildi. 
Çünkü atomun nötral olduğu biliniyordu. Yani, atomdaki elektronların negatif 
yükünü dengeleyecek pozitif (+) yüklü tanecikler (protonlar) gerekiyordu. Pro-
tonların varlığı deneysel olarak 1917 yılında E. Rutherford tarafından kanıtlan-
mıştır. 

Rutherford, 1911 yılında yaptığı altın plaka deneyi ile atomdaki bütün pozitif 
yüklerin bir merkezde toplandığını ispatlamıştır. Bu pozitif yük merkezine çekir-
dek denir. Sonuç olarak atom, pozitif yüklü bir çekirdek ve onun çevresinde do-
lanan negatif yüklü elektronlardan oluşan bir model ile gösterilmeye başlandı.  
Çekirdekte proton yanında, yüksüz bir tanecik olan nötronların bulunması ge-
rektiği, 1910’ların başında biliniyordu. Nötronların varlığının J. Chadwick (Çed-
vik) tarafından deneysel ispatı ise, 1932 yılında mümkün olmuştur (Şekil 2.13). 

Atom Altı Tanecikler

Elektron

J. J. Thomson
1897 yılı

E. Rutherford
1917 yılı

J. Chadwick
1932 yılı

Proton Nötron

Şekil 2.13. Elektron, proton ve nötronun keşfine ilişkin tarihsel sıra.

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ
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1. William Crookes, 1870’lerin başında havanın iletkenliğini ölçmek için aşa-
ğıdaki şekle benzer bir tüp kullandı. Bu gereçle yaptığı iletkenlik deneyleri 
sırasında, katottan anoda yönelmiş “ışınlar” gözlemledi. Bu ışınlara katot 
ışınları dedi fakat, önce ışın zannettiği bu olgunun gerçekte ışın olmadığını 
anladı. Katot ışınları bir elektrik alandan geçerken (+) yüklü levhaya doğru 
sapıyordu. (Işınlar elektrik alanlarda sapmaz.)

2. George Stoney, daha sonraki yıllarda, (1874) Crookes’un katot ışınlarını 
oluşturan negatif yüklü parçacıklara “elektron” adını verdi. Elektronların elekt-
rik akımını taşıyan tanecikler olduğu fikrini de ilk defa Stoney öne sürdü.

3. 1897’de J.J. Thomson, şekilde gösterilen sistemi kullanarak H+ iyonunun 
ve elektronun yük/kütle (e/m) oranını ölçtü ve bu oranın elektron için H+ 
iyonuna göre çok daha büyük olduğunu gördü. Bu da elektronun kütlesi-
nin, H+ iyonunun kütlesine göre çok daha küçük olduğunu gösteriyordu.

4. Robert Millikan ise bir adım ileri giderek, 1909’da yaptığı yağ damlası de-
neyi ile elektronun yükünü tespit etti ve Thomson’un eşitliğinde yerine ko-
yarak kütlesini hesapladı. Buna göre elektron, en küçük kütleye sahip olan 
hidrojen atomunun kütlesinin yaklaşık 1/2000’i kadar bir kütleye sahipti. 

Görüldüğü gibi bugün sahip olduğumuz birçok bilimsel bilgide, çok sayıda 
bilim insanının emeği vardır. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda ken-
dilerinden önce elde edilen bilimsel sonuçları inceler, yeni sorular sorar ve 
günün şartları elverdiği ölçüde bilimsel kanıt oluşturacak veriler toplarlar. 
Yeni araştırmaların sonuçları bazen öncekileri doğrularken bazen de bek-
lenmedik veriler mevcut model ve teorilerin yeniden düzenlenmesini ge-
rektirebilir. 

Merak edenler İçin: elektronun Keşfinin Tarihsel Süreci

Katot Anot

Metal Saptırıcı
plakalar

Pozitif plakaya
doğru sapma olur.

+-
+

-
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Elektron, proton ve nötronun yükleri ve kütleleri, Tablo 2.3’te karşılaştırıl-
mıştır.

Tablo 2.3‘te görüldüğü gibi, atom altı taneciklerin kütleleri ve yükleri, makro 
düzeyde kullandığımız birimler cinsinden ifade edilince çok küçük değerler kul-
lanmak gerekir. Bilimde, bu ölçekteki kütleleri ifade etmek için atomik kütle biri-
mi (akb) kullanılır. 1 akb yaklaşık olarak bir H atomunun kütlesine eşittir. 

Atom altı taneciklerin elektrik yükleri ifade edilirken de çoğu zaman, tek bir 
protonun yükü birim kabul edilir. Bu kabule göre elektronun yükü (-1), proto-
nun yükü ise (+1) birimdir. Bilimin bu geleneği ile Tablo 2.3’teki değerler, kulla-
nım kolaylığı sağlayan Tablo 2.4’teki hâline dönüşür. 

Tablo 2.4’te görüldüğü gibi elektron kütlesi, proton ve nötronun kütlesi ya-
nında çok küçüktür (yaklaşık 1/1840). Elektronun kütlesinin proton veya nötro-
nun kütlesine kıyasla ne kadar küçük olduğunu Şekil 2.14’teki örnek yardımıyla 
daha iyi anlayabilirsiniz. Şekil 2.14 ‘te elektron kütle bakımından eriğe, proton 
veya nötrondan herhangi biri de karpuza benzetilmiştir. Bu yüzden, çok duyarlı 
olmayan uygulamalarda, atomların kütleleri hesaplanırken proton ve nötron-
ların kütlelerini toplamak yeterlidir. Bu geleneğe göre atomun akb cinsinden 
kütlesi, yaklaşık olarak proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Aslında, atom 
kütlesinin duyarlı ölçülmüş değeri biraz farklıdır. Bu fark, kısmen, proton ve nöt-
ronlar çekirdekte bir araya gelirken küçük bir kütlenin enerjiye dönüşmesinin 
bir sonucudur. 

Proton

Nötron
Elektron

1,673 x 10-24 + 1,602 x 10-19

1,675 x 10-24 -
9,109 x 10-28 - 1,602 x 10-19

Tanecik

Tablo 2.3. Atom altı taneciklerin kütle ve yükleri

Kütle (g) Yük (Coulomb)

Bir akb
1,66054 x 10-24 g’a eşittir.

Merak edenler için

Şekil 2.14. Kütle bakımın-
dan proton (veya nötron) 
10 kg’lık bir karpuz, elekt-
ron ise 5 g’lık bir erik ile kı-
yaslanabilir.

Proton

Nötron
Elektron

1 (+1)

1 (0)
5,5 x 10-4 (-1)

Tanecik

Tablo 2.4. Atom altı taneciklerin kütle ve yükleri

Kütle (akb, yaklaşık) Yük

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ



58
Kimya 9. Sınıf

ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Atomların Kimliği

Şekil 2.15. Fabrikada üretildiği şekliyle otomobiller.

Otomobiller, ilk üretildiklerinde birbirine çok benzerler. Şekil 2.15’te fabrika-
da üretilen otomobilleri yan yana dizilmiş bir şekilde görüyorsunuz. Bu otomo-
biller üretildiği şekilde trafiğe çıkarsa nasıl bir karışıklık olabileceğini kestirebilir 
misiniz? Böyle bir karışıklığın önüne geçmenin yollarından biri her otomobile 
ait bir plakanın olmasıdır. Ülkemizde her ilin bir plaka numarası vardır. Plaka-
sında bir ilin plaka numarasını taşıyan otomobiller o ile ait sayılır. Örneğin plaka 
numarası 06 ile başlayan otomobiller Ankara iline ait otomobillerdir. 

Benzer bir durum elementlere ait atomlar için de geçerlidir. Hatırlayacak-
sınız, Dalton Atom Teorisi’nde bir elementin atomlarının başka bir elementin 
atomlarından farklı olduğu ifade edilmişti. Atomları birbirinden farklı kılan ne-
dir? Atomun ait olduğu element ile atom altı taneciklerin sayısı arasında bir ilişki 
kurulabilir mi? Şimdi bu sorulara cevap arayacağız. 

Farklı elementleri oluşturan atomların proton sayıları birbirinden farklıdır. 
Örneğin H, B, O ve Fe atomlarında sırasıyla 1, 5, 8 ve 26 proton vardır. Aynı ele-
mentin atomlarında ise proton sayıları hep aynıdır. Ancak, bir elementin atom-
larında nötron sayıları farklı olabilir. Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı atom-
lar, aynı elementin izotoplarıdır. 

Bir elementin atomlarındaki proton sayısına o elementin atom numarası 
denir ve Z ile gösterilir. Otomobillerde il plaka numarası farklı illere ait otomo-
billeri ayırt etmede kullanıldığı gibi, atom numarası da farklı elementlerin atom-
larını birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Atom numarası genellikle element 
sembolünün sol alt köşesinde gösterilir (Şekil 2.16). 

Şekil 2.16. Elementlerde 
atom ve kütle numarasının 
gösterimi.

Kütle numarası
Elementin

sembolü
A

ZX
Atom numarası
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Şekil 2.17. Atom numarası ve kütle numarasının hesaplanması.  

Element sembolünün sol üst tarafında gösterilen sayı ise elementin kütle 
numarasıdır. Kütle numarası atomdaki proton ve nötron sayılarının toplamı 
olup A ile gösterilir (Şekil 2.17). Daha önce de belirtildiği gibi, bir atomun akb 
cinsinden kütlesi, proton ve nötronların kütleleri toplamına çok yakındır. Örne-
ğin Şekil 2.18’de verilen bor izotopunda 5 proton ve 6 nötron olduğu için, bu 
izotopun kütle numarası 11’dir. 

Bir atom nötral olduğundan proton sayısı elektron sayısına eşittir. Atom nu-
marası (Z) ve kütle numarası (A) ile ilgili eşitlikler aşağıda verilmiştir. 

= = +Atom
numarası

(Z)

Proton
sayısı

Proton
sayısı

Elektron
sayısı

Nötron
sayısı

Kütle
numarası

(A)

Örnek 1:
Elektron sayısı 9, nötron sayısı 10 olan F atomu için kütle numarasını hesap-
layıp bu atomu Şekil 2.16’daki formata uygun olarak gösteriniz.

Çözüm:

FZ
A  Gösteriminde yer alan “A” ve “Z” değerlerini belirlemek gerekir. Z, atom 
numarası olup proton sayısına eşittir. Öte yandan atom nötral olduğuna 
göre, proton ve elektron sayıları eşittir. O hâlde bu atom için Z= 9 ’dur. A ise 
proton ve nötron sayılarının toplamı, yani 19’dur. O hâlde aradığımız göste-
rim F9

19  şeklinde olmalıdır.    

Şekil 2.18. Bor-11 atomu-
nun simgesel gösterimi.  

Kütle numarası
Elementin

sembolü
11

5 B
Atom numarası

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

2 Proton 1 Proton +1 Nötron

H1
1 H1

1 H2
1

Şekil 2.18. Hidrojenin iki 
izotopunun kütleleri.  

Dalton bir elementin bütün 
atomlarının aynı kütleye sa-
hip olduğu görüşüne sahip-
ti. Bu bölümde öğrendik-
leriniz ışığında Dalton’un 
görüşünü değerlendiriniz.

düşünelim
Yorumlayalım Bor (B) atomunu yeniden ele alalım. Doğada her 100 bor atomunun 87’inde 

5 proton ve 6 nötron vardır. Bu izotopun kütle numarası 11’dir. Ancak bazı bor 
atomları (%13) 5 proton ve 5 nötrona sahiptir, dolayısıyla kütle numarası 10’dur 
(Tablo 2.5). Bor örneğinde olduğu gibi, birçok elementin farklı sayıda nötron 
içeren atomları olabilir. Bu şekilde, “proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı 
olan atomlar birbirinin izotopudur” denir. İzotoplar, kütle numaraları belirtilecek 
şekilde kısaca bor-10 ya da 10B şeklinde gösterilebilir.

Birçok elementin çok sayıda izotopu vardır. Örneğin hidrojen, oksijen ve kar-
bonun üçer, kadmiyumun 8, kalayın 10 farklı doğal izotopu vardır. Her elemen-
tin birden çok izotopunun olması gerekmez. Örneğin flor (F), sodyum (Na), alü-
minyum (Al), fosfor (P) ve altın (Au) elementlerinin doğada birer izotopu vardır.

Diğer elementlerden farklı olarak hidrojenin izotoplarına özel isimler veril-
miştir; bunlar hidrojen (ya da protiyum), döteryum ve trityumdur. Bu izotop 
atomlarının hepsi birer protona sahiptir. Hidrojenin en yaygın izotopu H1

1  olup 
hiç nötronu yoktur. Döteryum atomunda ( H1

2  veya D1
2 ) 1 nötron, trityum ato-

munda ( H1
3  veya T1

3 ) ise 2 nötron vardır. Buna göre döteryumun kütlesi hidro-
jenin kütlesinin iki katı kadardır (Şekil 2.19).

Atom numarası

Kütle numarası
Nötron sayısı

5

10
5

5

11
6

Tablo 2.5. Bor elementinin izotopları
10

5 B 11

5 B

  Alıştırma:
 Karbonun izotopları için, Tablo 2.5’tekine benzer olarak aşağıdaki 
tabloyu doldurunuz. 

İzotop Atom 

İzotoplar

Atom numarası
Kütle numarası
Nötron sayısı

12

6 C 13

6 C 14

6 C
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Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim
Şekil 2.20. Buz normal 
suda yüzerken ağır suyun 
(D2O)  buzu, normal suda 
batar.

Elementlerin izotopları kimyasal özellikler bakımından çok benzerdir. Bunun 
nedeni izotopların proton ve elektron sayılarının aynı olmasıdır. Nötron sayıla-
rı farklı olmasına rağmen nötronlar kimyasal tepkimelerde rol almazlar. Ancak, 
izotopların fiziksel özellikleri farklı olabilir. 

Örneğin hidrojenin izotopları fiziksel özellikleri bakımından farklılık arz eder. 

Yapısında H1
1  izotopunun yer aldığı, bildiğimiz suyun yanı sıra, doğada çok az 

bulunan H1
2  izotopunun yapısında yer aldığı “ağır su” da vardır. Ağır suya döter-

yum oksit (D2O) de denir. İkisi arasındaki fark her hidrojen atomu için 1 nötron-
dur. Ağır suyun kaynama ve donma noktaları normal suya göre az da olsa fark-
lıdır. Ağır sudan oluşan buzun normal suda battığı bilinmektedir (Şekil 2.20). 

1. Atomun varlığı ile ilgili ilk fikirler MÖ 6. yüzyılda ortaya atılmasına rağ-
men, atomun varlığının deneysel verilerden çıkarımı ancak 1800’lü yıllarda 
gerçekleşmiştir. Bu gecikmenin sebebini açıklayınız.
2. Magnezyum ve oksijen elementlerinden magnezyum oksit bileşiği olu-
şurken üç ayrı denemede, tabloda verilen kütlelerin tam olarak tepkimeye 
girdiği gözlenmiştir.

deneme Magnezyum 
Kütlesi

Oksijen 
Kütlesi

Magnezyum Oksit 
Kütlesi

1 2,4 g 1,6 g 4,0 g

2 9,6 g 6,4 g 16,0 g

3 30,0 g 20,0 g 50,0 g

Bu tabloya göre,
a. Kütlenin Korunumu Kanunu’nun geçerliliğini gösteriniz.
b. Elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran olduğunu gösteriniz.
c. Magnezyum ve oksijen elementlerinin bağıl atom kütleleri hakkında 
herhangi bir tahmin yapmak mümkün müdür? Nasıl?

3. Sürtünme ile elektriklenme ve elektroliz olaylarının atomun bölünebilirliği 
fikri ile ilişkisini açıklayınız.
4. Elektronlar, sürtünme ile elektriklenmiş bir cam çubuğun yakınından ge-
çerken sapmaya uğrar mı? Nasıl?
5. Bor elementi, yaklaşık % 85  B5

11 ; % 15 B5
10  izotoplarından oluşur. Bu ele-

mentin ortalama atom kütlesinin tam sayıdan fazlaca sapmasını bu veriler 
ışığında yorumlayınız. 

ATOM KAvRAMININ GeLİŞİMİ



62
Kimya 9. Sınıf

ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Şekil 2.21. Thomson’un ge-
liştirdiği atom modeli (üst-
te) ve üzümlü kek (altta). 

BÖLÜM2. 
Atomun bölünmez bir bütün olmadığı, atom altı taneciklerin var olduğu 

gerçeği ortaya çıkınca, yeni ve zor sorulara cevap verme ihtiyacı da doğdu. Her 
şeyden önce atom altı taneciklerin atom içindeki yerleşim düzenini aydınlat-
mak gerekiyordu. Ayrıca atom altı taneciklerin hareket edip etmedikleri,  hare-
ket ediyorlarsa nasıl hareket ettikleri konusu da açıklama bekliyordu. Bütün bu 
sorulara cevap aranırken atom modelleri geliştirildi. 

Atom hakkında bilinenler zaman içinde arttıkça atom altı taneciklerin du-
rumu hakkında yapılan tahminler de değişti. Bu bölümde, atom modellerinin 
tarihsel gelişimi kısaca gözden geçirilmiştir. 

J. J. Thomson’un yaptığı deneylerin elektronun keşfine büyük katkısı olduğu-
nu daha önceki bölümlerden hatırlayacaksınız. Thomson, elektronların atomlar-
dan çok daha hafif ve negatif yüklü tanecikler olduğu sonucuna varmıştı.  Ato-
mun nötral olduğunu bilen Thomson, negatif yüklerin atomda bulunan pozitif 
yüklerle dengelenmesi gerektiğini düşündü. Ömrünün 25 yılını atomda pozitif 
(+) yüklü elektrona benzer parçacıkların varlığını kanıtlamak için çalışarak ge-
çirdi fakat atomdan çıkan “+” yüklü bir parçacık gözlemleyemedi. Bu yüzden, 
atomun kendisinin “+” yüklü olduğunu, yani “+” yüklerin atomun her yanına ho-
mojen dağıldığını ve elektronların bu pozitif yük içinde üzümlü kekin üzümleri 
gibi serpiştirilmiş olduğunu düşündü. Thomson’un “üzümlü kek modeli” (Şekil 
2.21), ortaya atıldığı 1904 yılında, atom hakkında bilinenleri açıklayabildiği için 
kabul edilebilir görünüyordu. 

Ancak, kısa bir süre sonra atom hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı ve Thom-
son modeli terk edildi.

Thomson Atom Modeli’nin yeni deneylerle doğrulanması gerekiyordu. 1909 
yılında,  E. Rutherford öncülüğünde bir araştırmacı grubu, alfa (α) parçacıkları-
nın atomun yapısını anlamak için kullanılabileceğini düşündü. Alfa parçacıkla-
rının pozitif yüklü He2+ çekirdekleri olduğu o zaman biliniyordu. Rutherford’un 
araştırma grubu, bu parçacıkların atom içinden geçerken itilip yollarından sa-
pacaklarını düşündüler. Bunu sınamak için Şekil 2.22’de gösterilen deneyi ger-
çekleştirdiler. 

Bohr Atom Modeli 

Atom Yapısı Hakkında İlk Modeller2.1.

Elektron
(- yüklü)

Küre (+ yüklü)
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Şekil 2.22. Rutherford’un alfa parçacıkları ile yaptığı altın plaka deneyi. 

Bu deneyde, alfa parçacıklarını çok ince altın bir plakaya gönderdiler. Altın 
plakanın etrafına, alfa parçacıklarını algılayabilen hareketli ekranlar yerleştirdi-
ler. 

Thomson’un atom modelini esas alan Rutherford ve meslektaşlarının bek-
lentisi, alfa parçacıklarının altın plakadan geçerken sapmadan veya çok az sa-
parak yoluna devam etmesiydi. Çünkü alfa parçacıkları homojen pozitif yüklü 
atomun içinden geçerken, onları yolundan çok saptıracak yoğun bir yük ile kar-
şılaşmayacaktı. 

Gözlenen sonuç, bu tahmine tam uymadı. Alfa parçacıklarının büyük bir 
çoğunluğu altın plakadan geçerken, beklendiği gibi yolundan sapmamış  
(Şekil 2.22’de A durumu), buna karşılık bazı alfa parçacıkları az miktarda sap-
maya uğramıştı (Şekil 2.22’de B durumu). Asıl şaşırtıcı gözlem ise çok az sayıda 
alfa parçacığının altın plakaya çarpıp geri dönmesi idi (Şekil 2.22’de C durumu). 
Rutherford’un bu gözlemi, yine onun ifadesi ile “…bir kâğıda karşıdan, 38 cm’lik 
bir top mermisi ateşlenmiş ve bu mermi geri dönüp size çarpmış gibi…” şaşırtıcı 
idi. 

Alfa parçacıkları iki elektro-
nunu da kaybetmiş helyum 
iyonlarıdır (He2+). Ruther-
ford ve meslektaşları alfa 
parçacıklarını küçük “mer-
miler” gibi kullanıp atomla-
ra gönderdiler ve atomların 
yapısını anlamaya çalıştılar.

İlginç Nokta

Ernest Rutherford
(1871-1937)
Yeni Zelanda’da doğmuş İn-
giliz fizikçi .J. J. Thomson’un 
öğrencisidir. Radyoaktif ışın-
lar üzerinde çalışmış, bu ışın-
ları alfa, beta, gama şeklinde 
sınıflandırmıştır. Atomun bir 
çekirdeğinin olduğunu gös-
teren meşhur deney, Rut-
herford’un önerisi üzerine 
onun öğrencileri Geiger ve 
Marsden tarafından gerçek-
leştirilmiştir.

Biliyor muydunuz?

A
B

C

Hareketli
dedektörParıldamalar

Alfa parçacıkları
demeti Altın plaka

Alfa parçacıkları
kaynağı

AAlfa
parçacıkları B

B
C A

Çekirdek Altın atomu
Altın plaka

A. Sapmadan veya çok az saparak
geçen alfa parçacıkları

B. Az miktarda sapmalar gösteren
alfa parçacıkları

C. Geri dönen alfa parçacıkları

BOHR ATOM MOdeLİ 
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Şekil 2.23. Rutherford 
atom modeline göre Hel-
yum atomu.  

Şekil 2.24. Stadyum atom olarak düşünülürse, atomun çekirdeği 
sahanın ortasındaki bir mercimek tanesi büyüklüğündedir. 

Bu gözlemleri açıklayabilmek için yeni bir atom modeline ihtiyaç vardı. Rut-
herford, gözlemlediği sonuçları şöyle yorumladı: 

Alfa parçacıklarının çoğu altın plakadan sapmadan geçtiğine göre, atomun 
büyük bir kısmının boşluk olması gerekir. Çok büyük sapmalar gösteren az sa-
yıda alfa parçacığının varlığı ise, atomdaki pozitif yükün çok küçük bir hacimde 
toplandığını gösterir. Çünkü büyük sapmalar çok güçlü itmeler sonucu oluşabi-
lir. O hâlde, atomdaki pozitif yükler çok küçük bir hacme hapsolmuştur. Atom, 
çekirdek adı verilen bu pozitif merkez ile çekirdeğin etrafında hareket eden ne-
gatif yüklü elektronlardan oluşan bir yapıya sahip olmalıdır. 

Rutherford’un önerdiği atom modeli “çekirdekli atom modeli” adıyla da 
bilinir (Şekil 2.23). Çekirdekte pozitif yüklü protonlar ile yüksüz nötronlar bu-
lunduğundan çekirdek pozitif yüklüdür. Bu modele göre elektronlar çekirdeğin 
dışında, boşluktan oluşan çok büyük hacim içerisinde hareket eder. 

Atomun kütlesinin %99,9’dan fazlası çekirdekte toplanmıştır. (Proton ve nöt-
ronların kütle bakımından büyük bir karpuza, elektronların ise küçük bir eriğe 
benzetildiğini hatırlayınız.)

Bununla birlikte çekirdeğin çapı atomun çapının yaklaşık 1/100 000’i kadar-
dır. Örneğin çekirdeği bir mercimek tanesi olarak düşünürsek, atom bir futbol 
stadyumu büyüklüğünde olur (Şekil 2.24). Mercimek tanesi (çekirdek) stadyu-
mun ortasında, elektronlar ise stadyumun dışına yakın bölgelerinde bulunur.

Rutherford’un deneyinde 
kullandığı altın plakanın ka-
lınlığı sadece 0,0000086 cm 
idi. Bu kalınlık birkaç yüz 
atom kadardır.

İlginç Nokta
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Şekil 2.25. Enerji düzeyleri 
çok katlı bir binanın katları 
gibidir.

Şekil 2.26. Bohr atom modelinde çekirdek ve elektron katmanları. 

Çekirdekli atom modeline göre elektronlar çekirdeğin çevresinde hareket 
eder, ancak hareketin tarzı hakkında bir bilgi yoktur. 1913 yılında Niels Bohr, 
Rutherford atom modelinin açıklamada yetersiz kaldığı konuları ele alarak yeni 
bir atom modeli geliştirdi. Bohr atom modeli atomun yapısı ile ilgili en son mo-
del olmamakla birlikte günümüzde bile kullanılan çok faydalı bir yaklaşım ola-
rak kabul edilmektedir.

Bu modele göre elektronlar çekirdek etrafında çember çizerek dolanır. Bu 
çemberlere yörünge ya da enerji düzeyi denir. Biz, bu kitapta enerji düzeyi te-
rimini tercih edeceğiz.  Enerji düzeylerinin enerjisi, çekirdekten dışarı doğru gi-
dildikçe artar. Enerji düzeyleri çok katlı bir binanın katları gibidir (Şekil 2.25). 
İnsanların belli katlarda oturup kat aralarında bulunmayışı gibi elektronlar da 
belli enerji düzeylerinde bulunurlar, enerji düzeyleri arasında bulunamazlar.

Bohr modelindeki bu enerji düzeylerine enerji katmanı da denir. Bu kat-
manlar, merkezde atom çekirdeği olmak üzere eş merkezli küreler gibi düşünü-
lebilir (Şekil 2.26). Katmanlar içten dışa doğru 1, 2, 3, …, n şeklinde numaralanır 
veya yine içten dışa doğru K, L, M, N… harfleri ile kodlanır.

Elektronlar dıştan bir etki ile uyarılmadıkça çekirdeğe en yakın katmanları 
tercih ederler. Çünkü en kararlı hâl, en düşük enerjili haldir. Her atomun en ka-
rarlı hâline “temel hâl” denir. Enerji katmanlarına yerleşebilecek elektron sayısı 
sınırlıdır. Şekil 2.26’da da görüldüğü üzere, birinci enerji düzeyinde (K katmanı) 
en fazla 2 elektron, ikinci enerji düzeyinde (L katmanı) ise en fazla 8 elektron 
bulunabilir. Her enerji düzeyinin alabileceği maksimum elektron sayısı Ne = 2n2 
bağıntısı ile hesaplanır. Tablo 2.6’da ilk dört enerji düzeyinde bulunabilecek 
maksimum elektron sayıları verilmiştir.

Yörüngeli Atom Modeli (Bohr Modeli)

Elektron

K katmanı
(2 elektron)

L katmanı
(8 elektron)

Proton

Nötron

BOHR ATOM MOdeLİ 
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Şekil 2.27. Bohr atom mo-
deline göre sodyum atomu.  

Şekil 2.28. K ve Ca’un elekt-
ron dağılımı. 

2

1

3

4

L

K

8

M 18

2

N 32

Katman

Tablo 2.6. Elektron katmanları için harf sembolleri ve maksimum elektron sayıları

Sembol Katmanın Alabileceği
Elektron Sayısı

Atom numarası 11 olan sodyum (Na) atomunda 11 elektron vardır. Bu elekt-
ronlardan ikisi birinci enerji düzeyinde, 8 tanesi ikinci enerji düzeyinde, geriye 
kalan bir tanesi de üçüncü enerji düzeyinde bulunur (Şekil 2.27). 

Atom numarası 19 olan potasyum (K) için elektron dizilimi yazmak daha 
zordur. (Şekil 2.27) Atom numarası 18’den büyük olan elementlerin elektron 
dizilimi yazılırken aşağıdaki kurallara uyulur. 

Katman - elektron dağılım kuralları 
1. Elektronlar en iç katmandan başlanarak yerleştirilir.
2. Hiçbir katmandaki elektron sayısı Tablo 2.6’da belirtilen üst sınırı aşamaz.
3. Hiçbir atomun en son katmanında 8’den fazla elektron bulunamaz. Eldeki 
elektron sayısı 8’i aşıyorsa yeni bir katman eklenip fazlalık elektronların ikisi 
bu dış katmana yerleştirilir; artanlar bir iç katmana girer.
4. Bir iç katman dolmadıkça en dış katmandaki elektron sayısı 2’yi aşamaz. 
Bu kurallar uygulanınca, Şekil 2.28’de modelleri gösterilen 19K ve 2°Ca atom-

larının temel hallerinin elektron dizilimleri aşağıdaki gibi olur: 

  19K:    2-8-8-1  2°Ca:  2-8-8-2

Alıştırma:
       26Fe atomunda elektronların enerji düzeylerine dağılımı nasıldır?

Çözüm: 

• Bu atomun 26 elektronundan 2’si birinci katmana 8’i de ikinci katmana 

yerleşir. Yani elektron dizilimi 26Fe :   2 - 8 - ? - ? şeklinde olmalıdır. Geri kalan 

elektron sayısı 16’dır ve bunların hepsi aynı dış katmana yerleştirilemez; dış 

katman olarak dördüncü bir katmana ihtiyaç vardır (Kural 3 ve 4).
• En dış katmana iki elektron yerleşince, üçüncü katman için 14 elektron 

kalır. Sonuç olarak, Fe atomlarının elektron dizilimleri aşağıdaki gibidir:

26Fe :   2 - 8 - 14 - 2

Çekirdek
11 Proton
12 Nötron

K katmanı

L katmanı

M katmanı

Na
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Şekil 2.29. İstanbul Boğa-
zı’nda Kız Kulesi yakınların-
da havai fişek gösterisi.

Şekil 2.30. Elektronlar 
enerji düzeyleri (n) arasında 
geçiş yapabilir. 

Şekil 2.31. Hidrojen atomu-
nun emisyon spektrumu.

Atom Spektrumları2.3.1.

Bayramlar, törenler ve çeşitli vesilelerle yapılan kutlamalarda Şekil 2.29’da-
kine benzer havai fişek gösterileri izlemişsinizdir. Havai fişeklerin ortaya çıkardı-
ğı canlı ve göz alıcı renklerin sebebi nedir? Atomlardaki enerji düzeyleriyle bir 
ilgisi olabilir mi? 

Bohr atom modeline göre, bir elektron tam gerektiği kadar enerji soğurdu-
ğu (aldığı) takdirde düşük enerji düzeyinden daha yüksek bir enerji düzeyine 
geçebilir. Tersine, yüksek enerji düzeylerine uyarılmış bir elektron da ışın yaya-
rak daha düşük bir enerji düzeyine geçebilir (Şekil 2.30). Bilim dilinde atomların 
ışın soğurmaları absorpsiyon, ışın yaymaları da emisyon terimleriyle adlandırılır. 
Havai fişek gösterilerinde gördüğümüz renkler, atomların emisyon olayı ile ilgi-
lidir. Patlama sırasında enerji alarak üst katmanlara uyarılan () elektronlar, temel 
hâle dönerken, aldıkları enerjiyi ışık şeklinde geri verirler (emisyon). 

Hidrojen atomunu ele alalım. Hidrojenin 1 protonu ve 1 elektronu vardır. 
Temel hâlde iken, hidrojenin bir elektronu çekirdeğe en yakın olan birinci ener-
ji düzeyinde (n = 1) bulunur. Elektronun birinci enerji düzeyinden ikinci enerji 
düzeyine (n = 2) çıkabilmesi için, aradaki fark kadar enerji absorplaması gerekir. 
Tersine, n = 2 düzeyindeki elektron n = 1 düzeyine geri dönerken aradaki enerji 
farkına karşı gelen ışını yayar. Aynı hidrojen atomunda, n = 3; n = 4; n = 5… 
düzeylerinden n = 2 düzeyine dönüşler de mümkündür. Bu dönüşler sırasında 
yayılan ışınlar, görünür ışınlardır ve bu ışınlar bir prizmadan geçirilip renklerine 
ayrılınca, Şekil 2.31’dekine benzer çizgi yapılı bir seri oluştururlar. Bu görüntü-
lere spektrum denir. 

Her atomun spektrumu kendine özgüdür. Yani farklı elementlerin atomları, 
enerji alıp uyarıldıktan sonra, temel hâle dönerken o elemente özgü renklerde 
ışınlar yayar. Havai fişeklerde her rengin oluşmasına farklı bir element yol açar. 
Örneğin, sarı renk Na atomlarının; yeşil renk, Cu ve B atomlarının; kırmızı renk, Sr 
(Stronsiyum) atomlarının; kiremit rengi, Ca atomlarının yaydığı ışınlardan kay-
naklanır.

Yemek tuzu aleve tutulduğunda,  şekil-
dekine benzer sarı renk oluşturur. Bazı 
tuz örneklerinin fazladan verdiği kırmızı 
renk, tuzda safsızlık olarak bulunan Ca ve 
Li atomlarından kaynaklanır.

İlginç Nokta

Çekirdek

Elektron

Elektron
yörüngeleri

Çekirdekten
uzaklaşılmaktadır.

En
er

ji

0 n = 4n = 3

n = 3

n = 2

n = 2

n = 1

n = 1

BOHR ATOM MOdeLİ 
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Şekil 2.32. Atomun elekt-
ron bulutu modeli. Bu 
modele göre helyum ato-
munun iki elektronu, hızlı 
hareket ederek bir bulut 
oluşturur.  Bulutun koyu 
yerleri elektronun bulunma 
ihtimâlinin olduğu yerler-
dir.

Hidrojen gibi tek elektrona sahip olan türlerin atom spektrumunu başarılı 
bir şekilde açıklayan Bohr atom modeli, çok elektronlu atomlar için aynı başarıyı 
gösteremedi. Çünkü modelin tahmin ettiği spektrumlar deneyle bulunan spekt-
rumlara uymuyordu. Ayrıca elektronların sabit ve çember şeklinde yollar izlediği 
düşüncesi doğru olmayabilirdi ve bu varsayımı deneyle kanıtlamak mümkün 
değildi. Çünkü elektronlar hem çok küçük boyutlu hem de çok hızlı olduğu için 
onların izlediği yolu tam olarak tespit etmek mümkün değildi. Üstelik elektron-
ların dalgalara benzer özellikler taşıdığı fark edilmişti ve bu özelliği elektronun 
tanecik karakteri ile bağdaştırmak kolay değildi. 

Bilim insanları, elektronların izledikleri yolu belirlemeye kalkışmaktansa, 
elektron bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgeleri belirlemenin daha 
gerçekçi olacağını fark ettiler. Buradan hareketle, adına elektron bulutu mode-
li (kuantum modeli) denilen  yeni bir model geliştirdiler (Şekil 2.32). Modern 
Atom Teorisi bu model esas alınarak geliştirilmiştir. Bu model ile ilgili daha ileri 
bilgiler 11. sınıfta ele alınacaktır. 

Model denince gerçekteki karşılığına göre; büyütülmüş, küçültülmüş ya da 
basitleştirilmiş, gerçek sistemi anlamakta kullanılan benzetim anlaşılır. Küresel 
haritalar, dünyayı anlamak için kullandığımız küçültülmüş modellerdir. Atom ve 
molekül modelleri ise, atomun iç yapısı temelinde maddelerin özelliklerini an-
lamak için kullanılan temsillerdir (Şekil 2.33). Thomson, Rutherford veya Bohr 
atom modelleri gibi bu bölümde tanıtılan modeller bilim insanlarının bilimsel 
kanıt ve fikirlere dayandırdıkları, bilim çevreleri tarafından kabul görmüş model-
lerdir. Modeller gerçeği bire bir yansıtmazlar ancak yapı veya olguları anlamada 
bize ipuçları verirler. Bir model, bilinen olayları ve durumları açıklayabildiği süre-
ce geçerli kalır. Mevcut modelin açıklayamadığı yeni bir olay ya da durum ortaya 
çıkınca, eldeki model bu yeni bilgiyi de kuşatacak şekilde değiştirilir/geliştirilir. 
Bu mümkün değilse yeni bir model aranır. Geçerliliği zaman içinde kaybolmuş 
modeller çoğu zaman tam olarak terk edilmez. Çünkü günümüzde geçerli mo-
delleri anlamak için yerini aldıkları eski modelleri de bilmek gerekir. Ayrıca eski 
modelleri öğrenirken bilim insanlarının gözlem/deney yapma, veri toplama, yo-
rumlama ve problem çözme yöntemlerini yakından anlayabiliriz. 

Bohr Modeli Atom İçin Yeterli Bir Açıklama mıdır? 

Neden Farklı Atom Modelleri Var? 

Çekirdek

Elektron
bulutu
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Bilim insanları, olayları açıklamak için geliştirdikleri teorileri, o teoriye uygun 
modellerden yararlanarak ortaya koyarlar. Bir atom modeli, atomu gözümüzde 
canlandırmayı kolaylaştıran bir araç iken, o modele dayanan atom teorisi, sade-
ce atomun yapısını değil, atomların birbiri ile olan etkileşimlerini ve maddenin 
görünür özelliklerini de açıklar. 

Örneğin Dalton atom modeli, elemente özgü, bölünmez, berk bir küredir. 
Dalton, bu modeli kullanarak Sabit Oranlar Kanunu’nu açıklamış ve Katlı Oran-
lar Kanunu ile ilgili doğru tahminler yapmıştır. İki elementin birden çok bileşik 
oluşturabilmesi de bu model ile açıklanabilir. Bu teori, örneğin gazların birleşen 
hacim oranlarını açıklayamadığı için, Dalton teorisindeki bazı varsayımlar de-
ğiştirilmiştir. (Gaz hâldeki birçok elementin tek tek atomlardan değil iki atomlu 
moleküllerden oluştuğu Dalton zamanında bilinmiyordu.)

Dalton Atom Teorisi’nde atomun bölünmez ve berk bir küre olduğu şek-
lindeki ilk düşüncelerin bu bölümde tanıtılan atom modelleri ile birlikte nasıl 
değiştiğini gördük. En güçlü ışık mikroskopları ile bile görülemeyecek kadar 
küçük olan atomların iç yapısı ile ilgili bilgiler ancak dolaylı gözlemlerle ortaya 
çıkmıştır. Bilim insanları da yaptıkları deneylerde dolaylı yollarla elde ettikleri 
verileri yorumlayıp bazı sonuçlara ulaşarak atom modelleri oluşturdular. Örne-
ğin Thomson atomdan daha küçük, negatif yüklü taneciklerin olduğu sonucuna 
vardığında bunları dengeleyen pozitif yüklerin olması gerektiğini de düşündü. 
Fakat ısrarla araştırmasına rağmen, bu parçacıkları deneysel olarak keşfedeme-
di. Buradan, atomdaki pozitif yükün tanecikler hâlinde değil, atomun bütününe 
dağılmış hâlde olabileceği çıkarımına ulaştı. Negatif ve pozitif yüklerin atomda-
ki dağılımını temsil için “üzümlü kek” modelini geliştirdi. Böylece atom ile ilgili 
bulmacanın eksik bir yanını tamamlamış oldu. 

Şekil 2.33. Öğrencilerin 
inceledikleri küresel atlas 
(üstte) ve bir molekül mo-
deli (altta).

BOHR ATOM MOdeLİ 
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Şekil 2.34. Geçmişten günümüze atom modellerinin değişim ve gelişimi.

Dalton (1803)

Thomson (1904)
(Pozitif ve negatif yükler)

Rutherford (1911)
(Çekirdek)

Bohr (1913)
(Enerji düzeyleri)Kuantum modeli (1926)

(Elektron bulutu modeli)

Rutherford, Thomson atom modelini doğrulamak için alfa parçacıklarının bir 
altın levhadaki atomlar tarafından saçılma davranışlarını inceledi ve bu modelin 
deney sonuçlarını açıklamada yetersiz kaldığını gördü. Kendi deney sonuçları 
ile uyumlu, atom çekirdeği fikrine dayalı, başka bir atom modeli geliştirdi. Böy-
lece atom bulmacasındaki bir parçayı yenisi ile değiştirdi. Bilimsel çalışmalar 
ilerledikçe atomun iç yapısı ile ilgili daha detaylı modeller geliştirildi. Bohr Atom 
Modeli ve sonrasındaki çalışmalar elektronların konum ve davranışlarını daha 
iyi anlamamızı sağladı. Bohr modelini izleyen dönemde, elde edilen bilgilerle 
geliştirilen kuantum modeli günümüzde de geçerlidir. Bu modelin açıklayama-
dığı bir olgu ile karşılaşırsak bir değişim/gelişim olması doğaldır (Şekil 2.34). 
Hiçbir model ya da teori son söz olmayıp, bunlar zamanla değişime/gelişime 
açıktır. Yani, bilim tamamlanmış, bitmiş bir süreç değildir; sürekli olarak geliş-
mektedir. Bilimin geçmişteki gelişimi ne kadar önemli ise, gelecekteki gelişimi 
de o kadar önemlidir. Gelecekteki bilimsel çalışmalar yeni nesillerin katkısı ile 
gerçekleşecektir. 
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Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

1. İlk atom modelleri ile Bohr atom modeli arasındaki en önemli benzerlikler 
ve farklılıklar nelerdir? 

2. Thomson, atomu üzümlü keke benzetirken yaşadığı dönemde bilinen 
hangi bilgileri kullanmıştır? Bu modelde üzümler neyi temsil etmektedir? 

3. Rutherford’un deneyinin sonuçları ile Thomson atom modelinin geçerlili-
ği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

4. Çekirdekli atom modeline göre, atomun kütlesinin tamamına yakını çe-
kirdekte toplanmıştır. Buna karşılık atom hacmi, çekirdek hacminin yaklaşık 
1014 katıdır. Buna göre atomlarda çekirdeğin yoğunluğu ile ilgili ne söylene-
bilir?
 
5. H atomunun yaydığı görünür ışınlar, n = 3, 4, 5… düzeylerinden birine 
uyarılmış elektronun n = 2 düzeyine dönüşü sonucu yayılır. H atomunda 
enerji düzeylerini temsilî bir şekil üzerinde üç ayrı ışının oluşumunu göste-
riniz. 

BOHR ATOM MOdeLİ 
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BÖLÜM3. Periyodik Sistem

Bu soruya farklı şekillerde cevaplar vermeniz mümkündür. Kitap yığınlarını 
raflara yerleştirmeye yönelik şu iki öneriye ne dersiniz?

• En büyük boyutlu kitaplar en alta; en küçük boyutlular da en üste gelecek 
şekilde boy sırasına dizmek,

• Kitapları konularına göre gruplayıp, benzer konu ile ilgili olanları aynı rafa 
yerleştirmek.

Kütüphanelerde kitaplar ve dergiler konularına göre gruplandırılır (Şekil 
2.36). Aynı rafta farklı boyutlarda kitaplar görmek çok doğaldır.  Bu düzen işimi-
zi kolaylaştırır. Aradığımız kitap ya da dergileri hızlı ve kolay bir şekilde bulabili-
riz. Örneğin şiir ile ilgili bir kitap arıyorsak kütüphanede bu tür kitaplara ayrılmış 
bölümde aradığımız kitabı çok kısa bir sürede bulabiliriz.

Kütüphanelerde olduğu gibi, elementlerin listelerinde de sistemli bir düzen-
leme bulunabilir mi? Kütüphanelerde kitaplar için sağlanan düzenin bir benzeri 
evrenimizde bulunan elementler için de bulunabilirse, kimyayı öğrenmek ko-
laylaşır.

Şekil 2.36. Düzenli bir kü-
tüphanede kitaplar belli 
özelliklerine göre sıralan-
mıştır.

Şekil 2.35. Kitap yığınını raflara yerleştirirken birden çok yerleşim düzeni 
düşünülebilir.

Şekil 2.35’teki kitap yığınını raflara yerleştirmek istersek nasıl bir yol izleye-
biliriz?
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Keşfedilen element sayısı arttıkça bilim insanları, etkili öğrenme sağlayacak 
bir tasnif düzeni aramaya başladılar. Tasnif yaparken akla gelen yollardan birisi, 
elementleri mol kütlelerine göre sıraya dizmekti.  Bu sıralama yapılınca, birçok 
özelliğin düzenli aralıklarla (periyodik olarak) tekrarlandığı fark edildi. Böylece 
bir periyodik tablo oluşturuldu. Bu bölümde, elementlerin periyodik sistemini 
tanıyarak, bazı özelliklerin değişimine ilişkin düzenlilikleri gözden geçireceğiz.

19. yüzyılın başlarına kadar yaklaşık 45 tane element bulunmuştu. Bu ele-
mentlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki benzerlikler üzerinde fazla 
durulmamıştı. Bazı elementler arasında kayda değer benzer özellikleri ilk defa 
fark eden kimyacı, J. W. Döbereiner (1780 - 1849) oldu. Döbereiner bromun (Br) 
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin klor (Cl) ve iyoda (I) çok benzediğini, bromun 
atom kütlesinin de klor ve iyodun atom kütleleri toplamının yarısı kadar oldu-
ğunu fark etti. Döbereiner, buna benzer başka örnekler de buldu. Bu üçlü ele-
ment gruplarına üçlüler anlamına gelen triadlar ismini verdi.

Döbereiner, üçlü element gruplarında ortada bulunan elementin atom küt-
lesi, yoğunluk, erime ve kaynama noktası gibi bazı özelliklerinin diğer iki ele-
mentin ortalamasına yakın değerlere sahip olduğunu gördü. Örneğin iyot ve 
klorun atom kütlesinin ortalaması alındığında (126,9 + 35,5)/2 = 81,2 bulunur. 
Bu değer, bromun atom kütlesine (79,9) çok yakındır.  Ancak bu sınıflamanın bi-
linen bütün elementler için yapılamaması, triad kavramının genel bir sistematik 
düzenlemede kullanılamayacağını gösterdi. Ayrıca o yıllarda elementlerin atom 
kütleleri kesin olarak tespit edilemiyordu ve günümüzde bilinen birçok element 
henüz keşfedilmemişti.  

Asal gazların henüz bilinmediği 1864 yılında kimyacı John Newlands, bilinen 
elementleri artan atom kütlelerine göre sıraladı ve ardışık sıralamada, sekizin-
ci elementin özelliklerinin ilk elementinkine benzediğini gördü. Newlands bu 
benzerliğe müzik notalarından da esinlenerek “oktavlar kuralı” adını verdi.

Periyodik Sistem Üzerine Yapılan İlk Çalışmalar

Periyodik, “belli aralıklarla 
tekrarlanan” anlamına gelir. 
Bir takvimde haftanın günle-
rinin tekrar etmesi periyodik 
bir özelliktir.

Merak edenler İçin

Müzikte Oktav Kuralı
Müzikteki tam sesler (do – re 
– mi – fa – sol – la – si – do – 
...) ardışık olarak üretilirse (çı-
karılırsa), sekizinci ses ilk ses 
ile tam uyumlu olur. Bu şekil-
de ardışık sekiz sesten ilkinin 
sonuncu ile tam uyumlu ol-
ması “Oktav Kuralı” adını alır.

Merak edenler İçin

PeRİYOdİK SİSTeM
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1869’da Rus kimyacı Dmitri Mendeleev ve 1870’te Alman kimyacı J. Lothar 
Meyer birbirinden habersiz olarak elementleri artan atom kütlelerine göre sı-
ralamış ve birbirine benzeyen bir düzen bulmuşlardır. İki bilim insanı benzer 
sonuçlara varmış olsa da Mendeleev’in önerdiği periyodik sistem bilim dünya-
sında daha fazla kabul görmüştür. Mendeleev, her bir satıra artan atom kütle-
lerine göre sekizer element yerleştirdiğinde alt alta gelen elementlerin benzer 
özelliklere sahip olduğunu gördü. Şekil 2.37’de Mendeleev’in üzerinde çalıştığı 
ilk taslak görülmektedir.

Benzer özelliklere sahip elementlerin mutlaka alt alta gelmesi gerektiğini 
düşünen Mendeleev henüz keşfedilmemiş bazı elementlerin periyodik tabloda 
olmaları gereken yerleri de boş bıraktı. Mendeleev keşfedilmemiş elementlerin 
özelliklerini komşu elementlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak tahmin 
etti. Örneğin o zaman henüz bilinmeyen Germanyum (Ge) elementi için Men-
deleev boş bir yer bırakmıştı ve adına, Silisyum (Si) elementinden sonra geldi-
ğinden “eka-silisyum” (silisyumdan sonra gelen) demişti. 17 yıl sonra keşfedilen 
Germanyum elementinin özellikleri Mendeleev’in tahmin ettiği gibiydi. Mende-
leev’in periyodik tablosu bilim insanlarının doğru tahminler yapmasını sağlayan 
iyi bir model örneğidir. 6. etkinlikte siz de zamanda yolculuk yaparak Mendele-
ev’in elementleri periyodik olarak sıralama deneyimini elde edebilirsiniz.

Şekil 2.37. Mendeleev’in kendi el yazı-
sı ile hazırladığı ilk periyodik tablonun 
taslağı.
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Ne Öğreneceğiz?

Artan atom numaralarına göre sıralanan elementlerden özellikleri benzer 
olanların alt alta geldiğini ve böylece periyodik tabloda sıra ve sütunların oluşu-
munu öğreneceğiz.

Araç-Gereç: 

Karton, renkli kalem, makas, cetvel.

Adımlar-Yorumlar: 

1. Aşağıdaki tabloda bazı elementlerin sembolleri, atom kütleleri ve kimyasal özellikleri verilmiştir. Kimyasal özel-

lik sütununda yer alan her bir harf (örneğin. “a”) belli bir kimyasal özelliği temsil eder. Bu element sembollerini ve 

onlara ait bilgileri kullanarak aşağıda verilen şablonlar yardımıyla bir elementler tablosu oluşturalım. 

2. Tabloyu oluşturmak için elementleri şerit üzerine atom kütlelerine göre sıralayarak yazalım. Kimyasal özellik-

lerini de altlarına yazalım. Kimyasal özellikleri  “a” olanları maviye, “b” olanları sarıya, “h” olanları kırmızıya boyayalım.

3. Element şeridindeki her bir renkteki elementi keserek birbirinden ayıralım. Bu elde ettiğimiz parçaları öncelikli 

olarak artan atom kütlelerine ve sonra mümkün olduğunca aynı renkli elementler alt alta gelecek şekilde aşağıdaki 

şablona göre dizelim (1. durum).

4.  Atom kütlelerinin artışına göre dizdiğimizde aynı renkteki elementler her durumda alt alta geldi mi?

5. Aynı renkli elementler alt alta gelmedi ise aynı sütuna taşıyalım. Artan kütle numarası dizilişi bozuldu mu? (2. 

durum)
   

Periyodik Tablo Oluşturalım6. etkinlik

PeRİYOdİK SİSTeM

element
sembolü
Kimyasal

özellik a b a c d e f g h b a c d e f g h a b c

H He Li Be B C N O
 

F Ne Na
    

Mg Al Si P S CI K Ar Ca

1,0 4,0 6,9 9,0 10,8 12,0 14,0 16,0 19,0 20,2 23,0 24,3 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,1 39,9 40,1
Atom 

Kütlesi

Güvenlik İçin dikkat!

   
      Kesici – Delici    

Bu işaretin anlamları için 1. 
ünite sonuna (Sayfa 33-34) 

bakınız.
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Yorumlayalım:
Element atomlarını artan kütlelerine göre sıraladığımızda Ar ve K elementleri kimyasal özellik uyumunu  bozuyor. 

Elementlerin özelliklerini dikkate alarak K elementi Na elementinin altına yazılınca da kütle sırası bozulmaktadır. Özel-
liklere göre yerleştirmeyi uygun görüp kütle sıralamasındaki aksamayı göz ardı etmek en iyi çözümdür. 

1. durum 2. durum

3. durum

6. 2. durumda elde ettiğimiz şablonu elementlerin kimyasal özelliklerini de dikkate alarak aynı renkteki elementler 
alt alta gelecek şekilde düzenleyelim (3. durum).

7. Sizce oluşturulan son çizelge periyodik tabloya benziyor mu? (3. durum)
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Mendeleev, elementleri artan atom kütlesine göre sıralamış ve bu sıralama-
yı yaparken, benzer özelliklere sahip elementlerin alt alta gelmesine özen gös-
termişti. Mendeleev, atom kütlesi değerlerine göre yapılan yerleştirmenin Ar-K 
ve Kr-Rb element çiftlerinde özellik uyumu sağlamadığını gördüğü için, o gün 
bilinen atom kütlelerinin yanlış ölçülmüş olabileceğini varsaydı ve kütle sırala-
masında, Ar atomunu K’dan önce; Kr atomunu da Rb’dan önce aldı. 

Daha sonra yapılan duyarlı ölçmeler sonucu, Ar atomunun ortalama kütlesi-
nin K atomuna göre daha büyük olduğu anlaşılınca, bu çelişkiyi açıklama zorun-
luluğu doğdu. 1913 yılında Henry Moseley (1887-1915), periyodik özelliklerin 
elementlerin atom kütlesine göre değil, atom numarasına bağlı olduğunu öne 
sürdü ve atom numaralarını bulmak için deneysel bir yöntem geliştirdi. Genel 
olarak, atom numaraları arttıkça ortalama atom kütleleri de arttığı için çoğu hâl-
lerde, kütle sırası periyodik bir düzen vermektedir. Ancak, kütle sırasının özellik 
sıralamasına uymadığı yerlerde atom numarası esastır. 

Gerçekten de elementler atom numarasına göre sıralanınca benzer özellikli 
elementler düzenli olarak alt alta gelir. Yaygın kullanılan periyodik sistemde ele-
mentler artan atom numarasına göre sıralanmıştır (Şekil 2.38). 

Periyodik tablodaki her bir kutucuk bir element atomu ile ilgili bilgiler içerir. 
Bu bilgilerin başlıcaları aşağıda tanıtılmıştır:

Atom Numarası, elementin tek bir atomunun çekirdeğinde bulunan proton 
sayısıdır. Her bir elementin atom numarası bir tam sayı olup, bu sayı, elementin 
periyodik sistemdeki yerini belirler.

Modern Periyodik Sistem

Atom numarası her ele-
mente özeldir ve aynı za-
manda atomdaki elektron 
sayısına eşittir. Atom kütlesi 
ise bir elementin atomları 
için farklı olabilir (izotop-
lar). Periyodik sistemde 
elementlerin atom kütlesi 
yerine atom numarasına 
göre sıralanması düzenli 
sonuçlar vermiştir.

Hatırlatma

PeRİYOdİK SİSTeM
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

LANTANİTLER

AKTİNİTLER

1A

Atom Kütlesi
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Şekil 2.38. Günümüzde en yaygın kullanılan ve IUPAC tarafından önerilen periyodik tablo. 

Metaller

Yarı-metaller

Ametaller

Asal gazlar

Radyoaktif elementler

Fl Lv

PeRİYOdİK SİSTeM
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Atom Kütlesi, elementlerin doğal izotoplarının atom kütlelerinin ağırlıklı or-
talamasıdır. Doğada tek bir izotopu bulunan elementlerin atom kütleleri tam 
sayıya yakın olup, kütle numarasına eşit alınabilir. Örneğin flor (F) elementinin 
atom kütlesi yaklaşık 19 akb’dir. Doğal izotopu birden çok olan elementlerin or-
talama atom kütleleri tam sayıdan sapar. Örneğin Cl elementinin kütle numara-
ları 35 ve 37 olan iki izotopu vardır. Bu izotopların atom kütleleri ve doğal bolluk 
oranları Tablo 2.7’de verilmiştir.

35Cl
37Cl

%75
%25

35
37

İzotop Bolluk Oranı Yaklaşık
Atom Kütlesi (akb)

Tablo 2.7. Cl elementinin iki doğal izotopu

Bu oranlar ve atom kütleleri kullanılarak, Cl elementinin ortalama atom küt-
lesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Ortalama Atom Kütlesi = [(Kütle 1 x Bolluk Oranı 1) + (Kütle 2 x Bolluk Oranı 2)] / 100
           = [(35x75) + (37x25)] / 100
           = 35,45 akb

Her elementin akb cinsinden ortalama atom kütlesi, sayıca değer olarak o 
elementin mol kütlesine eşittir. Yani Cl elementinin mol kütlesi 35,45 g.mol-1’dür.

  
Periyodik tablodaki her bir yatay sıraya periyot, her bir dikey sütuna ise 

grup adı verilir. Gruplardaki elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirine 
benzer. Bir periyotta yer alan elementlerin özellikleri, periyot boyunca düzen-
li olarak değişir. Periyodik tabloda toplam 7 periyot ve 18 grup vardır.  Birinci 
periyotta iki element (H ve He), ikinci ve üçüncü periyotlarda sekizer element 
bulunur. Dördüncü ve beşinci periyotlardaki element sayıları 18’dir. Altıncı ve 
yedinci periyotlarda ise 32’şer element vardır. Periyodik sistemin altındaki 14’er 
elementten oluşan iki sıra, sırasıyla 6. ve 7. periyotlara dâhildir. Lantanitler ve ak-
tinitler adıyla bilinen bu sıralar, periyodik tablonun bir sayfaya sığması için ayrı 
satırlar hâlinde gösterilir. Yedinci periyottaki bazı elementler yakın zamanlarda 
keşfedilmiş olup, bu elementlerin henüz genel kabul gören bir isimleri yoktur 
ve Latince sayı adlarından türetilen isimleri/sembolleri geçicidir (ör. Ununtrium 
- Uut).
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Elementlerin kimyasal özellikleri, atomlarındaki en dış katmanda ve bir iç-
teki katmanda yer alan elektron sayıları ile yakından ilgilidir. En dış katmanı 8 
elektronlu asal gazlar, elektron alma ve verme yatkınlıkları olmadığı için, başka 
elementlerle tepkimeye girmez veya çok zor girer (asal, bu anlama gelir). 

Diğer elementler ise, kimyasal tepkimeye girerken son katmanlarındaki 
elektron sayısını 8 yapmak, yani asal gaz elektron dizilimine ulaşmak isterler. 
Bu eğilime oktet kuralı denir. Hidrojen, lityum ve berilyum gibi atom numarası 
küçük elementler, son katmanlarını 8 yerine 2’ye tamamlarlar (dublet kuralı).

1A grubundaki 11Na ve 19K elementlerini düşünelim: Elektron dizilimleri aşa-
ğıda gösterilmiştir:

11Na:   2-8-1

19K   :   2-8-8-1

Her iki elektron diziliminde son iki katmana bakılırsa; bir içteki katman 8 
elektronlu (oktetini tamamlamış durumda) olup, en dış katmanda 1 elektron 
vardır. Bu iki elementin elektron verme özelliklerinin birbirine benzemesi bekle-
nen bir durumdur. Gruptaki diğer elementlerin elektron dizilimleri de bu şekil-
de olduğu için özellikleri de benzerdir. Örneğin bu elementlerin hepsi yumuşak, 
kimyasal reaksiyon yatkınlıkları (aktiflikleri) yüksek olup, hepsi suyla hızlı tepki-
me veren metallerdir. 

Periyodik sistemde toplam 18 grup bulunur. Gruplar için iki farklı numaralan-
dırma sistemi kullanılır. Eski sistemde ilk iki grup 1A ve 2A, son altı grup 3A’dan 
8A’ya kadar devam eden gruplardır. Ortadaki gruplar sırasıyla 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 
8B, 8B, 8B, 1B ve 2B şeklinde kodlanır. (8B kodlu grupların üç tane olduğuna dik-
kat ediniz.) Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği - IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry) tarafından önerilen yeni sisteme göre 
gruplar soldan başlayarak 1’den 18’e kadar numaralandırılır.

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

PeRİYOdİK SİSTeM
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Şekil 2.39’da verilen ilk 20 elemente ait özel periyodik tabloda elektron kat-
man sayıları ile elementin periyot numaralarının aynı olup olmadığını kontrol 
edebilirsiniz.

Bir elementin elektron dizilimi yazılırken Bohr modeli bölümünde verilen 
kurallar uygulanır. Siz de ilk 20 elementin elektron dizilimlerini bu kurallara göre 
yazıp Tablo 2.9’da verilenlerle karşılaştırınız.

• Bir elementin elektron dizilimi periyodik tabloda o elementin bulunduğu 
grubu belirlemek için de yeterlidir. Elementlerin grupları belirlenirken son iki 
katmandaki elektron sayılarına bakılır: 

• En dış katmandaki elektron sayısı 1 veya 2 ise bu elementin grubunu 
en dış katmandaki elektronlar belirler. Örnek 37Rb elementinin elektron dizili-
mi 2-8-18-8-1 olup bu element eski sisteme göre 1A, yeni sisteme göre ise 1. 
grup elementidir. 

• En dış katmandaki elektron sayısı 2 den fazla ise, o elementin grup numa-
rası da dış katmanındaki elektron sayısı ile belirlenir fakat yeni sistem uygu-
lanırken farklı bir kural (10 ekleme kuralı) geçerlidir. Örneğin 16S elementinin 
elektron dizilimi 2-8-6 olup bu element eski sisteme göre 6A grubundadır. 
Yeni sisteme göre grubunu bulmak için 6’ya 10 eklenir. O hâlde bu element 
16. gruptadır.

Alıştırma:
      Katman elektron dizilimin-
den faydalanarak aşağıdaki 
elementlerin periyodik sis-
temde bulundukları periyot 
ve grupları belirtiniz: 7N, 35Br, 

17Cl. 

Benzer şekilde 2. grup elementlerinin, bir içteki katmanları 8 elektronlu olup, 
en dış katmanlarında iki elektron bulunur ve bu yüzden 2. grup elementleri bir-
birine benzer. 17. grup elementlerinin atomlarında ise, en dış katmanda 7; bir iç 
katmanda 8 elektron vardır. Bu elementlerin hepsi, kimyasal tepkimeye girer-
ken atom başına 1 elektron almaya yatkın olup, bu yüzden özellikleri benzerdir.

Her atomda, elementin yer aldığı periyodun numarası kadar elektron katma-
nı vardır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

2-8-515P

20Ca

38Sr

3

2-8-8-2 4
2-8-8-18-2 5

Element Elektron Dizilimi Periyot Numarası

Tablo 2.8. P, Ca ve Sr elementlerinin elektron dizilimi
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Şekil 2.39. İlk 20 elementin atomlarında katman sayısı elementin bulunduğu periyodu, en dış katmandaki elekt-
ron sayısı grubu gösterir. 

1A

PeRİYOdİK SİSTeM

Tablo 2.9. İlk 20 elementin atomlarında katmanlara göre elektron sayıları

Element
Adı ve Sembolü

Hidrojen (H)     1   1 0 0 0 

Helyum (He)     2   2 0 0 0 

Lityum (Li)     3   2 1 0 0 

Berilyum (Be)     4   2 2 0 0 

Bor (B)     5   2 3 0 0 

Karbon (C)     6   2 4 0 0 

Azot (N)     7   2 5 0 0 

Oksijen (O)     8   2 6 0 0 

Flor (F)     9   2 7 0 0 

Neon (Ne)    10   2 8 0 0 

Sodyum (Na)    11   2 8 1 0 

Magnezyum (Mg)    12   2 8 2 0 

Alüminyum (Al)    13   2 8 3 0 

Silisyum (Si)    14   2 8 4 0

Fosfor (P)    15   2 8 5 0

Kükürt (S)     16   2 8 6 0 

Klor (Cl)     17   2 8 7 0 

Argon (Ar)     18   2 8 8 0 

Potasyum (K)     19    2 8 8 1

Kalsiyum (Ca)                               20                            2                                      8                                    8                                     2

Toplam
Elektron

Sayısı

1. Enerji Düzeyi
Elektron

Sayısı

2. Enerji Düzeyi
Elektron

Sayısı

3. Enerji Düzeyi
Elektron

Sayısı

4. Enerji Düzeyi
Elektron

Sayısı
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Periyodik sistemde benzer kimyasal ve fiziksel özellik gösteren elementlerin 
alt alta gelecek şekilde sıralandığını daha önce öğrenmiştik. Elementler özel-
liklerine göre dört ayrı aile oluşturur: Metaller, ametaller, yarı-metaller ve asal 
gazlar (soygazlar). Bu ailelerin periyodik sistemdeki yerleri Şekil 2.40’ta görül-
mektedir.

Görüldüğü gibi, elementlerin çoğu (yaklaşık dörtte üçü) metaldir. Metaller 
periyodik tablonun sol ve orta kısımlarında yer alır. Ametaller sağ üst kısımda bu-
lunur. Yarı-metallerin sayısı azdır (B, Si, Ge, As, Sb, Te) ve metaller ile ametaller ara-
sında yer alır. Asal gazlar ise, periyodik tablonun en sağındaki sütunu oluşturur.  
(18. grup veya 8A grubu.)

Uygarlık taştan yapılmış alet ve gereçler ile başladı. Taşı her biçime sokmak 
mümkün olmadığı için taş temelinde kurulan uygarlığın ilerleyişi çok yavaş oldu 
ve yüz binlerce yıl aldı. Uygarlığın bugün ulaştığı değişim hızı metallerin işlen-
mesiyle mümkün oldu.

Hiçbir taş bina onlarca kat olamaz. Taş 
ağırdır ve temele konulan taş, üstteki ta-
şın ağırlığı ile ezilebilir. Hâlbuki metalleri 
kullanarak yüzlerce katlı binalar yapılabilir 
(Şekil 2.41). Çünkü metaller taşa göre çok 
daha dayanıklıdır. Üstelik metalleri istediği-
miz şekle sokabiliriz. Ayrıca metal yüzeyle-
rin parlaklığı binalara estetik güzellik katar. 
Metalleri inşaatlarda kullanmanın bütün 
bu üstünlükleri yanında sakıncaları da var-
dır. Örneğin metaller, sıcaktan ve soğuktan 
korunmak için iyi malzeme değildir; çünkü 
ısıyı iyi iletirler. Elektriği iyi iletmeleri de bi-
nalarda ek önlemler almayı gerektirebilir.

Elementlerin Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

Şekil 2.41. Metaller günü-
müzde yaygın bir yapı mal-
zemesidir.
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Metaller sadece bina yapmakta değil alet, cihaz, makine, araç ve diğer gereç-
lerin yapımında da vazgeçilmezdir. Metaller olmasaydı gündelik hayatımızın bi-
rer parçası hâline gelen basit aletleri, alışık olduğumuz dayanım ve işleyiş verimi 
ile yapamazdık.  Örneğin dişçilik mesleğinin bugün ulaştığı düzey demir, nikel, 
krom, molibden, titan gibi metallerin alaşımından yapılan dişçilik gereçleri ol-
madan mümkün olmazdı (Şekil 2.42).

Binlerce yıl önce, ilk keşfedilen metaller altın (Au) ve bakır (Cu) olmuştur. 
Bunları gümüş (Ag), kalay (Sn) ve demir (Fe) takip etmiştir. Cıva da çok eskiden 
beri bilinmektedir. Alüminyum, magnezyum, krom, nikel, mangan, titan gibi en-
düstri açısından önemli birçok metal son 250 yılda keşfedilmiştir.

Metalik Özellikler:
Metalleri uygarlık için önemli yapan hangi özellikleridir? Bütün metaller için 

geçerli genel özelliklerin bir listesi hazırlanabilir mi? Bilim insanları, metallerin 
hepsini genel olarak gözden geçirdikten sonra “metalik özellikler” genel başlığı 
ile bilinen bir liste oluşturmuşlardır. Bu listeyi gözden geçirelim. 

1. Metaller ısı ve elektriği iyi iletir.

2. Metaller ışınları iyi yansıtır ve kendilerine özgü parlaklık gösterir.

3. Metaller tel ve levha hâline getirilebilir (Şekil 2.43). 

4. Kimyasal bileşiklerinde pozitif (+) yüklü iyonlar (katyonlar) oluştururlar; 
çünkü en dış katmandaki az sayıda (1, 2 ve bazen 3) elektronlarını kolayca verirler.

5. Cıva hariç oda şartlarında katıdırlar. Erime sıcaklıkları değişken olmakla 
birlikte genelde yüksektir (Tablo 2.10).

6. Metaller yumuşak olabileceği gibi çok sert de olabilir (Şekil 2.44).

7. Ametallerle tepkimelerinden basit tuzlar oluşur (NaCl ve KF gibi). 

Metaller 

Şekil 2.42. Dişçilik aletleri; 
demir, nikel, krom, molib-
den, titanyum metallerinin 
alaşımlarından yapılır.

Şekil 2.43. Bakır metalin-
den elde edilen teller elekt-
rik iletiminde kullanılır. 

Tablo 2.10. Bazı metallerin erime sıcaklıkları.

Metal

Cıva (Hg) -39

Sezyum (Cs) 28,5

Galyum (Ga) 30

Rubidyum (Rb) 39

Potasyum (K) 63

Sodyum (Na) 98

Lityum (Li) 180

Kalay (Sn) 232

Erime Sıcaklığı (oC) Metal

Kurşun (Pb) 327

Alüminyum (Al) 660

Gümüş (Hg) 961

Altın (Au) 1063

Bakır (Cu) 1084

Demir (Fe) 1538

Krom (Cr) 1860

Tungsten (W) 3410

Erime Sıcaklığı (oC)

Şekil 2.44. Metaller sod-
yum gibi yumuşak ve çelik 
gibi sert olabilir.
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Şekil 2.46. Brom 59 °C’ta 
kaynayan uçucu bir sıvıdır.  
Dumanları çok şiddetli ze-
hirdir.

Ametaller metallere benzemez. Örneğin kükürt (S) ve karbon (C) parlak de-
ğildir, tel ve levha hâline gelmez, ısı ve elektrik yalıtkanıdırlar. Bu yüzden me-
talleri kullanabildiğimiz uygulamalarda ametaller hiçbir işimize yaramaz. Bu 
elementler bazı özellikleri bakımından birbirine de hiç benzemez. Örneğin 
ametallerin oda sıcaklığında gaz, sıvı ve katı olanları vardır. Kükürt (S) ve karbon 
(C) oda şartlarında birer katı iken (Şekil 2.45), brom (Br2) bir sıvı (Şekil 2.46), 
hidrojen (H2) ise bir gazdır. Hidrojenden başka, azot, flor, oksijen ve klor ele-
mentleri de oda şartlarında gaz olup bu elementler iki atomlu moleküllerden 
(N2, O2, F2, Cl2) oluşur.

Ametalik Özellikler:

Ametal atomlarının en yüksek enerji düzeylerinde dört ya da daha fazla 
elektron bulunur. Bu yüzden, oktet yapısına ulaşmak üzere elektron vermek ye-
rine almayı veya ortaklaşmayı tercih ederler. Örneğin O, F ve Cl elementleri kim-
yasal tepkimelerde, elektron veren bir tür ile karşılaşırlarsa kolayca elektron alır-
lar ve negatif (-) yüklü iyonlar (anyon) oluşturur. Bu elementlerin birçok kimyasal 
özelliği bu temele dayanır. Genel ametal özellikleri, aşağıdaki gibi listelenebilir: 

1. Metallerle ikili bileşiklerinde genelde eksi yüklüdürler; kendi aralarında 

bileşik yapmışlarsa elektron ortaklaşırlar.  

2. Isı ve elektriği iyi iletmezler. 

3. Katı olan ametaller kırılgan ve genelde kristal yapıda ise bu kristaller 

ışığı geçirdikleri için saydamdırlar. 

4. Ametaller, metaller gibi dövülüp şekil verilemez; tel ve levha hâline ge-

tirilemezler. 

5. Metallerle tepkimelerinden basit tuzlar oluşur.

Ametaller

PeRİYOdİK SİSTeM

Şekil 2.45. Ametallerin 
özellikleri metallerden fark-
lıdır.  Kullanım alanları da 
çeşitlilik gösterir. 

Kükürt Karbon
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Asal gazlar (soygazlar) oda şartlarında gaz olan elementlerdir. Bu element-
lere asal gazlar denmesinin nedeni hiçbir elementle bileşik oluşturmaya çok da 
yatkın olmayışlarıdır. Saf hâlde iken atomları birbirinden bağımsızdır. Atomla-
rının en dış katmanında 8 elektron (helyumda iki elektron) bulunduğu için bu 
katmanlarına daha fazla elektron almaları veya elektron verip 8’li elektron dü-
zenini (oktet) bozmaları beklenmez. Asal gazların içine doldurulduğu cam tüp-
lere yüksek voltaj uygulanınca asal gaz atomları uyarılır ve ışın yayarlar. Her asal 
gazın yaydığı ışının rengi o elemente özgüdür. Şekil 2.47’de neon gazı boşalım 
lambaları görülmektedir.

Yarı-metaller, bazı özellikleri metal-
lere, bazı özellikleri de ametallere ben-
zeyen elementlerdir. Doğada başlıca altı 
tane yarı-metal vardır. Bu elementler bor 
(B), silisyum (Si), germanyum (Ge), arse-
nik (As), antimon (Sb) ve tellür (Te) dür. 
Bu elementlerden  Si metalik bir görünü-
me sahip olmasına rağmen (Şekil 2.48), 
ametaller gibi kırılgandır, elektriği ve ısıyı 
iyi iletmez. Si ve Ge, iletkenlikleri metalik 
iletkenler ile yalıtkanlar arasında değerler 
aldığı için, elektrik devreleri ve bilgisayar 
çiplerinde yaygın olarak kullanılırlar (Şe-
kil 2.49). Günümüzde yaygın kullanılan 
LED lambaların ana malzemesi de silisyum 
elementidir. Silisyumun iletkenliği, içine 
başka elementler katılarak istendiği gibi 
ayarlanabildiğinden endüstri açısından 
çok özeldir. 

Bir elementin periyodik tablodaki yeri-
ni ve hangi  ailenin özelliklerini gösterebi-
leceğini daha iyi anlamak için 7. etkinliği 
sınıfta gerçekleştirebilirsiniz.

Asal Gazlar

Yarı - Metaller

Şekil 2.48. Bir yarı-metal 
olan silisyum bazı metal ve 
ametal özelliklere sahiptir.

Şekil 2.49. Yarı metallerin 
özellikle sanayi üretiminde, 
elektrik-elektronik devre 
ve sistemlerinde kullanım 
alanları geniştir.

Şekil 2.47. Neon gazı lam-
baları.

Led Nedir?
Silisyum elementinin yüzeyi 
özel bir malzeme ile kapla-
narak adına LED denilen ay-
gıtlar üretilir. LED ışık yayan 
diyot (Light Emitting Diod) 
teriminin kısaltılmışıdır. 
Elektrik enerjisini %100’e ya-
kın verimle ışığa dönüştürür.

Merak edenler İçin
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Ne Öğreneceğiz?

Periyodik sistemde yer alan bazı elementlerin grup ve periyotlarını tespit 
ederek bu elementlerin fiziksel ya da kimyasal özelliklerini belirleyeceğiz.

Araç Gereç: 

• İçine aşağıdaki gibi atom numaraları yazılmış karton kartlar (Z-kartları),

• Her biri bir atom numarası karşılığı olan ve içerisinde aşağıdaki gibi bir ele-
mente ait özellikler yazılmış karton kartlar (Ö-Kartları),

• Makas
• Kartona çizilmiş boş periyodik tablo

Periyodik Sistemde Yer Bulma7. etkinlik

* Son enerji 
düzeyinde 
6 elektron 
bulunur.

* Ametal 
özellik gösterir.

* Metalik 
özellik gösterir.

* Oda 
sıcaklığında 
katı hâlde 
bulunur.

* Tepkime 
verme eğilimi 
çok yüksektir.

* Oda 
sıcaklığında 
katı hâlde 
bulunur.

*Son enerji 
düzeyinde 
2 elektron 
bulunur.

* Tepkime 
verme eğilimi 
yüksektir.

* Grubundaki 
diğer hiçbir 
elemente 
benzemez.

* Oda 
sıcaklığında 
gaz hâlinde 
bulunur.

* Son enerji 
düzeyinde 
4 elektron 
bulunur.

* Yarı-metal 
özellik gösterir.

* Grubunun ilk 
elementidir.

* Tepkime 
verme eğilimi 
yüksektir.

* Oda 
sıcaklığında 
gaz hâlinde 
bulunur.

* Ametal 
özellik gösterir.

* Doğada iki 
atomlu hâlde 
bulunur.

* Ametallik 
özellik gösterir.

*  Tepkime 
verme eğilimi 
yok denecek 
kadar azdır.

* Oda 
sıcaklığında 
gaz hâlinde 
bulunur.

Z = 11 Z = 4 Z = 13 Z = 7 Z = 20

Z = 14 Z = 8 Z = 17 Z = 18 Z = 1

PeRİYOdİK SİSTeM
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Adımlar-Yorumlar: 

1. Z-kartları ve Ö-kartlarını ayrı ayrı kesip ters çevirerek masanın üstüne bırakınız. 

2. Z-kartlarından ve Ö-kartlarından birer tane seçiniz.

3. Z-kartındaki atom numarasına göre, elementin katman-elektron dizilimini yazınız. Bu dizilimi arkadaşlarınızla 

tartışınız. Bu elementin, Ö-kartındaki özellikler ile uyumlu olup olmadığını irdeleyip düşündüklerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

4. Açılan Z-kartlar ile irdelenen Ö-kartlardan birbirine uyanları eşleyip bu elementin periyodik tablodaki yerini 

tartışınız; her iki kartı boş yüzlerinden yapıştırıp Z-kart üste gelecek şekilde aşağıdaki periyodik sistemdeki uygun yere 

yerleştiriniz. 

5. Elinizdeki eşleşmemiş kartları ters çevirip, masaya koyarak diğer kartlarla karıştırınız. Z-kartlar ile Ö-kartların 

doğru eşleşmeleri tamamlanıncaya kadar 2, 3 ve 4 adımlarını tekrarlayınız. 

Yorumlayalım:
Element atomlarının katman-elektron dizilimini kullanarak  periyodik sistemdeki yerlerini bulduk. Verilen özellik-

ler ile elementleri eşleştirdiğimizde, dört aileden birine ait olduklarını ve periyodik sistemdeki yerlerini doğru tespit 
ettiğimizi gördük.

Element kartlarının yapıştırılacağı boş periyot ve gruplar. 

1A
(1)

2A
(2)

3A
(13)

4A
(14)

5A
(15)

6A
(16)

7A
(17)

8A
(18)
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Asal gazlar doğada tek 
atomlu elementler olarak 
bulunur. Bundan dolayı asal 
gazların atom yarıçapları 
birbirine kimyasal olarak 
bağlı iki atomun çekirdek-
leri arasındaki mesafe yardı-
mıyla hesaplanamaz; farklı 
yöntemler kullanılır.

Hatırlatma

Bu bölümün başında, periyodik sistemin tarihsel süreç içerisinde nasıl geliş-
tirildiğini incelemiştik. Bugün yaygın kullanılan periyodik sistemde elementler, 
artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bilim insanları, bu sıralamanın yapıl-
masından sonra oluşan düzenlilikte başka özelliklerin (atom yarıçapı, iyonlaşma 
enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik) değişimini incelemişlerdir. Periyodik 
sistemdeki bu değişimler, genel olarak “periyot ve grup boyunca artar, azalır ya 
da değişmez” şeklinde ifade edilir. Bu özelliklerin periyodik değişim seyri bu kı-
sımda ele alınacaktır.

Periyodik Özellikler3.1.

Atomların elektron mikroskobuyla bile görülemeyen çok küçük yapı taşları 
olduğundan bahsetmiştik. Böylesine küçük yapı taşlarının boyutlarının ölçül-
mesinin de kolay olmayacağını tahmin edersiniz. Yine önceki bilgilerinizden 
atomda elektronların çekirdeğin etrafında katman dediğimiz bölgelerde hare-
ket ettiğini biliyoruz. Bu bölgelerin kesin sınırları olmadığından atomun yarıça-
pı, bir çemberin yarıçapını ölçer gibi ölçülemez; ancak dolaylı yollardan bulunur. 
Atom yarıçapı, “aynı elementin birbirine temas eden bağlı iki atomunun çekir-
dekleri arasındaki mesafenin yarısı” şeklinde tanımlanabilir (Şekil 2.50). 

Atom yarıçapı metallerde kristal yapıyı oluşturan atomlar arasındaki uzaklık; 
ametallerde ise, moleküler yapıyı oluşturan atomlar arasındaki uzaklık yardımıy-
la hesaplanır.

Atom yarıçapı, bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe genellikle azalır. 

Atom Yarıçapı

Şekil 2.50. Atom yarıçapının hesaplanması. 

1 d

d
Çekirdekler arası

uzaklık
Atom yarıçapı

2

PeRİYOdİK SİSTeM



92
Kimya 9. Sınıf

ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Soldan sağa gidildikçe proton sayısı, aynı zamanda en yüksek enerji düzeyinde 
yer alan elektron sayısı artar. Çekirdekte artan pozitif yük en yüksek enerji düze-
yindeki elektronları kendine doğru daha fazla çeker, bu nedenle atom yarıçapı 
küçülür (Şekil 2. 51).

Atom yarıçapı, bir grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe genellikle ar-
tar. Bunun sebebi yukarıdan aşağıya gidildikçe enerji düzeylerinin sayıca artma-
sı, yani atomlardaki katmanların fazlalaşmasıdır. Katmanlar fazlalaştıkça atom 
yarıçapı büyür.

Şekil 2.51. Periyodik tabloda atom yarıçapının değişimi.

Bir tane pudra şekeri zerre-
sinin ortalama yarıçapı  
30 000 000 pikometre 
(pm)’dir.

İlginç Nokta

Alıştırma:
      Şekil 2.51’i dikkate alarak F, K ve Cl atomlarını artan atom yarıçapına göre 
sıralayınız. 

Atom yarıçapı artar.

A
to

m
 y

ar
ıç

ap
ı a

rt
ar

.

H He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si  P S Cl Ar

K Ca  Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba Tl Pb Bi Po At Rn 

37 31

152 112 85 77 70 73 72 70

186 160 143 118 110 103 99 98

227 197 135 123 120 117 114 112

248 215 166 140 141 143 133 131

265 222 171 175 155 164 142 140

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A

Atom yarıçapı değerleri ge-
nellikle Angström (Å) birimi 
ile ifade edilir.

1 Å = 10-10 m

Biliyor muydunuz?
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Elementlerin kimyasal özellikleri büyük ölçüde elektronların atom veya iyon-
lardan ne kadar kolay veya zor uzaklaştırılabildikleri ile ilgilidir. İyonlaşma ener-
jisi gaz hâlinde bir atomdan veya iyondan bir elektron uzaklaştırabilmek için 
gerekli minimum enerji miktarıdır. Birinci iyonlaşma enerjisi ise, İ1, gaz hâlinde 
tek bir atomun en yüksek enerji düzeyindeki bir elektronunu uzaklaştıra-
bilmek için gerekli minimum enerji olarak tanımlanır. İyonlaşma enerjisi (İ) 
değerleri, kilojoule(kJ.mol–1) cinsinden verilir.Periyodik sistemde birinci iyonlaş-
ma enerjisi (İ1) değişimi Şekil 2.52’deki gibidir:

Periyodik sistemde bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe birinci iyon-
laşma enerjisi (İ1) genellikle artar. Çünkü, periyotta soldan sağa doğru gidildikçe 
çekirdekte artan pozitif yük en yüksek enerji düzeyindeki elektronları kendine 
doğru daha fazla çeker, bu nedenle bu elektronları uzaklaştırmak zorlaşır. Örne-
ğin, 2. periyot elementlerinden Li’dan Ne’a gidildikçe birinci iyonlaşma enerjisi 
istisnalar olmakla birlikte artmaktadır (Şekil 2.52). 

Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe birinci iyonlaşma enerjisi (İ1) 
genellikle azalır. Atomlarda enerji düzeylerinin artması ile katmanlar fazlalaşır; 
dış katmanlardaki elektronlar ile çekirdek arasındaki mesafe büyümüş olur. Çe-
kirdek tarafından daha zayıf çekilen en yüksek enerji düzeyindeki elektronları 
uzaklaştırmak kolaylaşır. Örneğin, 8A grubunda, He’dan Ar’a doğru gidildikçe 
birinci iyonlaşma enerjisi (İ1) azalmaktadır (Şekil 2.52).   

İyonlaşma Enerjisi

Şekil 2.52. Periyodik sistemde ilk 20 element için birinci iyonlaşma enerjisinin değişimi.

0
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Şekil 2.53. Periyodik sistemde elementlerin elektron ilgisi özelliğinin de-
ğişimi. Burada elektron ilgisi değerleri kJ.mol-1 birimi olarak verilmiştir. * ile 
gösterilen elementlerin Eİ değerleri sıfıra veya negatiftir.

Alıştırma:
    Şekil 2.52’den yararlanarak He, Li, N, Ne ve Na atomlarını artan birinci 
iyonlaşma enerjisine göre sıralayınız.

Alıştırma:
    Şekil 2. 53’ü kullanarak 
Li, C, B, S ve H atomlarını 
artan elektron ilgisine göre 
sıralayınız.

Elektron ilgisi bir atomun elektron alma veya almama eğiliminin bir göster-
gesidir. elektron ilgisi (Eİ) gaz hâlindeki bir atom elektron aldığında açığa çıkan 
enerjidir. Atomların birçoğuna elektron eklendiğinde enerji açığa çıkar. Elektron 
ilgisi değerleri pozitif kabul edilir. Asal gaz atomlarına elektron eklendiğinde ise 
Eİ değeri negatif kabul edilir. Çünkü asal gaz atomlarında son katman dolu oldu-
ğundan (oktetini tamamladığından), fazladan bir elektronun eklenmesi enerji 
verilmesini gerektirir.

Periyodik sistemde elektron ilgisinin değişimi birinci iyonlaşma enerjisinin 
değişimi kadar düzenli değildir. Birçok istisna olmakla birlikte elektron ilgisi ge-
nel olarak bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar, bir grupta yukarıdan 
aşağıya doğru gidildiğinde ise azalır. Şekil 2.53’de periyodik sistemde A grubu 
elementleri için elektron ilgisi değerleri verilmiştir.

Elektron İlgisi 

1A

73

60 27 122 * 141 328

42 134 72 200 349

41 119 79 195 324

39 107 101 190 295

36 35 91

53

48

47

46

*

*

2

5

14

El
ek

tr
on

 il
gi

si
 a

rt
ar

.

Elektron ilgisi artar.
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elektronegatiflik (EN) bir molekül ya da bileşiği oluşturan atomun diğer atomdan elektronları kendine doğru çek-
me gücüdür. Elektronegatifliğin elektron ilgisinden farkı, elektron ilgisinin salınan bir enerji olması, elektronegatifliğin 
ise bağıl bir ölçü olmasıdır. Tek başına bir atom elektron aldığında elektron ilgisi, molekül içindeki bir atom komşu 
atomun elektronlarını kendine doğru çektiğinde ise elektronegatiflik söz konusudur.

Elektronegatiflik değerleri bağıl olup, en yüksek değere sahip olan F için 4,0 kabul edilmiştir. En düşük  elektro-
negatifliğe sahip olan Cs için EN değeri 0,7 olarak bulunmuştur. Bu kabule göre diğer elementlerin elektronegatiflik 
değerleri bulunmuştur (Şekil 2. 54).

Elektronegatiflik

Şekil 2.54. 
Periyodik sistemde elementlerin elektronegatiflik değerleri ile bu değerlerin periyot ve gruplardaki değişimi.

PeRİYOdİK SİSTeM

1A

2,20

0,98 2,04 2,55 3,04 3,44 3,98

1,61 1,90 2,19 2,58 3,16

1,81 2,01 2,18 2,55 2,96

1,78 1,96 2,05 2,1

2,0

2,66

2,21,62 2,33 2,02

0,93

0,82

0,82

0,79

0,7

1,57

1,31

1,00

0,95

0,89

0,9
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Şekil 2.55. Periyodik özelliklerin değişim seyri. Okun ucu, özelliğin arttığı 
yönü göstermektedir.

Bu bölümde anlatılan metallik-ametallik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, 
elektron ilgisi ve elektronegatiflik özelliklerinin periyodik sistemdeki değişim 
seyri Şekil 2.55’te özetlenmiştir.

İyonlaşma Enerjisi

Elektron İlgisi

Ametallik Özelliği

Metallik Özelliği

Atom Yarıçapı

A
to

m
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gi

si

İy
on

la
şm

a 
En

er
jis

i

Elektronegatiflik bir periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe ge-
nellikle artar. Bunun sebebi atom çekirdeğinin artan çekim gücüdür. Elekt-
ronegatiflik bir grup boyunca yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe genellikle 
azalır, çünkü atom yarıçapı artar ve elektronlar çekirdek tarafından kuvvet-
lice çekilemez. 

Alıştırma:
    Şekil 2.54’teki verileri kullanarak Al, S, Cl ve K atomlarını artan elektrone-
gatifliğe göre sıralayınız.
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Elektronegatiflik
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Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

1. Mendeleev, önerdiği periyodik sistemde elementleri atom kütlelerine 
göre sıralamış ve bazı yerleri boş bırakmıştır. Bunun nedenini günümüzde 
geçerli olan periyodik sistemle karşılaştırma yaparak açıklayınız.

2. Hidrojenin yoğunluğu helyuma göre daha küçük olmasına rağmen uçan 
balonlarda helyum gazının kullanılmasının sebebi nedir?

3. Aşağıda verilen metal, ametal ve yarı-metal çiftlerinin periyodik sistemde 
gruplarının/periyotlarının aynı olup olmadığını, katman elektron dizilimle-
rini yazarak irdeleyiniz. 

a. Karbon (6C) – Azot (7N) 
b. Sodyum (11Na) – Magnezyum (12Mg)
c. Oksijen (8O) – Kükürt (16S)
d. Silisyum (14Si) – Germenyum (32Ge)
e. Argon (18Ar)- Potasyum (19K)

4. Periyodik sistemde 1. periyottan başlanarak 4. periyodun sonuna kadar 
elementler, artan atom numarası yerine artan atom kütlesine göre sıralan-
mış olsaydı hangi elementlerin yerleri değişirdi? Bu değişimin sebebini açık-
layınız. 

5. Aşağıdaki tabloda 3. periyot elementleri ve bunların katman-elektron di-
zilimleri verilmiştir.

Element Na Mg Al Si P S Cl Ar

Elektron 
dizilimi

2-8-1 2-8-2 2-8-3 2-8-4 2-8-5 2-8-6 2-8-7 2-8-8

Bu tabloya göre,
a. Atom yarıçapı Na’dan Ar’a doğru gidildikçe genelde nasıl değişir? Sebe-
bini açıklayınız.
b. İyonlaşma enerjisi Ar’dan Na’a doğru gidildikçe genelde nasıl değişir? Se-
bebini açıklayınız.
c. Periyot boyunca elektron ilgisi eğilimleri nasıl değişir? 

PeRİYOdİK SİSTeM
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

 1. Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) / yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

 (   ) Elektronun keşfinden hemen sonra geliştirilen atom modeli Thomson atom modelidir. 

 (   ) Dalton maddenin en küçük yapı taşı olarak atomu tanımlamış ve bölünemez olduğunu belirtmiştir.

 (   ) Bohr atom modeli elektronların bir küre yüzeyinde dolandığını (atomun üç boyutlu olduğunu) kabul eder.  

 (   ) Modern atom teorisi elektronların belli bir yörünge boyunca hareket ettiğini ileri sürer. 

 (   ) Rutherford atomu, pozitif yüklerin merkezde ve çok küçük bir hacimde toplandığı güneş sistemine benzer 

bir model ile açıklamıştır.  

 2. Aşağıda, sol tarafta yer alan bilim insanlarını diğer tarafta yer alan katkıları ile eşleştiriniz.

Bilim İnsanları Yaptıkları Çalışmalar

(A) Rutherford
(I) Modern atom teorisi

(II) Elektronun keşfi

(III) İçi dolu küreler

(Iv) Elektron yükünün hesaplanması

(v) Elektron bulutu

(vI) Protonun keşfi

(vII) Enerji düzeyleri

(vIII) Nötronun keşfi

(B) Thomson

(C) Dalton 

(d) Bohr

(e) Millikan

 

Ünite değerlendirme Soruları
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 3. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere tabloda verilen kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz:

(a) ikinci (b) en dış (c) en iç (d) proton (e) elektron

(f) metal (g) katyon (h) kaybedince (i) oktet (j) alınca

Sodyum elementi bir ………………….., klor elementi ise bir ametal olduğundan NaCl bileşiği iyonik yapıdadır. Bu 

bileşikte Na+ ve Cl- iyonlarının nasıl oluştuğu, ilgili atomların katman …………….……. dizilimleri ile açıklanabilir.  

Na atomunda 11 elektron vardır ve elektron dizilimi 2-8-1 şeklinde gösterilebilir, yani bu atomun ………………… 

katmanında sadece bir elektron vardır. Bu atom bir elektron ………………….. en dış katman ortadan kalkaca-

ğı için, 8 elektronlu ………….………… katman dış katman hâline gelir, yani oktet tamam olur. Klor atomunda ise 

17 elektron vardır ve elektron dizilimi 2-8-7 şeklindedir. Bu atom bir elektron ………………………. dış katmanda 

………………………………. tamamlanır. 

 4. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan kelimeleri hikâye metni içerisinde yer alan boşluklara uygun şekilde yer-
leştiriniz.

(a) çekirdek (b) Kütlenin korunumu (c) Dalton (d) Thomson (e) Elektronlar

(f) Rutherford (g) nötron (h) Atom numarası (i) Kütle numarası (j) Bohr Atom Modeli

(k) Negatif yüklü (l) Proton
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

Merhaba Arkadaşlar,

Sizler beni gözle göremezsiniz ama varlığımdan haberdarsınız. Öyle ki, ben olmasam şu anda yaşadığınız evrenden 

bahsetmemiz mümkün olamazdı. Evet, ben tahmin ettiğiniz gibi ATOMUN ta kendisiyim. Size biraz kendimden bah-

setmek istiyorum:

Benimle ilgili ilk fikirler Hindistan’daki felsefe okullarında MÖ 6. yüzyılda ortaya atılmıştır. 1800’lü yılların başlarında 

________________ , atomlara ilişkin bir teori geliştiren ilk bilim insanı oldu. Bu teoriye göre her element atomlardan olu-

şur ve aynı elementin atomları birbirleriyle özdeştir. Kimyanın temel kanunlarından olan _________________________ 

Kanunu ile uyumlu olarak kimyasal değişmelerde atomların sayıları ve türleri değişmez, atomlar yeniden düzenlene-

rek farklı maddeleri oluşturur. Benim, maddeyi oluşturan temel tanecik olduğum anlaşıldıktan bir süre sonra, özellikle 

________________ isimli bilim insanının __________________ parçacık fikrini ortaya atmasıyla birlikte beni oluştu-

ran daha küçük taneciklerin olabileceği görüşü ortaya çıktı. 1917 yılında ____________  beni oluşturan elektronun 

yanı sıra pozitif yüklü ve adı __________________ olan taneciklerin de var olduğunu deneysel çalışmaları ile ortaya 

koydu. Beni oluşturan taneciklerden en son olarak keşfedileni ise 1932 yılında J. Chadwick tarafından bulunan ve 

____________ adı verilen tanecik oldu. 

Rutherford o gün bilinen bilgi ve bulguları kullanarak benimle ilgili bir model geliştirdi. Bu modele göre pozitif yü-

kün tamamı ____________ denilen küçük bir bölgemde toplanmıştı. Bilimsel gelişmeler proton ve nötronların bu 

bölgemde toplandığını gösterdi. Bilim insanları bu iki taneciğin sayıları toplamına_________________ adını verdiler. 

Benim ait olduğum elementi, yani kimliğimi belirleyen proton sayısına ise _______________ dediler. Rutherford atom 

modelinden sonra benimle ilgili olarak geliştirilen daha kapsamlı atom modeli _____________  adını alır. Bu modele 

göre ben çekirdek ile çekirdeğin çevresinde, belli enerji düzeylerinde dolanan _____________ dan oluşmuş kabul 

ediliyordum. 

 5. Dalton Atom Teorisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Tüm maddeler atom adı verilen çok küçük bütünlerden oluşmuştur. 
 B) Bir elementin tüm atomlarının büyüklük ve kütleleri aynıdır. 
 C) Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. 
 D) Farklı element atomları birleşerek daha büyük atomları oluşturur. 
 E) Kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur.

 6. Dalton Atom Teorisi aşağıdakilerden hangilerini açıklayamamıştır?

   I. İzotop atomların varlığı
 II. Atom çekirdeğinin parçalanabilirliği
 III. Elektriklenme ve elektrik akımı

 A) I ve II  B) ll ve III  C) Yalnız ll  D)  l,  ll ve III  E) l ve lll
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 7. İki element bileşik oluştururken,

 l. Elementlerin tepkimeye giren kütle oranlarının sabit olması
 ll. Miktarı sabit oran için gerekli olandan fazla elementin bir kısmının tepkimeye girmemesi
 lll. Oluşturabildikleri farklı bileşiklerinde Katlı Oranlar Kanunu’na uymaları
 lV. Tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin korunması
 ifadelerinden hangileri Dalton Atom Teorisi’ne delil sayılır?

 A) l, ll ve lll  B) l, ll ve lV   C) ll, lll ve lV  D)  l, lll ve lV    E)  l, ll, lll ve lV

 8. Aşağıdakilerden hangisi en küçük ve en hafif atom altı taneciktir?

 A) alfa parçacığı B) çekirdek C)  proton D) elektron E) nötron

 9. Dalton’un atom modelini aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak ifade etmektedir?

 A) Atom, içi dolu bir küre olup merkezinde çekirdek vardır
 B) Elementler, o elemente özgü, birbirine özdeş, içi dolu berk kürelerden oluşur.
 C) Atom pozitif yüklü bir çekirdek ve onun etrafında dolanan elektronlardan oluşur
 D) Elektronlar çekirdek etrafında gelişigüzel dönmektedir
 E) Pozitif yükler atomun her tarafına homojen olarak dağılmıştır.

 10. Elektrikçe nötr ve bağımsız bir atom için,

 I. Çekirdekte proton ve nötronlar vardır
 II. Proton sayısı nötron sayısına eşittir
 III. Elektron sayısı proton sayısına eşittir
 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II  D) I ve III  E) I, II ve III
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ATOM ve PeRİYOdİK SİSTeM2.Ünite

 11.  Karbon (C) ve oksijen (O) den karbon dioksit (CO2) bileşiği oluşurken kütlece birleşme oranı  
mC/mO= 3/8 dir. 18 gram C ile CO2 oluşturmak üzere, 

 a) Kaç gram oksijen birleşir?
 b) Kaç gram karbon dioksit oluşur?

 12. Kükürt ve oksijenin oluşturduğu iki farklı bileşikten birincisi “1,1 gram kükürt 1,1 gram oksijen” içerir. İkin-
cisi “1 gram kükürt 1,5 gram oksijen” içerir. Buna göre,

 a) Birinci ve ikinci bileşikteki oksijen kütleleri arasındaki katlı oranı bulunuz. 
 b) Birinci bileşiğin formülü SO2 ise ikinci bileşiğin formülünü bulunuz.

 13. Alüminyum atomunun çekirdeğinde 14 tane nötron, çekirdeğin çevresinde 13 tane elektron bulunmak-
tadır. Element sembolü üzerinde atom ve kütle numaralarını gösteriniz. 

 14. Na11
23   sembolü ile atom ve kütle numarası verilen sodyum atomunun proton sayısı, elektron sayısı, atom 

numarası (Z), kütle numarası (A), nötron sayısı ve toplam atom altı tanecik sayısını bulunuz.

 15. Aşağıdaki tabloyu 16O, 17O ve 18O izotopları için doldurunuz.

İzotop Proton Sayısı Nötron Sayısı Elektron Sayısı
16O
17O
18O
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NOTLARIM:



ü Kimyasal tür nedir?
ü Kimyasal türler arası
     etkileşimlerin sınıflandırılması
ü Güçlü etkileşimler

ü Zayıf etkileşimler

ü Fiziksel ve kimyasal
    değişimler

Ne ÖğreNeceksiNiz?Ne ÖğreNeceksiNiz?

Bu ÜNite NedeN ÖNemli?Bu ÜNite NedeN ÖNemli?

ü Kimyasal türler ve bu türler arasın-
daki etkileşimler, maddelerin makro 
özelliklerini, atom/molekül ölçeğinde 
iç yapıyla ilişkilendirmede,

ü Kimyasal bağların sınıflandırılması, 
atomlar ve moleküller arası kuvvetle-
rin tasnif ve açıklanmasında,

ü Kimyasal ve fiziksel değişimlerin 
ayırt edilmesi, maddeler arası olayların 
mikro ölçekte yapıları ne kadar değiş-
tirdiğini kestirmede
çok yararlıdır.
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KiMyAsAL 
TüRLeR ARAsI
eTKiLeşiMLeR

Demokritus,
atomların birbirine 
çengellerle 
bağlandığını öne 
sürdü.

NewtoN

atomlar arası 
çekim kuvvetini 
yer çekimi 
kuvvetine 
benzetti.

Simyacılar, atomlar 
arası çekim kuvvetini 
insanlar arasındaki 
sevgiye benzetti.

MÖ. 5. YüzYıl’da

ElMas

Ms. 1. YüzYıl’da 18. YüzYıl’da

.üniteKiMyA 39.sınıf

Katı KüKürt

Kimya bilimi, maddelerin çeşitli özelliklerine atom-molekül bo-
yutunda açıklamalar getirir. “Elmas çok sert bir katı iken kükürt ne-
den yumuşaktır?”, “Katı sofra tuzu elektriği iletmediği hâlde erimiş 
hâli neden iletir? ”, “Tungsten 3000 OC’ta erimediği hâlde galyum 
metali vücut sıcaklığında bile neden erir?” gibi sorular, atom-mo-
lekül ölçeğinde yeni kavramlar bilmeyi gerektirir.

Bu ünitede yukarıdakilere benzer sorulara cevap vermek için mad-
deleri oluşturan yapı taşları (türler) arasındaki etkileşimleri (çekim 
kuvvetlerini) gözden geçireceğiz.
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PauliNg,
kovalent bağı 
açıkladı.

loNDoN,
asal gaz atomları 
arasındaki 
etkileşimleri açıkladı.

Berzelius,
atomlar arası 
bağları elektriksel 
çekim kuvvetleriyle 
ilişkilendirdi. Ayrıca 
“radikal” kavramını 
ortaya attı.

Paul DrüDe,
metalik bağ ile ilgili ilk 
açıklamaları getirdi.

20. YüzYıl’ın Başında

VaN Der waals,
moleküller arası kuvvetleri 
açıkladı.

19. YüzYıl’ın sonlarında 1920’lErdE 1927’dE1819’da

tungstEn sofra tuzu

galYuM MEtalı

ErıMış tuz



106
Kimya 9. Sınıf

KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

şekil 3.1. Üç farklı maddenin gerçek görüntüleri ile atom-molekül düzeyin-
deki temsilî görüntüleri.

BÖLüM1. Kimyasal Tür Nedir?

“Molekül” kavramı ilk defa 
İtalyan bilgin Amadeo Avo-
gadro tarafından kullanıl-
mıştır ve Latince “kütlecik” 
anlamına gelen “molecula” 
dan türetilmiştir.

ilginç Nokta
Elementlerin atomlardan oluştuğunu öğrenmiştik. Atomların bir araya 

toplanıp yığın (görünür boyutlarda madde) oluşturması nasıl mümkün olabil-
mektedir? 

şekil 3.1’de verilen çinko metalini en küçük yapı taşına kadar bölüp bu 
yapı taşlarını görebilseydik sonunda atomlar ile karşılaşırdık. Aynı şekilde sod-
yum florür tuzunu bölersek iyonlar karşımıza çıkar. İyot kristallerinin en küçük 
yapı taşları ise moleküllerdir.

Maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşları atomlar, iyonlar 
veya moleküller olabilir. Bazı maddelerde bu üç yapı taşından farklı, “radikal” adı 
verilen birimler de vardır. Atom, iyon, molekül ve radikallerin ortak adı “kimyasal 
tür”dür.

Bu bölümde aynı veya farklı cinsten kimyasal türleri bir arada tutan kuv-
vetleri sorgulayacağız. 

Sodyum Florür Katısı
Sodyum ve Florür İyonları

İyot Kristalleri

İyot Molekülü

Çinko Metali Çinko Atomları
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şekil 3.2. Sodyum florür bi-
leşiğini oluşturan Na+ ve F- 
iyonlarının oluşumu.

Sodyum florür bileşiğini oluşturan Na+ ve F- iyonlarının nasıl oluştuğunu, 
bu atomların elektron dizilimlerinden başlayarak irdeleyelim (şekil 3.2).

Sodyum atomunun katman-elektron diziliminde, dış katmanda sadece 
bir elektron vardır ve bir içteki katmanda oktet tamdır. Flor atomunun dış kat-
manında ise yedi elektron vardır, yani oktete ulaşmak için fazladan bir elektron 
yeterlidir. Na’ dan F’ a bir elektron aktarılınca her iki tür oktete ulaşmaktadır.

Okteti tam olan Na+ ve F- iyonları kararlı türler olup, karşı yüke sahip tür-
leri kendilerine çekerler. Bu çekim kuvveti sayesinde pek çok sayıda Na+ ile F- 
iyonları bir birine tutunup yığılır ve görünür boyutta maddeyi oluşturur. 

Çoğu zaman iyonları göstermek için elektron dizilimlerinin tamamı ve-
rilmez. Onun yerine, Lewis sembolleri dediğimiz gösterimler kullanılır. Lewis 
gösterimi, her türün element olarak sembolünü ve en dış katmanında var olan 
elektronları temsil eder.

İyonlar Arası Bağlar

Zıt yüklü iki iyonun yükleri elektron yükü (e)’ne eşit ve bu iki iyonun çap-
ları toplamı r1 + r2 = d olmak üzere, aradaki çekim kuvveti Coulomb (ku-
lomb) bağıntısı ile verilebilir.

F d
e

4 0
2

2

rf
=

Merak edenlere

Na
+ -

F

Na

Na+ F-

F

KiMyAsAL TüR NediR?
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

Çinko kristal örgüsü

İyot molekülü

İyot kristalinde (+) ve (-) iyonlar bulun-
madığından atomlar arası bağları elektriksel 
çekim kavramıyla açıklayamayız. Çünkü burada 
aynı elementin atomları birbirine bağlanmıştır. 
Aralarında elektron alışverişi için bir sebep yok-
tur. Buradaki atomlar arası bağlanmanın temeli 
elektron ortaklığıdır.

Lewis sembolünde de görüldüğü gibi 
iyot atomlarının son katmanında yedi elektron 
vardır. İki iyot atomu birer elektronunu ortak 
kullanırsa her ikisi de oktete erişebilir. Dikkat edilirse, bu bağlanma tipinde de 
oktete ulaşma eğilimi esastır. Sonuçta iki iyot atomu birbirine bağlanarak bir 
molekül oluşturur. 

Ancak, bu açıklama sadece I2 molekülünün nasıl oluştuğunu anlamamızı 
sağlar. Kristalde pek çok I2 molekülünün bir arada bulunması için başka bir sebep 
gerekir. Birden çok molekülün birbirine nasıl tutunduğunu ileride ele alacağız.

Çinko (Zn) metalindeki atomların birbirine bağlan-
ması, ne elektron değişimi ne de oktete ulaşmak üzere elekt-
ron ortaklığı ile açıklanabilir. Çünkü çinko atomları arasında 
elektron alışverişi olamayacağı gibi, bu atomların elektron-
larını ortaklaşıp oktete erişmesi de mümkün değildir.

Lewis sembolünde de görüldüğü gibi çinko atomunun dış katmanında 
sadece iki elektron vardır. Atomlar bu elektronların hepsini ortaklaşsalar bile ok-
tete ulaşamazlar. Çinko metalinde bu dış katman elektronları hangi atoma ait 
oldukları bile belli olmayacak şekilde serbest hareket eder; (-) yüklü bir elektron 
bulutu oluşturur ve bu bulut Zn2+ katyonlarını bir arada tutar. Böylece görünür 
boyutta çinko metali oluşur.

Buraya kadar yapılan açıklamalardan ve verilen şekillerden anlaşılacağı 
gibi, kimyasal türler arası etkileşimler çok çeşitli olabilir.

Moleküller Arası Bağlar: İyot Kristali

Metallerdeki Bağlar

Zn

İyot molekülünde

kovalent bağ oluşumu

İki atom birer elektronunu

eşit şartlarda ortak kullanır.

Bu işaret,
ortaklaşılmış
2 elektron
demektir.

+I I

I

I I

I
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Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

Bazı kimyasal türlerin sembol ve formülleri aşağıda verilmiştir.

Al3+, S, N, C, NO2, SO3, K+, O2, OH-, H2O, CO, CO2, I2, Cu, Mg2+, SO2, P2O3, NO, 

Bu türleri uygun şekilde sınıflandırarak aşağıdaki tabloya yazınız.

Atom Molekül iyon

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. CaO kristalindeki iyonları bir arada tutan kuvvetleri açıklayınız.

2. İyot kristalinde türler arası etkileşimler için iki ayrı örnekten söz edilebilir. 

Açıklayınız.

3. Aşağıdaki madde örneklerinde en küçük yapı taşları olan kimyasal türleri 

irdeleyiniz.

a. MgO kristali    b. Su buharı    c. Metalik bakır blok    d. Sulu NaCl çözeltisi

KiMyAsAL TüR NediR?
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

BÖLüM2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Kimyasal türler arası etkileşimler, birbirine bağlanan türe bakılarak iki 
ana gruba ayrılabilir:

1) Atomlar arası bağlar 2) Moleküller arası etkileşimler

Atomlar arası bağlar denince iyonik bileşiklerde, kovalent bileşiklerde 
ve metallerde atomları birbirine bağlayan güçlü çekim kuvvetleri anlaşılır. Bu 
sınıflandırma yapılırken asal gaz atomları arasında hiçbir etkileşim olmadığı var-
sayılır. 

Moleküller arası etkileşimler ise, molekül yapılı katıların ve sıvıların mole-
külleri arasındaki etkileşimi ifade eder ve bu etkileşimlerin atomlar arası kuvvet-
lere göre daha zayıf olduğu bilinir. Örneğin sudaki H2O moleküllerinin atomları 
sağlam bağlarla birbirine bağlanmış olup, farklı su molekülleri arasında ise daha 
zayıf çekim kuvvetleri etkilidir. Bu kuvvetler, moleküller arası bağ sınıfından sa-
yılır.

 Yukarıda açıklanan sınıflandırma yaklaşımı, uzun yıllar kullanılmış ol-
makla birlikte bazı güçlükleri de beraberinde getirir. Örneğin argon (Ar) gazı 
sıvılaşabilir. O hâlde sıvı argonda Ar – Ar etkileşimleri var olmalıdır. Böyle bir 
etkileşim olmasaydı sıvı argon oluşmazdı. Ar – Ar etkileşimleri, atomlar arasında 
olduğu hâlde, moleküller arası bağlar gibi zayıf karakterdedir. 

Kimyasal türler arası etkileşimler aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
A) Güçlü Etkileşimler
 a) İyonik Bağlar
 b) Kovalent Bağlar
 c) Metalik Bağlar
B) Zayıf Etkileşimler 
 a) Hidrojen Bağları
 b) Van der Waals Etkileşimleri 
        •Dipol-Dipol Etkileşimleri
        •İyon-Dipol Etkileşimleri
        •London Kuvvetleri

Bu sınıflandırma şekil 3. 3’te örnekleriyle birlikte verilmiştir. 
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şekil 3.3. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması.

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

Metalik Bağ (Na)

Hidrojen Bağları (H2O)

Dipol-dipol
bağları

Van der Waals Bağları

İyonik Bağ (NaCl)

Cl

Na

Kovalent Bağ 

Polar bağ (H2O) 

F F+ F F

Apolar bağ (F2) 

ZAYIF ETKİLEŞİMLER

δ +

δ +

(2δ)–

Hidrojen
Bağları
(H2O)

İndüklenmiş
dipol

bağları

İyon-dipol
bağları

KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeRiN sINIfLANdIRILMAsI
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

Ne Öğreneceğiz?

Maddeleri oluşturan türler arası etkileşimlerin açığa çıkardığı ısıları ve etkileşimlerin güçlerini karşılaştıracağız. 

Araç Gereç: 

25-30 gram şeker, 250 mL’lik beher, cam baget, su, termometre, kibrit

Adımlar-yorumlar:

I Oda sıcaklığını termometre ile ölçüp kaydediniz.

II Kibriti yakınız. Yanma sırasında termometreyi alevin üzerine biraz  

(15-20 cm kadar) yaklaştırıp 3-4 saniye tutarak bu bölgenin sıcaklığını ölçüp oda 

sıcaklığı ile karşılaştırınız. Buradan, kibritin yanan kısmını oluşturan kükürt ile hava 

oksijeni arasındaki etkileşimin güçlü mü zayıf mı olduğunu irdeleyiniz.

III Beher içerisine 150 mL kadar su koyup suyun sıcaklığını termometre ile 

ölçünüz ve kaydediniz.

IV Bir kaşık şekeri (20-25 gram), beherdeki suya katıp bagetle karıştırarak çözünüz. Beherdeki karışımın sıcaklı-

ğını termometre ile ölçünüz ve kaydediniz. 

V Suyun ve karışımın sıcaklıklarını karşılaştırarak su ve şeker molekülleri arasındaki etkileşimlerin güçlü mü 

zayıf mı olduğunu irdeleyiniz.

VI Kibrit yanarken ve şeker çözünürken gözlemlediğiniz sıcaklık değişimlerini kullanarak kükürt-oksijen ve şe-

ker-su etkileşimlerinin gücü hakkında ne söyleyebilirsiniz?

yorumlayalım

Kibrit çöplerinin ucundaki madde, başlıca kükürt (S) ve fosfor (P) içerir. Kibrit yanarken bu elementler havadaki 
oksijenle tepkimeye girer; SO2 ve P2O5 bileşikleri oluşur. Bu bileşiklerin moleküllerindeki S-O ve P-O etkileşimleri güçlü 
etkileşimler olduğu için kibrit yanarken bol ısı açığa çıkar. 

Şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim ise güçlü değildir. Yani su molekülleri şeker moleküllerine tutunur-
ken açığa çıkan ısı enerjisi, şeker-şeker ve su-su etkileşimlerinin kırılması için gerekli olan enerjiyi karşılamaya ancak 
yeter. Sonuç olarak etkileşimlerin güçlü ya da zayıf olması, o etkileşim sırasında açığa çıkan enerjiye bakılarak belirle-
nebilir. 

Etkileşim Zayıf mı Güçlü mü?1. etkinlik

              
      Isı Güvenliği                          Cam Kap   

          
 Yangın              

Bu işaretlerin anlamları için 1. 
ünite sonuna (sayfa 33-34) 

bakınız.

Güvenlik için dikkat!
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Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

şekil 3.3’te kimyasal türler arasındaki etkileşimler sınıflandırılırken güçlü 
ve zayıf etkileşimler kullanılmıştı. Bu etkileşimleri birbirinden ayırt etmek için bir 
ölçüt kullanılabilir mi? 1. etkinlikte de görüldüğü üzere, bir etkileşim güçlü ise 
o etkileşimin açığa çıkardığı ısı miktarı da büyüktür. Aksine, etkileşim zayıf oldu-
ğunda açığa çıkan enerji de az olur. Örneğin kükürt (S) oksijenle (O2) etkileşip 
aşağıdaki reaksiyona göre kükürt dioksit (SO2) oluştururken açığa çıkan enerji, 
S-O etkileşimlerinin gücü hakkında bilgi verir: 

Bu reaksiyonda oluşan 64 g SO2 gazının her molekülünde iki ayrı S-O et-
kileşimi mevcuttur. Yani S-O bağlarının sağlamlığını veren enerji değeri, 1 mol 
bağ başına 147,5 kJ’dür.

Bu örnekte olduğu gibi, herhangi iki atom, iyon veya molekül arasında-
ki bağın (etkileşimin) sağlamlığı, o bağ oluşurken açığa çıkan enerji ile belirle-
nebilir. Genelde güçlü etkileşimlerin karşılığı olan bağ enerjileri, mol başına 40 
kJ’den büyüktür. Enerjisi bu değerden daha küçük olan etkileşimleri zayıf etkile-
şim saymak ve bunları “bağ” kavramı dışında tutmak daha doğrudur. Ancak eski 
alışkanlıkların bir sonucu olarak her türlü etkileşimi kısaca “bağ” terimi ile ifade 
edenler de vardır.

Şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşimler aslında güçlü ve zayıf et-
kileşimler için verilen sınıra yakın bir ısı açığa çıkarır. Moleküller arasında birçok 
etkileşimin enerjisi, şeker-su etkileşimine göre çok daha küçüktür. Yani bu etki-
leşimler genelde şeker-su etkileşimlerinden daha zayıftır. Bundan sonraki bö-
lümlerde bu konuları yeniden ele alacağız.

s O sO Q Q kJ2972 2"+ + =

1. Kimyasal türler arası etkileşimleri listeleyiniz.

2. Güçlü ve zayıf etkileşimleri birbirinden nasıl ayırt ederiz? 

3. Türler arası etkileşimleri güçlü ve zayıf şeklinde sınıflandırmak yerine 

“atomlar arası” ve “moleküller arası” şeklinde sınıflandırmanın ne gibi bir 

sakıncası olabilir?

KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeRiN sINIfLANdIRILMAsI

Kibrit çöplerinin başı ve 
kutuların kenarı özel kim-
yasal maddelerle kaplan-
mıştır. Çöplere kaplanan 
maddelerin temel özelliği 
yanıcı olmaları, kenara kapla-
nan maddelerin temel özel-
liği ise sürtünürken ısı açığa 
çıkarma ve yanmayı kolay-
laştırmadır. Çöp kutu kena-
rına sürtülürken açığa çıkan 
ısı, çöp başının tutuşmasını 
sağlar. 

Biliyor muydunuz?
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

BÖLüM3. Güçlü Etkileşimler

Atom numarası bilinen bir elementin atomlarında, elektronların katman-
lara yerleşimlerinin nasıl belirlendiğini bundan önceki ünitede öğrenmiştik. 
Katman-elektron dizilimleri kullanılarak bir atomun başka bir atom ile etkile-
şirken ne tür bağ oluşturacağı tahmin edilebilir. Bu tahminler yapılırken birçok 
elementin genel bir eğilimi olan oktet kuralını bir kez daha hatırlayalım:

Bir elementin başka bir elementle kimyasal etkileşmesi sırasında oktet 
kuralına nasıl uyabileceğini anlamak için Tablo 3.1’deki katman-elektron dizi-
limlerini dikkatle inceleyiniz.

1. Katman 2. Katman 3. Katman

Elektron Dizilimi

4. Katman

Lewis
SembolüTür

F

P

Na

Al

Ca

S

Na+

Ca2+

Al3+

P3-

S2-

F-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

8

8

8

5

8

3

- -

- -

-

--

-

-

2

-

-

-

-

- -

1

Na
+

Al
3+

Ca
2+

2-
S

3-
P

S

P

Na

Ca

Al

-
F

F

Tablo 3.1. Bazı atom / iyonların katman-elektron dizilimleri ve Lewis gösterimleri
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Tablo 3.1’de de görüldüğü gibi,  Na, Ca ve Al gibi atomların katman 
elektron diziliminde en son katmandaki elektron sayısı sırasıyla 1, 2 ve 3 olup iç 
katmanlar 8 elektronludur. Bu elementler oktete ulaşmak için en dış katmanla-
rındaki elektronları verme eğilimindedir. Sonuç olarak, bu elementler Na+, Ca2+ 
ve Al3+ katyonlarına dönüşüp kararlı hâle gelirler.

F, S ve P atomlarının en dış katmanlarında ise sırasıyla 7, 6 ve 5 elektron 
bulunmaktadır. Bu element atomları oktete ulaşmak (kararlı hâle dönüşmek) 
için son katmanlarına sırasıyla 1, 2 ve 3 elektron daha alarak F-, S2- ve P3- anyon-
larına dönüşme eğilimindedir.

Na ve F atomları bir araya gelince Na+ ve F– iyonları oluşur ve bu iyonlar 
birbirini elektrostatik olarak çeker. Bu güçlü bir etkileşim olup “iyonik bağ” adını 
alır.

İki F atomu arasında bağ oluşurken elektron alışverişi düşünülemez; çün-
kü her iki atomun oktete ulaşmak için elektron almaları gerekir. Hâlbuki elekt-
ron sunacak üçüncü bir atom yoktur. Bu durumda F atomları elektron ortaklaşa-
rak oktetlerini tamamlar. Böylece iki F atomu arasında bir “kovalent bağ” oluşur. 
Kovalent bağlar da iyonik bağlar gibi güçlü etkileşimlerdir.

Na atomlarının birbirine bağlanması iyonik ve kova-
lent bağlarla açıklanamaz. Na atomları yan yana gelince, dış kat-
manlarındaki elektronlar atom kümesinin tamamında serbest 
dolaşıp (-) yüklü  elektron bulutu (elektron denizi)  oluşturur.  
Elektronlarını kaybetmiş Na+ iyonları da bu elektron bulutunun içerisine 
gömülür.  Elektron bulutundaki (-) yük ile (+) yüklü sodyum iyonları arasın-
daki çekim kuvveti atomlar kümesinin tamamını bir arada tutan “metalik 
bağ”dır. Metalik bağlar da güçlü etkileşimlerdir. 

Şimdi bu güçlü etkileşimleri tek tek ele alalım.

Elektronların alışverişi ya da 
ortaklaşa kullanılması her 
atomun kararlı elektron da-
ğılımına ulaşması şeklinde 
olur. Genellikle bu dağılım, 
dış kabuk (değerlik) elekt-
ronlarının sekiz (oktet) ol-
duğu soy gaz dağılımıdır. 
Ancak bir atomun elektron 
dağılımını kendisine en ya-
kın soygaz olan Helyum’a 
benzetmek için ikiye (dublet) 
tamamladığı durumlar da 
mevcuttur.  

Hatırlayalım

GüçLü eTKiLeşiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

şekil 3.4. NaCl iyon örgü-
sünde Na+ ve Cl   iyonlarının 
yakın çevreleri. 

şekil 3.5. NaCl ‘ün kristal 
örgü modeli.

İyonik Bağ

Kovalent Bağ

Eşit sayıda Na+ ve Cl- iyonlarından oluşan bir küme düşünelim. Her iki iyo-
nun sayıları ve yükleri eşit olduğu için bu kümenin toplam yükü sıfır olur. Böyle 
bir kümede her bir Na+ iyonu kaç tane Cl- iyonunu çekebilir?

Bu sorunun cevabı, elektrik yükleri arasındaki çekim kuvvetlerinin özel-
likleri ve birbirini çeken yüklü iyonların boyutları ile ilgilidir. Na+ iyonlarının her 
birinin en yakınına 6 tane Cl- iyonu yaklaşabilir. Aynı şekilde her bir Cl- iyonunun 
en yakınında da 6 tane Na+ bulunabilir (şekil 3.4).

Sonuçta Na+ ve Cl- iyonları, şekil 3.5’dekine benzer istiflenmiş küreler-
den oluşmuş bir örgü meydana getirir. Bütün iyonik bileşiklerde böyle örgüler 
bulunur. İyonlar birbirini her yönden çekebildiği için Na—Cl gibi ikili birimler 
oluşmaz. Başka bir deyişle, oda şartlarında iyonik bileşikler molekül hâlinde bu-
lunmaz; iyon örgüleri oluşturur.

Ametal atomları arasındaki güçlü etkileşimler sonucunda kovalent bağ 
oluşur. Kovalent bağın temeli elektron ortaklaşmasına dayanır. Kovalent bağlar 
aynı ya da farklı ametal atomları arasında oluşabilir. 

Kovalent bağlarda, iyonik bağlarda olduğu gibi atomlar arasında elekt-
ron alışverişi olmaz. Atomların son katmanlarında bulunan elektronlardan bir 
veya birkaç tanesi atomlar arasında paylaşılır. Genel olarak, atomların dış kat-
manlarındaki elektron sayısını sekize (oktete) tamamlamak için (hidrojen için 
ikiye) kaç elektron gerekiyorsa o kadar ortaklık kurulur. 

Bir kovalent bağdaki elektronların taraf olan iki atom arasındaki paylaşım 
oranına bağlı olarak iki tip kovalent bağ ayırt edilir: elektronların eşit paylaşıldığı 
apolar kovalent bağlar ve eşit paylaşılmadığı polar kovalent bağlar.

Normal kovalent bağlarda 
ortaklaşılan elektronların 
her biri ayrı bir atomdan 
gelir. Koordine kovalent 
bağ denilen başka bir kova-
lent bağ türünde, ortaklaşı-
lan elektron çifti, atomlar-
dan sadece biri tarafından 
sunulur. Örneğin [AlF6]3-  
(hekzafloroalüminat) iyo-
nunda bazı Al-F bağları ko-
ordine kovalent bağdır ve 
bağ başına ortaklaşılan her 
iki elektron da F atomun-
dan sağlanmıştır. Bu bağlar 
11. sınıfta ele alınacaktır.

ilginç Nokta
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Apolar Kovalent Bağ

Birer elektron içeren hidrojen atomlarının elektron dizilimlerini en yakın 
soy gaz olan helyuma benzetmek için bir tane fazladan elektrona ihtiyaçları var-
dır. İki hidrojen atomu bir araya gelince her ikisinin birer elektronu eşleşir ve iki 
atom tarafından ortak ve eşit ölçüde kullanılır. Böylece bir “apolar kovalent bağ” 
oluşur (şekil 3.6). İki atomlu hidrojen molekülü (H2) serbest hâldeki iki hidrojen 
atomuna göre oda şartlarında daha kararlıdır. Ancak, 2000 OC’un üzerinde ba-
ğımsız H atomları bulunabilir. 

İki hidrojen atomundan H2 molekülünün oluşumuna ilişkin Lewis göste-
rimi şu şekildedir: 

O2 molekülünün atomlarından oluşumuna ilişkin Lewis gösterimi aşağı-
daki gibidir:

Apolar Kovalent Bağ Örnekleri

Oksijen molekülü (O2):
Her iki O atomunun son katmanında altışar elektron vardır. Bu atomlar 

oktete ulaşmak için ikişer elektron ortaklaşmalıdır (şekil 3.7).

şekil 3.6. Hidrojen molekülünde apolar kovalent bağ.

şekil 3.7. Oksijen atomlarında ve O2 molekülünde elektron dizilimleri.

H H H H H H" )$ $ |+ -

O2 Molekülü

Ortaklaşılan Elektronlar

2, 6 2, 6 2, 8 2, 8

O O O O+

H H H2 H2

GüçLü eTKiLeşiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

şekil 3.9. Azot atomları arasında apolar kovalent bağ oluşumu.

şekil 3.8. Klor atomlarında ve Cl2 molekülünde elektron dizilimleri.

Klor molekülü (Cl2):
Cl atomlarının en dış katmanında 7 tane elektron vardır. Bu nedenle klor 

molekülü oluşurken klor atomları birer elektronunu ortaklaşır (şekil 3.8).

Azot molekülü (N2):
Bu molekülün oluşumuna ilişkin Lewis gösterimini şekil 3.9’de incele-

yiniz.

Burası Önemli!
Genel olarak bir atom, dış katmanındaki elektron sa-
yısını sekize tamamlamak için gerekli elektron sayısı 
kadar bağ yapabilir.

Atomlar arasında paylaşılan her elektron çifti bir ko-
valent bağ sayılır.

Atomlar arasında oluşan bağda bir elektron çifti kullanılmışsa tek bağ, iki 
elektron çifti kullanılmışsa çift bağ, üç elektron çifti kullanılmışsa üçlü bağ 
meydana gelir.

F F F F–

––

–––

O O O O

N N N N

N N N N+

Cl ClCl Cl+
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şekil 3.10. HF molekülünde polar kovalent bağ oluşumu.

şekil 3.11. H2O molekülünde polar kovalent bağ oluşumu.

Polar Kovalent Bağ 

Elektronegatiflikleri farklı ametal atomları arasındaki kovalent bağlar 
polar (kutuplu) kovalent bağ adını alır. Atomların elektronegatiflikleri fark-
lı olduğundan bağ elektronları, bağı oluşturan atomların biri tarafından daha 
fazla çekilir. Bu da atomlardan birinin etrafında elektron yoğunluğunun daha 
fazla olmasına neden olur ve molekülün bu kısmı kısmen negatif, diğer kısmı ise 
kısmen pozitif yüklenir; yani kutuplaşma oluşturur. Bu bağlara hidrojen florür 
(HF) ve su (H2O) moleküllerindeki polar kovalent bağlar örnek olarak verilebilir.  
şekil 3.10’da H-F bağlarının oluşumu Lewis gösterimi ile, şekil 3.11’da ise H-O 
bağlarının oluşumu elektron dizilimleriyle açıklanmıştır.

elektronegatiflik
Bir kovalent bağda ortak-
laşa kullanılan elektronlar, 
bağı oluşturan her iki atom 
tarafından çekilir. Elektro-
negatiflik bir atomun bağ 
elektronlarına sahip çıkma 
yetisinin bağıl ölçüsüdür. 
Kovalent bağa katılan iki 
atomun elektronegatiflikleri 
arasındaki fark, bağın polar-
lık derecesini belirler.

Hatırlayalım

H HF F+

2 H
H

H
OO+

GüçLü eTKiLeşiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

şekil 3.13. Karbon dioksit molekülünün elektron dizilimi.

şekil 3.12. NH3’ün  üç boyut-
lu görünümü. 

Polar Kovalent Bağ Örnekleri

Amonyak molekülü (NH3): 
N atomunun en dış katmanında 5 elektron vardır ve bu atom 3 kovalent 

bağ yapar. Hidrojen atomları ise kararlı He düzenine ulaşmak için birer kovalent 
bağ yapar. NH3 molekülündeki kovalent bağların oluşumuna ilişkin Lewis gös-
terimi aşağıda verilmiştir. Bu molekülün üç boyutlu görüntüsü de şekil 3.12’de 
gösterilmiştir. 

Karbon dioksit molekülü (CO2):
Karbon atomunun son katmanında 4 elektronu vardır. Son katmanını 8’e 

tamamlaması için 4 bağ yapması gerekir. Oksijen atomu da dış katmanı 6 elekt-
ronlu olduğu için 2 bağ yapar. Bu durumda iki oksijen atomunun her biri karbon 
atomu ile ikişer bağ yapmalıdır (şekil 3.13).

N H H N H
H

3+

Aynı molekülün Lewis formülü aşağıdaki gibidir:

O OC ––––

C
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şekil 3.15. HF molekülün-
de polarlık. (δ kısmi yükü 
gösterir ve değeri sıfır ile bir 
arasındadır.)

şekil 3.17. H2O molekülün-
de kısmi yükler ve polarlık.

şekil 3.14. CO molekülünün Lewis formülü.

şekil 3.16. CO2 molekülünde kısmi yükler ve polarlık.

Karbon monoksit molekülü (CO):
CO molekülünün oluşumuna ilişkin Lewis gösterimini yazmak özel bir 

güçlük çıkarır. Çünkü C atomunun oktete ulaşmak için 4 bağ yapması gerekir-
ken O atomu normal hâli ile ikiden fazla bağ yapamaz. Bu molekül oluşurken O 
atomundaki elektronlardan birinin C atomuna aktarıldığı varsayılır. Böylece C ile 
O arasında 3 bağ oluşabilir; C ve O atomlarının her ikisi de oktetlerini tamamla-
yabilir (şekil 3.14).

Bağ Polarlığı-Molekül Polarlığı:
İki atomlu moleküllerde bağ polar ise molekül de polardır. Örne-

ğin HF, HCl ve NO moleküllerinin polar olduğunu tahmin etmek zor değildir  
(şekil 3.15). Bu şekilde görülen δ, moleküldeki atomların elektron yükünden 
daha küçük bir yükü olduğunu belirtmek için kullanılır ve 0 ≤ δ ≤ 1 bağıntısı her 
zaman geçerlidir. 

İkiden çok atomu olan moleküllerin polarlığı irdelenirken bağların polar-
lığı yanında molekülün geometrisi de dikkate alınmalıdır. Örneğin CO2 molekü-
lünde bağlar polar olduğu hâlde molekülün kendisi apolardır. Çünkü molekül 
doğrusaldır; (-) ve (+) yük merkezleri aynı noktadadır (şekil 3.16). 

Bir başka örnek olarak bağları polar ve molekülü açısal olan H2O mole-
külünü ele alalım (şekil 3.17). Bu molekülde (+) ve (-) yüklerin merkezleri farklı 
olup molekül iki kutuplu yani polardır.

H2O gibi H2S, NH3, CH3OH, CH3CH2OH, CH3COOH, H2SO4 ve C12H22O11 (çay 
şekeri) molekülleri de polar karakterlidir.

H ve halojenler (F, Cl, Br, I) 
çoğu zaman tekli bağlar 
yapar. C ve N atomları tekli 
bağlar yanında ikili ve üçlü 
bağlar da oluşturabilir. O ve S 
atomları ise genelde tekli ve 
ikili bağlar yapabilir. 

Hatırlayalım

C C OO –––
δ+ δ–FH

O OC
(2δ)+δ- δ-

–––– δ +

δ +

(2δ)–

dikkat!
Apolar kovalent bağlı mo-
leküller apolardır. Ancak, 
polar kovalent bağlı mole-
küller, geometrilerine bağlı 
olarak apolar ya da polar 
olabilir. 

GüçLü eTKiLeşiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

şekil 3.18. Ca metalinde 
elektron bulutu ve metalik 
bağ. 

Metalik Bağ

Metal atomlarının en son katmanlarındaki elektronlar ile atomun çe-
kirdeği arasındaki çekim kuvvetleri oldukça zayıftır. Bu elektronlar metal ör-
gülerinde serbest hâlde dolaşabilir. Elektron kaybetmiş atomların pozitif iyon-
ları, serbest dolaşan elektronların oluşturduğu elektron bulutunu; elektron 
bulutu da metal katyonlarını çeker ve böylece örgü içinde tutar. Dış katma-
nında iki elektron bulunan Ca gibi bir metalin örgüsüne ilişkin elektron bulutu  
şekil 3.18’deki gibidir.

Metalik bağ, elektron bulutu ile pozitif iyonlar arasındaki elektriksel çe-
kim kuvvetidir. Bu bağların enerjisi, iyonik ve kovalent bağlarla aynı mertebe-
dendir. Elektron bulutu içindeki katyonlar, metalik bağlar kopmadan kolayca 
hareket edebildikleri için metaller genelde yumuşaktır ve kolaylıkla işlenebilir 
(tel/levha hâline gelebilir, dövülebilir). Sert olan ve yüksek sıcaklıkta eriyen Cr, W 
gibi metallerde atomlar birbirine hem metalik hem de kovalent bağlarla bağlı-
dır. Bağlar çeşitlenip sağlamlaştıkça metal sertleşir, erime noktası yükselir.

Burası Önemli!
Metaller neden iletkendir?
Metallerin elektriği iletmeleri, 

örgüdeki elektron bulutuyla il-

gilidir. Metal tele bir ucundan 

elektron girince bu elektronun 

diğer elektronlara uyguladığı 

itme kuvveti, örgü içinde diğer 

uca kadar kolaylıkla taşınır ve 

başka bir elektron teli terk eder. 

Metal ısındıkça katyonların hare-

keti artacağı için bulutun hare-

keti kısıtlanır. Bu yüzden metal-

lerin iletkenliği sıcaklık arttıkça 

azalır.

Metaller neden parlaktır?
Metal örgüdeki elektron bulutu, 

metal yüzeyine gelen ışınları ko-

layca soğurur ve buluttaki elekt-

ronlar daha yüksek enerji düzey-

lerine uyarılır. Bu elektronlar çok 

kısa süre sonra temel hâllerine 

dönerken soğurdukları ışınları 

geri yayarlar. Metal yüzeyinde 

soğrulan ışınların geri yayılma 

oranı yüzde yüze yakındır. Bu 

yüzden metal yüzeyleri şekildeki 

gibi parlak görünür. 

1. Aşağıdaki elementlerin elektron dizilimlerini yazarak iyonik bileşiklerin-
deki muhtemel yüklerini tahmin ediniz:
  a. 12Mg    b. 35Br    c. 16S    d. 31Ga    e. 15P    f. 11Na

2. Aşağıdaki elementlerin kovalent bağlı bileşiklerinde yapabilecekleri en 
muhtemel bağ sayılarını, elektron dizilimleri üzerinden tahmin ediniz.
  a. 1H    b. 8O    c. 7N    d. 6C    e. 16S    f. 15P

3. Aşağıdaki moleküllerin Lewis formüllerini yazınız:
  a. H2O    b. CO2    c. NH3    d. HF    e. CH4    f. NF3

4. Aşağıdaki elementlerin hangilerinin metalik bağ oluşturmasını beklersi-
niz? Neden?
  a. 19K    b. 33As    c. 26Fe    d. 34Se



123
Kimya 9. Sınıf

şekil 3.19. Br2 oda sıcaklı-
ğında sıvı ve gaz hâlde bu-
lunur. 

şekil 3.20. I2 oda sıcaklı-
ğında süblimleşebilen bir 
katıdır.

BÖLüM4. Zayıf Etkileşimler 

Moleküller arasındaki çekim kuvvetleri genel olarak zayıf etkileşimler-
dir ve bu etkileşimler, molekül yapılı maddeler ile asal gazların fiziksel hâllerini 
belirlemede birinci derecede rol oynar. Molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri 
nispeten büyük olan maddeler katı iken, çekim kuvvetleri daha zayıf olanlar sıvı 
veya gaz hâlde bulunur. Örneğin oda şartlarında oksijen gaz hâldedir, çünkü 
moleküller arası kuvvetler zayıftır. Brom aynı şartlarda hem sıvı hem gaz hâlde-
dir (şekil 3.19), çünkü Br2 molekülleri arasındaki etkileşimler her iki hâli müm-
kün kılacak ölçüdedir. Molekülleri arası etkileşimleri daha kuvvetli olan iyot ise 
mor renkli bir katı olup oda şartlarında bile süblimleşebilir (şekil 3.20). Yine 
oda sıcaklığında bir katı olan çay şekeri ise hiç buharlaşmaz, çünkü molekülleri 
arasındaki etkileşimler diğer örneklere göre çok daha kuvvetlidir.

Moleküller arası zayıf etkileşimleri, bu etkileşime yol açan sebebe bağlı 
olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz:

A) Van der Waals etkileşimleri
 • Dipol-dipol etkileşimleri
 • İyon-dipol etkileşimleri
 • London kuvvetleri

B) Hidrojen bağları 

Moleküller arasında hidrojen bağı dışındaki tüm zayıf etkileşimlerin ge-
nel adıdır. Bu zayıf etkileşimler genelde 40 kJ/mol’den daha küçük bir enerji ile 
sınırlıdır fakat aralarında büyüklük farkları olabilir (gazlarda en küçük, katılarda 
en büyük). 

Van der Waals Etkileşimleri

ZAyIf eTKiLeşiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

şekil 3.23. NaCl’nin (yemek 
tuzu)  sudaki (H2O) çözelti-
sinde iyon-dipol etkileşim-
leri

şekil 3.22. Dipol-dipol etkileşimleri zıt kutuplar arası çekim kuvvetleridir.

Polar moleküllerde (+) ve (-) kutuplar vardır ve farklı moleküllerin zıt ku-
tupları birbirini çeker. Bu çekim kuvvetlerinin adı Dipol-dipol etkileşimleridir. 
(şekil 3.21). Molekül ne kadar yüksek dipol özelliğe sahipse bu kuvvetlerin o 
kadar artması doğaldır. Örneğin dipol bir molekül olan NO bileşiği oda şartla-
rında gaz iken, CH3CN bileşiği çok daha polar olduğu için kaynama noktası 82 
°C olan bir sıvıdır.

Molekül içi bağlar ile moleküller arası etkileşimler birbiri ile karıştırılma-
malıdır. Örneğin H-Cl bağı polar kovalent bir bağdır. Klorun elektronegatifliği 
hidrojeninkinden büyük olduğu için bağın klor tarafı kısmi negatif, hidrojen ta-
rafı ise kısmi pozitif yük kazanmıştır. Polar H-Cl molekülleri arasında dipol-dipol 
etkileşimleri söz konusudur. şekil 3.22 incelenerek kısmi yükler arasındaki di-
pol-dipol etkileşimleri daha iyi anlaşılabilir.

Benzer şekilde HBr, HI, H2S, OF2, NF3, PF3 gibi moleküllerde molekül içi 
bağlar polar kovalent bağlardır ve bu bağların maddenin fiziksel hâli ile doğ-
rudan bir ilgisi yoktur. Bu tür moleküler maddelerin fiziksel hâlleri, moleküller 
arasındaki dipol-dipol etkileşim kuvvetlerince belirlenir.

Bir iyon ile polar bir molekül arasında görülen etkileşime iyon-dipol et-
kileşimi denir. Örneğin suda çözünen bir tuzun katyonları, H2O moleküllerinin 
kısmi negatif yüklü O atomları ile, anyonları ise kısmi pozitif yüklü H atomları ile 
etkileşir (şekil 3.23).

Tüm iyonik bağlı bileşiklerin polar çözücülerdeki çözeltilerinde iyon-di-
pol etkileşimleri vardır.

Dipol-Dipol Etkileşimleri

İyon-Dipol Etkileşimleri

δ+ δ-H-Cl δ+ δ-H-Cl
δ+ δ-H-Cl

Polar kovalent bağ

Dipol-Dipol etkileşimi

şekil 3.21. HCl’de molekül 
içi bağlar ve moleküller ara-
sı etkileşimler

+

–

Na+ iyonu

Cl- iyonu

H2O Molekülü

Dipol moleküller arası etkileşimler

δδ

δδδδ

δδ
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şekil 3.24. Helyumda London etkileşimi

 London Kuvvetleri

Asal gaz atomları ve apolar moleküller arasında ilk bakışta hiçbir etki-
leşimin olmaması beklenir. Ancak asal gazlar da sıvılaşabilir. Bu sıvılaşma olayı 
asal gaz atomları arasında çekim kuvvetleri olabileceğini gösterir. Bu kuvvetin 
sebebi, asal gaz atomlarının (veya apolar moleküllerin) elektron bulutlarının her 
zaman ideal küresel simetrik olmayışından kaynaklanır. Yük bulutunun simetrik 
hâlden sapması, elektronların hareketinin veya atomların çarpışmasının sonu-
cu olabilir (şekil 3.24). Örneğin helyum atomları birbirine çok yaklaşınca farklı 
atomların çekirdekleri ve elektronları birbiriyle etkileşir (şekil 3.24 a). Böylece 
yük simetrisi bozulan her atom geçici bir kısmi yük kazanmış olur. Bu şekilde 
geçici dipollük kazanmış atomlar komşu atomları çeker (şekil 3.24 b). London 
kuvvetleri, moleküldeki veya atomdaki elektron sayısı arttıkça önem kazanır. 
Örneğin bu kuvvetler, iki elektronlu He ve H2’de çok zayıfken (kaynama sıcak-
lıkları sırasıyla -269 oC ve -253 oC), 54 elektronlu Xe atomları arasında nispeten 
daha büyüktür (kaynama noktası -108 oC). Elektron sayısı 68 olan naftalinde mo-
leküller arası etkileşimler sadece London kuvvetleri olduğu hâlde, naftalin oda 
şartlarında bir katıdır (naftalinin erime sıcaklığı 80 oC).

London kuvvetleri her kimyasal tür için mümkündür ancak, başka etkile-
şimler varsa o etkileşimler öncelik alabilir.

London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol Bağları)    

(a)
Elektrostatik Çekim

1. Helyum Atomu 2. Helyum Atomu

(b)

δ+ δ−δ− δ+

2+
e-

e-

e-

e-
2+

Sadece London kuvvetlerinin 
etkin olduğu moleküllerde; 
molekül büyüdükçe 
(elektron sayısı arttıkça) 
London Kuvveti artar.

Unutmayalım!

ZAyIf eTKiLeşiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

şekil 3.25. HF, H2O ve NH3 bileşiklerinde hidrojen bağları

Hidrojen Bağları

Elektronegatiflikleri yüksek olan F, O ve N atomlarıyla H-F, H-O ve H-N 
bağlarını oluşturan H atomları, oldukça yüksek kısmi pozitif yük kazanmış du-
rumdadır.  Öte yandan F, O ve N atomları molekül oluştururken bu atomlar 
üzerinde ortaklaşılmamış elektron çiftleri kalmıştır. Bu elektron çiftleri ile diğer 
moleküllerde yer alan kısmî pozitif yüklü hidrojen atomlarının etkileşimi hidro-
jen bağı olarak nitelendirilir. şekil 3. 25 a’da iki su molekülü arasında oluşan 
hidrojen bağı ve şekil 3. 25 b’de buzdaki bir su molekülünün dört komşu mole-
kül ile oluşturduğu hidrojen bağları görülmektedir. şekil 3. 25 c ve d, HF ve NH3 
bileşiklerindeki hidrojen bağları ile ilgilidir. 

Hidrojen bağı yapan maddelerde, moleküller arası etkileşimler başka et-
kileşim türlerine göre çok daha baskındır. Örneğin HF, H2O, NH3 bileşiklerinin 
kaynama noktaları, hidrojen bağları sebebiyle çok yüksektir. Hidrojen bağlı bi-
leşiklerin kaynama noktalarının benzer bileşiklerden farkı, şekil 3.26’da açıkça 
görülmektedir.

δ+H

δ–
F

δ–
F

δ–
F δ–

F
δ+

H δ+
H δ+

H
H H

N N

NH

H
H

H

H H

H

δ+H

Hidrojen
bağı

Hidrojen
bağı

Hidrojen
bağları

Hidrojen bağları

O O

δ

(a) H2O

(c) HF (katı)

(b) H2O (Buz)

(d) NH3 (Katı)

+

δ– δ–

δ-

δ-

δ-
δ-

δ+

δ+

δ+

δ+
H δ+

H

δ +
H

H

H

O
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şekil 3.26. Periyodik sistemde farklı gruplardaki elementlerin hidrojen bile-
şiklerinde kaynama noktalarının değişimi. HF, H2O, NH3 bileşiklerinde hidro-
jen bağları olduğu için kaynama noktaları yüksektir.

2

100

Periyot

-100

0

H2O

H2S

H2Se

HF

Grup 4A (14)
Grup 5A (15)
Grup 6A (16)
Grup 7A (17)

HBr

Hl

GeH4

SbH3

H2Te

SnH4

AsH3

HCI

NH3

CH4

SiH4

PH3

3 4 5
-200

K
ay

n
am

a 
sı

ca
kl

ığ
ı (

°C
)

şekil 3. 26’da periyodik sistemin 4A, 5A, 6A ve 7A gruplarındaki element-
lerin hidrür bileşiklerinin grup numaralarına karşı kaynama noktaları gösteril-
miştir. 4A grubu elementlerinin hidrürlerinin kaynama noktaları grup numarası 
büyüdükçe düzenli olarak artarken, diğer gruplarda ikinci periyot elementleri-
nin hidrürleri (HF, H2O ve NH3) çok yüksek kaynama noktaları ile genel değişim 
eğiliminden sapma gösterir. Bunun sebebi, HF, H2O ve NH3 bileşiklerinde hidro-
jen bağlarının bulunmasıdır.

Hangi etkileşim daha güçlüdür?

Maddelerin kaynama noktaları ile moleküller arası etkileşimler birbiriyle 
yakından ilişkilidir. Moleküller arası etkileşimler güçlü ise, molekülleri birbirin-
den koparmak daha çok enerji gerektirir ve bu yüzden kaynama noktası yüksek 
olur. Molekülleri zayıf bağlı olan maddeler düşük sıcaklıklarda kaynar.

Hidrojen bağları, diğer moleküller arası etkileşimlere göre genelde daha 
sağlamdır. şekil 3. 26’da HF, H2O ve NH3 için yüksek çıkan kaynama noktaları da 
bu genel eğilimi desteklemektedir. Ancak, elektron sayısı çok olan moleküllerde 
London kuvvetlerinin önem kazanacağını unutmamak gerekir. 

ZAyIf eTKiLeşiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1) H2, Cl2, I2 moleküllerinin kaynama noktalarının karşılaştırılması
 (1H, 17Cl, 53I).

Apolar moleküllerde e- sayısı ne kadar çoksa kaynama sıcaklığı da o kadar 
yüksektir. Bu durumda; kaynama sıcaklıkları, H2 < Cl2 < I2 sırasına uyar.

2) Aşağıda verilen organik bileşikler apolar yapılı moleküllerden oluşur.
 I. C2H6

 II. C3H8

 III. CH4

Bu moleküllerdeki karbon ve hidrojen atomlarının sayıları arttıkça elektron 
sayısının da artacağını hesaba katarak kaynama sıcaklıklarını karşılaştırınız.
[Cevap: Kaynama sıcaklıkları sırası: C3H8 > C2H6 > CH4 ]

3) CH4, CH3Cl ve CH3OH bileşiklerinin kaynama sıcaklıkları sırasını tahmin 
edip nedenini belirtiniz. 
[Cevap: Kaynama sıcaklıkları sırası: CH3OH > CH3Cl > CH4 ]
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Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

1. Aşağıdaki kimyasal türlerden oluşan saf madde örneklerinde türleri bir 
arada tutan etkileşim tip(ler)ini tahmin ediniz ve tahmin gerekçenizi açık-
layınız:
  a. I2(katı)    b. NO(sıvı)    c. OF2(sıvı)    d. HF(sıvı)    e. CH4(sıvı)    f. 18Ar(sıvı)
  
2. Asal gaz atomlarının elektron dizilimlerine bakılınca bu atomların birbirin-
den bağımsız kalması beklenir. Ama bu gazların sıvı ve katı hâle dönüşebil-
meleri, atomları arasında bir etkileşimin var olduğunu gösterir. Bu gerçeği 
açıklayınız. 

3. BrCl ve Cl2 maddeleri oda şartlarında gaz olup, kaynama sıcaklıkları sıra-
sıyla +5 oC ve -34 oC’tur. Kaynama noktaları arasındaki bu fark için birbirini 
destekleyen iki sebep gösteriniz (Atom numaraları: ZBr = 35; ZCl =17 ).

4. H2O ve H2S moleküllerinden oluşan saf maddelerin kaynama sıcaklıkları 
sırasıyla  100 oC      ve  -60 oC’tur. Atom numaralarının ZS = 16; ZO = 8 olduğu 
bilindiğine göre bu moleküller arasındaki London kuvvetlerinin ve hidrojen 
bağlarının bağıl büyüklüklerini karşılaştırınız.

5. Aşağıdaki tabloda verilen moleküllerin geometrilerini araştırınız, bağ po-
larlığını ve molekül polarlığını ilgili sütuna örneklere uygun şekilde yazınız. 
Molekülün polarlığına/apolarlığına ilişkin gerekçenizi son sütunda belirtiniz.

Molekül Bağın Polarlığı Molekülün Polarlığı Gerekçe
CO2 Polar kovalent Apolar Molekül çizgiseldir. 

Bağ polarlıkları birbiri-

ni karşılar.

H2O Polar kovalent Polar Molekül açısaldır.  (+) 

ve (-) yük merkezleri 

farklıdır.

H2

HBr

NH3

O2

CS2

CCl4

HCl

I2

ZAyIf eTKiLeşiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

şekil 3.27. Paslı 
demir

şekil 3.28. Kararmış 
gümüş

şekil 3.29. Yanan 
kömür

BÖLüM5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Günlük yaşantımızda maddelerde her an bir değişim gerçekleştiğini gö-
rürüz. Kışın yolların buz tutması (şekil 3.30.), yıkanan çamaşırların kuruması 
(şekil 3.31.), çaydanlıkta kaynayan suyun buharlaşması (şekil 3.32.), açık hava-
da bırakılan demirin paslanması (şekil 3.27), gümüşün kararması (şekil 3.28.), 
kömürün ısı ve ışık saçarak yanması (şekil 3.29.) maddelerin değişim örnekle-
rinden sadece birkaçıdır. 

Bu değişimler şüphesiz kimyasal türler arası etkileşimlerle yakından il-
gilidir. Su donarken moleküller arasında yeni etkileşimler oluşur; buharlaşırken 
de yine moleküller arası zayıf etkileşimler ortadan kalkar. Buna karşılık kömür 
yanarken, demir paslanırken, gümüş çatal kararırken atomlar arasındaki güçlü 
etkileşimler (kimyasal bağlar) kopar ve yenileri oluşur. Böyle bir değişimde mad-
de kimlik değiştirir. Hâlbuki fiziksel değişimlerde değişen sadece görüntüdür. 

Şimdi fiziksel ve kimyasal değişimlere daha yakından bakalım.

şekil 3.32. Kaynayan su

şekil 3.31. Kuruyan çama-
şırlar

şekil 3.30. Buzlu yol
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şekil 3.33. Bazı fiziksel değişim örnekleri.

şekil 3.34. Suyun üç hâli de H2O moleküllerinden oluşur.

Fiziksel Değişme

Maddenin dış görünüşü ile ilgili olan özelliklere fiziksel özellikler denir. Bu 
özellikler maddeyi nitelerken ilk aklımıza gelen boyut, fiziksel hâl, akma özelliği, 
yoğunluk, sertlik, erime noktası, kaynama noktası, çözünürlük gibi özelliklerdir 
ve çoğu zaman bu ünitede öğrendiğimiz zayıf etkileşimlerin bir sonucudur.

Maddelerin gaz, sıvı veya katı hâlde olması, küçük veya büyük boyutlu 
parçalardan oluşması fiziksel özelliktir. Bir olayda sadece fiziksel özellikler de-
ğişiyorsa bu olay bir fiziksel olay veya  fiziksel değişimdir. Fiziksel özelliklerin 
zayıf etkileşimlerle ilgili olduğu hesaba katılırsa, fiziksel olaylarda ve moleküler 
düzeyde sadece zayıf etkileşimler ortadan kalkar ve/veya yenileri ortaya çıkar 
diyebiliriz.

Kâğıdın yırtılması, buzun erimesi, camın kırılması, şekerin çayda çözün-
mesi fiziksel değişim örnekleridir (şekil 3.33).

Kâğıdın yırtılması Buzun erimesi Camın kırılması
Şekerin çayda 

çözünmesi

Fiziksel değişmeler sonucunda maddenin kimliğinde (kimyasal yapısın-
da) herhangi bir değişim olmaz. Örneğin H2O formülü ile gösterilen su ister bu-
har, ister sıvı, ister katı olsun; hep aynı formülle gösterilir. Çünkü su hâl değişti-
rirken moleküllerin yapısı değişime uğramaz (şekil 3.34). 

Buz Sıvı su Su buharı  

fiZiKseL Ve KiMyAsAL deĞişiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

Kimyasal Değişme

Maddelerin değişimleri sırasında bu değişime belli bir enerji değişimi de 
eşlik eder. Enerji miktarı, değişimlerin fiziksel ya da kimyasal oluşuna göre farklı 
büyüklüktedir. Fiziksel olaylarda kopan ve oluşan bağlar moleküller arasında ol-
duğundan zayıf etkileşimler söz konusudur. Fiziksel olaylarda atomlarla iyonlar 
arasındaki kuvvetlere göre daha düşük bir enerji değişimi vardır (40 kJ/mol’den 
az). Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

A. H2O(s)  +  40,6 kJ/mol  H2O(g)

B. C2H5OH(g)   C2H5OH(s)  +  38,6 kJ/mol

C. NaCl(k)  +  787 kJ/mol  Na+(g)  +  Cl –(g)

d. N2(g)  +  942 kJ/mol  2 N•(g)

A ve B örneklerinde yalnızca zayıf etkileşimler kırıldığı veya oluştuğu için 
eşlik eden enerji değişimi küçüktür. Çünkü yeni bir tür oluşmamış maddenin 
kimlik özelliği değişmemiştir. C örneğinde güçlü iyonik bağlar kırılmaktadır ve 
eşlik eden enerji değişimi de büyüktür. d örneğinde yine bir güçlü etkileşim tipi 
olan kovalent bağlar koparılmaktadır ve enerji değişimi çok büyüktür. Bu dört 
değişimden ilk ikisi fiziksel, diğer ikisi ise kimyasal değişim olarak nitelenir.

Sonuç olarak, mol başına enerji değişiminin büyüklüğü, meydana gelen 
değişimin fiziksel olup olmadığı hakkında bize bilgi verir. 

Maddenin iç yapısı ile ilgili olan özelliklere kimyasal özellikler denir. Ya-
nıcı ve yakıcı olma, kimyasal reaksiyona yatkınlık, asit-baz ile etkileşim kimyasal 
özelliklerdendir. Bu özellikler maddelerin atom/molekül boyutunda yapılarıyla 
doğrudan ilgilidir ve bunlar kimlik belirleyici özelliklerdir. Kimyasal değişimler-
de, maddelerin fiziksel özelliklerinin yanında kimyasal özellikleri, yani atom/mo-
lekül düzeyinde yapıları değişir. Bu da maddenin kimliğinin değişmesi demektir. 
Aşağıda bazı kimyasal değişim örnekleri verilmiştir:

• Kömürün yanması
• Demirin paslanması
• Elmanın çürümesi
• Besinlerin vücüdumuzda sindirilmesi
• Bitkilerin fotosentez yapması
• Suyun elektroliz yoluyla elementlerine ayrışması
• Ekmeğin küflenmesi
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Bir kimyasal olaya karışan maddelere tepkimeye giren veya sadece gi-
renler denir. Bu olay sonucu oluşan maddelere ise ürünler adı verilir. Girenlerin 
ve ürünlerin formülleri ile yazılan gösterimler de tepkime denklemi veya kısaca 
denklem adını alır. Denklemler, her olayda girenlerin ve ürünlerin ad ve miktar-
larını yazarak belirtme zorunluluğunu ortadan kaldıran çok kullanışlı evrensel 
kodlardır.

Demirin oksijenle tepkimeye girerek Fe2O3 (pas) oluşturması bir kimyasal 
olaydır. Bu olayı sözle ifade ederken aşağıdakine benzer bir sözel gösterim gere-
kir. Söz ile uzun görünen bu gösterimin, sembolik dil kullanılarak çok daha kısa 
yoldan ifade edilebileceğini bu örnekte görelim.

[224 g demir] ve [96 g oksijen] tepkimeye girer ve sonuçta [320 g pas (2 Fe2O3)] oluşur.

        4 Fe          +        3 O2                 2 Fe2O3

Kimyasal tepkimelerin yukarıdaki örnektekine benzer şekilde sembol/
formül ve atom/mol sayıları kullanılarak kısa yoldan gösterimleri birer “kimyasal 
denklem”dir. Tepkimeler, girenlerin ve ürünlerin ait oldukları kimyasal madde 
sınıfına bağlı olarak farklı başlıklar altında incelenir. Aşağıda başlıca tepkime tip-
leri ve onlara ilişkin örnek denklemler verilmiştir:

Oluşum (sentez) Tepkimeleri: İki veya daha çok elementin tepkimeye 
girerek bir bileşik oluşturduğu tepkime türleridir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

 
H2  +  Cl2                 2 HCl

3 H2   +   N2   2 NH3

Kimi zaman, girenlerin ve ürünlerin fiziksel hâlleri parantez içine yazılır; 
veya tepkimenin yürümesi için gerekli olan sıcaklık, basınç ve yardımcı madde 
ok üzerinde belirtilerek gösterilebilir. Hâlleri belirtirken gaz için (g) sıvı için (s) ve 
katı için (k) simgeleri kullanılır. Su ortamında çözünmüş maddeler içinde (suda) 
veya (aq) ifadeleri kullanılır. Aşağıdaki denklemi inceleyiniz:

               
1500 atm, 350 °C

N2(g)  +  3 H2(g)                      2 NH3(g)

               
yüksek sıcaklıkN2(g)  +  2 O2(g)                    2 NO2(g)

Tepkime Denklemleri

fiZiKseL Ve KiMyAsAL deĞişiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

Bozunma Tepkimeleri: Bazı maddelerin ısı etkisiyle elementlerine veya 
daha basit bileşiklere dönüşmesine ilişkin tepkimelerdir. Termal bozunma tep-
kimeleri olarak da bilinen bu tepkimelerle ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

       
  500 °C2 HgO(k)       2 Hg (s) + O2(g)

       
800 °C2 BaO2(k)       2 BaO (k) + O2(g)

   
MnO2, 350 °C

2 KClO3(k)        2 KCl (k) + 3 O2(g)

Bu tepkimelerden, KClO3 bileşiğinin bozunmasına ilişkin olanını siz de 
deneyebilirsiniz (2. etkinlik).

Katalizör Nedir?
Bir kimyasal tepkime çok ya-
vaş yürüyorsa, ortama uygun 
bir yabancı madde konula-
rak o tepkimeyi hızlandırma 
yoluna gidilir. Tepkimelerden 
değişmeden çıkan fakat o 
tepkimeyi hızlandıran mad-
delere katalizör denir.

Merak edenler için!
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Ne Öğreneceğiz?

Bir bileşiği termal bozunmaya uğratarak oluşan ürünleri tanıyacağız. 

Araç Gereç: 

Terazi, deney tüpü (20 mL, ısıya dayanıklı), ispirto ocağı, kıskaç ve den-
ge çubuğu, KClO3, MnO2, kibrit, baget.

Adımlar-yorumlar: 
I. Deney tüpüne, tartarak 0,5 g kadar KClO3 ve aynı miktarda MnO2 

koyup baget ile karıştırınız. Bir kibrit yakarak tüpün ağzına yaklaştırıp alevde 
bir değişim olup olmadığını gözlemleyiniz.

II. İspirto ocağını ve tüpü şekildeki gibi yerleştiriniz. Tüpteki karışım 
yüksek sıcaklık etkisiyle bozunurken kibrit alevini tüpün ağzına tutunuz.

III. Kibrit alevinde gözlemlediğiniz değişimi yorumlayınız.

yorumlayalım:
Potasyum klorat, yüksek sıcaklıkta termal bozunmaya uğrayarak aşağı-

daki tepkimeye göre O2 gazı verir. 
                    

MnO2  ; 350 °C
2 KClO3(k)           2 KCl(k) + 3 O2(g)

O2 gazı yanma olaylarında rol aldığı için kibrit alevinin büyümesine/parlamasına neden olur. Bu tepkimede 
ortama eklenen MnO2 bileşiği, bozunma olayını hızlandırıcı etki yapar. Yani MnO2 bileşiği bir katalizördür.

Oksijen Üretelim2. etkinlik

Açıklama: KClO3 , yüksek sıcak-
lıkta bozunarak O2 gazı oluşturur. 
Bu tepkime, ortama MnO2 ilave 
edilerek hızlandırılabilir.

Güvenlik için dikkat!

    
 Kimyasal Madde                      Cam Gereç

             
        Açık Alev                        Isı Güvenliği 

 
                                    Gözlük

Bu işaretlerin anlamları için 1. 
ünite sonuna (sayfa 33-34) 

bakınız.

fiZiKseL Ve KiMyAsAL deĞişiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

yanma Tepkimeleri: Yakıtlar başta olmak üzere, bazı maddelerin hava-
daki oksijenle etkileşmesinin genel adıdır. Bu tepkimelerde çoğu zaman bol ısı 
açığa çıkar. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

C + O2          CO2

CH4 + 2 O2          CO2 + 2 H2O

Asit Baz Tepkimeleri: Genel olarak H+ iyonunun alınıp verildiği tepkime-
lerdir. H+ iyonu veren maddeler asit, alan maddeler ise bazdır. Asitleri ve bazları 
10. sınıfta daha yakından tanıyacağız.  Bir asit ile bir baz arasında gerçekleşen ve 
çoğu zaman nötralleşme adı da verilen bu tepkimeler için aşağıdaki örnekleri 
inceleyiniz:

HNO3(suda)  +  Ba(OH)2(suda) Ba(NO3)2(suda) + H2O(s)
H3PO4(suda)  +  3 KOH(suda) K3 PO4(suda) + 3 H2O(s)



137
Kimya 9. Sınıf

Ne Öğreneceğiz?

Bir asit ile bir baz arasındaki tepkimenin, bazı maddelerin renk değişimlerin-
den yararlanılarak nasıl izlenebileceğini göreceğiz. 

Araç Gereç: 

Terazi, beherler (250 mL, 4 adet), ölçülü balon (balon joje; 100 mL, 4 adet), pi-
pet (25 mL, 2 adet, taksimatlı), lastik puar, büret (50 mL), şişe (kapaklı; 25 mL) destek 
çubuğu ve kıskaçlar (şekildekine uygun), damlalık, NaOH, HCl (derişik; %36-38), metil 
kırmızısı (indikatör), etanol, saf su, etiketler, cam baget.

Adımlar-yorumlar: 
1. 4 g NaOH tartarak, ölçülü balona koyup, saf su ile çözerek hacmi 100 mL’ye tamamlayınız. Hazırladığınız 

çözeltiden 10 mL alıp ikinci bir ölçülü balona koyunuz ve hacmini saf su ile 100 mL’ye tamamlayınız. Balonun üzerine 
“baz” etiketi yapıştırıp balonun kapağını kapatınız.

2. Puarlı pipet ile derişik HCl çözeltisinden 5 mL çekip 100 mL’lik ölçülü balona alıp hacmini saf su ile 100 mL’ye 
tamamlayınız. Bu çözeltiden yine puarlı pipet ile 16 mL çekip temiz bir ölçülü balona alınız ve saf su ile hacmini 100 
mL’ye tamamlayınız. Balona “asit” etiketi yapıştırıp balonun kapağını kapatınız.

3. Birinci adımda hazırladığınız bazın 40-50 mL’sini bürete doldurunuz. Büreti şekildeki gibi yerleştirip çözelti 
sütununun üst seviyesini belirleyiniz ve bu değeri kaydediniz.

4. Metil kırmızısından 1 g tartıp behere alınız; 25 mL etanolde çözüp çözeltiyi şişeye alarak kapağını kapatınız.
5. İkinci adımda hazırladığınız asit çözeltisinden 25 mL alarak behere koyunuz. Bu çözeltiye 3-4 damla metil 

kırmızısı çözeltisi damlatınız. Çözeltiyi karıştırıp rengini not ediniz.
6. Beşinci basamakta çözeltiyi koyduğunuz beheri şekildeki gibi büretin altına yerleştiriniz. Büretin musluğun-

dan yavaş yavaş baz çözeltisi damlatırken beherdeki çözeltiyi karıştırınız.  Bu işlemi renk dönüşümü gözlemleyinceye 
kadar sürdürünüz. Renk değiştiğinde büretten baz eklemeyi durdurunuz ve büretteki bazın üst seviyesini tekrar oku-
yup kaydediniz.

7. Baz eklenen asit çözeltisinin neden renk değiştirdiğini yorumlayınız.

yorumlayalım: 
HCl bir asittir. Asit çözeltilerinde metil kırmızısı maddesi kırmızı renk verir. Asit çözeltisine NaOH eklenirken 

aşağıdaki tepkime gerçekleşir:

HCl(suda)  +  NaOH(suda)    NaCl(suda)  +  H2O(s)

Büretteki NaOH çözeltisi asite karıştıkça yukardaki tepkime devam eder. Ortamdaki asit bitince fazladan ekle-
nen NaOH, başlangıçta asidik olan ortamı bazik hâle dönüştürür. Metil kırmızısı maddesinin rengi de kırmızıdan sarıya 
döner. Böylece, metil kırmızısının renk değişimine bakarak bir asit baz tepkimesinin sona erdiği anlaşılabilir.

Renk Neden Değişti?3. etkinlik

fiZiKseL Ve KiMyAsAL deĞişiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

çökelme Tepkimeleri: Su ortamında çözünmüş iki bileşikten birinin kat-
yonunun, diğerinin anyonu ile suda çözünmeyen bir bileşik oluşturması olayla-
rının genel adıdır. Böyle tepkimeler sonucu sulu ortamda bir bulanma gözlenir. 
Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

Ca(HCO3)2 (suda)+ Na2CO3(suda)  CaCO3(k) + 2 NaHCO3(suda)

AgNO3(suda) + HCl(suda)   AgCl(k) + HNO3(suda)
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Ne Öğreneceğiz?

İki tuzun etkileşiminden oluşan ve suda çözünmeyen renkli bir çökeleğin 
kimliğinin nasıl belirlenebileceğini keşfedeceğiz.

Araç Gereç: 

Terazi, deney tüpü (20 mL), KNO3, Pb(NO3)2 , KI, beherler (100 mL, 3 adet), 
dereceli silindir (100 mL), baget, damlalıklar (2 adet), şişeler (2 adet).

Adımlar-yorumlar: 

1. 0,25 g KNO3 tartarak behere alınız. Dereceli silindir ile ölçülen 25 mL suda çözünüz. Çözeltiyi şişeye doldurup 
şişeyi çözülen maddenin formülü ile etiketleyip ağzını kapatınız. 

2. 0,70 g Pb(NO3)2 tartarak birinci adımda uygulanan işlemleri aynen tekrarlayınız.
3. 0,41 g KI tartarak birinci adımda uygulanan işlemleri aynen tekrarlayınız.
4. Tüp içerisine, damlalık ile 2 mL kadar (40 damla) KI çözeltisi (3. adım) alınız. Üzerine 1 mL (20 damla)  

Pb(NO3)2 çözeltisi (2. adım) damlatınız. Tüpte gözlemlediğiniz değişimi not ediniz.
5. Tüpte oluşan ve suda çözünmeyen maddenin hangi tuz olabileceğini tartışınız. Karar vermek için ek bir 

deneme yapmak gerekir mi? Nasıl?

yorumlayalım:

Potasyum iyodür ve kurşun nitrat çözeltileri karıştırılınca iki ayrı katyon (K+ ve Pb2+), iki ayrı anyon (I- ve NO3
-)  

içeren bir karışım elde edilir. 

2 KI(suda) + Pb(NO3)2(suda)   PbI2(k) + 2 KNO3(suda)

Böyle bir karışımda, başlangıçta ortamda bulunan tuzlar yanında PbI2 ve KNO3 tuzları oluşabilir. Suda çözünme-
yen tuzun bunlardan hangisi olduğunu anlamak için KNO3 tuzunun suda çözünüp çözünmediğini incelemek yeterli-
dir. KNO3 suda çözündüğü için, oluşan sarı-turuncu renkli çökeleğin PbI2 olduğu sonucuna varılır. Yani tamamlanmış 
reaksiyon denklemi aşağıdaki gibidir:

2 KI(suda) + Pb(NO3)2(suda)   PbI2(k) + 2 KNO3(suda)

Çöken Tuz Hangisi?4. etkinlik

Çökelek

fiZiKseL Ve KiMyAsAL deĞişiMLeR
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

1. Aşağıdaki olayları fiziksel/kimyasal olay şeklinde sınıflandırınız.  
  a. Canlı dokuların çürüyüp toprağa karışması
  b. Demirin eritilmesi 
  c. Benzinin yanması 
  d. Mağaralarda sarkıt ve dikit oluşması
  e. Zeytinyağı ve soda karışımının sabuna dönüşmesi
  f. Çimento harcının betona dönüşmesi  

2. Aşağıdaki tepkimelere ilişkin denklemleri yazıp denkleştiriniz
  a. Kalsiyum hidroksit + Hidroklorik asit                   Kalsiyum klorür + Su
  b. Magnezyum + Oksijen   Magnezyum oksit 

3. Aşağıdaki denkleştirilmiş denklemleri verilen tepkimelerin türünü belir-
leyiniz ve gerekçenizi açıklayınız:
  a. 2 HgO(k)                   2 Hg(s) + O2(g) 
  b. Ca(NO3)2(suda) + Na2SO4(suda)                   CaSO4(k) + 2 NaNO3(suda)

4. Aşağıdaki tepkimeleri tamamlayınız:
  a. 2 Au2O(k)                   4 Au(k) + ........................
  b. Pb(NO3)2(suda) + Na2SO4(suda)                   2 NaNO3(suda) + ........................
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 1. Kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili olarak aşağıda verilen şemadaki boşluklara 

(a) Van der Waals etkileşimleri (e) Polar kovalent bağ (i) Kök-Katyon

(b) Metalik bağ (f) London kuvvetleri (j) Apolar kovalent bağ

(c) Hidrojen bağı (g) Kök-Anyon (k) Çok atomlu iyon

(d) İyon (h) Dipol-dipol etkileşimleri (l) İyonik bağ

 yukarıdaki tabloda verilen kavramlardan uygun olanları seçerek yerleştiriniz.

ünite değerlendirme soruları

Türler Arası Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler

Kovalent Bağ

İyon-dipol Etkileşimleri

Zayıf Etkileşimler
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

 2. Aşağıda verilen tabloda sol sütundaki gösterimin temsil ettiği molekül, atom, iyon, katyon, anyon sayılarını 
ilgili yerlere, ilk iki satırdaki örneklere uygun şekilde yazınız.

Gösterim Molekül sayısı Atom sayısı iyon sayısı Katyon sayısı Anyon sayısı

3 Ba(NO3)2 - 27 9 3 6

2 NH3 2 8 - - -

BaCl2

Ca3(PO4)2

MgSO4

CF4

N2

LiOH

SO2

5 I2

7 NaI

3 Na2S

4 H2O

K2CO3

Mg(ClO4)2

H2O2

BeCl2

5 O3

(NH4)2S

(NH4)3PO4
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 3. Aşağıda verilen kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimin türünü yazınız.     

Kimyasal Tanecikleri Arasındaki Zayıf etkileşim Türü

H2O .................. H2O

Br2 .................. Br2

H2S .................. H2S

NH3 .................. H2O 

Ne .................. Ne 

HI .................. HI

F- .................. H2O

CH3OH .................. H2O

NO .................. H2O   

HF .................. HF

Ca2+ .................. H2O

NH3 .................. CH4

 4. Aşağıdaki metinde verilen boşluklara,

(a) iyon (b) atom (c) elektron 

(d) kimyasal tür (e) katot (f) molekül

(g) anyon (h) kök (i) katyon

(j) iyonik bağ (k) elektrot (l) anot 

 yukarıdaki tabloda yer alan ifadelerden uygun olanları yerleştiriniz.
 
 Kimyasal maddelerin yapı taşları olan atom, …………, iyon ve radikal tipi birimlere topluca 
“…………………………………” denir. Bu kimyasal türlerden biri olan ………………….. diğer türlerin de yapı taşları 
veya kökenidir. ………………… kaybetmiş/kazanmış atom veya atom grupları …………………… adını alır.  Bunların 
(+) yüklü olanlarına ……………… (-) yüklü olanlarına ise ………………………… denir. Zıt yüklü iyonlar arasındaki 
çekim kuvvetleri ………………. adıyla bilinir. Bazen birden çok atomun ortak bir yük taşıdığı türlerle karşılaşırız. NH4

+ 
ve NO3

-  gibi çok atomlu iyonlara ………………….. denir.  

 5. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bileşik değildir? 
 A) MgI2  B) LiF   C) NH3  D) AlF3  E) KBr
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KiMyAsAL TüRLeR ARAsI eTKiLeşiMLeR3.ünite

 6. Aşağıdakilerden hangisinde kovalent bağ yoktur?
 A) Klor gazı  B) Amonyum klorür  C) Potasyum nitrat 
 D) Azot triflorür  E) Potasyum oksit  

 7. Sistematik adları, 
 I) Klor 
 II) Amonyum klorür
 III) Potasyum nitrat
 IV) Azot triflorür
 V) Potasyum oksit

 olan beş ayrı maddenin hangilerinde iyonik bağın varlığından söz edilemez?
 A) I ve IV  B) II ve III C) I ve III  D) II ve IV E) II ve V

 8. Aşağıdaki molekül çiftleri arasındaki bağlardan hangisinin en zayıf olması beklenir? (F, Cl, Br, I ve H için 
atom numaraları sırasıyla 9, 17, 35, 53 ve 1’dir.)

 A) F2 … F2  B)  Cl2 … Cl2  C) Br2 … Br2  D) I2 … I2  E) H2 … H2

 9. Aşağıdaki denklem denkleştirilince tepkimede yer alan maddelerin formüllerinin önüne konulan katsayılar 
hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 C2H6(g)   +   O2(g)                                              CO2(g)  +   H2O(g) 

 A) 1 – 3 – 2 – 3          B) 2 – 7 – 4  – 6          C) 1 – 3 – 1 – 3     D) 2 – 3 – 4 – 6     E) 1 – 5 – 2 – 3 

 10. Aşağıda verilen tepkime denklemlerini denkleştiriniz. 

 Al2S3(k)   +   H2O(s)                             Al(OH)3(k)   +   H2S(g)

 N2(g)   +   H2(g)                          NH3(g)

 Fe(k)   +   O2(g)                         Fe3O4(k)

 Mn(k)   +   H2O(s)                         Mn(OH)2(k)   +   H2(g)

 KOH(suda)   +   CuBr2(suda)                              KBr(suda)   +   Cu(OH)2(k) 
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NOTLARIM:



mAddenin
hâlleri

ü Maddenin Fiziksel Hâlleri
ü Gazlar
ü Sıvılar

ü Katılar

ne Öğreneceksiniz?

Bu Ünite neden Önemli?

ü Maddenin fiziksel hâllerini topluca 
gözden geçirmek, beş duyu ile algıla-
nan özellikleri atom/molekül düzeyin-
de etkileşimlerle ilişkilendirmede,

ü Gazlar, sıvılar ve katılar ile ilgili ka-
nun, teori ve modeller dünyamızı ve 
uygarlığın ayrılmaz parçaları olan tek-
nik aygıtları anlamada,

çok yararlıdır.
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Toricelli
açık hava basın-
cını ölçtü.

roberT boyle 
gaz karışımların-
dan saf gazları 
elde etti.

Jacques charles 
hacim-sıcaklık ilişki-
sini buldu ve balonla 
ilk seyahati yaptı.

1643 1662 1787

.ÜniteKİMYA 49.Sınıf

 Günlük hayatta birçok yerde suyu farklı hâllerde görmek 
mümkündür. Resimde suyun katı hâli olan buz, sıvı hâli olan su ve 
gaz hâli olan buhar bir aradadır. Suyun katı hali, kar, buz, dolu, çiğ 
gibi farklı görünümlerde olabilir.  

Bu ünitede; maddenin hâllerinden birisi olan gazları nitelemek 
için, kinetik teorinin temel varsayımlarını ele alacağız; gaz kanun-
larını irdelerken gazların basınç, sıcaklık, hacim, miktar gibi özellik-
leri arasındaki ilişkileri arayacağız. Ayrıca sıvıların ve katıların göz-
lenebilir özellikleri ile bu maddelerdeki yapısal türlerin istiflenme 
ve bağlanma şekillerini gözden geçireceğiz.
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avogadro
eşit hacimli gaz-
ların eşit sayıda 
moleküle sahip 
olduklarını ortaya 
koydu.

Sıvıların buhar 
basıncıyla ilgili

clausius-clapeyron 
bağıntısı geliştirildi.

bragg 
katıların kristal 
yapılarını ilk defa 
deneysel olarak 
belirledi.

1808 1834 1913
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Şekil 4.2. Su 0 °C’ un altında 
katı hâlde iken bu sıcaklıkta 
erir ve erirken sıcaklığı de-
ğişmez. 

Şekil 4.1. Maddenin dört temel hâli. 

Madde, üç temel hâlde bulunabilir:
a) Katı hâl  b) Sıvı hâl c) Gaz hâl

Bir madde, yeterince kararlı ise üç hâlde de bulunabilir ve hangi hâlde buluna-
cağı sıcaklık ve basınçla ilişkilidir. Madde, genel olarak, düşük sıcaklıklarda katı hâli, 
yüksek sıcaklıklarda gaz hâli tercih eder. Gaz hâldeki maddelerin molekülleri, çok 
yüksek sıcaklıklarda atom hâline dönüşür. Bu şartlarda atomlar da bazı elektron-
larından ayrılır ve iyonlar oluşur. Böylece moleküller, atomlar, iyonlar ve elektron-
lardan oluşan özel bir fiziksel hâl ortaya çıkar. Maddenin bu hâline plazma denir  
(Şekil 4.1). Plazmalar ancak çok yüksek sıcaklıklarda var olabilir. İçinde yaşadı-
ğımız doğada çok karşılaşılan bir durum olmadığı için plazmalar, bu ünitede ilgi 
alanımız dışında tutulmuştur.

Maddelerin farklı hâllerde bulunabilmesi gündelik hayatımız için çok önem-
lidir. Tek hücrelilerden insanoğluna kadar bütün canlılar oldukça karmaşık mad-
deler içerir. Bu maddeler içerisinde belki de en basiti, 2 hidrojen ve 1 oksijen 
atomundan oluştuğu bilinen sudur. 

Su, hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Farklı coğrafyalardaki sular sürekli 
hareket hâlindedir. Bu hareket esnasında suyun fiziksel hâli değişir ve bir dön-
gü gözlenir. Bu döngü sırasında su, bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır; 
kirlenir; topraktan süzülürken, durgun ortamlarda dinlenirken ve buharlaşırken 
yeniden temizlenir. 

Suyun doğadaki döngü sürecini anlamak için, örneğin, buzdolabından bir 
buz parçası alalım ve bir yüzey üzerine koyalım. Başlangıçta buz katı hâldedir 
ve kendi şeklini korur. Buz, kabın içinde bir odaya bırakılırsa buzun sıcaklığı za-
manla yükselir. Buzun sıcaklığı erime sıcaklığına geldiğinde sıvı hâle geçiş başlar 
(Şekil 4.2). Odada bir süre daha bırakıldığında sıvının bir kısmı buharlaşır ve bu-
hara dönüşür. Bu süreç, suyun bir fiziksel hâlden diğerine geçişine örnektir. Do-
ğadaki su döngüsünde benzer dönüşümleri anlamak için 1. etkinliği yapınız.

Plazma denince çok yüksek 
sıcaklıklar akla gelir. Plaz-
malarda moleküller, atom-
lar, iyonlar ve elektronlar 
birarada bulunur. Alev bir 
plazma örneğidir. Alevle-
rin sıcaklıkları 800 °C ile  
5000 °C arasında değişir. Alev 
sıcaklığı ne kadar yüksekse 
plazmadaki iyon ve elektron 
sayısı da o kadar yüksek olur. 
Güneşin tamamı plazmadan 
oluşur. 

Elektrik enerjisi ile soğuk 
plazma oluşturmak da 
mümkündür. Deşarj lam-
balarındaki (neon lambası) 
gaz, plazma hâlindedir.

Merak edenler İçin
BÖLÜM1. Maddenin fiziksel hâlleri

Katı Sıvı Gaz

Düşük Yüksek
Sıcaklık ya da ısı

Plazma
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Ne Öğreneceğiz?

Kirleticilerden etkilenen yeryüzü sularının sıvıdan buhar hâline ve buhardan 
sıvı hâle geçerek arındığını öğreneceğiz.

Araç Gereç: 

İspirto ocağı,  250 mL‘lik beher, 50 mL’lik beher, buz-tuz karışımı (100 g buz 
+ 100 g tuz), üçayak, amyant levha, mürekkep, damlalık, su, alüminyum folyo, 
paket lastiği, ispirto ocağı.

Adımlar-Yorumlar: 

1. Büyük behere 20 mL su doldurup içerisine 1-2 damla mürekkep dam-
latınız.
2. Boş olan küçük beheri büyük beherin içerisine şekildeki gibi yerleşti-
riniz.
3. Büyük beherin ağzını alüminyum folyo ile sıkıca kapatıp paket lasti-

ği ile kenarlardan bağlayınız. Alüminyum folyonun ortasının çukur olmasını 
sağlayınız.

4. Alüminyum folyo üzerine buz-tuz karışımından iki kaşık ekleyip beheri 
üçayak üzerine koyunuz ve ispirto ocağıyla alttan ısıtmaya başlayınız.

5. Isıtma esnasında alüminyum folyonun alt yüzeyinde neler olduğuna 
dikkat ediniz. Kaynamadan sonra ısıtmayı 5 dakika daha sürdürünüz. Alü-
minyum folyonun alt yüzeyinde olup bitenleri gözlemleyiniz. Gözlemleri-
nizi not ediniz.

Yorumlayalım:

1. Mürekkep ile renklendirilmiş su hacminin ısıtma esnasında giderek azalmasını nasıl yorumlarsınız?
2. Başlangıçta boş olan küçük beherde zamanla su toplanması olayını nasıl yorumlarsınız?
3. Bu deney ile doğadaki su döngüsünü karşılaştırınız. Kullandığınız düzenekte suyun farklı hâllerini hangi evreler-
de gözlemlediğinizi açıklayınız.
4. Sizce bu deneyde büyük beherdeki su, içindeki safsızlıklardan nasıl arınmaktadır?

Temizlenen su1. etkinlik

MAddeNİN fİzİKSeL hâLLeRİ

                
      Isı Güvenliği                              Açık Alev

Bu işaretlerin anlamları için 1. 
ünite sonuna (Sayfa 33-34) 

bakınız.

Güvenlik İçin dikkat!
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Maddelerin hâl değiştirmesi farklı sıcaklıklarda olur. Örneğin suyun buhar 
hâline geldiği sıcaklıkta suyu kirleten toz, toprak, tuz, mürekkep gibi maddeler 
uçucu değildir. Bu gerçekten yararlanarak suyu safsızlıklarından ayırmak müm-
kündür. Doğada sürekli kirlenen suyun arınıp yeniden kullanılabilir hâle gelme-
si de bu tip bir süreç ile gerçekleşmektedir. Yeryüzündeki sular güneş enerjisi 
etkisiyle buharlaşır; atmosferde soğuyan su buharı önce buluta dönüşür, daha 
sonra sıvı (yağmur) veya katı (kar ya da dolu) hâlde yeryüzüne döner (Şekil 4.3).

Doğadaki su, güneş enerjisi sayesinde, topraktan, ırmaklardan,  göllerden ve 
denizlerden buharlaşarak buhar hâlinde havaya karışır. Bu, sıvı hâlden gaz hâle 
geçiştir. Su buharı havada yağmur,  kar veya dolu gibi farklı yağış biçimleriyle 
yeniden yeryüzüne döner. Bu olaylar buhar (gaz) hâlinden sıvı veya katı hâle 
geçiş demektir. Yeryüzünde bir araya toplanan yağmur suları, kar ve buzların 
erimesinden gelen sular ve yer altı suları ile birleşerek dereleri, çayları, ırmakları, 
nehirleri, gölleri ve denizleri besler. Bu döngü, canlıların hayatı ve yeryüzünün 
şekillenmesi açısından çok önemlidir.

Su Döngüsünün Önemi

Şekil 4.3. Doğadaki su döngüsü sırasında, sıcaklık değişimine bağlı olarak 
katı, sıvı ve gaz hâller arasında çok sayıda geçişler olur. 

Güneş

Yağış

Deniz

Deniz
altı Yeraltı suyunun akışı Yeraltı suyu

Buharlaşma,
terleme

Yağış

Göl

IrmakBuz
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Şekil 4.4. Serengeti ekosistemi

Şekil 4.5. Çıldır Gölü (Kars) 
kış aylarında kalın bir buz 
katmanıyla kaplanır. Balıkçı-
lar bu buz katmanını kırarak 
suya ulaşır ve balık avlarlar.

Afrika’daki Serengeti ekosistemi, kurak ve yağışlı mevsimlerin art arda ya-
şandığı yerlerdendir (Şekil 4.4). Burada yaşayan hayvanlar kurak bölgelerden 
yağışların başlayacağı yerlere büyük göçler hâlinde ulaşma çabasındadır. Se-
rengeti hayvanları aslında su döngüsü ile uyum hâlinde göç ederler. Onlar için 
gerekli olan sıvı hâldeki sudur ve su nerede ise oraya yönelirler.

Suda yaşayan canlılar için kış aylarında suyun yüzeyden başlayarak donması 
çok önemlidir. Su donarken diğer maddelerin aksine suyun yoğunluğu azalır. Bu 
yüzden oluşan buz, suda yüzer ve durgun su yüzeyini kaplar. Göl yüzeyindeki 
buz, suyun daha fazla soğumasını engelleyen bir yalıtıcı görevi görürken, suyun 
altında yaşayan canlılar,  kendilerine uygun sıcaklıktaki bir sıvı ortamında hayat-
larını sürdürebilir. Balıkçılar bu dönüşüm sayesinde, çok soğuk kış günlerinde 
bile geçimlerini avlanarak sağlayabilirler (Şekil 4.5).

MAddeNİN fİzİKSeL hâLLeRİ
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Şekil 4.6. Oda şartlarında 
gaz olan maddeler soğutu-
larak ve basınç uygulanarak 
sıvılaştırılıp çok daha küçük 
hacimlerde tüplere (LPG) ve 
soğutmalı tankerlere (LNG) 
doldurulur.  

Hâl Dönüşümlerine Başka Örnekler

Hava Sıvılaştırılabilir mi?

Şekil 4.6’ da LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) ve LNG’nin (sıvılaştırılmış doğal 
gaz)  taşınmasında kullanılan sistemleri görmektesiniz. Bu gazların kullanıma 
sunulmadan önce nasıl taşındığını gözden geçirelim.

LPG, endüstride petrolün damıtılması ile elde edilen, propan ve bütandan 
oluşan bir gaz karışımıdır. Bileşimi ülkeden ülkeye değişebilen LPG’nin Türki-
ye’de bileşimi %30 propan ve %70 bütandır. Doğal gaz (NG) ise petrol yatak-
larının üstünde biriken ve büyük bir kısmı metan olan, az miktarda etan ve su 
buharı içeren bir gaz karışımıdır. Bu gazların evlerde, iş yerlerinde, otomobil-
lerde vb. yerlerde insanların kullanımına sunulabilmesi için uygun koşullarda 
taşınabilmesi gerekir.

Doğal gazın sıvı hâle geçmesi için, sıvı azot ile düşük sıcaklıklara kadar so-
ğutmak gerekir. Sıvı azot havadan elde edilir. Bu işlem için ağır makineler ge-
rektiğinden kara taşıtlarında böyle bir sistemi taşımak pratik değildir. Bundan 
dolayı doğal gaz, sıvı olarak kara taşıtlarına yüklenemez. Gemiler çok ağır yükler 
taşıyabilir ve gemilerle taşınan sıvılaştırılmış doğal gaza kısaca LNG (sıvılaştırıl-
mış doğal gaz) denir. LNG, gemilerle boşaltıldığı limanlardan gaz hâlinde boru 
hatlarına verilir ve konutlara gaz hâlde ulaşır. LPG ise, 3 - 4 atm basınç altında 
sıvılaştırılabilir; bu nedenle tüplere doldurularak kolaylıkla taşınabilir. 

Deodorantların metal ambalajlarına doldurulan itici gazlar, sıvısı ile denge 
hâlinde olan renksiz kokusuz gazlardır (propan, n-bütan, izobütan, karbon diok-
sit gibi). Bu gazlar, deodorantın ortama ince zerrecikler hâlinde püskürtülmesini 
sağlar.

Hava bir gaz karışımı olup kuru hava başlıca azot (N2), oksijen (O2)  ve argon 
(Ar) gazlarından oluşur. Bu gazların havadaki yüzde oranları ve her birinin kay-
nama sıcaklığı aşağıdaki tabloda (Tablo 4.1) verilmiştir. 

Doğal gaz (NG), yer altın-
dan çıkarıldığı hâli ile doğ-
rudan boru hatlarına veril-
mez. Önce bu gaza karışmış 
su buharı ayrılır. Bu yapıl-
mazsa, boru hattının geçti-
ği soğuk yerlerde su buharı 
yoğuşur; boruda birikir; 
paslanmaya ve tıkanmaya 
neden olur.

Biliyor musunuz?

Oksijen

Azot

Argon

Diğer Gazlar (CO2 , Ne vb.)

-196 °C
-183 °C
-186 °C

%21
%78

%0,9
%0,1

Gaz Kaynama Sıcaklığı Havadaki Oranı
(Hacimce Yüzde)

Tablo 4.1. 
Kuru havayı oluşturan gazların kaynama sıcaklıkları ve hacimce yüzde oranları 
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Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

Havanın temel bileşenleri olan azot, oksijen ve argon; hayat, çevre ve en-
düstri açısından çok önemlidir. Örneğin sıvı azot; ilaç, gıda gibi soğukta korun-
ması gereken ürünlerin muhafazasında soğutucu olarak gereklidir. Oksijen çelik 
endüstrisinde; demirdeki karbon, kükürt, fosfor gibi kalite azaltıcı safsızlıkları 
yakıp gaz hâline getirmek için kullanılır. Ayrıca solunum güçlüğü çeken hasta-
lar da oksijence zenginleştirilmiş bir gaz karışımı kullanırlar. Saf argon ise, “inert 
atmosfer” oluşturmada kullanılır. Havadan çok kolay etkilenen maddeler argon 
içerisinde saklanır.

Azot, oksijen ve argon elde etmek için önce kuru hava, yüksek basınç altın-
da soğutulup sıvılaştırılır. Sonra sıvılaştırılmış havadaki üç temel gazın kontrollü 
olarak ısıtılıp buharlaşması sağlanır. Bu işlemde önce en düşük sıcaklıkta kayna-
yan azot, sonra argon ve en son oksijen elde edilir (Tablo 4.1). 

Maddenin farklı hâlleri arasındaki dönüşümler çeşitli şekillerde canlı haya-
tını ve endüstriyi etkiler. Örneğin, buzdolaplarında soğutma amacıyla kullanı-
lan tetrafloretan gibi maddeler aygıt içinde kapalı devre dolaşım hâlindedir.  Bu 
madde, dolap dışında borularda sıvı hâlde iken, dolap içinde gaz hâle geçmek-
te, buharlaşma için gerekli ısıyı buzdolabının içinden almakta, sıvılaşırken verdi-
ği ısı da oda içine yayılmaktadır. Derin dondurucularda ve klimalarda da benzer 
sistemler vardır.

1. Mutfaklarda kullanılan LPG gazının farklı fiziksel hâllerde bulunabilmesi, 
bu gazın pazarlanması ve kullanımı açısından bir kolaylık sağlar mı? Açıkla-
yınız.

2. Demirin farklı fiziksel hâllerde bulunabilmesi, bu metalden yapılmış ge-
reçlere şekil verme bakımından bir işe yarar mı? Nasıl?

3. Suyun doğadaki döngüsünde farklı fiziksel hâllerde bulunabilmesinin in-
sanlığın içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması açısından ne önemi 
vardır? Açıklayınız.

4. Kutuplardaki ve yüksek tepelerdeki kalıcı buzulların küresel ısınma nede-
niyle erime eğilimine girdiği bunun canlı hayat için bir tehlike olduğu;çünkü 
bütün buzullar eriyince deniz seviyesinin yaklaşık 80 metre yükseleceği ifa-
de edilmektedir. Buzullar eriyince deniz seviyesi neden yükselir? Katıların ve 
sıvıların özelliklerini kullanarak açıklayınız.

MAddeNİN fİzİKSeL hâLLeRİ



154
Kimya 9. Sınıf

MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Şekil 4.7. Kapadokya’da 
gezi amaçlı kullanılan ba-
lonlar içlerindeki havanın 
ısıtılmasıyla yükselir.

Şekil 4.8. Gaz molekülleri-
nin balon içerisindeki ha-
reketi

Kapadokya’yı havadan görmek için sepetli balonlar yaygın olarak kullanıl-
maktadır (Şekil 4.7). Bu balonların onlarca insanı nasıl taşıdığını merak ettiniz 
mi? Bu bölümde gazların basınç, hacim, sıcaklık ve miktar özellikleri arasındaki 
ilişkileri araştıracağız. Bu ilişkiler balonun nasıl yükseldiğini anlamamıza yardım-
cı olacaktır.

Gazlar, dört özelliği ile nitelenir: Basınç (P), hacim (V), sıcaklık (T) ve mik-
tar (n). Bu dört özelliğin anlamını ve birimlerini irdeledikten sonra aralarındaki 
ilişkileri gözden geçireceğiz. Gaz kanunları dediğimiz matematik bağıntılar bu 
dört özellik arasındaki ilişkileri gösterir. Bu özelliklerden herhangi ikisi sabit iken 
diğer iki özellik arasındaki bağımlılıklar en basit ilişkilerdir ve bu ilişkiler gözle-
me dayalı gaz kanunlarının temelidir. Şimdi bu özellikleri ve hangi birimlerle 
ifade edildiklerini irdeleyelim.

Gazlar bulundukları kabı doldurur çünkü gaz molekülleri sürekli hareket hâ-
lindedir (Şekil 4.8). Gaz moleküllerinin hareket hızı, sıcaklıkla ve molekül boyu-
tu ile değişir. Bu ortalama hız, oda şartlarında saniyede yaklaşık 1500 metreyi 
aşabilir. Böylesine hızlı hareket eden moleküller çok kısa zamanda kabın içine 
yayılır; yani kabı doldurur. Birbirleri ve kabın çeperleri ile sürekli esnek çarpışma-
lar yaparlar. Bu çarpışmalar nedeniyle kabın iç yüzeyine bir kuvvet uygularlar. Bu 
çarpışmaların tümüne birden “gaz basıncı” denir. Bir balonun şişkin kalmasını 
sağlayan bu kuvvetlerdir yani gaz basıncıdır. 

Basınç

 İlginç Noktalar
 Gaz molekülleri, çok yüksek hızlarına rağmen sürekli esnek çarpış-
ma yapıp yön değiştirdikleri için bulundukları noktadan çok uzaklara gide-
meyebilir. 
 Moleküllerin esnek çarpışması denince, çarpışırken tepkime ver-
medikleri ve toplam kinetik enerjilerin korunduğu anlaşılır.

BÖLÜM2. Gazlar
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Şekil 4.10 (a) Barometre

Şekil 4.9. Açık hava basıncı, 
cam boruda yükselen cıva 
sütununun tabanına yaptı-
ğı basınca eşittir.

Şekil 4.10 (b) Laboratuvar 
tipi bir U- manometresi.

Uluslararası birim sisteminde kuvvetin birimi Newton (N), alanın birimi met-
rekare (m2) dir. Basıncın birimi ise Newton / metrekare (N/m2) dir. Bu birim, Pascal 
(Pa) adını alır. Bilimsel çalışmaların çoğunda basınç birimi olarak Pascal kullanılır. 
Ancak, biz gündelik hayatta daha yaygın kullanılan atmosfer (atm), milimetre 
cıva (mmHg) ve bar birimlerini kullanacağız. Şimdi bu birimleri öğrenelim: 

Basınç birimi olan atmosfer (atm), deniz kıyısında ölçülen açık hava basıncı 
olup, ilk defa İtalyan bilgin Torricelli (Toriçelli) tarafından ölçülmüştür. Torricelli, 
hava basıncını ölçmek için Şekil 4.10’dakine benzer bir düzenek kullanmıştır. 
Açık hava basıncı, bu düzenekteki ince cam boruda ölçülen cıva sütununun ta-
banına yaptığı basınca eşittir. Torricelli deniz kıyısında yaptığı deneyde, bu sü-
tunun yüksekliğini 760 mm olarak ölçtüğü için atmosfer (açık hava) basıncı 760 
mmHg veya 1 atm olarak kabul edilmiştir.

Cıva buharları zehirli olduğu için Torricelli deneyini yaparken özel 
ortamlar kullanmak gerekir. Günümüzde bu yöntemle açık hava basın-
cı ölçme işlemi sadece kalibrasyon amacıyla yapılır. Normal açık hava ba-
sıncı ölçümlerinde barometre denilen cihazlar kullanılır (Şekil 4.10 a).   
Kapalı kaplarda bulunan ve basıncı, açık hava basıncından çok daha düşük olan gaz-
ların basıncını ölçmede manometrelerden yararlanılır. Tipik bir laboratuvar U- mano-
metresi Şekil 4.10 b’de verilmiştir. Daha büyük basınçları ölçmede kullanılan meka-
nik barometreler bizim konumuzun dışındadır. 

Açık hava basıncı, meteoroloji raporlarında bar veya milibar (mbar) birimleriyle 
verilir. 1 bar basınç, 1 atm’lik basınca çok yakın olup aralarında aşağıdaki ilişki vardır:

Basınç, birim yüzeye etki eden kuvvettir. Bir gazın basıncı, moleküllerin ka-
bın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın yüzey alanına bölümüne eşittir (Şe-
kil 4.9).

Torricelli, açık hava basıncını ölçmek için su kullanmayı da denedi. Fakat 
ince cam boru (yarıçapı 5 mm) metrelerce uzun olsa bile su sütunu üzerin-
de boşluk gözlemleyemedi. Boruyu 2-3 metreden daha uzun almak güç-
lükler çıkarıyordu. Bu yüzden daha yoğun (d=13,6 g/cm3) olan cıva sıvısını 
kullanmaya karar verdi.
Torricelli’nin deneyinde, su kullanarak basınç ölçmek için 10,30 metre 
uzunluğunda bir boru kullanmak gerekir ve böyle bir boru kendi ağırlığıy-
la kırılabilir.

Basınç = Kuvvet
Alan

Merak edenler için

1 atm = 1,013 bar

760 mm
Açık
hava

basıncı

1 mmhg = 1 Torr

Unutmayınız

GAzLAR
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Başka bir deyişle, 1013 mbar’lık (1,013 bar’lık) basınç, 1 atm basınç demektir. 
Meteoroloji haritalarında 1013 mbar’dan daha büyük basınçlar “yüksek basınç”, 
bu değerden daha küçük basınçlar da “düşük basınç” olarak yorumlanmalıdır. 

Öğrendiğimiz basınç birimleri arasındaki dönüşümleri daha iyi anlamak için 
aşağıdaki tabloyu inceleyelim.

1 Atmosfer (atm)

1 Torr (mmHg)

1 Bar

1 Milibar (mbar)

1,000

1/760

0,987

9,87 x 10-4

760

1,000

750

0,752

1,013

1,33 x 10-3

1,000

0,001

1013

1,33

1000

1,000

Basınç Birimleri Atmosfer (atm) Torr (mmHg) Bar Milibar (mbar)

Aşağıda verilen gaz basıncı ile ilgili birim dönüşümlerini yukarıdaki tablodan
yararlanarak yapınız.

a)  380 mmHg = ? atm

 Çözüm:   atm = 0,5 atm

b) 0,5 atm = ?  bar

 Çözüm:  (0,5 x 1,013) bar ≈ 0,507 bar

c) 1,52 bar  = ?  Torr

 Çözüm:   (1,52 x 750) = 1140 Torr

Örnek 1

760
380
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Şekil 4.12. Sıcaklık ölçü-
lürken termometre haznesi 
sıcaklığı ölçülecek nesneye 
temas ettirilir.  

Şekil 4.11 (a) Gaz hacmi-
ni ölçmek için gazın içinde 
toplandığı kabın hacmi öl-
çülür. 
(b) Hacim ölçülürken sıvı 
seviyeleri eşitlenirse, gaz 
basıncı atmosfer basıncına 
eşit olur.

Hacim

Sıcaklık

Bir maddenin kapladığı yer (uzam) o maddenin hacmidir. Eğer madde bir 
gaz ise gazın hacmi, içinde bulunduğu kapalı kabın hacmine eşittir. Bu hacim 
genellikle litre (L) birimi ile belirtilir. Gaz hacmi “L” ile ifade edilmesi zor olacak 
kadar büyükse metreküp (m3) birimi tercih edilir. Küçük gaz hacimleri de mili-
litre (mL) olarak verilir. Bu birimler ve ondalık katları ile ilgili aşağıdaki ilişkileri 
hatırlayınız:

Bir maddenin sıcaklığı, o maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik 
enerjilerinin bir göstergesidir. Gazlar için bu tanımı anlamak, katılara ve sıvılara 
göre daha kolaydır. Gaz moleküllerinin sürekli hareket hâlinde olduğunu hatır-
layınız. Belli bir gaz için sıcaklık yükseldikçe molekül hareketlerinin ortalama hızı 
artar. Hız arttıkça da sıcaklık yükselir. Her maddenin sıcaklığı değişirken hacmi 
de değişir. Sıcaklık, hacim genleşmesinden yararlanılıp dolaylı yoldan ölçülür. 
Bu amaçla en yaygın kullanılan sıvılar cıva ve alkoldür. Termometredeki sıvının 
doldurulduğu hazne, sıcaklığı ölçülecek nesne ile temas ettirilir  (Şekil 4.12). 
Termometre haznesi ile nesne arasında ısı alışverişi ile haznedeki sıvının hacmi 
genleşir veya büzülür. Genleşme/büzülme miktarı, ölçeklendirilmiş kılcaldan sı-
caklık değeri olarak okunur.

Gazların hacmi basınç ve sıcaklık ile değiştiğinden, bir gazın hacmi derken 
bulunduğu kabın hacminin kast edildiğini unutmamak gerekir. Gazın hacmini 
bilmek için kabın hacmini bilmek yeterlidir. Örneğin Şekil 4.11 a’ da görülen 
düzenekteki CaCO3 ısıtıldığında CaO katı ve CO2 gazı elde edilir. Açığa çıkan gaz 
su üstünde toplanır. Bu gazın hacmi, basıncının dış atmosfer basıncına eşit hâle 
getirilmesiyle ölçülür (Şekil 4.11 b). 

Birim
1 m3

1 L (= dm3)
1 mL (= cm3)

m3

1
1,00 x 10-3

1,00 x 10-6

L (= dm3)
1000

1
1,00 x 10-3

mL (= cm3)
1,00 x 106

1000
1

(a)

(b)

GAzLAR
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Şekil 4.13. Farklı termo-
metre ölçeklerinde aralıklar 
ayarlanırken suyun donma 
ve kaynama sıcaklıklarından 
yararlanılır.  

Sıcaklığı ölçmek için Celcius (Selsiyus), Fahrenheit (Fahrenhayt) ve Kelvin 
(Kelvin) gibi farklı ölçekler kullanılır. Her üç ölçekte de sıcaklık birimi belirlenir-
ken suyun normal atmosfer basıncındaki (1 atm) donma ve kaynama sıcaklıkları 
esas alınır. Şekil 4.13’ te her üç ölçeğin gösterge ayarı görülmektedir. 

Bu üç ölçek içerisinde en yaygın olarak kullanılanı Celcius ölçeği olup bu öl-
çeğe göre sıcaklık değerleri “derece selsiyus” şeklinde okunur ve “°C” şeklinde 
yazılır. Fahrenheit (°F) ölçeği bazı ülkelerde halk arasında kullanılır.  Kelvin ölçeği 
ise daha çok bilimsel amaçlı kullanılan bir ölçektir ve bu ölçeğin kökeni hak-
kında ileride daha ayrıntılı bilgi edineceğiz. Celcius ve Fahrenheit sıcaklıkları “t” 
sembolüyle, Kelvin sıcaklıkları da “T” sembolüyle gösterilir.

Gazların basınç ve hacim gibi fiziksel özellikleri, sıcaklığa bağlı olarak değiş-
tiğinden bir gaz örneği tanımlanırken sıcaklık değerinin de belirtilmesi gerekir. 
Gazlar ile ilgili hesaplamalar yaparken sıcaklık birimi olarak Kelvin (K) kullanılır. 
Bu nedenle gazlarla ilgili ölçülen Celsius sıcaklığı Kelvin sıcaklığına dönüştürül-
melidir. 

Celcius ölçeğinde verilmiş sıcaklıkları Kelvin’e dönüştürmek için aşağıdaki bağıntı kullanılır:
T (K) =  t (°C) + 273

Bazı eski kayıtları anlamak için Fahrenheit ile Celcius arasında aşağıdaki bağıntı kullanılır:
t (°C) = [t (°F) – 32] / 1,8

Sıcaklık ölçekleri arasındaki dönüşümler aşağıdaki eşitlikler
yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Aşağıda verilen sıcaklık dönüşümlerini gerçekleştiriniz.

1) 127 °C = ? K
 Çözüm: T (K) =  t (°C) + 273  =  T (K)  = (127 + 273) = 400 K 

2) 233 K  = ? °C
 Çözüm: T (K) =  t (°C) + 273      233  = (t  + 273)     t = -40 °C

3) 100 °C  = ? °F
 Çözüm: t (°C) = [t (°F) – 32] / 1,8        100 = [t (°F) - 32] / 1,8      t = 212 °F

4) 32 °F  = ? °C
 Çözüm: t (°C) = [t (°F) – 32] / 1,8   =   [32 - 32] / 1,8 = 0 °C   

Örnek 2

Suyun
kaynama
sıcaklığı

Suyun
donma
sıcaklığı

100

Celcius (0C) Fahrenheit(0F) Kelvin (K)

0 32 273

212 373
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Miktar

Diğer birçok kimyasal hesaplamalarda olduğu gibi gazlarda da madde mik-
tarı belirtilirken mol kavramı kullanılır. 1 mol yaklaşık olarak, 1 gram hidrojende-
ki atom sayısıdır. 1 gram hidrojenin 6,02 x 1023 tane atom içerdiği belirlenmiştir. 
Bu sayıya Avogadro Sayısı denir ve “NA” ile gösterilir.  

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyagerler Birliği (IUPAC)’nin kabulüne 
göre 1 mol, 12,000 gram karbon-12 izotopunun sahip olduğu tanecik sayısıdır. 
Maddelerin 1 molünün kütlesine mol kütlesi denir. Her elementin 1 mol (NA 
tane) atomunun kütlesi, o elementin mol kütlesidir ve “MA” ile gösterilir. Gazlar 
konusunda önemli olan bazı elementlerin mol kütleleri aşağıda verilmiştir.

Gazların mol kütlelerini hesaplamak için yapılarındaki atomların mol kütle-
lerinin toplamı bulunur. 

Kütlesi bilinen bir gaz örneğinin mol sayısını bulmak için aşağıdaki bağıntı 
kullanılmalıdır: 

ı ı ( )
ü ( / )

ü ( )
Mol Say s mol

Molk tlesi g mol
K tle g

=   n
M
m

A
=

NA = 6,02 x 1023 

H 1,008 g/mol

4,003 g/mol

12,011 g/mol

14,007 g/mol

35,453 g/mol

15,999 g/mol

18,998 g/mol

30,974 g/mol

32,065 g/mol

79,904 g/mol

He

C

N

Cl

F

O

P

S

Br

1) Cl2 gazının mol kütlesini hesaplayınız.
 Çözüm: 1 mol Cl2 içinde 2 mol Cl atomu vardır. Cl atomunun
 mol kütlesi 35,453 g/mol’dür. O hâlde Cl2 için;   

   MA = 2 x 35,453 = 70,906 g/mol

2) CH3F gazının mol kütlesini hesaplayınız.
 Çözüm: 1mol CH3F içinde 1 mol C, 3 mol H ve 1 mol F atomu vardır. 
     CH3F için ;

      MA = (1 x 12,011) + (3 x 1,008) + (1 x 18,998) = 34,033 g/mol

   

Örnek 3

GAzLAR



160
Kimya 9. Sınıf

MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Şekil 4.14. Miktarı ve sı-
caklığı sabit bir gazın ba-
sınç-hacim ilişkisi: Kapalı 
kaptaki gazın (a) basıncı 
azaltılırsa hacmi artar (b). 
Aynı gazın basıncı artırılırsa 
hacmi azalır (c).

Örnek 4

8,8 g CO2 gazı için, 

(a) Mol sayısını bulunuz.
(b) Bu gaz örneğindeki molekül sayısını bulunuz. 
(C ve O için mol kütlelerini yaklaşık olarak, sırasıyla, 12 ve 16 g/mol alınız.)
 
Çözüm:
(a)   CO2 gazının mol kütlesi, 

  MA = 12 + (2 x 16) = 44 g/mol

  
( / )
, ( )

,
M
m

g mol
g

moln
44

8 8
0 20

A
= = =

(b)    1mol CO2 örneğinde          6,02 x 1023 tane molekül

        0,2 mol CO2 örneğinde           N       tane molekül 

        N = 0,2 x 6,02 x 1023 molekül = 1,204 x 1023 tane molekül

Gaz Kanunları2.1.

Daha önce gazların dört özelliği olan basınç, hacim, sıcaklık ve miktar kav-
ramları üzerinde durduk. Bu özellikler arasındaki ilişkiler deneysel olarak araştı-
rılmıştır. Bu bölümde, bilim insanları tarafından ortaya konulan bazı gaz kanun-
larını gözden geçireceğiz.

1662 yılında Robert Boyle, sıcaklığı ve miktarı belli bir gazı bir silindir içine 
hapsedip gaz basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi inceledi. Boyle’un deneylerini 
Şekil 4.14’ i kullanarak açıklayabiliriz. Kapalı kaptaki gaz (Şekil 4.14 a) piston 
üzerine uygulanan kuvvet sebebiyle belli bir basınç altındadır. Bu basıncı ve ga-
zın hacmini ölçmek mümkündür. Piston üzerindeki basınç azaltılınca gaz hacmi 
büyür (Şekil 4.14 b). Tersine piston üzerindeki basınç yükseltilirse hacim azalır  
(Şekil 4.14 c). 

Boyle’unkine benzer şekilde siz de 2. etkinliği yaparak basınç-hacim arasın-
daki ilişkiyi belirleyebilirsiniz.

Boyle Kanunu: Basınç-Hacim İlişkisi

(a) (b) (c)
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Ne Öğreneceğiz?

Gazların sıcaklık ve miktarları sabitken basınç ve hacimleri arasında nasıl bir 
ilişki olduğunu öğreneceğiz.

Araç Gereç: 

Şekilde görülen şırınga (50 mL) ve ahşap blok sistemi, beş adet 1 kg’lık metal 
bloklar.

Adımlar-Yorumlar: 
1. Şırınga piston kolunu ve şırınganın uç kısmını şekildeki gibi ahşap bloklara monte ediniz. (Sistem şekildeki hâ-

liyle hazırsa bu adıma gerek yoktur.)
2. 1 kg’lık yükü, dengeli bir şekilde bloğun üzerine yerleştiriniz. Şırıngadaki havanın hacmini okuyup kaydediniz. 1 

kg’lık yükün yaptığı P1 basıncını 1 birim kabul ediniz. Şırıngadaki havanın hacmini de V1 mL olarak kaydediniz.
3. İkinci 1 kg’lık yükü dengeli bir şekilde bloğun üstüne yerleştiriniz. 2 kg’lık yükün uyguladığı P2 basıncını 2 birim 

olarak kaydediniz. Şırıngadaki havanın hacmini de V2 mL olarak kaydediniz. 
4. Üçüncü, dördüncü… yükleri aynı şekilde yükleyip; P3, P4 … basınçlarını 3, 4… birim kabul edip V3, V4 … hacim-

lerini de mL olarak kaydediniz. 
5. Şırıngadaki hava (gaz) örneği için P1 × V1 ; P2 × V2 ; P3 × V3 ; P4 × V4… değerlerini hesaplayınız.

NOT: Şırınga ile yapacağınız deneyde elde edilen hacim değerleri, deneysel hatalardan dolayı gerçek değerler-
den az da olsa sapabilir. Hacimleri olabildiğince doğru okumaya gayret ediniz.

6. Kaydettiğiniz değerlerden yararlanarak basınca (P) karşı hacim (V) grafiğini (Grafik 1) ve basınca (P) karşı P × V 
grafiğini (Grafik 2) çiziniz. Nasıl bir grafik elde ettiğinizi yorumlayınız. Hacim ile basınç arasında nasıl bir ilişki buldunuz?

Boyle Kanunu2. etkinlik

Basınç (P, birim)

1

2

3

4

Hacim (V, mL) Basınç x Hacim (P x V)

GAzLAR
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H H
V P x V

P
Gra�k 1 Gra�k 2

P

Yorumlayalım:
Şırınganın pistonuna kuvvet uyguladıkça, başka bir ifade ile basınç arttıkça gaz hacmi azalmaktadır. Grafik 1'deki 

eğriden de basınç ile hacmin ters orantılı olduğu görülmektedir. P1 × V1, P2 × V2, P3 × V3 , P4 × V4 … değerlerinin eşit 
çıkması, gaz miktarı ve sıcaklık sabit iken P × V’nin sabit olduğunu gösterir. P × V değerlerinin az da olsa farklı çıkması 
deneysel hatalardan kaynaklanır. 

7. Bulduğunuz her bir P × V değerini birbiri ile karşılaştırıp bu çarpım ile ilgili bir genelleme yapmaya çalışınız.
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Boyle’un deneyleri, sıcaklığı ve miktarı belli bir gaz örneğinin basıncı ve hac-
mi arasında aşağıdaki bağıntıyı ortaya çıkarmıştır:

Bu bağıntı iki farklı deney için ayrı ayrı yazılıp taraf tarafa bölünebilir:
    
P1 x V1 = Sabit
P2 x V2 = Sabit

P1 x V1 / P2 x V2 = 1

 Bir meteoroloji balonu deniz seviyesinde 1 atm basınç altında ve 20 °C’ta 
 180 litre hacme sahiptir. Balon, aynı sıcaklıkta belli bir yüksekliğe çıkınca hacmi
 200 litre olduğuna göre, bu yükseklikte dış basıncın kaç atm olduğunu bulunuz.

 Çözüm:
 Anlaşıldığı gibi balonun bulunduğu sıcaklık ve içindeki gaz miktarı sabittir.
 Sadece basınç ve hacim değişimi olmuştur. Buna göre;

 P1 × V1 = P2 × V2                        1×180 = P2 × 200                   P2= 0,9 atm

   

Örnek 5

Charles Kanunu

Boyle’un hava ile çalışarak gazın hacminin basıncı ile ilişkisini araştırmasın-
dan yaklaşık yüz yıl sonra bile, herhangi bir gazın hacmi ile sıcaklığı arasındaki 
ilişki bilinmiyordu.  Bir gaz örneğinin basıncı ve miktarı sabitken hacim ve sıcak-
lık ilişkisi ilk kez 1782 yılında Jacques Charles tarafından araştırılmıştır. Charles’ın 
bir gazın hacmi üzerine sıcaklığın etkisi hakkındaki deneyindeki bulgularının 
neler olduğunu 3. etkinliği yaparak anlamaya çalışalım.

Gazların hacim-sıcaklık iliş-
kisi ilk kez 17. yy. sonunda 
Amonton tarafından araştı-
rılmış, fakat bugün bilinen 
hâliyle hacim-sıcaklık ilişkisi 
Charles tarafından gösteril-
miştir. Charles çalışmalarını 
yayınlamadığı için, ondan 
habersiz olan Fransız bilgini 
Gay-Lussac, aynı araştırmayı 
tekrarlayıp sonucu yayınla-
mıştır. Bu yüzden aynı de-
neysel kanun kimi kitaplarda 
“Gay-Lussac Kanunu”, kimile-
rinde de “Amonton Kanunu” 
olarak geçer. Ancak “Charles 
Kanunu” ifadesi daha genel 
bir kabul görmüştür.

Biliyor muydunuz?

Son bağıntıda sağ alta yazılan parantez içindeki n, madde miktarını; T ise 
sıcaklığı göstermektedir. Bu büyüklüklerin parantez dışında ve sağda alt indis 
şeklinde yazılmaları sabit tutulduklarını gösterir.

P × V = Sabit

(P1 × V1 = P2 × V2) n , T

GAzLAR
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Ne Öğreneceğiz?

Gazların basıncı ve miktarı sabitken hacimleri ve sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki olduğunu öğreneceğiz. 

Araç Gereç: 

Milimetrik kâğıt, cetvel

Charles kanunu3. etkinlik

H H

V (L)

050100150200250300 50

0,2

0,4

0,6
0,8
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1,4

1,6

1,8
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2,2

100 150 200 250 300 t °C

Hacim (V)

0,82 L

0,93 L

1,00 L

1,18 L

1,37 L

2,10 L

-50 °C

-20 °C

0 °C

50 °C

100 °C

300 °C

Sıcaklık (t)

Bir gazın basıncı ve miktarı sabitken farklı 
sıcaklıklarda (°C) ölçülen hacimleri 

Adımlar ve Yorumlar
1. Aşağıdaki tabloda miktarı ve basıncı sabit bir gazın farklı sıcaklıklarda ölçülen hacimleri görülmektedir. Bu veri-

leri kullanarak hacim (V) – sıcaklık (t) grafiğini çiziniz. 

2. Elde ettiğiniz grafiği sola doğru uzatarak yatay ekseni kestiği noktayı bulunuz. Bu noktaya karşılık gelen sıcaklık 
değerini okuyunuz.

3. Çizdiğiniz grafiği kullanarak “T (K) = t (°C) + 273” ilişkisini doğrulayınız.
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4. Tabloda verilen sıcaklıklar Kelvin cinsinden yazılarak elde edilen aşağıdaki tablodan, T1
 / T2 ve V1

 / V2 oranlarını 
bulunuz. Hacim-sıcaklık ilişkisini irdeleyiniz. Aynı işlemi T2 / T3 ve V2 / V3 vb. tekrarlayınız. Bulduğunuz oranlardan bir 
genelleme türetmeye çalışınız.

Yorumlayalım:

Çok düşük sıcaklıklarda deney yapmak zor (ve mutlak sıfır noktasında imkânsız) olduğu için, gazın bu sıcaklık böl-
gesindeki davranışı ancak tahmin yoluyla irdelenebilir. Tahmin yapmanın bir yolu, deneysel veriler kullanılarak çizilen 
grafiğin, deney yapılmayan sıcaklık bölgesine uzatılmasıdır. Bu işleme ekstrapolasyon denir. Bir gazın hacminin sıfır 
olduğu sıcaklığa ulaşılamaz fakat ekstrapolasyon yoluyla hacmin sıfır olduğu sıcaklık bulunabilir. Bu yolla belirlenen 
-273 °C (0 K) sıcaklığı değeri mutlak sıcaklık eşelinin sıfır noktası olarak alınır. 

Hacim (V)

V1 = 0,82 L

V2 = 0,93 L

V3 = 1,00 L

V4 = 1,18 L

V5 = 1,37 L

V6 = 2,10 L

T1 = 223 K

T2 = 253 K

T3 = 273 K

T4 = 323 K

T5 = 373K

T6 = 573 K

Sıcaklık (T)

Bir gazın basıncı ve miktarı sabitken farklı 
sıcaklıklarda ölçülen hacimleri

0 50

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

100 150 200 250 300 350 450 500 550 600

V (L)

T (K)

GAzLAR
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Şekil 4.15. ’da sürtünmesiz pistonlu bir kapta, sabit basınçta ve belirli mik-
tarda gaz bulunmaktadır. Gazın ilk hacmi V1, ilk sıcaklığı  T1 dir. Kaptaki gazın 
sıcaklığı T2 değerine yükselince hacim de V2 olur. Yani gazın sıcaklığı arttıkça 
hacmi de artmaktadır. Gazların hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi araştıran 
Charles, deneyleri sonucunda, basıncı ve miktarı belli bir gaz örneğinin hacmi 
ve sıcaklığı arasında aşağıdaki bağıntıyı ortaya çıkarmıştır:

Bu bağıntı iki farklı deney için ayrı ayrı yazılıp taraf tarafa bölünebilir:

V1 / T1 = Sabit
V2 / T2 = Sabit

(V1 / T1) = (V2 / T2) = 1

Son bağıntıda sağ alta yazılan parantez içindeki n, madde miktarını; P ise 
basıncı göstermektedir. Bu büyüklüklerin parantez dışında ve sağda alt indis 
şeklinde yazılmaları sabit tutulduklarını gösterir.

Şekil 4.15. Miktarı ve ba-
sıncı sabit bir gazın hacmi 
sıcaklığı ile doğru orantılıdır.

P = Sabit
T1
V1

P = Sabit
T2
V2

T2 > T1

V1 / T1 = Sabit

(V1 / V2 = T1 / T2) n , P

Sabit basınç altında 0,6 L’lik bir gazın sıcaklığı 27 °C’tan 127 °C‘a çıkarılırsa
son hacim ne olur?

Çözüm:
Gaz kanunları ile ilgili hesaplamalarda sıcaklıklar her zaman Kelvin
cinsinden alınır.  

T1 (K) = t1 (°C) + 273             T2 (K) = t2 (°C) + 273
T1 = 27 + 273 = 300 K   T2 = 227 + 273 = 500 K

Charles kanununa göre sıcaklık artarsa hacminde artmasını bekliyoruz.

olduğunu buluruz.

Örnek 6

V2

=
V1

T2

T1

V2

V2 = 1 L=0,6 300
500
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Şekil 4.16. Gay-Lussac’ın 
elde ettiği basınç-sıcaklık 
grafikleri.

Gay-Lussac Kanunu             

Charles’ın gazlarla yaptığı çalışmalar daha sonraki yıllarda Gay-Lussac tara-
fından geliştirildi. Gay-Lussac kabın hacmi ve gazın miktarı sabitken sıcaklığa 
karşı basınç değişimini gözlemledi (1809). 

Gay-Lussac, Celcius ölçeğine göre elde ettiği sıcaklık değerlerini yatay ekse-
ne, ölçtüğü basınç değerlerini de dikey eksene işaretleyip grafik çizdiğinde bir 
doğru elde etmiştir (Şekil 4.16). Gaz miktarı ve/veya hacmi değiştirilince fark-
lı eğimde başka  bir doğru elde etmiş; her iki doğrunun da yatay ekseni aynı 
noktada kestiğini görmüştür. Bu noktaya karşı gelen sıcaklık değeri, Charles de-
neyinde olduğu gibi -273 °C olarak belirlenmiştir. Gay-Lussac bu deneylerinin 
sonuçlarını şu şekilde özetlemiştir: “Sabit hacimde belirli bir miktardaki gazın 
basıncı, mutlak sıcaklığı ile doğru orantılı olarak değişir.”  Gay-Lussac’ın deneyle-
ri, hacmi ve miktarı belli bir gaz örneğinin basıncı ve sıcaklığı arasında aşağıdaki 
bağıntıyı ortaya çıkarmıştır:

Bu bağıntı iki farklı deney için ayrı ayrı yazılıp taraf tarafa bölünebilir:

Son bağıntıda sağ alta yazılan parantez içindeki n, madde miktarını; V ise 
hacmi göstermektedir. Bu büyüklüklerin parantez dışında ve sağda alt indis şek-
linde yazılmaları sabit tutulduklarını gösterir.

Sonuç olarak, mutlak sıfır noktasında bir gazın hacmi sabitken basıncı sıfıra 
yaklaşmaktadır. Yani mutlak sıfır noktasını (-273 °C), Charles kanunundan yarar-
lanarak bulabileceğimiz gibi Gay-Lussac kanunundan yararlanarak da bulabili-
riz. 

P1 / T1 = Sabit
P2 / T2 = Sabit

(P1 / T1) =(P2 / T2) = 1

P1 / T1 = Sabit

P (atm)

-300

-273 OC

-200 -100 0 100
t (OC)

(P1 / P2 = T1 / T2) n , V

GAzLAR
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

 Sabit hacimli bir kapta 27 °C’ta belirli bir miktar gazın basıncı 0,25 atm’dir.
 Gazın sıcaklığı 327 °C’a çıkarıldığında basıncı kaç atmosfer olur?

 Çözüm:
 Celcius ölçeğinde verilen gazın sıcaklığı Kelvin ölçeğine dönüştürülmelidir.
 Sabit hacimde gazın basıncı mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. 

 T1 (K) = t1 (°C) + 273    T1 (K) = t1 (°C) + 273
 T1 = 27 + 273 = 300 K    T1 = 327 + 273 = 600 K
 
 T1 = 300 K
 T2 = 600 K
 P1= 0,25 atm 
 P2 = ?

P1        T1              0,25   300

P1      T2                P2   600
= = P2 = 0,5 atm

Örnek 7

Kinetik Teori 2.2.

Gaz kanunları, gazların dört özelliği (P, V, n, T) ile ilgili olarak gözlem-deney 
yoluyla keşfedilmiş genel gerçeklikleri ifade eder. Örneğin miktarı ve sıcaklığı 
sabit bir gazın, basıncı değiştikçe hacminin de değişmesi ve P × V değerinin hep 
sabit kalması deneyim ile keşfedilmiş bir gerçekliktir. Bu genel kurala uymayan 
hiçbir gözlem kaydedilmemiştir.  Bu sebeple P1 x V1 = P2 x V2 eşitliği, bir kanunun 
matematik ifadesidir. Bu kanunun ifade ettiği matematik ilişkinin sebebinin sor-
gulanmadığına dikkat ediniz.

Gazların bu genel kurala neden uyduğuna ilişkin bir sorgulama yapıp bu 
amaçla akılcı varsayımlar ile bir model oluşturmak ve bu model üzerinden gaz 
kanunlarını matematik kurallarına göre türetmek mümkündür. Bu yaklaşım tar-
zı teori genel adıyla bilinir. Gazların davranışlarını açıklamak için geliştirilen te-
ori, “kinetik teori” dir. Kinetik teorinin gaz kanunlarını türetmek için kullandığı 
model ise “ideal gaz” modelidir. 

Kinetik teori Maxwell, Boltzmann ve başka birçok bilim insanının çalışmaları 
sonunda ortaya konulmuştur. Bu teori aşağıdaki varsayımları esas alır:

1. Gazlar nokta gibi (çok küçük boyutlu) moleküllerden oluşmuştur. Mole-
küllerin kendi hacmi, moleküller arası boşluk yanında ihmâl edilebilir.

2. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri ihmâl edilebilecek 
kadar küçüktür.
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Şekil 4.17. Buzdolapların-
da devridaim yapan gerçek 
gaz, yüksek basınç altında 
(dolabın dışındaki radya-
tör) sıvılaşır, düşük basınç 
altında (dolap içindeki gen-
leşme bölgesinde) ise gaz 
hâlinde bulunur.

3. Gaz tanecikleri sürekli hareketlidir. Bu hareketleri sırasında birbirleriyle 
esnek çarpışmalar yaparlar. Bu çarpışmalarla sahip oldukları enerji birinden 
diğerine aktarılabilir. Fakat hangi gaz olursa olsun, sıcaklık sabit kaldığı süre-
ce moleküllerin ortalama kinetik enerjisi değişmez; sıcaklık değiştiğinde ise 
kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılı bir şekilde değişir. 

Gerçekte yukarıdaki şartları mutlak anlamda sağlayan bir gaz yoktur. Yani bu 
şartlara uyan gaz sadece bir varsayım olup, bu gaza “ideal gaz” denir. Gerçek 
gazlar, basınçları yükselip, sıcaklıkları düştükçe idealden uzaklaşırlar. Biz gerçek 
gazları ideale yakın kabul edilebildikleri şartlarda inceleyeceğiz. Yani ideallikten 
sapmalar konumuzun dışındadır.

İdeal gaz modeli kullanılarak gazlarla ilgili kanunların hepsi teorik yoldan 
da türetilebilir. Örneğin, Gay-Lussac kanunu (sıcaklık yükseldikçe basıncın art-
ması), kinetik teoriyle açıklanabilir. Kapalı bir kaptaki belirli miktardaki gazın 

sıcaklığı arttıkça moleküllerin ortalama kinetik enerjileri de artar. Dolayısı ile 

e mV
2
1

k
2=  bağıntısına göre moleküllerin hızında da artış olur. Hızlı hareket 

eden gaz molekülleri kabın iç yüzeyine daha hızlı çarpar ve böylece gazın basın-
cında artış meydana gelir. Yani düşük sıcaklıkta gaz basıncı düşük iken, yüksek 
sıcaklıkta basınç da yükselir.

Gerçek gazlar sıkıştırıldıkça ideallikten sapar; hatta sıvı hâle gelebilirler. Ha-
tırlayacağınız gibi mutfaklarda kullanılan LPG, oda şartlarında birer gaz olan 
propan ve bütandan oluşmuştur. Bu gazlar, 3-4 atm basınç altında bile ideallik-
ten sapar ve sıvılaşır. Çakmaklardaki yakıt da sıkıştırıldığı için ideallikten sapmış 
bir gaz örneğidir. Buzdolaplarında devridaim yapan maddelerin kolay sıvılaş-
ması da ideallikten sapmanın bir sonucudur (Şekil 4.17). 

Atmosfer bir gaz karışımı olup dünyamızı çevreleyen, yaklaşık 100 km kalın-
lığında bir katman oluşturur. Bileşiminde, daha önceden de belirtildiği gibi  %78 
N2, %21 O2, %0,9 Ar ve %0,1 diğer gazlar vardır. Atmosferin %0,1 ‘inden daha 
azını oluşturan ikinci derecede önemli gazlardan bazıları, canlılar için zararlı et-
kilere sahip olduklarından kirletici bileşen olarak kabul edilir. Kükürt oksitleri ve 
azot oksitleri bu zararlı gazların başlıcalarıdır (Şekil 4.18).

Genleşen
buhar

Buzluk
bölmesi

Yoğuşturucu
radyatör

Devridaim
pompası

Sıvı

• Gerçek gazlar yüksek sı-
caklıkta ve düşük basınçta 
idealliğe yaklaşır.
• Gerçek gazlar düşük sıcak-
lıkta ve yüksek basınçta ide-
allikten uzaklaşır.

Unutmayalım

Atmosfer ve Biz2.3.

Şekil 4.18. Hava kirliliği her 
geçen gün artmaktadır. Bu 
kirliliğin başlıca nedenleri 
sanayileşme ve hızlı kent-
leşmedir.  

GAzLAR
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

Şekil 4.19. CO2 ve CH4 gaz-
ları Dünya'nın yaydığı ısı ta-
şıyıcı ışınların (kırmızı oklar) 
uzaya yayılmasını önler ve 
böylece küresel ısınmaya 
yol açar.

Sanayileşmeden, ısınmadan ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan NO (azot 
monoksit), NO2 (azot dioksit), SO2 (kükürt dioksit) ve SO3 (kükürt trioksit), en 
önemli kirletici gazlardır. Bu gazlar insan sağlığını doğrudan olumsuz etkiler. 
İnsan sağlığını doğrudan etkilemese bile kloroflorokarbonlar (CFC), atmosferin 
üst katmanlarında ozon tabakasına zarar verdikleri için çok önem verilen kirle-
ticilerdir.  

Bahsedilen gazlara ek olarak kömürlerin, odunun ve ağır petrol ürünlerinin 
yanmasından oluşan zift zerreleri, tozlar, duman ve diğer maddeler de önemli 
atmosfer kirleticileridir. Endüstri kuruluşları, bacalarından çıkan bu tür madde-
leri havaya karışmadan tutan filtreleme sistemleri veya başka arıtım tesisleri ku-
rarlar.

Bir zehirli gaz sayılmasalar bile CO2 ve CH4 gazlarının da dolaylı kirleticilik 
özellikleri vardır. Bu gazlar, yer yüzeyinden salınan ısı taşıyıcı kızıl ötesi ışınların 
atmosfer dışına çıkmasını engeller; çünkü bu ışınları soğururlar. Bundan dolayı 
dünyamızın ortalama sıcaklığı yükselir. Küresel ısınma sürecinin temeli de bu-
dur. Sonuç olarak, atmosferde CO2 ve CH4 oranlarının yükselmesi uzun vadede 
tehlikelidir (Şekil 4.19).

Günlük hayatımızda ve endüstri faaliyetlerinde atmosferdeki kirleticilerin 
olabildiğince az oluşması için gayret gerekir. Bu dünyanın sadece bizim için de-
ğil gelecek kuşaklar için de temiz kalması gerektiği unutulmamalıdır. Bu konuya 
10. sınıfta daha ayrıntılı değinilecektir.

1. Dalgıçların nefes vermesi ile oluşan hava kabarcıklarının çapı deniz dibin-

den yüzeye yaklaştıkça büyür. Sebebini açıklayınız.

2. Sprey kutuları üzerinde “Serin yerde muhafaza ediniz.” uyarısı yer alır. Bu 

uyarının yazılma gerekçesini açıklayınız.

3. Bir otomobilin lastiği, hava sıcaklığının -20 °C olduğu bir kış gününde 30 

bar olarak ayarlanmıştır. Lastik basıncının 32 bar’ı geçmesi istenmiyorsa, bir 

yaz günü gölgede 37 °C olarak ölçülen sıcaklıkta bu lastiğin hava basıncını 

yeniden ayarlamak gerekir mi? Hesaplayıp yorumlayınız.

4. Doğal gaz (NG) sıvılaştırılınca, yoğunluğu yaklaşık 300 g/L; oda şartlarında 

gaz hâlindeki yoğunluğu ise 0,660 g/L’dir. Gemiyle taşınan soğutulup sıvı-

laştırılmış doğal gazın (LNG) 1 m3 ü oda şartlarında gaz hâle dönüşünce ne 

kadar hacim kaplar?

5. Kinetik teoriyi ve ideal gaz kanunlarını kullanarak teori ile kanun arasında-

ki ilişkiyi açıklayınız. 
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BÖLÜM3. Sıvılar

Gazların aksine sıvı maddelerin molekülleri arasındaki etkileşimler ihmâl edi-
lemeyecek ölçüde yüksektir. Şekil 4.20’de kumaş yüzeyindeki su damlalarının 
yayılmak yerine küresel biçimlerini korumaları, su molekülleri arasındaki çekim 
kuvvetleriyle yakından ilgilidir. Bu bölümde, sıvıların görünür (makro) özellikle-
rinin molekülleri arasındaki çekim kuvvetleriyle ilişkisini açıklamaya çalışacağız.

Bu ilişkiyi anlayabilirsek, suda ıslanmayan malzeme üretimi için gerekli te-
mel bilgilerden birini kavramış oluruz. Örneğin, banyolardaki yüzeyi ıslanmaz 
fayansların üretiminde de su ile etkileşimi çok zayıf malzemeler fayans yüzeyine 
kaplanarak ıslanmazlık sağlanır. 

Kısaca, bu bölümde öğreneceğimiz sıvı özellikleri, teknolojiye yansır ve gün-
delik hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. Bilimin hayatımızı nasıl etkile-
diğini ve gündelik ihtiyaçlarımızın bilimi nasıl yönlendirdiğini anlamak için bu 
konu güzel bir örnektir. 

Sıvıları oluşturan molekülleri gösterim kolaylığı için küre şeklinde göstere-
biliriz (Şekil 4.21). Bu moleküller öteleme hareketi yapacak kadar serbest fakat 
bağımsız kalamayacak kadar da birbirine bağlıdır. Yüzeydeki sıvı molekülleri, 
hareket enerjilerini kullanarak bağımsız hâle geçebilirlerse, o zaman sıvı buhar-
laşıyor demektir. 

Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin gazlara göre daha büyük ol-
ması, sıvı maddelere iki önemli özellik kazandırır. Bu özelliklerden birisi yüzey 
gerilimi diğeri viskozitedir. 

Şekil 4.20. Kumaş yüze-
yinin su tarafından ıslatıl-
maması, su moleküllerinin 
kendi aralarındaki çekim 
kuvvetlerinin yüzeye tutun-
ma kuvvetlerinden büyük 
olduğunu gösterir.

Şekil 4.21. Sıvıları oluştu-
ran moleküllerin temsilî-
gösterimi

SIVILAR
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Şekil 4.22. Sıvının yüzeyin-
deki ve içindeki molekülle-
re etki eden kuvvetler.

Şekil 4.23. Sıvı kütlelerinin 
küre şeklini almasının sebe-
bi yüzey gerilimidir.

Şekil 4.24. Kılcal bir boru içindeki su sütunundaki moleküller arasında ko-
hezyon ve adezyon kuvvetleri. –OH gruplarının dar borunun yüzeyindeki 
moleküllere ait olduğuna dikkat ediniz. a, b, g ve h dörtgenlerinin içindeki 
kuvvetler adezyon; c, d, e ve f dörtgenlerinin içindeki kuvvetler ise kohezyon 
kuvvetleridir.

Sıvıyı oluşturan moleküller arasında çekim kuvvetleri vardır. Fakat sıvıyı 
oluşturan her moleküle eşit kuvvet etki etmez. Şekil 4.22‘te görüldüğü gibi, 
sıvının iç kısımlarındaki her molekül kendisini saran diğer moleküller tarafından 
her yöne eşit bir kuvvetle çekilir.  Ancak yüzeyde bulunan bir molekül, yanla-
ra doğru eşit kuvvetle çekilirken, aşağı çeken kuvveti karşılayan zıt yönde bir 
kuvvet yoktur. Bu sebepten dolayı sıvı yüzeyindeki moleküller dengelenmemiş 
net bir kuvvetle içe doğru çekilir. Sonuçta her sıvı, yüzeyindeki molekül sayısını 
olabildiğince az tutmak ister. Sıvı yüzeyini büyütmek için enerji harcamak ge-
rekir. Başka bir deyişle sıvı yüzeyi, tek molekül kalınlığında bir zar ile kaplanmış 
gibi davranır. Bu yüzden her sıvının yüzeyi gergin bir bez gibidir, yani sıvıların 
bir yüzey gerilimi vardır. Böceklerin su yüzeyinde yürüyebilmeleri, suyun yüzey 
gerilimi sayesinde mümkün olur. 

Sıvıların yüzeylerini minimum yapma eğilimi, bağımsız su kütlelerinin damla 
şeklini almasına sebep olur (Şekil 4.23). Sıvı molekülleri arasındaki kuvvetlere 
kohezyon kuvvetleri de denir. Bir sıvının temasta olduğu yüzey ile o sıvı mo-
lekülleri arasındaki kuvvete ise adezyon kuvvetleri denir. Adezyon ve kohez-
yon kuvvetleri her zaman birbirine zıt olarak çalışır ve bu kuvvetler arasındaki 
denge, sıvının temas hâlinde olduğu yüzeyi ıslatıp ıslatmayacağını belirler. Şekil 
4.24’te, bir dar boru içindeki su moleküllerine etkiyen kohezyon ve adezyon 
kuvvetleri görülmektedir. 

Yüzey Gerilimi3.1.

Yüzey gerilimi, ölçülebilir 
bir büyüklük olup, “sıvı yü-
zeyini 1 birim büyütmek için 
verilmesi gereken enerji” ola-
rak tanımlanır. Bu büyüklük 
γ ile gösterilir. Birimi enerji/
yüzey veya kuvvet/uzunluk 
boyutundadır.

Tanımlayalım
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Şekil 4.25. Cıva fayans yü-
zeyinde damlalar oluşturur.

Şekil 4.26. Bitkilerde suyun 
köklerden yapraklara yük-
selmesine kılcal borulardaki 
adezyon ve kohezyon kuv-
vetleri katkıda bulunur.

Şekil 4.28. Cam kılcallarda suyun ve cıvanın davranışı. 
(a) su kılcalda yükselir ve menisk içbükeydir. (b) cıva kıl-
calda alçalır ve menisk dışbükeydir.

Şekil 4.27. Adezyon kuv-
vetleri, kohezyon kuvvetle-
rini yenebiliyorsa, kılcaldaki 
sıvı yükselir ve menisk içbü-
key olur.

Su Kılcal Borularda Nasıl Yükselir? 

Her sıvı, bir yüzey ile temas ettiğinde adezyon ve kohezyon kuvvetleri bir-
biriyle yarışır. Bu yarışta kohezyon kuvvetleri galip gelirse sıvı, damla oluştur-
ma eğilimi gösterir ve yüzeyi ıslatmaz. Örneğin cıvada kohezyon kuvvetleri çok 
güçlü olduğu için cıva, fayans yüzeylerde damla oluşturur (Şekil 4.25). Tersine, 
adezyon kuvvetleri galip gelirse sıvı, yüzeyi ıslatır. Örneğin su-fayans yüzey ve 
su-cam yüzey arasında adezyon kuvvetleri çok güçlü olduğundan su, fayans ve 
cam yüzeyi ıslatır.

Yüzey geriliminin gündelik hayata bir başka yansıması da kılcallık olayıdır. 
Kılcal boru denince, iç çapı bir milimetre veya daha küçük olan bir boru akla ge-
lir. Bu boru cam veya metal olabilir. Bitki gövdelerinde dikine uzanan kılcal bo-
rular bulunmaktadır. Bitkilerde suyun topraktan yapraklara ulaşmasında bu bo-
rular içindeki suya etkiyen adezyon kuvvetlerinin önemli katkısı vardır (Şekil 4.26). 

Bu soruya cevap aramak için Şekil 4.27'den faydalanabiliriz. Sıvı molekülleri 
arasındaki kohezyon kuvveti, kılcal iç yüzeyi ile moleküller arasındaki adezyon 
kuvveti ile yarışır. Adezyon kuvveti galip gelirse, sıvı boruda yükselir ve sıvı üst 
yüzeyi (menisk) içbükey eğrilik gösterir (Şekil 4.28 a). Tersine, kohezyon kuv-
vetleri galip gelirse, kılcal içindeki sıvı üst yüzeyi, kılcalın batırıldığı ortamdaki 
sıvı yüzeyine göre alçalır ve menisk, dışbükey eğrilik gösterir (Şekil 4.28 b).

Kılcallık olayı ile ilgili bilgilerinizi bir etkinlikle pekiştirebilirsiniz (4. etkinlik).

Kılcallık
Olayı

(a) (b)

SIVILAR
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Ne Öğreneceğiz?

Suyun, temas ettiği yüzeyi ıslatma veya damla oluşturma özelliğini adezyon 
ve kohezyon kuvvetler ile ilişkilendireceğiz.

Araç Gereç: 

Plastik (şeffaf plastik pipet) ve cam kılcal boru (0,5 mm yarıçaplı, 15-20 cm 
uzunlukta), teflon kaplı düz yüzey, düz ahşap yüzey (verniksiz ve yeni kesilmiş), 
su, büyüteç, damlalık, beher (50 mL).

Adımlar-Yorumlar: 

1. Ahşap ve teflon yüzeylere damlalık ile üçer damla su damlatınız. Su damlalarının her iki yüzeyde davranışını 
“Yüzeyi ıslattı.” veya “Yüzeyde damla oluşturdu.” şeklinde not ediniz.

2. Cam kılcal boruyu beherdeki suya daldırınız. Beherdeki ve kılcaldaki sıvı seviyeleri arasındaki farklılığı “Su sevi-
yesi yükseldi.” veya “Su seviyesi alçaldı” şeklinde not ediniz.

3. Büyüteç ile kılcal borudaki suyun meniskini inceleyiniz. Menisk görünümünü “içbükey” veya “dışbükey” ifade-
siyle niteleyiniz.

4. 2. ve 3. adımlardaki işlemleri plastik kılcal boru ile tekrarlayınız.

Yorumlayalım:
   
• Ahşap yüzey ile su arasındaki adezyon kuvvetleri, su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetlerinden daha bü-

yüktür. Bu yüzden su, ahşap yüzeyini ıslatır. Tersine, teflon yüzey ile su arasındaki adezyon kuvvetleri, kohezyon kuv-
vetlerine yenilir. Bu yüzden su, teflon yüzeyini ıslatmaz; damlalar oluşturur.

• Adezyon-kohezyon kuvvetleri yarışmasında, adezyon kuvvetleri galip geldiği için cam kılcaldaki su yükselir ve 
su meniski içbükeydir. Tersine, kohezyon kuvvetlerinin galip geldiği plastik kılcal-su sisteminde kılcaldaki su alçalır ve 
meniski dışbükeydir.

Yüzey Gerilimi4. etkinlik

Güvenlik İçin dikkat!

    Cam                         

  

 

Bu işaretlerin anlamları için  
1. ünite sonuna (Sayfa 33-34)

bakınız.
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Yüzey gerilimini belirleyen faktörlerin başında maddenin cinsi gelmektedir. 
Örneğin suyun yüzey gerilimi etanolün yüzey geriliminden daha büyüktür. Her 
iki sıvıda moleküller arası kuvvetler hidrojen bağı olup, su molekülleri arasındaki 
kuvvetler daha güçlüdür. Yani su molekülleri arasındaki bağlar daha güçlüdür 
ve bundan dolayı da suyun yüzey gerilimi etanole göre daha büyüktür. Tablo 
4.2’yi kullanarak çeşitli sıvıların yüzey gerilimlerini karşılaştırınız.

Tablo 4.3 ’ten de anlaşılacağı gibi, bir maddenin yüzey gerilimi, sıcaklık ile 
değişmektedir. Genel olarak sıcaklık yükseldikçe yüzey gerilimi azalır. Çünkü sı-
caklık yükseldikçe moleküller hızlanır; aradaki çekim kuvvetlerinin etkisi azalır.

Öte yandan sıvıya başka bir sıvı karıştırılınca (örneğin, etanol-su karışımları), 
karışımın yüzey gerilimi, her iki sıvının yüzey gerilim değerlerinin arasında bir 
değer alır (Tablo 4.4). 

Sıvıya karışan madde bir katı ise, yüzey gerilimindeki değişim maddenin tü-
rüne göre farklı olabilir. Örneğin, şeker suda çözününce yüzey gerilimi artar (bal 
örneğini düşününüz). Sabun gibi bazı maddeler ise, suya katılınca yüzey gerili-
mini azaltır. Deterjanlar da suda çözündüğünde aynı etkiyi yapar. Bu özellikleri 
sebebiyle deterjanlar ile sabunlar “yüzey aktif madde” genel adıyla bilinir.

Tablo 4.2. Farklı sıvıların 20 °C’taki
yüzey gerilimleri

Tablo 4.3. Suyun farklı sıcaklıklardaki
yüzey gerilimleri

Sıvı

Asetik asit

Metanol

Ethanol

Su

Aseton 

Gliserin

28

23

22

76

24

63

Yüzey Gerilimi
(γ, dyn/cm)

Sıcaklık
(°C)

0

25

50

100

76

72

68

59

Yüzey Gerilimi
(γ, dyn/cm)

Sıvı

Tablo 4.4. 20 °C’ta etanol-su
karışımlarının yüzey gerilimleri

Etanol

Su

Etanol (40%) + Su

Etanol (10%) + Su

22

73

31

48  

Yüzey Gerilimi
(γ, dyn/cm)

Saf su, plastik yüzeyi ıslat-
madığı hâlde sabunlu su 
ıslatır. Bunun nedeni sizce 
nedir? 

düşünelim
Yorumlayalım

SIVILAR
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Şekil 4.29. Bir sıvının vis-
kozitesi büyüdükçe akıcı-
lığı azalır. Balın viskozitesi 
yüksek olduğu için akıcılığı 
azdır.

Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsü “viskozite”dir. Viskozitesi 
büyük olan sıvılar akmaya karşı dirençlidir. Viskozitesi küçük olan sıvılar ise hızlı 
akar (Şekil 4.29). 

Sıvıların viskoziteleri, moleküller arası bağların sağlamlığı arttıkça artar. Ör-
neğin, metanol, su, etilen glikol ve gliserin benzer yapılı maddelerdir ve mo-
leküller arası kuvvetler gliserinde en büyüktür. Genel olarak molekülün zinciri 
uzadıkça maddenin viskozitesi artar. 

Farklı maddelerin oda şartlarındaki viskozite değerleri Tablo 4.5 ’te verilmiş-
tir. Örneğin, suyun viskozitesi, gliserinin viskozitesinden daha küçüktür. Her iki 
maddenin de molekülleri arasında hidrojen bağı olmakla birlikte bu bağlar gli-
serinde daha çok ve daha sağlamdır.

Viskozite, sıcaklık yükseldikçe genelde azalır. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Sı-
caklığı artan bir sıvının molekülleri arasındaki çekim kuvveti giderek önemini 
kaybeder. Bu nedenle yüksek sıcaklıktaki sıvıların viskoziteleri küçüktür. Ör-
neğin, yollarda asfalt çalışmaları genellikle yazın yapılır. Çünkü sıcakta asfaltın 
viskozitesi azdır ve yol yüzeyine yayılması kolaylaşır. Buzdolabında bekletilen 
balın ekmeğe sürülüp yayılması zor iken, oda şartlarında muhafaza edilen balın 
sürülmesi daha kolay olur.

Metanol

H

C

H

OHH O
H

Su

H
OH

Etilen glikol

HO
OH

OH

Gliserin

HO

Halk dilinde viskozite keli-
mesi yerine kıvam, viskoz 
yerine de kıvamlı kelimeleri 
kullanılır.

Biliyor muydunuz?

Viskozite3.2.

Sıvı

Su

Metanol

Etilen glikol

Gliserin

Etanol

Bal

0,894

0,544

16,1

1200

1,074

2000-10000

Zeytinyağı 81

Viskozite* Sıvı

Kan

Ketçap

Erimiş cam

Cıva

Glikoz şurubu

Motor yağı

3-4

50000-100000

10000-1000000

1,526

1380

65-300

Katran 2,3 × 1011

Viskozite*

* Buradaki viskozite değerleri (mN / m2)×s cinsinden verilmiş olup bu birimin tanımı ve kullanımı 
dersimizin konusu dışındadır. Buradaki değerleri sadece karşılaştırma amacıyla verilmiştir.

Tablo 4.5. Farklı maddelerin oda şartlarındaki viskozite değerleri
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Ne Öğreneceğiz?

Suyun ve etilen glikolün (antifriz) akış hızlarını kullanarak viskozitelerini 
karşılaştıracağız.

Araç Gereç: 

1 adet 50 mL’lik büret,  2 adet 250-300 mL’lik beher, destek çubuk, üç ayak, 
bunzen kıskacı, bağlama parçası, kronometre, su ve etilen glikol.

Adımlar-Yorumlar

1. Büreti destek çubuğuna tutturunuz. 50 mL çizgisine kadar su ile doldurunuz.

2. Büretin musluğunu açıp, su behere akmaya başladığı anda kronometreyi çalıştırınız.

3. Su büretten tamamen tükendiği anda kronometreyi durdurunuz. Kronometrede okunan süreyi aşağıdaki tab-

loya not ediniz. 

4. “Ortalama akma hızı = Büretteki sıvı hacmi (50 mL)/geçen süre (s)” eşitliğini kullanarak suyun akış hızını bulunuz.

5. Su ile yaptığınız deneyi etilen glikol için tekrarlayıp sonuçları tabloya işleyiniz.  

6. Deneyde kullandığınız sıvıların hangisinin viskozitesi daha büyüktür? Neden? 

Yorumlayalım: 

Etilen glikol moleküllerinin yapısı suya göre daha uzun ve dallanmış olduğu için akmaya karşı direnci daha büyük-
tür. Su moleküllerinde dallanma az olduğu için viskozite göreceli olarak küçüktür. Öte yandan sıvıların akma hızı ile 
viskozitesi ters orantılıdır. 

Viskozite5. etkinlik

Sıvı

Su

Etilen glikol

Büretteki Sıvı Hacmi (mL) Geçen Süre (s) Ortalama Akma Hızı (mL/s)

SIVILAR

Güvenlik İçin dikkat!

    Cam

Bu işaretlerin anlamları için  
1. ünite sonuna (Sayfa 33-34)

bakınız.
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Buharlaşma, Yoğuşma ve Kaynama3.3.

Kapalı kapta bulunan bir sıvının moleküllerinden yüzeye yakın olanlar (Şe-
kil 4.30), yeterli kinetik enerjiye sahipse, çekim kuvvetlerini yenip buhar fazına 
geçebilirler (buharlaşma). Buhar fazındaki moleküller de birbirleriyle ve kap çe-
periyle çarpışıp yön değiştirir ve sonunda sıvı faza geri döner (yoğuşma). Baş-
langıçta birim zamanda buharlaşan molekül sayısı, yoğuşan molekül sayısından 
daha fazladır. Bu yüzden buhar yoğunluğu zamanla artar. Ancak buhar yoğun 
hâle geldikçe sıvı faza dönüşler de artar ve öyle bir an gelir ki 1 saniyede buhar-
laşan ve yoğuşan molekül sayıları birbirine eşit olur. Bu andan itibaren sıcaklık 
değişmedikçe net bir hâl değişimi olmaz. Sistemde sıvı-buhar dengesi kurul-
muştur ve dengedeki buharın basıncına denge buhar basıncı denir.

Bir sıvının denge buhar basıncı sıvının miktarından ve kabın şeklinden ba-
ğımsız olup sadece cinsine ve sıcaklığına bağlıdır. Farklı sıvıların 25 °C’taki buhar 
basınçları Tablo 4.6’da verilmiştir.

Öte yandan, sıvının sıcaklığı arttıkça denge buhar basıncı da artar.  
Tablo 4.7’de suyun farklı sıcaklıklardaki denge buhar basınçları görülmektedir. 

Sıvı

Asetik asit

Metanol

Etanol

Su

Aseton

Gliserin

Denge Buhar Basıncı (Torr)

Tablo 4.6. Farklı sıvıların 25 °C’taki denge buhar basınçları 

15,5

127,2

58,7

23,8

230,0

0,001 ‘den daha küçük

Sıcaklık   (oC)

0

10

20

30

40

50

4,58

9,20

17,52

31,83

55,32

92,51

60 149,37

Denge Buhar
Basıncı (mmHg)

70

80

90

100

110

120

233,70

355,10

525,76

760,00 (1,0 atm)

1074,00 (1,4 atm)

1489 (2,0 atm)

130 2026 (2,7 atm)

Sıcaklık   (oC) Denge Buhar
Basıncı (mmHg)

Tablo 4. 7. Suyun farklı sıcaklıklardaki denge buhar basınçları

Şekil 4.30. Kapalı kapta 
buharlaşma ve yoğuşma 
süreçleri sonunda denge 
oluşur ve bu anda buhar 
basıncı sabitleşir (Denge 
buhar basıncı).

Denge
buhar
basıncı
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Şekil 4.32. Buharlaşma yüzeyde olur. Kaynama ise sıvının her noktasında 
gerçekleşir.

Kaynama

Açık kapta ısıtılan sıvının molekülleri, belirli bir kinetik enerjiye sahip olduk-
larında sıvının yüzeyinden buharlaşarak ayrılırlar. Sıvının sıcaklığı yükseldikçe, 
buhar basıncı da artar. Buhar basıncı (Pbuhar), dış basıncı (Pdış) yenmeye başladığı 
anda kaynama olayı gerçekleşir. 

Bir sıvının kaynama şartı aşağıda verilmiştir:

Kaynama esnasında buharlaşma yalnızca sıvı yüzeyinde değil, sıvının her ye-
rinde gerçekleşir (Şekil 4.31 ve Şekil 4.32). Buhar kabarcıkları içindeki basınç, 
sıvının buhar basıncını oluşturur. Sıvının buhar basıncı atmosfer basıncına eşit 
olduğunda, kabarcıkların sıvıdan yüzeye çıkarak patlaması olayına kaynama, o 
andaki sıcaklığa da kaynama sıcaklığı denir. Kaynama süresince sıvının sıcaklı-
ğı sabit kalır. Bir sıvının 1 atmosfer dış basınç altında kaynadığı sıcaklığa normal 
kaynama sıcaklığı denir. Çoğu zaman bu ayırt edici özellik, sadece kaynama 
sıcaklığı şeklinde de ifade edilir.

Sıvıların kaynama sıcaklıkları deniz seviyesinden yükseklere çıkılmasıyla 
(coğrafi irtifa) değişir. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça atmos-
fer basıncı azalır. Bu nedenle yükseklerde kaynama sıcaklığı da azalır. Örneğin, 
basıncın 760 mmHg olduğu deniz seviyesinde su 100 ºC’ta kaynarken, Erciyes 
Dağı’nın zirvesinde (3916 m) suyun kaynama sıcaklığı 86 °C’tur.  Bu durumu siz 
de yapacağınız 6. etkinlikle deneyebilirsiniz. 

Pbuhar ≥ Pdış

Buharlaşma
Pbuhar < Pdış

Kaynama
Pbuhar > Pdış–

Kabarcık iç basıncı dış
basınçtan büyüktür.
Kabarcıklar genleşir;

yükselir ve buhar
fazına geçer.

Sıvı içinde buhar
oluşmaz; Çünkü dış

basınç, oluşan
kabarcıkları

yoğuşmaya zorlar.

Şekil 4.31. Sıvı kaynarken 
buhar kabarcıkları sıvının 
her yerinde oluşur. 

SIVILAR
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Araç Gereç: 

1 adet 50 mL’lik şırınga,  1 adet 200 mL’lik beher, yumuşak silgi, termometre, 
elektrikli ısıtıcı ve su.

Adımlar-Yorumlar:

1. Elektrikli ısıtıcıda bir miktar suyu (500 mL kadar) ısıtınız. Sıcak sudan 100 mL kadarını behere alarak suyun sıcak-

lığını, gerekiyorsa soğuk su ekleyip, termometre ile 70 °C’ye ayarlayınız. 

2. Şırınganın 10 mL çizgisine kadar beherdeki 70 °C sıcaklığındaki sudan çekiniz. (Not: Şırıngadaki suda hava ka-

barcığı kalmamasına dikkat ediniz).

3. Şırınganın iğnesini hava almayacak şekilde silgiye batırınız.

4. Şırınganın pistonunu 10 mL’lik konumdan 50 mL’lik konuma gelecek şekilde çekiniz. 

5. Şırınganın içerisindeki suda neler gözlemlediniz. Gözlediklerinizi nasıl yorumlarsınız?

6. Gözlediklerinizle yükseklere çıkıldıkça suyun daha düşük sıcaklıkta kaynaması arasında ilişki kurunuz.

Yorumlayalım: 
Kaynama sıcaklığı dış basınca bağlı olarak değişmektedir. Dış basıncı azaltacak bir sistem yardımıyla sıvıları normal 

kaynama sıcaklığından daha düşük sıcaklıklarda kaynatabiliriz. Tersine, dış basıncı artıracak bir sistem yardımıyla da 
sıvıları normal kaynama sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda kaynatabiliriz. 

Şırıngada suyu kaynatalım.6. etkinlik

Ne Öğreneceğiz?

Kaynama sıcaklığının dış basınçla ilişkisini inceleyeceğiz.

Güvenlik İçin dikkat!

    
      Kesici – Delici                       Cam Kap

Bu işaretlerin anlamları için 1. 
ünite sonuna (Sayfa 33-34) 

bakınız.
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6. etkinlikte de görüldüğü üzere suyu, uygun şartları sağlayıp laboratu-
var ortamında 100 °C'tan daha düşük sıcaklıklarda kaynatmak mümkündür. 
Bunun için suyun bulunduğu ortamın dış basıncını azaltmak yeterlidir. İlaç ve 
gıda üretimi gibi endüstri uygulamalarında ortamdaki suyu uzaklaştırmak için  
100 °C‘a ısıtmak çoğu zaman sakıncalıdır. Çünkü ilacın etkinliği kaybolabilir veya 
besinlerin bozunma tehlikesi söz konusu olabilir. Bu yüzden kaynama işlemini 
örneğin, 0 °C’ta uygulamak gerekebilir. Böyle durumlarda, havası kısmen boşal-
tılıp basıncı azaltılmış bir ortamda (vakumda) çalışmak gerekir. Örneğin, sütün 
koyulaştırılması (suyunun azaltılması) vakumda gerçekleştirilir. Tersine, bazen 
de suyun kaynama sıcaklığının 100 °C’un üzerine çıkması istenebilir. Bunun için 
ise, dış basıncı artırmak gerekir. Örneğin besinleri daha hızlı pişirmek için kulla-
nılan düdüklü tencerede su 100 °C’un üzerinde kaynar.  

Tablo 4.1’de verilen kuru hava bileşimini yeniden inceleyiniz. Aslında, ha-
vada su buharı da bulunur. Çünkü yeryüzü suları sürekli buharlaşır. Havadaki su 
buharı oranı da yağış durumuna ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Havadaki su 
buharı, çoğu zaman “nem” olarak da ifade edilir. 

Hava sıcaklığı 25 °C iken, suyun bu sıcaklıktaki denge buhar basıncı 24 Torr 
kadardır. Yani bu sıcaklıkta havadaki su buharı basıncı 24 Torr’u geçmez. Su bu-
harı basıncı 25 °C’ta 24 Torr iken “Hava neme doymuştur.” denir. Bunu ifade et-
menin bir başka yolu da bağıl nem kavramıdır. Bağıl nem, belirli bir sıcaklıkta, 
havadaki su buharı basıncının, o sıcaklıkta suyun doygun buhar basıncına (den-
ge buhar basıncı) oranından bulunur. 

Hava durumu raporlarını sunan spikerin "hissedilen sıcaklık" kavramını kul-
landığını duyarız. Hissedilen sıcaklık, havada ölçülen sıcaklığın yanı sıra havada-
ki bağıl nem oranı ve rüzgâr hızıyla ilgili bir kavramdır. Bağıl nem oranı arttıkça 
vücuttan buharlaşma yavaşlar, terleme ile vücudun soğuma imkânı azalır. Vücut 
soğumayı sağlamak için, örneğin 40 °C’ta harcayacağı kadar enerji harcar. O za-
man hissedilen sıcaklık 40 °C olur. Böyle bir havada İzmir’in imbat yeli gibi bir 
esinti olursa, vücuttan buharlaşma hızlanır, hissedilen sıcaklık düşer. Bu konuda 
daha fazla bilgi için aşağıda verilen Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz. 

Atmosferdeki Nem

Bağıl Nem = [(Havadaki suyun buhar basıncı) / ( Suyun doygun buhar basıncı)] x 100

http://www.mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=hissedilensicaklik

 
 30 °C’ta bağıl nem %55 iken havada bulunan su buharı basıncı kaç Torr’dur?
 (30 °C’ taki suyun buhar basıncı yaklaşık 32 Torr’ dur)
 Çözüm:
 Bağıl Nem = [(Havadaki suyun buhar basıncı) / ( Suyun doygun buhar basıncı)] x 100
     55 = [( Pbuhar / 32 ) x 100]           Pbuhar = 17,6 Torr

   

Örnek 8 

Adapazarı-Düzce ovaları sulak-
tır ve yaz aylarında bu bölge-
nin havasında bağıl nem oranı 
genelde %80’in üzerindedir. 
Kuzey rüzgârları (karayel, yıl-
dız ve poyraz) ovanın havasını 
Bolu Dağları'nda yükseltirken 
sıcaklık birkaç derece düşer, 
doyuran nem (doygun buhar 
basıncı) azalır, bağıl nem oranı 
%100’ün üzerine çıkar. Hava-
nın taşıyamadığı su buharı sise 
dönüşür. Bu yüzden Bolu Dağ-
ları'nın tepeleri güneşliyken, 
yamaçlarının bulutlanması sık 
karşılaşılan bir iklim olayıdır.

Klimalar neden su üretir?
Bağıl nem oranının sıcaklıkla 
ilişkisini kurmak için klimalar 
güzel bir örnektir. Sıcaklığı  
30 °C olan odadan klimaya 
giren havada bağıl nem oranı 
%60 ise, bu hava klima içeri-
sinde 18 °C’a soğutulunca ba-
ğıl nem oranı %100’ü geçer. 
Çünkü 18 °C’ta suyun denge 
buhar basıncı 15 Torr olup 
klimaya giren havadaki su 
buharı basıncı bundan daha 
büyüktür. Sonuçta su buharı 
yoğuşur ve klimanın odaya 
püskürttüğü 18 °C’taki hava-
da, yoğuşma nedeniyle artan 
15 Torr basınçlı su buharı kalır. 
Aradaki fark ise su olarak kli-
madan atılır.

Biliyor muydunuz?

SIVILAR
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

1. Balın buzdolabında akışkanlığının azalmasını viskozite ile ilgili bilgilerinizi 
kullanarak açıklayınız.

2. Sıcak yaz aylarında asfalt yollardaki ziftin akıcı hâle gelmesi bu maddenin 
hangi özelliği ile ilişkilendirilir? Açıklayınız.

3. Şemsiye kumaşının yağmurda ıslanmadan kalması için bu kumaşa uygu-
lanan yüzey kaplama malzemesi hangi özelliklere sahip olmalıdır? Neden?

4. Moleküller arası etkileşimler ile yüzey gerilimi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

5. Buharlaşma ve kaynama olayları arasındaki farkı açıklayınız.

6. Besin endüstrisinde düşük sıcaklıkta kaynatmadan yararlanıldığı bilin-
mektedir. Düşük sıcaklıkta kaynatmak için nasıl bir sistem kurulabilir.  
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BÖLÜM4. Katılar

Bir madde sıvı hâlde iken o maddeyi oluşturan kimyasal türler öteleme ha-
reketi yapabilir ve bu türler arasında az da olsa boşluklar vardır. Aynı madde 
katı hâle geçince kimyasal türlerin öteleme hareketi durur. Belli bir geometrik 
düzene göre istiflenme olur (Şekil 4.33). Atomların-moleküllerin sık istifli oldu-
ğu böyle katılar kristal oluştururlar. Camı eritip bir kalıba dökersek (Şekil 4.33) 
atomların istif düzeni belli bir geometriye sahip olmadan katılaşma olur. Bu şe-
kilde oluşan maddelere amorf madde denir.

Bu bölümde katıların özelliklerini atom-molekül yapılarıyla ilişkilendireceğiz 
ve hâl değişim olaylarını gözden geçireceğiz. 

Metaller, mineraller, tuzlar, oksitler gibi birçok katı kristal hâldedir. Cam ve 
plastik gibi bazı katılar ise amorf yapılıdır. Amorf maddelerin özelliklerinin, katı-
lar ve sıvılar arasında bir geçiş oluşturduğu kabul edilir. 

Kristal katılar, kimyasal türleri bir arada tutan kuvvetlere göre dört gruba ay-
rılırlar:

 • İyonik Katılar
  • Kovalent Katılar
   • Moleküler Katılar
    • Metalik Katılar

NaCl ve CaS gibi katılar, iyonlardan oluşmuş bileşiklerdir. Böyle katılarda 
iyonları bir arada tutan kuvvet elektrostatik çekim kuvvetidir (iyonik bağ). Çoğu 
zaman, iyonlardan birinin yarıçapı diğerinden büyüktür ve küçük iyon, büyük 
iyonların oluşturduğu istifin ara boşluklarına yerleşmiş gibidir (Şekil 4.34).

İyonik katılarda anyon ve katyonlar arasında kuvvetli bir elektrostatik çekim 
vardır. Bu yüzden bağ yapısı sağlam, erime, kaynama sıcaklıkları oldukça yük-
sektir ve genelde serttir.

İyonik katılarda iyonlar sabit olduğundan elektrik akımını iletmezler, an-
cak suda çözündüklerinde ya da erimiş hâllerinde iyonları serbest hâle gelir ve 
elektrik akımını iletme özelliği kazanırlar.

Katı Türleri4.1.

İyonik Katılar

Şekil 4.33. Sıvı bir metalin 
atomları öteleme hareketi 
yapabilir. Bu metal katı hâle 
dönüşünce atomlar sık istif-
lenir ve konumları sabitleş-
tiği için öteleme hareketi 
yapmaz. 

Şekil 4.34. NaCl katısın-
daki iyonlar ve istiflenme 
geometrisi. Na+ iyonları, 
Cl- iyonları istifinin arasına 
yerleşmiş gibidir.  

+
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Na+ iyonu

Cl    iyonu
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---

-
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KATILAR



184
Kimya 9. Sınıf

MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

İyonik Katılar ve İletkenlik7. etkinlik

Ne Öğreneceğiz?

Bir iyonik maddenin katı hâlinin ve sulu çözeltisinin iletkenlik özellik-
lerini inceleyip yorumlayacağız.

Araç Gereç: 

Beher (250 mL, 2 adet), bakır elektrot (2 adet), NaCl katısı (yemek 
tuzu), güç kaynağı (DC), bağlantı kabloları (4 adet; krokodil uçlu), ampul 
(2,5 V), duy, devre anahtarı, baget, saf su, saat camı, spatül. 

Adımlar-Yorumlar: 

1. Bağlantı kablolarından ikisini güç kaynağına; bunlardan birinin ucunu devre 

anahtarına, diğerini ampul bağlı duya iliştiriniz.

2. Diğer iki bağlantı kablosundan her birinin birer ucunu anahtara ve ampu-

lün duyuna, öteki uçlarını elektrotlara bağlayınız. 

3. Bir saat camına katı NaCl koyup elektrotları bu katının içine daldırınız, 

anahtarı kullanarak ampulün yanıp yanmadığını gözlemleyiniz. Katı NaCl’ün 

elektrik iletkenliği için ne söylenebilir?

4. Beherlerden birisini 200 mL kadar saf su ile doldurunuz. 

5. Bakır elektrotları, birbirine değmeyecek şekilde saf suya daldırınız.

6. Anahtarı kullanarak ampulün yanıp yanmadığını gözlemleyiniz. Sizce saf su elektriği iletti mi?

7. Beherdeki saf suya iki spatül dolusu NaCl katısı ekleyip, baget ile karıştırarak çözünüz; anahtarı kullanarak am-

pulün yanıp yanmadığını gözlemleyiniz. NaCl sulu çözeltisinin elektrik iletkenliğini yorumlayınız.

Yorumlayalım: 
NaCl kristal yapıda bir katıdır. Katıyı meydana getiren Na+ ve Cl- iyonları belirli konumlarda yalnızca titreşim hare-

ketleri yapar. Yani elektrik devresinde, elektrotlar arasında yük taşımayı sağlayacak öteleme hareketi yapmazlar. Sonuç 
olarak NaCl katısı elektrik akımını iletmez. Saf su da elektrik akımını iletmez. Çünkü saf su, moleküllerden oluşan bir 
maddedir ve moleküller nötraldir. Diğer yandan NaCl katısı suda çözündüğünde Na+ ve Cl- iyonlarına ayrışır. Bu iyonlar, 
yüklü tanecikler olduğundan elektrik akımının iletilmesini sağlar. 

Güvenlik İçin dikkat!

               Cam 

Bu işaretlerin anlamları için  
1. ünite sonuna (Sayfa 33-34)

bakınız.
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Moleküler Katılar 

I2 (iyot), S8 (kükürt), P4 (fosfor), C10H8 (naftalin), (H2N)2CO (üre), C6H12O6 (gli-
koz) ve C12H22O11 (sakkaroz) gibi katılar molekülerden oluşmuştur ve bu mole-
küller van der Walls, dipol-dipol etkileşimleri, London kuvvetleri veya hidrojen 
bağlarıyla birbirine bağlanmıştır (Şekil 4.37).

Kovalent Katılar 

Elmas, grafit, gibi maddelerde kristal örgüyü oluşturan karbon atomları bir-
birlerine kovalent bağlarla bağlanmıştır. Bu maddeleri oluşturan atomlar, çok 
sayıda kovalent bağ yapabildiği için üç boyutlu dev moleküller oluştururlar. 
Öyle ki makro boyutlu her kristal bir molekül sayılabilir (Şekil 4.35). Bu nedenle 
çok sert ve kararlıdırlar, erime sıcaklıkları çok yüksektir. Bu katıların yapı taşları 
nötraldir ve kristal örgülerinde serbest elektronları yoksa elektriği iletmezler.

Elmasta her karbon atomu, dört komşusuna birer kovalent bağ ile bağlan-
mıştır (Şekil 4.35). Bu nedenle atomları birbirinden koparmak veya yerlerini 
değiştirmek çok zordur (sertlik). Ayrıca bağları koparmak için çok enerji gerek-
tirdiğinden, erime sıcaklığı çok yüksektir (3500 °C’nin üzerinde). Elmas çok sert 
olduğundan günlük hayatta cam kesmek ve matkap uçlarını sertleştirmek için 
kullanılır. 

Grafitin bağ yapısı elmastan farklıdır.  Bu maddede her bir karbon atomu üç 
farklı karbon atomuna bağlanarak altıgen halkalar içeren düzlemsel bir dev mo-
lekül oluşturur (Şekil 4.36). Her altıgen halkada 6 tane serbest dolaşan elektron 
vardır. Bu elektronlar, düzlem içinde serbestçe hareket edebilir. Bu yüzden gra-
fit, elmastan farklı olarak elektrik akımını iletir. 

Grafitte, dev düzlemler arasında zayıf London kuvvetleri etkilidir. Bu yüzden, 
olağanüstü yumuşak ve kaygan bir özellik gösterir (Elmas ile karşılaştırınız.) 

Silisyum karbür (SiC, karborundum), silisyum nitrür (Si3N4) ve kuvars (SiO2) 
gibi katılar da kovalent bağlarla oluşmuştur ve bunların özellikleri elmasa ben-
zer. Sert ve yüksek erime sıcaklığına sahip olduklarından zımpara ve bileği taşı 
gibi malzemelerin yapımında kullanılırlar. 

Şekil 4.35. Elmasta karbon 
atomları dörder tane kova-
lent bağ ile birbirine bağ-
lanıp üç boyutlu bir kristal 
örgü oluşturur. Her kristal 
tek bir molekül sayılabilir. 

Şekil 4.36. Grafitte her kar-
bon atomu üç tane komşu 
atoma bağlanarak altıgen-
ler, bunlar da dev bir düz-
lem molekül oluşturur. Bu 
dev düzlemler London 
kuvvetleriyle birbirine bağlı 
olup kolayca kayabilir.    
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Elmas iyi bir elektrik yalıtka-
nıdır ancak ısıyı çok iyi iletir. 
Bu özellik, matkap uçlarında 
çok işe yarar. Matkap ucu iyi 
iletken olunca aşırı ısınma ve 
erime olmaz. Elmasın mat-
kap uçlarında kullanılması 
bu özelliği ile de ilgilidir. 

Biliyor muydunuz?

KATILAR
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Metalik Katılar 

Moleküller katılarda örgü birimlerini bir arada tutan kuvvetler iyonik ve ko-
valent bağlara göre çok daha zayıf etkileşimler olduğundan, bu katılar nispeten 
yumuşaktır; erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür. 

Çinko, bakır, demir gibi metalik katılar, metal iyonlarının kristal örgüde 
serbest dolaşan elektronların oluşturduğu negatif yük bulutu ile etkileşimi 
sonucunda meydana gelir. Böyle katılar, bilyelerin üst üste yerleşmesine ben-
zer bir istiflenmeye sahiptir ve bu yüzden en basit kristal yapısına sahiptirler  
(Şekil 4.38). Metaller, örgü yapılarında serbest elektronlar bulunduğu için katı 
ve sıvı hâllerinde ısıyı ve elektrik akımını iyi iletirler. Erime ve kaynama sıcaklık-
ları çok geniş bir aralıkta yer alır ve sertlikleri çok değişkendir. Farklı metallerin 
fiziksel özellikleri hakkında fikir edinmek için Tablo 4.8 ‘i inceleyiniz.  

Şekil 4.37. Moleküler kristallerin yapı birimleri moleküller olup, onları bir 
arada tutan kuvvetler zayıf etkileşimlerdir. 

Metal

Cıva (Hg)

Sodyum (Na)

Altın (Au)

Bakır (Cu)

Çinko (Zn)

Krom (Cr)

Sıvı

Çok yumuşak

Yumuşak

Yumuşak

Sertçe

Sert

Tungsten (W) Çok sert

Oda Şartlarında
Sertlik

-39

98

1063

1084

419

1860

357

884

2800

2575

910

2670

3400 5550

Erime Sıcaklığı
(°C)

Kaynama Sıcaklığı
(°C)

Tablo 4.8. Bazı metallerin genel �ziksel özellikleri

İyot

Kükürt

Fosfor

Üre

Şekil 4.38. Metalik katılarda 
atomlardan ayrılan değerlik 
elektronları bir negatif yük 
bulutu oluşturur. Elektron 
kaybetmiş katyonlar bu yük 
bulutu tarafından bir arada 
tutulup sık istiflenir. 

Saf metalik bağlarla 
oluşan Na, Hg, Au gibi 
metaller yumuşaktır 
ve erime noktaları çok 
yüksek değildir. Tunsgten 
(Wolfram) ve krom gibi 
katılar, metalik bağlar 
yanında kovalent bağlar 
da bulundurduğu için 
serttirler ve erime/kaynama 
sıcaklıkları çok yüksek 
olabilir.   

hatırlayınız!

Metal iyonları

Atomların dış katmanından
gelen ve örgüde serbest
dolaşan elektronlar
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Katı türlerini karşılaştıralım.

Farklı türdeki katıların buraya kadar öğrendiğimiz özelliklerini toplu olarak 
karşılaştırmak için Tablo 4.9 ‘u inceleyiniz. 

Tablo 4.9 ‘da özellikleri irdelenen katı türleri dışında bir başka tür de amorf 
katılardır. Cam, plastik, mum gibi katı maddeler belli bir kristal yapıya sahip 
olmadıkları için “şekilsiz, biçimsiz” anlamında amorf olarak nitelendirilir. Aslın-
da amorf maddeler sert olmaları dışında diğer özellikleri bakımından sıvılara 
benzerler. Çünkü amorf katılar ısıtıldıklarında kristal katılarda olduğu gibi sabit 
sıcaklıkta erimek yerine belirli sıcaklık aralığında yumuşayarak akıcılık özelliği 
kazanırlar. Amorf katının bu özelliği, sıvı ısıtıldıkça viskozitesinin azalmasına 
benzer. 

Katı türleri

İyonik

Kovalent

Moleküler

Metalik

İyonlar (Katyon
ve anyonlar)

Elektrostatik
çekim kuvveti

Kovalent
bağlar

Van der Waals
bağları,

Hidrojen
bağları

Metalik
bağlar 

Kovalent bağlı
atomlar 

Moleküller 

Serbest
elektron bulutu
içinde katyonlar 

Örgü
Birimleri

Örgü  Birimleri
Arası Etkileşim

Tipi

• Sert • Orta/yüksek
erime sıcaklıkları 

• Elektriksel yalıtkan
(sıvı hâlde iletken)

• Sertlik ve
erime/kaynama
sıcaklıkları çok

değişken 
• Isı ve elektriği iletir.

• Yumuşak
• Düşük erime

sıcaklıkları
• Yalıtkan

• Çok sert • Çok
yüksek erime

sıcaklıkları
• Genelde yalıtkan

(Gra�t iletken)

NaCl, MgO,
NaNO3, CaS

C(elmas),
C(gra�t),
SiC, Al N,

SiO2,  Si3N4

I2, S8, P4, C10H8,
(H2N)2CO,
C6H12O6

C12H22O11 

Na, Mg, Al, Fe,
Sn, Cu, Ag, W

Tablo 4.9. Katı türleri ve bu türlere özgü özellikler

Fiziksel Özellikler Örnekler

KATILAR
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Şekil 4.39. Katı, sıvı ve gaz hâlleri arasındaki geçişler.

Hâl Değişimleri
Saf bir madde, yüksek sıcaklık etkisiyle bozunmuyorsa katı-sıvı-gaz hâllerde 

bulunabilir. Bunun için maddenin sıcaklığını değiştirmek yeterlidir. Farklı fiziksel 
hâller arasındaki geçişleri topluca gözden geçirmek için Şekil 4.39 ‘a bakınız. 
Buharlaşma, yoğuşma ve kaynama olaylarını yukarıdaki bölümlerde incelemiş-
tik. Maddenin sıvı hâlden katı hâle geçişine donma, katı hâlden sıvı hâle geçişe 
de erime denir. Erime/donma sırasında, hâl değişimi tamamlanıncaya kadar sı-
caklık sabit kalır ve erime/donma sıcaklığı adını alır.

Maddenin katı hâlden gaz hâle geçiş olayına süblimleşme; bunun tersine, 
yani, gaz hâlden doğrudan katı hâle geçişe ise geri süblimleşme (kırağılaşma) 
denir. Bu olayları anlamak için 8. etkinliği yapınız.

Gaz

Sıvı

Katı

BuharlaşmaYoğuşma

Erim
e

Sü
bl

im
le

şm
e

G
er

i s
üb

lim
le

şm
e

(K
ıra

ğı
la

şm
a)

Donma
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Ne öğreneceğiz?

Naftalinin sıvılaşmadan doğrudan gaz fazına geçişini (süblimleşme) ve bu-
nun tersini (geri süblimleşme-kırağılaşma) gözlemleyip yorumlayacağız. 

Araç Gereç: 

Beher (100 mL), ispirto ocağı, sacayağı, amyant tel, saat camı, spatül, naftalin, buz.

Adımlar-Yorumlar: 

1. Beherin içine bir spatül dolusu naftalin koyunuz. 

2. Beheri sacayağı üzerindeki amyant telin üzerine yerleştiriniz. 

3. Beherin üzerine saat camını yerleştirerek üzerine birkaç buz parçası koyunuz. 

4. İspirto ocağını yakıp beherin içinde ve saat camının alt yüzeyinde gerçekleşen olayları gözlemleyiniz.

5. Saat camının altında toplanan madde ne olabilir? Bunu hâl değişimi ile ilişkilendiriniz.

Yorumlayalım:

Birçok madde gibi naftalin de farklı hâllerde bulunabilir. Bu madde katı hâldeyken ölçülebilir bir buhar basıncı var-
dır. Naftalin ısıtılınca doğrudan buhar hâle geçer (süblimleşme); oluşan buharlar soğuk bir yüzeye çarpınca yeniden 
katı hâle döner (geri süblimleşme).

Katı ve Gaz Hâller Arasında Dönüşümler8. etkinlik

KATILAR

                
           Açık Alev       Cam

  Kimyasal Madde

Bu işaretlerin anlamları için 1. 
ünite sonuna (Sayfa 33-34) 

bakınız.

Güvenlik İçin dikkat!
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

Şekil 4.40. Saf bir katı maddenin erime sıcaklığının altındaki bir sıcaklıktan 
başlanarak ısıtılması sırasında sıcaklık-zaman grafiği.

Hâller arasındaki geçişleri daha iyi anlayabilmek için Şekil 4.40’e bakınız. 
Şekilde de görüldüğü gibi saf bir katı madde, sabit hızda ısıtma sağlayan bir 
enerji kaynağı ile ısıtılırsa sıcaklığının zamanla değişimi, A noktasına kadar doğ-
ruya yakın bir grafik verir. Bu noktada katı madde erimeye başlar. Erime devam 
ettikçe sıcaklık sabit kalır çünkü verilen enerjinin tamamı hâl değişimi için har-
canır. Erime olayı B noktasında biter ve bu noktadan itibaren sıvının ısınması 
olayı başlar. Verilen enerji bir yandan sıvının sıcaklığını yükseltirken bir yandan 
da buharlaşma olayına harcanır. C noktasında sıvı kaynamaya başlar ve sıcaklık 
sıvının tükendiği D noktasına kadar sabit kalır. C-D arasında sıcaklığın sabit kal-
ması, sağlanan enerjinin tamamının buharlaşma olayına harcandığını gösterir. 
D noktasından sonra, maddeye verilen ısı buhar sıcaklığını artırmak için kullanı-
lır. Burada incelenen madde t1 sıcaklığında erir, t2 sıcaklığında ise kaynar.    

Sıcaklık (°C)

Zaman (dakika)

t2

t1
A

Katı
+

Buhar
Katı + Sıvı
+ Buhar

Sıvı
+ Buhar

Sıvı
+ Buhar

Gaz

B

C D
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Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

1. Soğuk kış günlerinde sabahları yer yüzeyinde gözlenen kırağılaşma olayı-
nı suyun hâl değiştirmesi ile ilişkilendiriniz.

2. Buzun, sofra tuzu kristaline göre daha yumuşak olmasının sebebini açık-
layınız.

3. Kovalent katıların özelliklerini örnekleriyle açıklayınız.

4. Elmas çok sert iken grafitin yumuşak olması bu katıların hangi özellikleri 
ile açıklanabilir?

5  Metalik katıların ısı ve elektrik iletkenliklerini yapılarıyla açıklayınız. 

KATILAR
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

 1. Havadan azot ve oksijen elde etme yöntemlerinden birisi damıtma yöntemidir.

Kaynama sıcaklığı  

Oksijen –183 °C

Azot -196 °C

 Bu yöntemde öncelikle hava sıkıştırılarak -200 °C’a sıvılaştırılır. Sıvı hâldeki havadan yukarıdaki tabloda veri-
len kaynama sıcaklıklarını da kullanarak azot ve oksijeni nasıl elde edersiniz? Açıklayınız.

 2. Denizin dibinde oluşan 0,4 cm3 hacme sahip olan bir hava kabarcığı zamanla denizin yüzeyine doğru ilerle-
mektedir. Denizin yüzeye yakın bölgesinde bu hava kabarcığın hacmi 1,6 cm3 basıncı da 80 cmHg olarak ölçüldüğüne 
göre, deniz dibinde hava kabarcığının basıncını bulunuz.

 3. Uzayın boşluk olarak bildiğimiz bölgeleri aslında mutlak anlamda boşluk olmayıp bu bölgenin 1 litresinde 
yaklaşık 109 tane molekül bulunur. 1 mol gazın uzay boşluğundaki hacmini m3 cinsinden bulunuz (NA = 6 × 1023 kabul 
ediniz.).

 4. Aşağıdaki verilen ifadeleri doğru (D) / yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.
 
 (   ) Gaz maddelerin doğrudan katı hâle geçmesine geri süblimleşme denir. 
 (   ) Saf maddeler donarken/erirken sıcaklıkları sabit kalır.  
 (   ) Dış atmosfer basıncı arttıkça sıvıların kaynama sıcaklıkları düşer.   
 (   ) Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınç koşullarında ideale yaklaşır.    
 (   ) Bütün katılar kristallerden oluşur.

 5. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz.

(a) sıvı (e) yüzey gerilimi (i) denge buhar basıncı

(b) plazma (f) kükürt (j) süblimleşme

(c) küresel ısınma (g) viskozite (k) cıva

(d) normal kaynama sıcaklığı (h) erime (l) akıcılık

Ünite değerlendirme Soruları
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 I. Bir sıvının ………………….. , sıvının denge buhar basıncının 1 atmosfer değerine ulaştığı sıcaklıktır.
 II. Özdeş sıcaklıklardaki iki sıvıdan ………………………… yüksek olanın kaynama sıcaklığının daha düşük 
olması beklenir.
 III. Katı hâldeki bir maddenin sıcaklığı sürekli artırılırsa bu madde ya bozunur ya da ……………….. fazına 
geçer.
 IV. Bir sıvının yüzey alanını bir birim artırmak için gereken enerjiye (yapılan işe) ………. ……………… denir.
 V. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence …………………… denir.
 VI. Katı bir maddenin sıvı hâle geçmeden buhar hâline geçmesine ……………………. denir.
 VII. Bir gaz çok yüksek sıcaklıklara ısıtılırsa moleküller, atomlar, iyonlar ve elektronların bir karışımı elde edilir 
ki buna …………………………….. denir. 
 VIII. Azot ve ………… elementlerinin oksitleri, hava kirlenmesinin başlıca sebebidir.
 IX. Fosil yakıtların tüketiminden oluşan aşırı CO2 gazı, yer yüzeyinden yayılan ısı taşıyıcı kızıl ötesi ışınları tuta-
rak atmosfer sıcaklığının normal değerinin üstüne çıkmasına yol açar. Buna  …………………………… denir.  

 6. Aşağıda verilen grafikleri uygun düşen açıklamalarla eşleştiriniz.

Açıklama Grafik

I) Miktarı ve basıncı sabit bir gazın sıcaklık(K)-hacim grafiği 

II) Miktarı ve hacmi sabit bir gazın sıcaklık(°C)-basınç grafiği 

III) Miktarı ve sıcaklığı sabit bir gazın basınç hacim çarpımının 
hacimle değişimi
 
IV) Miktarı ve sıcaklığı sabit bir gazın basınç-hacim grafiği

V) Miktarı ve basıncı sabit bir gazın sıcaklık(°C)-hacim grafiği

VI) Miktarı ve hacmi sabit bir gazın sıcaklık (K)-basınç

V

V

P

P

0

0 T

T

a)

b)

c)

d)

e)

0

t

V

0-273

t

P

0-273
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MAddeNİN hâLLeRİ4.Ünite

 7. İdeal davrandığı varsayılan CO ve CO2 gazlarının sıcaklıkları, hacimleri ve mol sayıları eşittir. 
 
 Bu iki gaz örneği için,
 I.   Moleküllerin ortalama hızları
 II.  Basınç
 III. Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri niceliklerinden hangileri özdeştir?

 A) Yalnız III  B) I ve II  C) II ve III D) I ve III  E) I, II , III

 8. Basıncı ve sıcaklığı sabit olan 32 g O2 gazı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (O: 16 g/mol)

 A) Bütün moleküllerin hızları birbirine eşittir.
 B) 6,02 × 1023 tane molekül içerir.
 C) Basıncı, sıcaklığı ve miktarı belli olduğu için hacmi de sabittir.
 D) 6,02 × 1024 tane atom içerir.
 E) Bu gaz 1 moldür.

 9. Gazların davranışlarını açıklayabilmek için ortaya atılan kinetik teoriye göre aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

 A) Gaz moleküllerinin gerçek hacmi bulundukları kabın hacmi yanında ihmal edilebilir.
 B) Kap içindeki gaz molekülleri rastgele hareket eder.
 C) Aynı sıcaklıkta farklı gaz moleküllerinin ortalama hızları aynıdır.
 D) Aynı sıcaklıkta farklı gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri aynıdır.
 E) Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri ortamın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır.

 10. Saf bir katı maddenin, sabit hızla ısıtan bir kaynak ile ısıtılıp, önce sıvı sonra gaz hâle dönüştürülüp oluşan 
gazın da bir süre ısıtılması sürecine ilişkin grafik yanda verilmiştir.  

 Bu grafik için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 A) B noktasında ortamda buhar yoktur.
 B) C – D arasında sadece sıvı ısınır, buharlaşma olmaz.
 C) B – C arasında ortamda sadece katı vardır.
 D) E – F arasında maddeye ısı aktarımı durmuştur.
 E) D – E arasında verilen ısının tamamı hâl değişimi için harcanır.

0

B

D

C

F

Sıcaklık (0C)

Zaman (dakika)

E

A
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 11. Saf bir katının erime sıcaklığı düşük, sertliği az ise bu katı için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 A) Bu maddede kovalent bağlar bulunabilir. 
 B) Bu maddenin molekülleri arasındaki etkileşimler zayıftır.
 C) Bu madde kovalent bağlarla oluşmuş bir örgü içermez.
 D) Bu madde büyük ihtimalle iyonik bir kristal katı değildir.
 E) Bu maddenin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.

NOTLARIM:
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1. ÜNİTE 
1) Sırasıyla (D), (Y), (D), (D), (D), (Y), (Y)

2) A: I, III, VII, XI - B: III, V, VII, XII – C: VII, XII – D: II, X, XIII – E: IV, VI, VIII, IX 

3) (A)-IV,  (B)-V,  (C)-VI,  (D)-I,  (E)-II, (F)-III   

4) (I) – (b), (II) – (e), (III) – (j), (IV) – (c),  (V) – (g), (VI) – (a)

5) (I) – (b), (II) – (i),  (III) – (h), (IV) – (f),  (V) – (d) (VI) – (e)

6) E  7) C 8) A

2. ÜNİTE 
1) Sırasıyla (D), (D), (D), (Y), (D)

2) (A) – (VI),  (B) – (II),  (C) - (III),  (D) – (VII),  (E) - (IV) 

3) Sırasıyla boşluklara (f), (e), (b), (h), (a), (j), (i) ifadeleri gelmeli.

4) Sırasıyla boşluklara (c), (b), (d), (k), (f), (l), (g), (a), (i), (h), (j), (e) ifadeleri gelmeli.

5) D 6) D 7) E 8) D 9) B 10) E

11) 48 g O, 66 g CO2

12) Katlı oran 2/3, ikinci bileşiğin formülü SO3’tir.

13) Gösterim Al13
27  şeklindedir.

14) (Z) = 11, (A) = 12, elektron sayısı 11 ve toplam atom altı tanecik sayısı 34’tür.
15)

İzotop Proton sayısı Nötron sayısı Elektron sayısı
16O 8 8 8
17O 8 9 8
18O 8 10 8

3. ÜNİTE
1)

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAP ANAHTARI

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler Zayıf Etkileşimler

İyon-dipol etkileşimleri

Kovalent Bağ

( I ) ( c )

( a )

( h )

( f )

( e )

( b )

( j )
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2)

Gösterim Molekül sayısı Atom sayısı İyon sayısı Katyon sayısı Anyon sayısı
3 Ba(NO3)2 - 27 9 3 6

2 NH3 2 8 - - -
BaCl2 - 3 3 1 2

Ca3(PO4)2 - 13 5 3 2
MgSO4 - 6 2 1 1

CF4 1 5 - - -
N2 1 2 - - -

LiOH - 3 2 1 1
SO2 1 3 - - -
5 I2 5 10 - - -

7 NaI - 14 14 7 7
3 Na2S - 9 9 6 3
4 H2O 4 12 - - -
K2CO3 - 6 3 2 1

Mg(ClO4)2 - 11 3 1 2
H2O2 1 4 - - -
BeCl2 - 3 3 1 2
5 O3 5 15 - - -

(NH4)2S - 11 3 2 1
(NH4)3PO4 - 20 4 3 1

3)

Kimyasal Tanecikleri Arasındaki Zayıf Etkileşim Türü
H2O ….. H2O Hidrojen Bağı
Br2 ….. Br2 London Kuvvetleri
H2S ….. H2S Dipol-Dipol Etkileşimleri
NH3 ….. H2O Hidrojen Bağı
Ne ….. Ne London Kuvvetleri
HI …... HI Dipol-Dipol Etkileşimleri

F- ….. H2O   İyon-Dipol Etkileşimleri

CH3OH ….. H2O Hidrojen Bağı
NO ….. H2O Hidrojen Bağı
HF ….. HF Hidrojen Bağı
Ca2+ ….. H2O İyon-Dipol Etkileşimleri
NH3 ….. CH4 Dipol-Dipol Etkileşimleri
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4) Sırasıyla boşluklara (f), (d), (b), (c), (a), (i), (g), (j), (h) ifadeleri gelmeli.

5) C

6) E

7) A

8) E

9) B

10) 

Al2S3(k)   +   6 H2O(s)          $        2 Al (OH)3(k)  +  3H2S(g)

N2(g)   +    3 H2(g)                $       2 NH3(g)

3 Fe(k)    +    2 O2(g)            $       Fe3O4(k)

Mn(k)   +    2 H2O(s)            $       Mn(OH)2(k)  +  H2(g)

2 KOH(suda)  + CuBr2(suda)      $        2 KBr(suda)    +    Cu(OH)2(k) 

4. ÜNİTE 

1) Sıvılaştırılmış hava damıtılarak önce azot sonra oksijen elde edilir.

2) 320 cmHg 

3) 6 × 1011  m3.

4) Sırasıyla (D), (D), (Y), (Y), (D)

5) (I) – (d),  (II) – (i),   (III) – (a), (IV) – (e),  

 (V) – (g),  (VI) – (j)   (VII) – (b), (VIII) – (f),  

 (IX) – (c)

6) (I) – (b),  (II) – (e),   (IV) – (a), (V) – (d),  

 (VI) – (c)

7) A

8) D

9) C

10) A

11) E
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A

Ab-ı hayat:  İçenlerin ölümsüzlük özelliği kazanacağı var sa-

yılan, tılsımlı sanal su.

Alaşım: En az biri metal olmak üzere birden çok elementin 

karışımından oluşan ve malzeme özellikleri karışan element-

lere göre farklı olan, ikili üçlü vb. karışım.

Analiz: Bir maddeyi oluşturan tek tek ögelerin cins veya mik-

tarlarının belirlenmesi.

Anilin boyası: Kömür katranında bulunan anilin sıvısının 

başka kimyasal maddelerle muamelesinden elde edilen çe-

şitli renklerdeki boyaların genel adı.

Antik dönem: Yaklaşık olarak MÖ 3500-3000 yıllarında baş-

layıp milât civarında sonlandığı varsayılan tarih dönemi.

Anyon: Nötr bir atomun veya atom grubuna fazladan elekt-

ron eklenince  oluşan elektrik yüklü kimyasal tür. 

Atom: Elementleri oluşturan ve bölünmediği varsayılan en 

küçük yapı taşı.

B

Bileşik: Yapısında birden çok element bulunan saf madde.

Bileşim: Bir maddeyi oluşturan tek tek katkıların cinsi ve 

oranı. Suyun bileşimi, 2 mol hidrojen ve 1 mol oksijen; inşa-

at harcının bileşimi 2 kürek kum, 1 kürek çimento ve yeterli 

sudur.

Boyar madde: Molekül yapısı gereği beyaz ışıktaki bazı ışın-

ları soğuran ve bu yüzden renkli görünen, kumaşları, deriyi, 

plastiği, ahşabı vb. boyamada kullanılan kimyasal madde.

C

Cevher: 1. Demir, bakır, alüminyum gibi yararlı bir malzeme-

nin ham maddesi olarak kullanılan doğal mineral. 2. Madde-

lerin atom/molekül düzeyinde yapısının bilinmediği çağlar-

da, bir maddenin kimliğini belirlediği düşünülen öz.

D

Damıtma: İçinde sıvılar bulunan bir karışımı, sıvıların uçu-

culuk farkından faydalanıp önce buharlaştırma, sonra yo-

ğuşturma yoluyla bileşenleri birbirinden ayırma işlemi.

Deney: maddeyi, olayları, doğayı, bireyleri ve sosyal yapı-

ları anlamak için kontrollü şartlarda yapılan, nicel ve nitel 

bulgular elde etme amaçlı araştırma faaliyeti. Gözlemler, 

olayları ve durumları doğal akışı içinde izleme yöntemleri 

iken deneylerde, çoklu değişkenlerden bir kısmı kontrol 

altında tutulup diğer değişkenler arasındaki ilişki araştırılır.

Deneyim (Tecrübe): Olaylar ve durumları bizzat yaşaya-

rak beş duyu ve idrak ile edinilen sezgi, çıkarım, yorum, 

bellekte muhafaza vb. bilgi ve beceriler bütünü.

Dönüşüm: Maddelerin bir hâlden başka bir hâle veya bir 

kimlikten başka bir kimliğe değişmesi süreci.

Doping: 1. İnsan bünyesinde metabolizmayı hızlandırarak 

veya olağan dışı kas gelişimi sağlayarak fiziksel gücü, per-

formansı, verimi artırıp, adil yarışmayı engelleyen madde-

ler kullanma. 2. Silisyum, germanyum gibi bir yarı metale 

milyarda birler düzeyde başka bir element katarak iletken-

lik özelliğini geliştirme.

E

Element: Hiçbir kimyasal yöntemle kendisinden daha ba-

sit maddelere dönüştürülemeyen saf madde. Özdeş atom-

lardan oluşmuş saf madde.

Elyaf (Lif teriminin çoğul hâli): İplik yapımında kullanılan, 

çapı mikrometre boyutunda iplikçik.

Enerji: Mekanik iş, ısı, elektrik, ışık, ses ve potansiyel enerji 

gibi çok çeşitli formlar alabilen, joule birimi ile ölçülen fizik-

sel büyüklük. İş yapabilme yetisi.

Etanol: C2H5OH formülü ile gösterilen organik madde.
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F

Filozof taşı: Orta çağ Avrupa’sında simyacıların, dokun-

duğu her maddeyi altına dönüştüreceğini hayal ettikleri, 

gerçekte var olmayan tılsımlı taş.

Fiziksel özellik: Maddelerin sertlik, yoğunluk, tane boyu-

tu gibi ölçülebilir veya renk, fiziksel hâl gibi beş duyu orga-

nı ile algılanabilir özellikler.

Formül: Bileşiklerin kısa yoldan gösterimi için kullanılan, 

element sembolleri ile atomların gerçek veya bağıl sayıları 

ile oluşturulmuş gösterim.

G

Göz taşı: Formülü CuSO4 x 5H2O olan doğal mineral. Bu 

mineral, yanardağlardan ve yer altında tutuşmuş kömür-

lerden çıkan SO3 gazının bakır mineralleri (CuS ve CuO ) ve 

su ile birleşmesinden oluşur.

H

Hidrokarbon: Sadece karbon ve hidrojen elementlerin-

den oluşan ve yakıt olarak kullanılan doğal veya yapay 

organik bileşik.

İ

İcat: Doğada var olmayan bir maddeyi veya insanlıkça he-

nüz bilinmeyen bir aleti, cihazı, yöntemi elde etme veya 

ortaya koyarak kullanıp tanıtma.

İşleme: Doğadan ham olarak elde edilen bir maddeyi 

amaca uygun maddeye dönüştürmek için üzerinde fizik-

sel ve/veya kimyasal işlemler yapma.

İyon: Atom/molekül boyutunda, elektrik yüklü kimyasal 

tür (Na+, F- vb.).

K

Karışım: Tepkimeye girmeyen birden çok maddeden 

oluşmuş madde.

Katyon: Nötr bir atomdan veya atom grubundan elektron 

eksilince oluşan elektrik yüklü kimyasal tür.

Keşif: Doğada var olan fakat bilinmeyen bir gerçeği, bir 

nesneyi veya bir ilişkiyi bulup ortaya koyma.

Kıbrıs taşı (Zaç-ı Kıbrıs): Su ile birlikte kristallenmiş FeSO4 

minerali. Yeşil vitriol adı ile de bilinir.

Kimyasal özellik: Bir maddenin yanma-yanmama; asitler-

le ve bazlarla tepkimeye girip-girmeme; yüksek sıcaklığa 

ısıtılırken bozunup-bozunmama gibi doğrudan kimliğine 

ilişkin özellikler.

Kimyasal reaksiyon: bkz. Tepkime

Kristallendirme: Bir katının çözeltisinden, ısıtarak veya 

açık havada sıvı buharlaştırıp geriye kalan yoğun çözelti-

den katı kristallerinin ayrılmasını sağlama.

L

Laboratuvar: maddeleri ve olayları kontrollü şartlarda in-

celemek için kurulmuş ve amaca uygun cihaz, malzeme, 

araç, gereç, aygıt ve alt yapılarla donatılmış kapalı mekân.

Lâk: Reçine ve plastik gibi maddelerin çözeltilerinin ahşap 

yüzeyine püskürtülmesi ve sonra çözücünün uçurulması 

sonucu oluşan çok ince film hâlinde yüzey kaplaması.

Lens: 1. bkz. mercek. 2. Göz kusurlarını düzeltmek için, çer-

çevesiz ve doğrudan kornea üzerine yerleştirilerek kullanı-

lan, plastik malzemeden yapılmış mercek.
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M

Makro düzey: Maddelerin duyu organları ile algılanabi-

len miktarları; veya milimetreden büyük boyutları.

Metal: Kolay şekillenme; tel/levha hâline gelebilme; 

elektrik ve ısıyı iyi iletme; düzgün yüzeyleri ayna gibi ışıl-

dama özelliklerine sahip element veya alaşım.

Metalurji: metalleri doğal cevherlerinden elde etme, 

alaşım  oluşturma ve metallere şekil verme bilimi ve tek-

nolojisi.

Mikro düzey: Maddelerin duyu organları ile algılana-

mayan miktarları; veya mikrometreden küçük boyutları.

Milat: Bugün kullandığımız takvime göre yılların sayıl-

maya başlandığı an (“sıfır” yılı). Hz. İsa’nın bu yılda doğ-

duğu kabul edilir. 

Modern kimya: Maddeyi bilimsel yöntem ve ölçütleri 

kullanarak ve deney temelinde inceleyen bilim dalı. Kim-

ya, bu nitelikleri ile simyaya üstündür.

Mordan:  İplik ve deri boyamada, boyanın elyafa sağlam 

tutunmasını, böylece rengin güneş altında solması sü-

recinin gecikmesini sağlamak için kullanılan anorganik 

tuz. Şap ve Kıbrıs taşı geleneksel mordanlardır.

Mumya: İnsan bedeninin, iç organlar boşaltıldıktan son-

ra, dokuların mikroorganizma faaliyetiyle çürümesini 

önlemek için çeşitli kimyasal maddelerle muamele edil-

mesi ve vücut dışının soda, kum gibi su çekici maddeler-

le örtülüp sarılması sonucu binlerce yıl korunmuş hâli. 

Bu amaçla yapılan işleme mumyalama denir.

N

Nesnel delil (Objektif veri): Bir gerçeği algılayıp kabul 

etmek için her bireyin temel alabileceği örnek, ölçülmüş 

büyüklük veya gözlenebilir olgu. Paratonerlerin binaları 

yıldırımdan koruması, yıldırımın bir elektrik akımı oldu-

ğunun nesnel delilidir. Sesin pencerelerde titreşim oluş-

turması, bir tür enerji olduğunun nesnel delilidir.

Nitelik: Bir maddenin, beş duyu ile algılanan, fakat ölçü-

lüp sayılarla ifade edilmesi zor olan, renk, koku, saydam-

lık/matlık vb. özelliği.

O

Objektif: Değeri, güzelliği/çirkinliği, yorumu veya algı-

lanması kişiden kişiye değişmeyen; bireysel yargıya da-

yanmayan; herkesin ortaklaşabileceği nitelikte.

Ö

Öğütme: Bir katıyı iki sert yüzey arasında ovalayıp eze-

rek boyutu yaklaşık 0,1 mm veya daha küçük tanecikler 

hâline getirme.

Ölçüt: Maddeler, olaylar ve durumlar hakkında bir yargı-

ya varırken esas alınan doğruluğu genel kabul görmüş 

önerme, standart veya mihenk. 

Öznel (Subjektif): Değeri, güzelliği/çirkinliği, yorumu 

veya algılanması kişiden kişiye değişen. Arabesk müzik 

hakkındaki beğeni veya yergi yargıları özneldir.  Öznel 

olan yargılar, insanların geneli için geçerli olmayan te-

mellere dayanır veya hiç temeli yoktur. Nesnel (objektif ) 

olan, öznelin tersidir.

P

Parçacık: Atom altı taneciklerin (proton, nötron) yapı 

taşları olan kuarkların ve leptonların genel adı.

Protein: Canlı dokuların başlıca azotlu bileşeni. Kaslar, 

deri, tüyler (yün, tiftik, saç vb.), bol protein içeren doku-

lardır.

R

Radyoaktiflik (Radyoaktivite): Bir elementin (genel-

likle ağır element), alfa ışını, beta ışını, gama ışını gibi 
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görünmez ve canlılar için zararlı ışınlar yayarak başka bir 

elemente dönüşmesi.

Radyoaktif ışın: Radyoaktif maddelerin yaydığı, canlı do-

kuda zararı sonradan ortaya çıkan geri dönümsüz hasar-

lar oluşturan ışınlar. Alfa ışınları helyum çekirdeklerinden, 

beta ışınları yüksek hızlı elektronlardan oluşur. Gama ışın-

ları yüksek enerjili görünmez ışınlardır.

S

Saf madde: Fiziksel yöntemlerle kendisinden daha basit 

maddelere ayrıştırılamayan, element veya bileşik.

Sentetik (Yapay): Doğada var olan bir malzemenin yerini 

tutmak üzere, laboratuvarda veya fabrikada üretilmiş, do-

ğal karşıtı ile aynı, eşdeğer veya benzer özellikte (madde). 

Sentetik aspirin, söğüt yapraklarındaki aspirin ile özdeştir. 

Sentetik ipek doğal ipekten farklı, fakat ona yakın özellik-

tedir. 

Sentez: Birden çok maddeyi tepkimeye sokarak daha kar-

maşık yapıda yeni bir ürün elde etme işlemi.

Sır (Seramik ve porselen yüzeylerinde): Toprak esaslı kap-

ların yüzeylerine kaplanmış, pürüzsüz, su geçirmez, meka-

nik ve termal dayanımı yüksek, yanmaz, koruyucu tabaka.

Simya: Antik dönemde ve orta çağda, madde ile ilgili de-

neyimleri batıl inançlar ve hayaller ile karıştıran, sebep-so-

nuç ilişkileri kurmaktan uzak, sınama yanılma yöntemi ile 

bilgi üretmeye çalışan ve bu günkü kimyanın öncü örnek-

leri sayılan, günümüzde terk edilmiş uğraş alanı.

Simyacı: Simya ile uğraşan birey.

Süblimleşme: Katı maddenin sıvılaşmaksızın doğrudan 

buhar hâline geçmesi.

Ş

Şap: KAl(SO4)2 x 12H2O formülü ile gösterilen ve tekstil bo-

yama, deri işleme ve kâğıt endüstrisinde kullanılan doğal 

kristal mineral.

T

Teflon: Karbon-flor bileşiklerinden elde edilmiş, yüksek sı-

caklığa dayanıklı, ıslanmaz, su tutmaz, kimyasal değişime 

karşı kararlı plastik madde.

Teori: Olayları ve durumları mantığın kabul edebileceği 

varsayımlarla şekillendirilmiş bir model temelinde açıkla-

yan, bilimsel akıl yürütme ve matematiksel düşünce im-

kânlarını kullanan açıklamalar bütünü.

Tepkime (Reaksiyon): maddelerin birbiri ile etkileşerek 

kimlik değişimine uğraması. 

Tuz: Genel anlamda, katyon ve anyonlarla oluşan iyonik 

bileşik (KBr, MgSO4 vb.). Halk dilinde özel olarak yemek 

tuzu (NaCl).

U

Uranyum: Radyoaktif bir doğal element. Nükleer enerji 

santrallerinde yakıt olarak kullanılır.

Uyarılmış atom: Elektronları enerji alarak temel hâlden 

daha yüksek enerjili düzeylere çıkmış atom.

V

Vakum: Havası boşaltılmış kapalı mekân.

Viskon: Selülozun kimyasal yolla değiştirilmesi sonucu 

elde edilen yapay ipek.

Viskozite: Bir sıvını akmaya karşı gösterdiği direnç.

Vulkanizasyon: Doğal kauçuğa kükürt ve başka kimyasal 

maddeler katarak fiziksel özelliklerini geliştirme işlemi.
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Y

Yoğunluk: Bir maddenin birim hacminin kütlesi.

Yoğuşma: Buhar hâlden sıvı hâle geçme süreci.

Yüzey aktif madde: Suyun yüzey gerilimini çok büyük 

oranda düşürerek yağ ve kir gibi apolar maddelerin ıs-

lanmasını sağlayan madde. Sabun ve deterjan böyle 

maddelerdir.

Yüzey gerilimi: Bir sıvının yüzeyinin bir birim büyümesi 

için gerekli enerji.

Z

Zanaat: Beden ve zihin becerilerini kullanarak geliştiril-

miş, genelde geçim sağlamak için meslek hâline getiril-

miş, uzmanlık isteyen uğraş alanı. Semercilik, kalaycılık, 

nalbantlık geleneksel zanaatlardır. 

Zeolit: Sudaki ağır metal katyonlarını tutan ve böylece 

sert suları yumuşatan doğal, silikat bileşiği.
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