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MUMUM NEDEN BU KADAR MUMUM NEDEN BU KADAR ÇÇABUK ABUK 
ERERĐĐDDĐĐ??



KKĐĐMYA KONUSU MYA KONUSU ĐĐLE LE ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐ

MumMum, , parafinparafin, , donyadonyağığı ya da ya da 
bunlar benzeri, yavabunlar benzeri, yavaşş yanan bir yanan bir 
maddenin, genellikle maddenin, genellikle kkıınnaptannnaptan
yapyapıılan bir fitilin lan bir fitilin üüzerine zerine 
ddöökküüldldüükten sonra katkten sonra katıılalaşşttıırrıılmaslmasıı
yyööntemiyle hazntemiyle hazıırlanan, genellikle rlanan, genellikle 
silindir bisilindir biççimindeki imindeki ışıışık k 
kaynakaynağığıddıırr..

Bir baBir başşka deyika deyişşle,yle,yüüksek molekksek moleküüllllüü
lipit asitlerinin,ylipit asitlerinin,yüüksek molekksek moleküüllllüü
doymudoymuşş mono alkoller ile yaptmono alkoller ile yaptııklarklarıı
esterlerdir.Yapesterlerdir.Yapıılarlarıında yanda yağğ asidi asidi 
olarak serotin asit (CHolarak serotin asit (CH33--(CH(CH22))2424--
COOH) ve alkol olarak 16 CCOOH) ve alkol olarak 16 C’’li li 
setil,18 Csetil,18 C’’li oktan oktandesil veya li oktan oktandesil veya 
20 C20 C’’li seril alkol bulunur.li seril alkol bulunur.

Parafinin kimyasal formülü

Katı haldeki Parafin

Molekül ağırlığı:275-600g/mol

Erime noktası:70-80 C



KONUKONU: : KKĐĐMYASAL BAMYASAL BAĞĞLARLAR
Kimyasal BaKimyasal Bağğlar Ve Tlar Ve Tüürlerirleri
ĐĐyonik Bayonik Bağğ
Kovalent BaKovalent Bağğ
ĐĐkinci Skinci Sııra Elementlerin Bara Elementlerin Bağğ Yapma    Yapma    ÖÖzellikleri zellikleri 
HibritleHibritleşşmeme
ĐĐkili Ve kili Ve ÜçÜçllüü BaBağğlarlar
ĐĐkinci Skinci Sııra Elementlerin Olura Elementlerin Oluşşturduturduğğu Bileu Bileşşikler ikler 
KatKatıı Ve SVe Sııvvıı BaBağğlarlar
Van Der Van Der WaalsWaals BaBağğlarlarıı
DipolDipol--dipoldipol EtkileEtkileşşimleriimleri
Hidrojen BaHidrojen Bağığı
KatKatıılarda Alarda Ağğ ÖÖrgrgüüssüü
Metalik BaMetalik Bağğ

DERS SAATDERS SAATĐĐ: 16 SAAT: 16 SAAT



GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAM OLAYIAM OLAYI

Elektrikler kesildiElektrikler kesildiğğinde en inde en ççok ihtiyaok ihtiyaçç
duyduduyduğğumuz umuz şşey nedir diye sorsalar,herhalde ey nedir diye sorsalar,herhalde 
hepimiz mum cevabhepimiz mum cevabıınnıı veririz.Peki nasveririz.Peki nasııl oluyor l oluyor 
da bada başşlanglangııççta katta katıı şşekildeki mum,kekildeki mum,kıısa bir ssa bir süüre re 
sonra kolayca eriyip ssonra kolayca eriyip sııvvıı hale gehale geççiyor? iyor? 





Mumun Mumun üüzerinde zerinde 
genellikle genellikle 
kkıınnaptan olunnaptan oluşşan an 
ince bir sicim,yani ince bir sicim,yani 
yanmayyanmayıı sasağğlayan layan 
kkııssıım bulunur.m bulunur.

Fitili Fitili 
yaktyaktığıığımmıızda,mum zda,mum 
alevin alevin ııssııssııyla erir yla erir 
ve sve sııvvıı hale hale 
gegeççer.Bunu er.Bunu 
sonucunda mumun sonucunda mumun 
alt kalt kıısmsmıında eriminda erimişş
haldeki formunu haldeki formunu 
ggöözlemleriz.zlemleriz.



Parafin,kovalent bağlı olup,bir petrol türevidir.Mum,yapımında kullanılır.



Mumun iMumun iççerisinde bulunan parafinin yaperisinde bulunan parafinin yapııssıındaki Cndaki C--C baC bağğlarlarıı,birbirine ,birbirine 
ortaklaortaklaşışım bam bağğllıı olarak baolarak bağğlanmlanmışışlardlardıır;yani r;yani CC’’larlar arasarasıında kovalent nda kovalent 
babağğ vardvardıır.ortaklar.ortaklaşışım bam bağğllıı bilebileşşiklerin molekiklerin moleküülleri araslleri arasıındaki bandaki bağğlar lar 
zayzayııftftıır.Ortama r.Ortama ııssıı verildiverildiğğinde bu bainde bu bağğlar zaylar zayııf olduf olduğğu iu iççin kolaylin kolaylııkla kla 

aaççııllıır ve madde faz der ve madde faz değğiişştirir.mum da kovalent batirir.mum da kovalent bağğllıı bir bilebir bileşşik olduik olduğğu u 
iiççin,fitil yakin,fitil yakııldldığıığında nda ııssıı ile birlikte kolayca eriile birlikte kolayca eri

r.Bu sebeple mum r.Bu sebeple mum öörnerneğğinden faydalanarak kovalent bainden faydalanarak kovalent bağğ konusu konusu 
ööğğrencilere anlatrencilere anlatıılabilir.labilir.



HEDEF VE KAZANIMLARHEDEF VE KAZANIMLAR

HEDEF 1:HEDEF 1: BaBağğ oluoluşşumunu ve umunu ve ççeeşşitlerini itlerini 
kavrayabilme.kavrayabilme.

KAZANIMLAR:KAZANIMLAR:

BaBağğ oluoluşşumunu aumunu aççııklar.klar.

BaBağğ ççeeşşitlerini itlerini öörneklerle arneklerle aççııklar.klar.

MolekMoleküüller arasller arasıı babağğlarlarıı öörneklerle arneklerle aççııklar.klar.

BaBağığın n öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.



HEDEF 2:HEDEF 2: Periyodik Periyodik ÇÇizelgenin izelgenin ĐĐkinci Skinci Sııra ra 
Elementlerinin BaElementlerinin Bağğ Yapma GYapma Güçüçlerini lerini 
KavrayabilmeKavrayabilme

KAZANIMLAR:KAZANIMLAR:
ĐĐkinci skinci sııra elementlerinin her birinin dera elementlerinin her birinin değğerlik erlik 

elektronlarelektronlarıınnıı ggöösterirsterir

HibritleHibritleşşmeyimeyi aaççııklarklar

Atomlar arasAtomlar arasıı ikili ve ikili ve üçüçllüü babağığın yapn yapııssıınnıı öörneklerle rneklerle 
aaççııklarklar

ĐĐkinci skinci sııra elementlerinin bara elementlerinin bağğ saysayıı ve ve ççeeşşitlerini itlerini 
hibritlehibritleşşmeme ile aile aççııklarklar

ĐĐkinci skinci sııra elementlerinin olura elementlerinin oluşşturduklarturduklarıı
molekmoleküüllerinin llerinin şşeklini ve eklini ve polarlpolarlığıığınnıı öörneklerle arneklerle aççııklarklar



HEDEF 3: HEDEF 3: KatKatıı ve sve sııvvıı maddelerdeki bamaddelerdeki bağğlarlarıı
kavrayabilmekavrayabilme

KAZANIMLAR:KAZANIMLAR:

MolekMoleküüller arasller arasıı Van der Van der WaalsWaals babağğlarlarıınnıı
öörneklerle arneklerle aççııklarklar

DipolDipol--dipoldipol etkileetkileşşimlerini aimlerini aççııklar klar 

Hidrojen baHidrojen bağığınnıı aaççııklarklar

ĐĐyonik bayonik bağığı öörneklerle arneklerle aççııklarklar

Kovalent baKovalent bağığın olun oluşşturduturduğğu au ağğ öörgrgüüssüünnüü
aaççııklarklar

Metal atomlarMetal atomlarıı arasarasıındaki bandaki bağığı aaççııklarklar



HEDEFHEDEF 4:4:Kimyasal baKimyasal bağğlarla ilgili bilgileri larla ilgili bilgileri 
uygulayabilmeuygulayabilme

KAZANIMLAR:KAZANIMLAR:

Atom numarasAtom numarasıı verilen bir elementin yapacaverilen bir elementin yapacağığı
babağğ saysayııssıınnıı tahmin edertahmin eder

Atom numarasAtom numarasıı verilen bir elementin yapacaverilen bir elementin yapacağığı
babağığın tn tüürrüünnüü belirtir.belirtir.

MolekMoleküül forml formüüllüü verilen bir bileverilen bir bileşşiiğğin molekin moleküül l 
bibiççimini belirtir.imini belirtir.

MolekMoleküül forml formüüllüü verilen bir bileverilen bir bileşşiiğğin, in, 
molekmoleküüllüünnüün n polarlpolarlığıığınnıı--apolarlapolarlığıığınnıı belirtir.belirtir.



ÖN TEST

1) Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddedirsaf maddedir?
I.süt 
II. şeker
III. toprak 
IV. demir 

a) I, III  b) II, IV c)  I, II d) II, III e)I ,II, III

2)  Aynı tür atomlardan oluşan madde aşağıdakilerden 
hangisidir?

a) Element b) bileşik c) karışım d) alaşım e) çözelti



3)  I. Arı madde 
II. Karışım
III. Çözelti
Yukarıda verilenlerden hangileri bir cins atom veya 

molekülden (birinden )oluşmuştur?
a) yalnız I  b) yalnız II c) yalnız III d) II ve III e) I,II ve III

4) Atomun yapısı ile ilgili olarak : 
I. proton ve nötronlar atomun çekirdeğindedir. 
II. atomun kütle numarası proton sayısı ile nötron 

sayısının toplamına eşittir. 
III. atom numarası, proton, nötron ve elektron sayılarının 

toplamına eşittir. 
Đfadelerinden hangileri dodoğğrudurudur?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III



5) Çekirdek yükü 21 olan X elementinin +3 yüklü
iyonunun elektron dizilişini yazınız.
……………………………………………….

6) Aşağıdakilerden hangisini yanlıştır?

I 7N ‘in 2p orbitalleri yarı doludur.
II  24Cr ‘nin 3d orbitalleri yarı doludur.
III   34Se’nin 4p orbitalleri yarı doludur.
a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II e) I ve III



ElektronegatifliElektronegatifliğği i ““elektronlarelektronlarıı kendine kendine ççekebilme gekebilme güüccüü ya da isteya da isteğğii”” olarak olarak 
ddüüşşüünsek yanlnsek yanlıışş olmaz. Elektronegatifliolmaz. Elektronegatifliğğe etki eden e etki eden üçüç faktfaktöörden srden sööz edebiliriz: z edebiliriz: 

1) 1) ÇÇekirdekteki proton sayekirdekteki proton sayııssıı: Proton say: Proton sayııssıı (pozitif y(pozitif yüük) ne kadar fazla k) ne kadar fazla 
olursa, olursa, ççekirdeekirdeğğin elektronlarin elektronlarıı (negatif y(negatif yüük) k) ççekebilme gekebilme güüccüü artacaktartacaktıır. r. 

2) Elektronlar2) Elektronlarıın n ççekirdeekirdeğğe olan uzakle olan uzaklığıığı: : ÇÇekirdeekirdeğğin en din en dışış seviyedeki seviyedeki 
elektronlara olan uzaklelektronlara olan uzaklığıığı arttarttııkkçça, onlara olan a, onlara olan ççekim etkisi azalekim etkisi azalıır. r. 

3) Perdeleme etkisi olarak bilinen durum: 3) Perdeleme etkisi olarak bilinen durum: ÇÇekirdeekirdeğğin in ççevresi bildievresi bildiğğiniz gibi iniz gibi 
elektron kabuklarelektron kabuklarıı ile ile ççevrilidir. Elementlerin elektron daevrilidir. Elementlerin elektron dağığıllıımmıı hathatıırlayrlayıın 1sn 1s22 2s2s22

2p2p66 3s3s22 3p3p66 …… Burada s, p, d, f elektron kabuklarBurada s, p, d, f elektron kabuklarıınnıın n öönnüüne gelen numaralarne gelen numaralarıı bir bir 
ççeeşşit halka gibi dit halka gibi düüşşüünebiliriz. Banebiliriz. Başş kuvantumkuvantum saysayııssıı denilen bu saydenilen bu sayıılarlarıın bn büüyyüümesi, mesi, 
ççekirdeekirdeğğin etrafin etrafıınnıı saran elektron halkalarsaran elektron halkalarıınnıın n ççooğğalmasalmasıı anlamanlamıına gelir. Her bir na gelir. Her bir 
halka oluhalka oluşşumunda umunda ççekirdeekirdeğğin en din en dışış kabuktaki elektronlara olan uzaklkabuktaki elektronlara olan uzaklığıığı artar. artar. ĐĐçç
halkalarda bulunan elektronlar perdeleme etkisi yapar. Bhalkalarda bulunan elektronlar perdeleme etkisi yapar. Bööylece ylece ççekirdekteki ekirdekteki 
protonun, en dprotonun, en dışış kabuktaki elektronlara olan etkisi perdelenir. kabuktaki elektronlara olan etkisi perdelenir. 

Elektronegatiftik:Elektronegatiftik:



Periyodik tabloda aynPeriyodik tabloda aynıı periyotta, soldan saperiyotta, soldan sağğa gidildika gidildikççe e 

elementlerin baelementlerin başş kuvantumkuvantum saysayııssıı dedeğğiişşmeyecektir. Yani emeyecektir. Yani eğğer ikinci er ikinci 

periyotta ilerliyorsak, elektron daperiyotta ilerliyorsak, elektron dağığıllıımmıı 2s2s11 ile biten lityum atomundan ile biten lityum atomundan 

babaşşlaylayııp, elektron dap, elektron dağığıllıımmıı 2p2p66 ile biten neon atomuna kadar geleceile biten neon atomuna kadar geleceğğiz iz 

demektir. Bu demek oluyor ki, ayndemektir. Bu demek oluyor ki, aynıı periyotta soldan saperiyotta soldan sağğa giderken yeni a giderken yeni 

bir elektron halkasbir elektron halkasıı eklenmeyecek. O zaman eklenmeyecek. O zaman üçüüçüncncüü maddeyi dikkate maddeyi dikkate 

almamalmamııza gerek yok za gerek yok çüçünknküü öönemli bir etkisi olmayacak. Soldan sanemli bir etkisi olmayacak. Soldan sağğa a 

gidildikgidildikççe ayne aynıı halka halka üüzerine 1 elektron eklenirken, zerine 1 elektron eklenirken, ççekirdeekirdeğğe de 1 e de 1 

proton eklenecektir. Kolayca tahmin edebileceproton eklenecektir. Kolayca tahmin edebileceğğiniz gibi iniz gibi ççekirdeekirdeğğe e 

eklenen 1 protonun, atomun elektronlareklenen 1 protonun, atomun elektronlarıı ççekme kuvvetini arttekme kuvvetini arttıırmasrmasıı; ; 

halkaya eklenen 1 elektronun halkaya eklenen 1 elektronun ççekim kuvvetini azaltmasekim kuvvetini azaltmasıından daha ndan daha 

bbüüyyüük olur. Bk olur. Bööylece aynylece aynıı periyotta soldan saperiyotta soldan sağğa gidildika gidildikççe e 

elektronegatiflik artar. elektronegatiflik artar. 



GGruptan aruptan aşşaağğııya doya doğğru inildikru inildikççe bae başş kuvantumkuvantum saysayııssıı
artacaktartacaktıır. Bar. Başşka bir deyika bir deyişşle aynle aynıı grupta agrupta aşşaağğıı inildikinildikççe e 
ççekirdeekirdeğğin etrafin etrafıına bir elektron halkasna bir elektron halkasıı daha eklenecektir. Bu daha eklenecektir. Bu 
durumda belirleyici faktdurumda belirleyici faktöör r ““perdeleme etkisiperdeleme etkisi”” olacaktolacaktıır. r. 
ÖÖrnerneğğin 9 protona sahip flor atomunun in 9 protona sahip flor atomunun ççekirdeekirdeğğinin inin ççevresi evresi 
sadece 2 halka ile sadece 2 halka ile ççevrilidir (1sevrilidir (1s22 2s2s22 2p2p55). D). Dışış kabuktaki kabuktaki 
7 elektrona, i7 elektrona, içç kkııssıımda perdeleme yapan 1smda perdeleme yapan 1s22halkashalkasıına ait na ait 
2 elektron vard2 elektron vardıır. Ancak bir alt gruba indir. Ancak bir alt gruba indiğğimizde 17 protona imizde 17 protona 
sahip klor atomu 3 halka ile sahip klor atomu 3 halka ile ççevrilidir (1sevrilidir (1s22 2s2s22 2p2p66 3s3s22 3p3p55). ). 
DDışış kabuktaki 7 elektrona perdeleme yapan 2 ikabuktaki 7 elektrona perdeleme yapan 2 içç halka ve bu halka ve bu 
halkalar halkalar üüzerinde 10 elektron bulunur. Bzerinde 10 elektron bulunur. Bööylece aynylece aynıı gurupta gurupta 
aaşşaağığı dodoğğru inildikru inildikççe elektron ilgisi (elektronegatiflik) e elektron ilgisi (elektronegatiflik) azalazalıır.r.





Sizce Sizce ççevremizde gevremizde göördrdüüğğüümmüüz z 
cisimleri birbirinden farklcisimleri birbirinden farklıı kkıılan lan şşey ey 
nedir?nedir?

Renklerini, biRenklerini, biççimlerini, kokularimlerini, kokularıınnıı
tatlartatlarıınnıı birbirinden farklbirbirinden farklıılalaşşttııran nedir?ran nedir?



ĐĐki Tki Tüür Kimyasal Engelr Kimyasal Engel

Eski Eski ççaağğlarda bile atomlarlarda bile atomlarıın varln varlığıığından kundan kuşşku duymayan ku duymayan 
pek pek ççok bilim adamok bilim adamıı bulunuyordu. Peki, bu atomlar madde bulunuyordu. Peki, bu atomlar madde 
iiççinde birbirine nasinde birbirine nasııl bal bağğlanlanıırlar? Bu konuda felsefi drlar? Bu konuda felsefi düüşşüünce nce 
ya sessiz kalya sessiz kalııyor ya da dyor ya da düüşş denizinde batdenizinde batııp p ççııkkııyordu.yordu.

ÖÖrnerneğğin, in, üünlnlüü FransFransıız doz doğğa bilimcisi Descartes baza bilimcisi Descartes bazıı
atomlaratomlarıın izdn izdüüşşüümlerinin mlerinin ççengele, bazengele, bazıılarlarıınnıın da ilmen da ilmeğğe e 
benzerlibenzerliğğine inanine inanııyordu. Bir atomun yordu. Bir atomun ççengelinin, diengelinin, diğğerinin erinin 
ilmeilmeğğine takine takıılmaslmasııyla iki atomun birleyla iki atomun birleşştitiğğini savunuyordu.ini savunuyordu.

ĐĐnsanlar atom yapnsanlar atom yapııssıı hakkhakkıında nda ççok az ok az şşey ya da hiey ya da hiççbir bir 
şşey bilmedikleri sey bilmedikleri süürece, atomlar arasrece, atomlar arasıı babağğlanma yani lanma yani 
kimyasal bakimyasal bağğlar konusunda tlar konusunda tüüm dm düüşşüünceleri temelsiz nceleri temelsiz 
kalkalııyordu. Elektron, bilim adamlaryordu. Elektron, bilim adamlarıınnıın gern gerççeeğği bulmasi bulmasıına na 
yardyardıım etti. Ancak bu bir kerede olmadm etti. Ancak bu bir kerede olmadıı. Elektron 1895. Elektron 1895’’te te 
bulundu, oysa kimyasal babulundu, oysa kimyasal bağğlanmanlanmanıın incelenmesinde n incelenmesinde 
kullankullanıılmaslmasıı iiççin ilk giriin ilk girişşimler yirmi yimler yirmi yııl sonra,l sonra,



elektronlarelektronlarıın    atom    n    atom    ççekirdeekirdeğği    etrafi    etrafıında    dnda    düüzenlenizenlenişşi     ai     aççııklklıık k 
kazandkazandııktan sonra yapktan sonra yapııldldıı.    .    

Bir  atomun  elektronlarBir  atomun  elektronlarıınnıın  tn  tüümmüü kimyasal  bakimyasal  bağğlara  katlara  katıılmaz, lmaz, 
yalnyalnıızca en dzca en dışış ya da en fazla en dya da en fazla en dışış ve dve dışıştan ikinci kabutan ikinci kabuğğunda yer unda yer 
alanlar katalanlar katıılabilir. labilir. 

Bir  sodyum   atomunun   bir   flor  atomuyla  karBir  sodyum   atomunun   bir   flor  atomuyla  karşışılalaşşttığıığınnıı var var 
sayalsayalıım. m. ĐĐlkinin dlkinin dışış kabukabuğğunda bir, ikincisinin yedi elektronu vardunda bir, ikincisinin yedi elektronu vardıır. r. 
bu   karbu   karşışılalaşşma   hma   hıızla,   kararlzla,   kararlıı bir   sodyum bir   sodyum florflorüürr molekmoleküüllüünnüün n 
oluoluşşmasmasııyla    sonuyla    sonuççlanlanıır.    Ama    nasr.    Ama    nasııl ?    Elektronlarl ?    Elektronlarıın    yeniden n    yeniden 
ddüüzenlenmesiyle.zenlenmesiyle.

Sodyum   atomu   dSodyum   atomu   dışıştaki   elektronunu   kolayca   verir.   Btaki   elektronunu   kolayca   verir.   Bööyle yle 
yapmakla  artyapmakla  artıı yyüüklklüü bir  iyon  haline  gelir  ve  ikinci dbir  iyon  haline  gelir  ve  ikinci dışış elektron elektron 
kabukabuğğu  au  aççığığa   a   ççııkar.  Bu  kabuk  sekiz   elektron  ikar.  Bu  kabuk  sekiz   elektron  iççerir  ve   sekizli erir  ve   sekizli 
ddüüzenin bulunmaszenin bulunmasıı ççok gok güçüçttüür.r.

ÖÖte  yandan,  flor  atomu  dte  yandan,  flor  atomu  dışış kabukabuğğuna  kolayluna  kolaylııkla  bir elektron kla  bir elektron 
alabilir; balabilir; bööylece  o da  sekiz  elektron sahibi  olur. Ardylece  o da  sekiz  elektron sahibi  olur. Ardıından  da eksi ndan  da eksi 
yyüüklklüü flor iyonu ortaya flor iyonu ortaya ççııkar.kar.



ArtArtıı eksiyi eksiyi ççeker. Elektriksel kuvvetler zeker. Elektriksel kuvvetler zııt yt yüüklklüü sodyum ve flor sodyum ve flor 
iyonlariyonlarıınnıı ggüçüçllüü bir  bir  şşekilde bir arada tutar. Aralarekilde bir arada tutar. Aralarıında kimyasal bir nda kimyasal bir 
babağğ oluoluşşur. Bu baur. Bu bağğ temel  kimyasal batemel  kimyasal bağğ ttüürlerinden biri olan iyonik rlerinden biri olan iyonik 
babağğddıır.r.

ĐĐkincisi de kincisi de şşööyledir:yledir:
SSöözgelimi, flor molekzgelimi, flor moleküüllüü F2 gibi bir bileF2 gibi bir bileşşik nasik nasııl olul oluşşabilir? Flor abilir? Flor 

atomlaratomlarıı ddışış kabuklarkabuklarıından  elektron veremezler. Bu durumda farklndan  elektron veremezler. Bu durumda farklıı
yyüüklklüü iyonlar oluiyonlar oluşşamaz.amaz.

Flor   atomlarFlor   atomlarıı arasarasıında   kimyasal   banda   kimyasal   bağğlanma   elektron   lanma   elektron   ççifti ifti 
yardyardıımmııyla  kurulur.   Atomlaryla  kurulur.   Atomlarıın  her   biri  ortak  kullann  her   biri  ortak  kullanıım  im  iççin  bir in  bir 
elektronu  elektronu  ööne  sne  süürer.  Sonurer.  Sonuççta, her iki atomun dta, her iki atomun dışış kabukabuğğunda sekiz unda sekiz 
elektron  bulunur.   Bunlarelektron  bulunur.   Bunlarıın  altn  altııssıı kendilerinindir,  ikisi   de  ortak kendilerinindir,  ikisi   de  ortak 
kullandkullandııklarklarıı elektronlardelektronlardıır.  Br.  Bööyle  bir  bayle  bir  bağğa  kovalent  ada  kovalent  adıı verilir. verilir. 

BildiBildiğğimiz   kimyasal   bileimiz   kimyasal   bileşşiklerin   iklerin   ççooğğu  birinci  ya  da  ikinci u  birinci  ya  da  ikinci 
ttüürden kimyasal barden kimyasal bağğlar yoluyla olular yoluyla oluşşur.ur.

107 Kimya 107 Kimya ÖÖykyküüssüü L.L.VlasovVlasov, D., D.TrifonovTrifonov TTÜÜBBĐĐTAK tan TAK tan 
alalıınmnmışışttıır.r.



KKĐĐMYASAL BAMYASAL BAĞĞLARLAR

Kimyasal baKimyasal bağğ, molek, moleküüllerde atomlarllerde atomlarıı bir arada tutan bir arada tutan 
kuvvettir. Bir bakuvvettir. Bir bağığın olun oluşşabilmesi iabilmesi iççin atomlar tek bain atomlar tek başışına na 

bulunduklarbulunduklarıı zamankinden daha kararlzamankinden daha kararlıı (az enerjiye (az enerjiye 
sahip) olmalsahip) olmalııddıırlar. Genelleme yapmak gerekirse barlar. Genelleme yapmak gerekirse bağğlar lar 

oluoluşşurken durken dışışararııya enerji verirler. ya enerji verirler. 

Atomlar baAtomlar bağğ yaparken, elektron diziliyaparken, elektron dizilişşlerini soy gazlara lerini soy gazlara 
benzetmeye benzetmeye ççalalışıışırlar. Bir atomun yapabilecerlar. Bir atomun yapabileceğği bai bağğ

saysayııssıı, sahip oldu, sahip olduğğu veya az enerji ile sahip olabileceu veya az enerji ile sahip olabileceğği i 
yaryarıı dolu dolu orbitalorbital saysayııssıına ena eşşittir. ittir. 



ĐĐYONYONĐĐK BAK BAĞĞLARLAR

ĐĐyonik bayonik bağğlar,lar, metaller ile ametaller arasmetaller ile ametaller arasıında metallerin nda metallerin 
elektron vermesi ametallerin elektron almaselektron vermesi ametallerin elektron almasııyla oluyla oluşşan an 
babağğlanmadlanmadıır. r. 

Metaller elektron vererek (+) deMetaller elektron vererek (+) değğerlik, ametaller elektron erlik, ametaller elektron 
alarak (alarak (––) de) değğerlik alerlik alıırlar. Bu rlar. Bu şşekilde oluekilde oluşşan (+) ve (an (+) ve (––) y) yüükler kler 
birbirini bbirbirini büüyyüük bir kuvvetle k bir kuvvetle ççekerler. Bu ekerler. Bu ççekim iyonik baekim iyonik bağığın n 
oluoluşşumuna sebep olur. Onun iumuna sebep olur. Onun iççin iyonik bain iyonik bağğllıı bilebileşşikleri ayrikleri ayrışışttıırmak rmak 
zordur. zordur. 

Elektron aktarElektron aktarıımmııyla oluyla oluşşan bilean bileşşiklerde, kaybedilen ve iklerde, kaybedilen ve 
kazankazanıılan elektron saylan elektron sayıılarlarıı eeşşit olmalit olmalııddıır. r. 
•• ĐĐyonik katyonik katıılar belirli bir kristal yaplar belirli bir kristal yapıı oluoluşştururlar. tururlar. 
•• ĐĐyonik bayonik bağğllıı bilebileşşikler oda sikler oda sııcaklcaklığıığında katnda katıı halde bulunurlar. halde bulunurlar. 
•• ĐĐyonik bileyonik bileşşikler katikler katıı halde elektrihalde elektriğği iletmez. Si iletmez. Sııvvıı halde ve halde ve 

çöçözeltileri elektrizeltileri elektriğği iletir.i iletir.
NaCl, NaCl, MgSMgS, MgF2,BaCl2 bile, MgF2,BaCl2 bileşşikleri iyonik baikleri iyonik bağğllıı bilebileşşiklere iklere 

öörnek olarak verilebilir. rnek olarak verilebilir. 





KOVALENT BAKOVALENT BAĞĞLARLAR
Hidrojenin ametallerle  ya  da  ametallerin kendi Hidrojenin ametallerle  ya  da  ametallerin kendi 

aralararalarıında elektronlarnda elektronlarıınnıı ortaklaortaklaşşa kullanarak olua kullanarak oluşşturulan turulan 
babağğa a kovalent bakovalent bağğ denir.denir.

Apolar Apolar KovaletKovalet BaBağğ
KutupsuzKutupsuz babağğ, yani, yani (+),(+), ((--) kutbu yoktur.) kutbu yoktur.ĐĐki hidrojen ki hidrojen 

atomu elektronlaratomu elektronlarıı ortaklaortaklaşşaa kullanarak kullanarak babağğ
oluoluşştururlartururlar.  Ayn.  Aynıı cins cins atomlar arasatomlar arasıındaki bandaki bağğ apolar apolar 
kovalentkovalent babağğddıır. r. 



Polar Kovalent BaPolar Kovalent Bağğlarlar

FarklFarklıı ametallerametaller arasarasıındanda oluoluşşan an babağğa a polarpolar
kovalentkovalent (kutuplu)(kutuplu) babağğ diyoruz.diyoruz. ElektronlarElektronlar iki iki 
atom atom arasarasıında nda eeşşit olarakit olarak paylapaylaşışıllmmadadığıığındanndan
kutuplakutuplaşşma oluma oluşşurur veve buna buna polarpolar kovalent kovalent babağğ

denir.denir. BuBu polarlpolarlığıığı HH22O    O    molekmoleküüllüü ile aile aççııklamaya klamaya 
ççalalışışalalıım:m:



Hidrojen ve Hidrojen ve ooksijenksijen elektron ortaklelektron ortaklığıığı ile ile 
bilebileşşik oluik oluşşturmuturmuşş durumdaddurumdadıır. r. OksijeninOksijenin
elektron almaselektron almasıı yani elektronu kendisine yani elektronu kendisine 
ççekme gekme güüccüü hidrojenden daha fazla hidrojenden daha fazla 
olduolduğğundan elektron kundan elektron kıısmen de olsa smen de olsa 
ooksijenksijen taraftarafıındadndadıır. Dolayr. Dolayııssııylylaa ooksijenksijen
kkıısmen (smen (--), ), hhidrojen ise kidrojen ise kıısmen (+) smen (+) 
yyüüklenmiklenmişş olur. Bu olaya olur. Bu olaya kutuplakutuplaşşma,ma, bu bu 

ttüür bar bağğa a polar kovalent bapolar kovalent bağğ denir.denir.



ElektronElektron--Nokta YapNokta Yapııssıı((LewisLewis YapYapııssıı))

DeDeğğerlik elektronlarerlik elektronlarıınnıın,elementin simgesi n,elementin simgesi ççevresinde evresinde 
noktalarla gnoktalarla göösterilmesiyle elektronsterilmesiyle elektron--nokta formnokta formüüllüü ya da ya da 

elektronelektron--nokta yapnokta yapııssıı oluoluşşur.ur.

LewisLewis kuramkuramıı, kovalent molek, kovalent moleküüllerdeki atomlarllerdeki atomlarıın her n her 
birinin asal gaz yapbirinin asal gaz yapııssıına ulana ulaşşacaacağığınnıı vurgulamaktadvurgulamaktadıırr. . 



BBĐĐR ATOMUN YAPABR ATOMUN YAPABĐĐLECELECEĞĐĞĐ BABAĞĞ SAYSAYIISSII

Bir atomun yapabileceBir atomun yapabileceğği bai bağğ saysayııssıı; o; onnun sahip olduun sahip olduğğu u 
veya veya ççok az enerji ile sahip olabileceok az enerji ile sahip olabileceğği yari yarıı dolu dolu orbitalorbital
saysayııssııkadardkadardıırr. . 

Bir alt yBir alt yöörrüüngeden bir ngeden bir üüst yst yöörrüüngeye elektron ngeye elektron 
uyaruyarıılarak yarlarak yarıı dolu dolu orbitalorbital oluoluşşturma turma ççok enerji ok enerji 
istediistediğğinden bainden bağğ yapmayayapmaya elverielverişşli olamaz.li olamaz.



1 bağ yapabilir.

Orbital tam dolu olduğundan bağ
yapamaz.

Bir tane yarı dolu orbitali vardır. 1 
bağ yapabilir.

2 bağ yapması gerekir. Ancak C'nun
4 bağ yaptığı biliniyor..



O halde uyarılmış durumda;
4 tane yarı dolu orbital olur. Dolayısıyla 4 
bağ yapabilir

Üç bağ yapabilir. Boş orbital
olmadığından uyarma yapılamaz.

2 bağ yapabilir. Boş orbital
olmadığından uyarma yapılamaz.

1 bağ yapabilir. Boş orbital olmadığından 
uyarma yapılamaz

Yarı dolu orbital olmadığından bileşik 
yapamaz.



HHĐĐBRBRĐĐTLETLEŞŞME ME 

Kovalent    baKovalent    bağğlar,    lar,    orbitallerinorbitallerin öörtrtüüşşmesi   mesi   
sonucunda gersonucunda gerççekleekleşşirler. irler. OrbitallerindeOrbitallerinde öörtrtüüşşebilmesi   ebilmesi   
iiççin,  in,  öörtrtüüşşmeye katmeye katıılan lan orbitallerinorbitallerin birer elektron  birer elektron  
iiççermesi gerekmektedir.Her atom ermesi gerekmektedir.Her atom ççiftleiftleşşmemimemişş elektron elektron 
saysayııssıı kadar bakadar bağğ yapabilir. yapabilir. ĐĐki veya daha fazla atom ki veya daha fazla atom 
orbitalleriniorbitallerini, birbirleri ile , birbirleri ile hibritlehibritleşşmeyemeye uygun simetriye  uygun simetriye  
getirirler.  Bgetirirler.  Bööylelikle  oluylelikle  oluşşan  yeni  an  yeni  orbitallereorbitallere hibrithibrit
orbitalleriorbitalleri denir.    denir.    HibiritleHibiritleşşmeninmenin gergerççekleekleşşebilmesi   ebilmesi   
iiççin in orbitallerinorbitallerin enerjileri birbirine yakenerjileri birbirine yakıın olmaln olmalııddıır.r.



σσσσσσσσ ((SigmaSigma babağığı))

ππππ (pi Bağı)



molekülünde 5 tane sigma 1 tane pi bağı
vardır.

molekülünde 11 tane δ, 1 tane π bağı
vardır.

H — C ≡ C — H molekülünde 3 tane sigma, 2 tane pi
bağıvardır. 



sp Hibritleşmesi

BeF2 örneği verilerek sp hibritleşmesi açıklanabilir. 
Öncelikle atomların elektron dizilimleri yazılır. 

4Be 1s22s2

9F 1s22s2 2p5

Be’ nin 2 tane bağ yapabilmesi için 2 tane yarı dolu 
orbitalinin olması gerekiyor . Bu nedenle 2s2 deki 2 
elektronundan birini bir sonraki kabuğa uyarır. Aşağıdaki gibi 
bağ yapmaya hazır 2 tane yarı dolu orbital oluşturur.



2 tane F atomunun 2pz deki elektronlar2 tane F atomunun 2pz deki elektronlarıı bu bu orbitallereorbitallere
yerleyerleşşerek erek spsp hibritlehibritleşşmesimesi gergerççekleekleşştirirler.tirirler.

BeClBeCl22 babağğ aaççıılarlarıı 180180°° olan doolan doğğrusal rusal spsp hibritihibriti yapar.yapar.





sp2 Hibritleşmesi

BHBH33 öörnerneğği verilerek spi verilerek sp22 hibritlehibritleşşmesimesi aaççııklanabilir. klanabilir. 
ÖÖncelikle atomlarncelikle atomlarıın elektron dizilimleri yazn elektron dizilimleri yazııllıırr

5B 1s2 2s22p1

1H 1s1

B B ninnin 3 tane ba3 tane bağğ yapabilmesi iyapabilmesi iççin 3 tane yarin 3 tane yarıı dolu dolu orbitalininorbitalinin
olmasolmasıı gerekiyor . Bu nedenle 2sgerekiyor . Bu nedenle 2s22 deki 2 elektronundan birini deki 2 elektronundan birini 
bir sonraki kabubir sonraki kabuğğa uyara uyarıır. Ar. Aşşaağığıdaki gibi badaki gibi bağğ yapmaya hazyapmaya hazıır 3 r 3 
tane yartane yarıı dolu dolu orbitalorbital oluoluşşturur.turur.



3 tane H atomunun da 1s3 tane H atomunun da 1s11 deki elektronlardeki elektronlarıı bu bu orbitallereorbitallere
yerleyerleşşerek sperek sp22 hibritlehibritleşşmesinimesini gergerççekleekleşştirirler. tirirler. 

BHBH3 3 molekmoleküüllüü babağğ aaççıılarlarıı 120120°° olan olan üçüçgen dgen düüzlem yapzlem yapııya ya 
sahip spsahip sp22 hibritinihibritini oluoluşştururlar. tururlar. 





sp3 Hibritleşmesi

H atomunu elektron daH atomunu elektron dağığıllıımmıı

1H 1s1

Karbon atomunun elektron daKarbon atomunun elektron dağığıllıımmıı C 1sC 1s22 2s2s222p2p22 şşeklindedir.eklindedir.

Bu durumda karbon atomunun baBu durumda karbon atomunun bağğ yapabilecek 2 tane yapabilecek 2 tane 
eeşşleleşşmemimemişş elektronu gelektronu göözzüükküüyor. Fakat 4 hidrojen atomu ile yor. Fakat 4 hidrojen atomu ile 
babağğ yapmasyapmasıı bekleniyor. Bu durumda 2sbekleniyor. Bu durumda 2s22 deki iki elektrondan deki iki elektrondan 
biri 2pbiri 2pzz orbitalineorbitaline uyaruyarııllıır. Br. Bööylece karbon atomunu 4 tane baylece karbon atomunu 4 tane bağğ
yapabilecek yaryapabilecek yarıı dolu dolu orbitaliorbitali oluoluşşur.ur.



BBööylelikle hidrojen atomu 4 tane yarylelikle hidrojen atomu 4 tane yarıı dolu dolu orbitaleorbitale birer birer 
elektronunu vererek baelektronunu vererek bağğlanma yapar. lanma yapar. 

CC bir tane s ve 3 tane p bir tane s ve 3 tane p orbitaliniorbitalini kullanarak bakullanarak bağğ aaççıılarlarıı 109.5109.5°°
olan olan tetrahedraltetrahedral spsp33 hibritlehibritleşşmesinimesini gergerççekleekleşştirditirdi.



Bu Bu öörnekle karbon atomunun her zaman 4 barnekle karbon atomunun her zaman 4 bağğ yaptyaptığıığınnıı
ggöördrdüük. Dik. Diğğer bir ger bir göösteristerişş şşekliyle C deekliyle C değğerlik baerlik bağğ elektron elektron 
saysayııssıı 4 t4 tüür (2sr (2s222p2p22) Buradaki) Buradaki 4 tane elektron C atomu 4 tane elektron C atomu üüzerine zerine 
tek tek yerletek tek yerleşştirilir. H atomunun detirilir. H atomunun değğerlik elektron sayerlik elektron sayııssıı 1 (1s1 (1s11) ) 
olduolduğğundan ve 4 tane H atomu bulunduundan ve 4 tane H atomu bulunduğğu iu iççin her bir H in her bir H 
atomunun elektronu C atomunun elektronu ile eatomunun elektronu C atomunun elektronu ile eşşleleşşir. ir. 



OrtaklanmamOrtaklanmamışış elektronlarda elektronlarda sigmasigma babağığı gibi dgibi düüşşüünnüüllüür.r.
Buna da Buna da öörnek olarak NHrnek olarak NH33 (amonyak) verebiliriz. (amonyak) verebiliriz. 

7N 1sN 1s22 2s2s222p2p33

Normalde N (azot) H (hidrojen) ile 3 baNormalde N (azot) H (hidrojen) ile 3 bağğ yapyapııyor gibi yor gibi 
ggöözzüükküüyor ama eyor ama eğğer er lewislewis yapyapııssıınnıı ççizecek olursak, izecek olursak, 

7N 1sN 1s22 2s2s222p2p33

NN’’ un 3 tane baun 3 tane bağğ yapabilecek elektronu bulunmaktadyapabilecek elektronu bulunmaktadıır. Buda H r. Buda H 
atomunun 1satomunun 1s11 orbitalindekiorbitalindeki bir elektron ile 3 tane babir elektron ile 3 tane bağğ
yapabileceyapabileceğğini gini göösteriyor.steriyor.







MOLEKMOLEKÜÜLLER ARASI ETKLLER ARASI ETKĐĐLELEŞĐŞĐMM

Dipol-Dipol Etkileşimi

Bu etkileBu etkileşşimde polar iki molekimde polar iki moleküüllüün zn zııt kutuplart kutuplarıı birbirini birbirini 
ççekerler. Ortamdaki molekekerler. Ortamdaki moleküüllerin llerin polarlpolarlığıığınnıınn artmasartmasıı dipoldipol--
dipoldipol etkileetkileşşimin kuvvetinin artmasimin kuvvetinin artmasıına neden olur. na neden olur. ĐĐyonyon--dipoldipol
etkileetkileşşiminden daha kuvvetli bir etkileiminden daha kuvvetli bir etkileşşimdir.imdir.

Polar molekPolar moleküüllerden olullerden oluşşan san sııvvıılarlarıın birbiri in birbiri iççerisinde erisinde 
çöçözzüünmesi nmesi dipoldipol--dipoldipol etkileetkileşşim ile aim ile aççııklanabilir. Etanol ve klanabilir. Etanol ve 
suyun her oranda karsuyun her oranda karışışabilmesi bu olaya abilmesi bu olaya öörnektir.rnektir.



MolekMoleküüllerin bu ek dllerin bu ek düüzenlilizenliliğği maddenin beklenenden i maddenin beklenenden 
daha ydaha yüüksek sksek sııcaklcaklııklarda sklarda sııvvıı ve katve katıı halde kalmashalde kalmasıına neden na neden 
olur. olur. 

DipollerinDipollerin birbirinden uzaklbirbirinden uzaklığıığı ve ve dipoldipol momentlerinin momentlerinin 
bbüüyyüüklklüüğğüü dipoldipol--dipoldipol etkileetkileşşiminin enerjisini etkiler. Bu iminin enerjisini etkiler. Bu 
etkileetkileşşim sim sııcaklcaklııktan da etkilenir.ktan da etkilenir.



METALMETALĐĐK BAK BAĞĞ
Metaller son yMetaller son yöörrüüngelerindeki elektronlarngelerindeki elektronlarıı verme everme eğğilimi ilimi 

iiççindedirler. Bu nedenle metal atomlarindedirler. Bu nedenle metal atomlarıı kendi aralarkendi aralarıında nda 
metalik bametalik bağğ denilen bir badenilen bir bağğ oluoluşştururlar. Bu batururlar. Bu bağğ iiççinde inde 
elektronlar, serbest halde dolaelektronlar, serbest halde dolaşşabilir. Bir abilir. Bir ççeeşşit elektron denizi it elektron denizi 
olarak dolarak düüşşüünnüülebilir. Elektronlarlebilir. Elektronlarıın fazla oldun fazla olduğğu yerler negatif u yerler negatif 
potansiyele, eksiklipotansiyele, eksikliğğinin bulunduinin bulunduğğu yerler ise pozitif u yerler ise pozitif 
potansiyele sahiptir. potansiyele sahiptir. 

Periyodik cetvelde;Periyodik cetvelde;
.. Bir grupta yukarBir grupta yukarııdan adan aşşaağığıya doya doğğru atom ru atom ççapapıı bbüüyyüüddüükkççe e 

genel olarak metal bagenel olarak metal bağığı zayzayııflar, dolayflar, dolayııssııyla erime noktasyla erime noktasıı
azalazalıır.r.

.. Bir sBir sıırada soldan sarada soldan sağğa doa doğğru atom ru atom ççapapıı kküçüüçüllüüp, dep, değğerlik erlik 
elektron sayelektron sayııssıı arttarttııkkçça metal baa metal bağığı kuvvetlenir, erime noktaskuvvetlenir, erime noktasıı
artar.artar.



Kovalent baKovalent bağğ ve ve öörgrgüüssüü

BazBazıı katkatıılarda katlarda katııyyıı oluoluşşturan tturan tüüm atomlar kovalent m atomlar kovalent 
babağğ ile birbirine baile birbirine bağğlanarak kovalent kristalleri( alanarak kovalent kristalleri( ağğ
öörgrgüüllüü katkatıılarlarıı) olu) oluşşturur.turur.

Bunun tipik Bunun tipik öörnekleri 4A grubu elementlerinde rnekleri 4A grubu elementlerinde 
ggöörrüünnüür.Karbon 4 kovalent bar.Karbon 4 kovalent bağğ yapabilir. Elmas ve yapabilir. Elmas ve 
grafit, karbonun iki grafit, karbonun iki öönemli anemli ağğ öörgrgüüllüü katkatııssııddıır.r.



ELMASELMAS
Her karbon atomu ,bir Her karbon atomu ,bir 
ddüüzgzgüün dn döörtyrtyüüzlzlüünnüün n 
kkööşşelerinde yer alelerinde yer alıırr

spsp33hibritlehibritleşşmesi gmesi göörrüüllüürr

ÇÇok sayok sayııda karbon atomunun da karbon atomunun 
zincirleme bazincirleme bağğlanlanışıışından ndan 
dodoğğan dev bir molekan dev bir moleküül vardl vardıır.r.

En sert doEn sert doğğal maddediral maddedir

Erime noktasErime noktasıı ççok ok 
yyüüksektir(3600 Cksektir(3600 C00))

Elektrik akElektrik akıımmıınnıı iletmez.iletmez.

GRAFGRAFĐĐTT
DDüüzlemlerin araszlemlerin arasıındaki ndaki 
babağğlar Van der lar Van der WaalsWaals
babağğlarlarııddıır.bu bar.bu bağğlarlarıın zayn zayııf f 
olmasolmasıı nedeniyle dnedeniyle düüzlemler zlemler 
birbiri birbiri üüzerinde kolayca zerinde kolayca 
kayarlar.kayarlar.

YumuYumuşşak olmasak olmasıınnıın nedeni n nedeni 
de Van der de Van der WaalsWaals babağğlarlarııddıır.r.

spsp22 hibritlehibritleşşmesimesi ggöörrüüllüürr

Elektrik akElektrik akıımmıınnıı iletir.iletir.



Van der Van der WaalsWaals
Apolar Apolar molekmoleküüllerde llerde dipoldipol –– dipoldipol kuvvetlerindenkuvvetlerinden ssööz z 

edemeyiz.Ancak edemeyiz.Ancak LondonLondon kuvveti (kuvveti ( 19301930’’da da FritzFritz LondonLondon isimli bilim isimli bilim 
adamadamıı taraftarafıından ndan bulunmubulunmuşşturtur..)) apolarapolar olan olan molekmoleküüllerdeki llerdeki 
atomlaratomlarıın kn kıısasa bir bir ssüüre re iiççinin hatta hatta anlanlıık k olarakolarak polarize olmaspolarize olmasıı ile ile 
oluoluşşur.Atom ur.Atom ççekirdeekirdeğği etrafi etrafıında dnda döönen elektronlarnen elektronlar bir anlbir anlıık ta olsa, k ta olsa, 
ççekirdeekirdeğğin belirli birin belirli bir bbööllüümmüünde daha nde daha fazla bulunur.fazla bulunur. BBööylece atom ylece atom 
kendi ikendi iççinde inde kkıısmen polarize smen polarize olur.olur. Bu Bu atoma atoma komkomşşu u olan atomun ise,olan atomun ise,
bu bu durumdan durumdan dolaydolayıı kendikendi elektronlarelektronlarıınnıın n dadağığıllıımmıı dedeğğiişşir ir veve o da o da 
polarize polarize olur.Bu durum zincirleme halinde bolur.Bu durum zincirleme halinde büüttüün molekn moleküüllüü etkiler. etkiler. 
BBööylece ylece atomlaratomlar araraassıındaki ndaki etkileetkileşşmeden meden dodoğğan an bir bir ççekim kuvveti ekim kuvveti 
meydanameydana gelir.gelir. ĐşĐşte te molekmoleküüller ller arasarasıında, nda, atomlaratomlarıın elektronlarn elektronlarıınnıın n 
anlanlıık k pozisyonpozisyon dedeğğiişşimlerineimlerine babağğllıı olarak olarak oluoluşşan an ççekime ekime LondonLondon
kuvveti diyoruz. kuvveti diyoruz. LondonLondon kuvveti, molekkuvveti, moleküüler aler ağığırlrlığıığı fazla olan fazla olan 
molekmoleküüllerde daha fazla hissedilir. llerde daha fazla hissedilir. ÇüÇünknküü bu molekbu moleküüller daha fazla ller daha fazla 
elektrona sahiptir. Fazla elektron da, olaselektrona sahiptir. Fazla elektron da, olasıı pozisyon depozisyon değğiişşiklikleri iklikleri 
ihtimaliniihtimalini artartıırrıır. r. 



HHĐĐDROJENDROJEN BABAĞĞII

Hidrojen atomu, elektronlarHidrojen atomu, elektronlarıı kuvvetli kuvvetli ççeken N, O ve F eken N, O ve F 
atomlaratomlarıı ile kimyasal baile kimyasal bağğ oluoluşşturduturduğğunda, elektronunu bunda, elektronunu büüyyüük k 
ööllçüçüde yitirir ve dide yitirir ve diğğer polar moleker polar moleküüllerdekine gllerdekine gööre daha etkin re daha etkin bbir ir 
artartıı yyüük kazank kazanıır. Bu yr. Bu yüük nedeniyle hidrojen komk nedeniyle hidrojen komşşu moleku moleküüllerin llerin 
eksi ucuyla molekeksi ucuyla moleküüller arasller arasıı bir babir bağğ oluoluşşur. Bu baur. Bu bağğa hidrojen a hidrojen 
babağığı denir. denir. 

Hidrojen baHidrojen bağığı, di, diğğer polar moleker polar moleküüllerdeki llerdeki dipoldipol dipoldipol
etkileetkileşşiminden farkliminden farklıı ve gve güçüçllüüddüür.r.

Hidrojen baHidrojen bağğlarlarıınnıı koparmak ikoparmak iççin gereken enerji, 5 ile 10 in gereken enerji, 5 ile 10 
kkalkkal//molmol dolaylardolaylarıındadndadıır. Hidrojen bar. Hidrojen bağğlarlarıı kovalent bakovalent bağğlara glara gööre re 
ççok zayok zayııftftıır. Bu nedenle su r. Bu nedenle su ııssııttııllıınca nca ööncelikle hidrojen bancelikle hidrojen bağğlarlarıı
kopar, gaz haline gelir. Hkopar, gaz haline gelir. H2 2 ile Oile O22 ‘‘ye ayrye ayrışışmaz.maz.

Hidrojen baHidrojen bağğlarlarıı, polar etkile, polar etkileşşiminden iminden ççok daha gok daha güçüçllüüddüür. r. 
MolekMoleküüller arasller arasıı yalnyalnıız z VVan der an der WallsWalls kuvvetlerine sahip kuvvetlerine sahip 
olduolduğğundan kaynama noktasundan kaynama noktasıı ççok dok düüşşüüktktüür.r.



Suda Suda ÇöÇözzüünme:nme:

Hidrojen baHidrojen bağığı oluoluşşturabilen iki farklturabilen iki farklıı molekmoleküül l 
birbirleriyle de hidrojen babirbirleriyle de hidrojen bağığı oluoluşştururlar. Bu durum tururlar. Bu durum 
hidrojen bahidrojen bağığı oluoluşşturabilen maddelerin suda iyi turabilen maddelerin suda iyi 
çöçözzüünmelerini sanmelerini sağğlar. Hangi tlar. Hangi tüür kuvvetle bar kuvvetle bağğlanlanıırsa rsa 
babağğlanslansıın olun oluşşan katan katıılara moleklara moleküüllllüü katkatıı denir. Genelde denir. Genelde 
molekmoleküüllllüü katkatıılarlarıın erime noktalarn erime noktalarıı, kat, katıılara glara gööre daha re daha 
ddüüşşüüktktüür.r.



4A ve 6A grup 4A ve 6A grup 
elementlerinin elementlerinin 
oluoluşşturduklarturduklarıı Hidrojenle Hidrojenle 
bilebileşşiklerin kaynama iklerin kaynama 
noktalarnoktalarıı
ggöösterilmektedir.4A  ile sterilmektedir.4A  ile 
yaptyaptığıığı bilebileşşiklerin iklerin 
molekmoleküüller arasller arasıı ççekim ekim 
kuvvetlerinin yalnkuvvetlerinin yalnıızca zca 

Van der Van der WaalsWaals kuvvetleri kuvvetleri 
olduolduğğu bileu bileşşikler gibi ikler gibi 
davrandavranıır. Molekr. Moleküül l 
bbüüyyüüklklüüğğüü arttarttııkkçça Van a Van 
der der WaalsWaals kuvvetlerinin kuvvetlerinin 
yanyanıında nda dipoldipol--dipoldipol

kuvvetleridekuvvetleride bulunur.bulunur.





DEĞERLENDĐRME

11) Atomlar neden bağ yaparlar?

22) 19X, 7Y ve 9Z elementlerinin yaptıkları XZ, Z2 ve YZ3 ‘ ün gaz 
fazındaki moleküllerin bağları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

XZ                      Z2 YZ3

aa)  iyonik bağ kovalent bağ kovalent bağ
bb)  kovalent bağ iyonik bağ iyonik bağ
cc)  iyonik bağ iyonik bağ kovalent bağ
dd)  kovalent bağ kovalent bağ kovalent bağ
ee)  iyonik bağ iyonik bağ iyonik bağ



33) Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağ değildir?

aa) CsF b) H2O   c) CCI4 d) NH3 e) PCI3

44) 7N ve  1H arasında oluşan NH3 ‘deki molekül içi ve moleküller arası bağ
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

Moleküller içi            Moleküller arası
a)    iyonik bağ van der waals
b)    kovalent bağ hidrojen bağ
c)    kovalent bağ kovalent bağ
d)    iyonik bağ hidrojen bağ
e)    metalik bağ van der waals



55) NaCI, CO2 ve H2O bileşikleri için moleküller arası bağların türü sağlamlık 
sırasına göre hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.

aa) NaCI: iyonik bağ b) NaCI: iyonik bağ
CO2   : van der waals H2O  : hidrojen bağı
H2O  : hidrojen bağı CO2   : van der waals

cc) NaCI: metallik bağ d) CO2    : kovalent bağ
H2O  : kovalent bağ H2O  : kovalent bağ
CO2    : kovalent bağ NaCI: iyonik bağ

e) H2O  : hidrojen bağ
NaCI: metallik bağ
CO2   : van der waals



BBULMACAULMACA
Yukardan aYukardan aşşaağığı::
11-- Bir atomun elektronlarBir atomun elektronlarıınnıı ççekme ekme 
yeteneyeteneğğinin bir inin bir ööllçüçüssüü
22--Periyodik cetvelin saPeriyodik cetvelin sağğ taraftarafıındaki ndaki 
elementlerelementler
33--BileBileşşikleri oluikleri oluşşturan atomlarturan atomlarıı bir bir 
arada tutan kuvvetlerarada tutan kuvvetler
44--Negatif yNegatif yüüklklüü taneciktanecik
55--AynAynıı atomlaratomlarıın yaptn yaptığıığı babağğ
Soldan saSoldan sağğaa
11-- 77N hangi gruptaN hangi grupta
22--Periyodik cetvelin sol tarafPeriyodik cetvelin sol tarafıında hangi nda hangi 
elementler varelementler var
33-- 2Agrubunu di2Agrubunu diğğer ader adıı
44-- COCO22 molekmoleküül l şşekli ekli 
55-- ElmasElmasıın n allotropuallotropu
66-- En elektronegatif elementEn elektronegatif element
77-- MelezleMelezleşşmenin dimenin diğğer ader adıı
88-- Berilyumun deBerilyumun değğerlilierliliğğii
99-- Metaller ve ametaller arasMetaller ve ametaller arasıındaki bandaki bağğ
1010--Suyun molekSuyun moleküül l şşekliekli
1111--Kovalent baKovalent bağğ ççeeşşidiidi



OyunOyun

BaBağğ
yapmakyapmak

Bu bir Bu bir 
molekmoleküüll

Kovalent Kovalent 
babağğlarlarıın n 
sonucunda sonucunda 
oluoluşşurur

metallermetaller

ĐĐyonik yonik 
babağğlarlarıın n 
sonucunda sonucunda 
oluoluşşurur

Periyodik Periyodik 
cetvelin sol cetvelin sol 
taraftarafıı

molekmoleküüllerller

Hangisi Hangisi 
atomdur?atomdur?

BBüüttüün n 
atomlar ne atomlar ne 
yaparyaparbilebileşşiklerikler+3+3

Bor Bor 
iyonunun iyonunun 
dedeğğerlilierliliğğii

HH22

Ne tNe tüür r 
elementler elementler 
yalnyalnıızca zca 
iyonik baiyonik bağğ
yaparlar?yaparlar?

Metaller Metaller 
nerdedir?nerdedir?

NeNe
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