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ÜNİTE
Kimyasal Bağlanma

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
■

Kimyasal bağlanmanın nedenini kavrayacak,

■

Kimyasal bağ çeşitlerini öğrenecek,

■

İyonik ve kovalent bileşiklerin farkını öğrenecek,

■

Tek atomlu ve çok atomlu iyonların değerliklerini öğrenecek,

■

Polar ve apolar bileşiklerin farklılıklarını bilecek,

■

Moleküller arası etkileşimleri öğreneceksiniz.

İçindekiler
■

Giriş

■

Lewis Yapısı

■

Oktet Kuralı

■

Kimyasal Bağlanma (Birincil Bağlanma)

■

İyonik Bağlanma

■

Kovalent Bağlanma

■

Polar Kovalent Bağ

■

Moleküller Arası Etkileşim (İkincil Bağlanma)

■

Özet

■

Değerlendirme Soruları

Öneriler
■

Bu üniteyi çalışmadan önce, Ünite 1'de verilen elektronik konfigürasyon konusunu
pekiştirmeniz yararlı olacaktır.

■

Üniteyi çalışırken yanınızda bir periyodik cetvel bulundurunuz.

1.GİRİŞ
Bu ünitede, atomları kimyasal bağ yapmaya zorlayan nedenler, kimyasal bağ çeşitleri ve bu
bağların oluşumları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca "ikincil bağlanmalar" adını da alan
moleküller arası etkileşim çeşitleri ele alınacaktır.

2. LEWİS YAPISI
Atom yapısında, atom çekirdeği ile etrafında bulunan elektronlar arasındaki elektrostatik
çekim kuvveti büyük önem taşır. Bu çekim kuvveti elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça
azalır. Dış seviyede bulunan elektronlar çekirdek tarafından en az çekilen elektronlardır. Bu
nedenle, kimyasal bağlanmada etkin olan elektronlar dış seviye elektronlarıdır.
Bu gerçeği göz önüne alan Amerika'lı Kimyacı Gilbert LEWİS, anlatım kolaylığı sağlamak
için LEWİS sembolleri oluşturmuştur.

B ir element sembolunun etrafında valens elektrolarının nokta şeklinde belirtilmesiyle "Lewis sembolu" oluşur.

Atomların dış seviyesinde bulunan ve nokta ile gösterilen elektronlarına "valens elektronları" adı verilir. Kimyasal bağlanmada aktif rol oynayan bu elektronların sayısının "birleşme kapasitesi" ile yakın bir ilişkisi vardır. Atomların valens elektron sayısı aynı zamanda periyodik cetveldeki grup numaralarını da belirler.

Çizelge 3.1 İkinci periyot elementlerinde grup numarası ile valens elektron sayısı
arasındaki ilişki
Grup
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3. OKTET KURALI
Neon ve argon gibi elementlerin (asal gazlar) dış seviyesinde bulunan s ve p orbitallerinde toplam sekiz elektron yer almaktadır. Bu elementler, kendi aralarında veya başka
atomlarla bileşik yapmaya pek yanaşmazlar. Neon veya Argon atomunun s ve p orbitallerinin dolu olması, yani dış seviyelerinde sekiz elektron bulundurması, çekirdek etrafında
küresel yük dağılımına neden olur. Bu durum ise, söz konusu elementlerin çok kararlı
bir yapı oluşturmasını sağlar. Lewis, sekiz dış elektrona sahip sistemlerin kararlılığını belirtmek için, Yunancada sekiz anlamına gelen "okta" kelimesinden yola çıkmış ve ünlü "oktet
kuralını" ortaya atmıştır.

Atomlar bileşik oluştururken elektron alarak, elektron vererek veya ortaklaşa
kullanarak dış seviyedeki elektronlarını sekize tamamlamak isterler ve bu olgu
"oktet kuralı " olarak bilinir.

4. KİMYASAL BAĞLANMA
Asal gazlar dışındaki çoğu atomlar kararsız yapıya sahiptirler. Ancak, bu atomlar kimyasal
bağ oluşumu ile dış seviyelerinde bulunan s ve p orbitallerini doldururlar ve böylece çekirdek etrafındaki elektronları küresel yük dağılımına kavuşmuş olur. Bu durumda çekirdeğin elektronlar üzerindeki etkisi yüksektir; yani atom, kararlı bir yapıya ulaşır.

Kimyasal bağlanma, atomların asal gaz yapısını kazanma çabalarının doğal bir
sonucudur.

Atomların oktetlerini tamamlamaları için iki temel yol geçerlidir. Birinci yol, elektron kazanma (veya kaybetme), ikinci yol ise, elektronlarını paylaşmalarıdır. Atomlar, asal gaz
yapısına ulaşmak için bu yollardan birini seçerler. Bu farklılık sonucu, atomlar kararlı yapı
oluştururken iyonik veya kovalent bağlanma yaparlar. Kimyasal bağlanmada, bağ
oluşumunun gerçekleşmesinde ise, iki temel nokta söz konusudur.
●

Atomların asal gaz yapısına ulaşabilme çabaları,

●

Karşıt yüklerin birbirlerini çekme eğilimi.
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4.1. İyonik Bağlanma
İyonlaşma enerjilerinin düşük olması nedeniyle 1,2, ve 3 ncü gruplarda yer alan elementler dış seviyedeki elektronlarını kolayca verirler ve kolaylıkla asal gaz yapısında artı
yüklü iyon (katyon) oluştururlar (Çizelge 3.2).

Çizelge 3.2
Grup
numarası

Dış seviye elektron
konfigürasyonu

Dış seviye
elektron sayısı

İyon
yükü

Örnek

1

s1

1

+1

Na +

2

s2

2

+2

Ca +2

3

s2 p1

3

+3

Al +3

Diğer taraftan, elektron ilgisi yüksek olan 5,6 ve 7 ncı gruplarda yer alan elementler, dış
seviyelerine elektron kabul ederler ve kolaylıkla asal gaz yapısında eksi yüklü iyon (anyon) oluştururlar (Çizelge 3.3).

Çizelge 3.3
Grup
numarası

Dış seviye elektron
konfigürasyonu

Dış seviye
elektron sayısı

Kabul edilen
elektron sayısı

5

s2 p3

5

3

-3

N-3

6

s2 p4

6

2

-2

O-2

7

s2 p5

7

1

-1

Cl - 1

?

İyon
yükü

Örnek

Hangi elementlerin atomları arasında iyonik bağ oluşur?

Periyodik cetvelin solunda bulunan metaller ile periyodik cetvelin sağında bulunan
ametaller bir araya geldikleri zaman elektron aktarımı ile karşıt yüklü iyonları oluştururlar. Daha sonra bu iyonlar birbirlerini çeker ve böylece aralarında elektrostatik çekim
kuvvetine dayanan kuvvetli bir bağ oluştururlar.
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Bir atomdan diğerine elektron aktarımı sonucu oluşan bağa "iyonik bağ" denir.

Na
e - + Cl

Na

→

Na+ + e -

→

Cl -

+

Cl

Na +

Cl -

Şekil 3.1 Sodyum klorür (NaCl) bileşiğinin oluşumu

Şekil 3.1 de görüldüğü gibi, sodyum atomunun klor atomuna bir elektron aktarması
ile her ikisi de oktet kuralına uygun kararlı iyonlara dönüşürler. Bunun doğal sonucu olarak
karşıt yüklü iyonlar birbirini çekerler ve aralarında iyonik bağ oluştururlar. Böylece NaCl bileşiği meydana gelir.
Bu iki atomun elektronik konfigurasyonunu incelediğimiz zaman, elektron aktarımı yoluyla
nasıl asal gaz sistemine ulaştıklarını veya s ve p orbitallerini doldurarak nasıl kararlı hale geldiklerini görebiliriz. Önce Çizelge 3.4 ü inceleyelim.
Çizelge 3.4 Atom ve iyonlarının elektronik konfigürasyonu
Atom veya iyon

Elektronik
konfigurasyon

Atom veya iyon

Elektronik
konfigurasyon

Sodyum, Na

1s2 2s2 2p6 3s1

Klor, Cl

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Sodyum iyonu Na+

1s2 2s2 2p6

Klorür iyonu, Cl -

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Neon, Ne

1s2 2s2 2p6

Argon, Ar

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Sodyum ve klor atomlarının elektronik konfigürasyonları incelendiği zaman, Na atomunun çekirdek etrafında küresel bir yük yoğunluğuna sahip olmasının ancak 3s1 deki bir
elektronunu vermesiyle mümkün olduğunu anlarız. Bunun sonucu, Na atomu, Na+ (sodyum iyonu) haline geçer ve Ne asal gaz yapısına ulaşır. Aynı şekilde Cl atomunun çekirdeği etrafında küresel bir yük yoğunluğuna sahip olması 3p5 orbitaline bir elektron ilavesiyle gerçekleşir. Böylece, Cl - (klorür iyonu) Ar asal gaz yapısına ulaşır.
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Özetle sodyum klorür bileşiğinin, 1 nci ve 7 nci grup elementleri arasındaki iyonik bağlanmaya ilişkin en klasik örneklerden biri olduğunu belirtebiliriz. Şekil 3.2 de sodyum klorür
bileşiğinin düzenli kristal yapısı gösterilmektedir.

Şekil 3.2 Sodyum ve klorür iyonlarının oluşturduğu NaCl kristal yapısı

Daha önce belirtildiği gibi 2 nci ve 3ncü grup elementlerinin tamamı iyonik bağ yapmaya yatkın elementlerdir. Toprak alkali metalleri olarak bilinen 2 nci grup elementleri +2
değerliğe sahip iyonlar oluştururlar. Ancak 2 nci grup elementlerinin +1 değerliğe sahip
iyonları bilinmez. Çünkü, 2 nci grup elementlerinden bir elektron uzaklaştırıldığı zaman
çekirdek etrafındaki küresel yük yoğunluğu sağlanamadığı gibi, atomun nötürlüğü de bozulmaktadır. Bu da +1 değerli iyonun, element atomundan da daha kararsız bir yapıda
olmasına neden olur. İkinci grup elementleri ancak iki elektron vererek asal gaz yapısına yani çekirdek etrafında küresel yük yoğunluğuna ulaşırlar.
Diğer taraftan 6 ncı grup elementleri, 2 elektron alarak, 7 nci grup elementleri de 1 elektron
alarak çok kolay asal gaz yapısına ulaşırlar. Altıncı grupta S

-2

ve O

-2

iyonları ve 7 nci

grupta da Cl - , F - , I -ve Br- iyonları bilinir. İyonik bağlanmaya yeni örnekler olarak olarak 2 nci grup e lementi olan magnezyumun, 6 ncı grup elementi olan oksijenle ve 7
nci grup elementi olan klor ile yaptığı bileşikleri görelim.
(1) Mg + 2 + O - 2

→

MgO

(2) Mg + 2Cl -

→

MgCl2

Birinci örnekte bir magnezyum atomu bir oksijen atomuna 2 elektronunu vererek bileşik
oluşturur. Yine magnezyum atomu 2 klor atomuna birer elektron vererek ikinci örnekteki bileşiği oluşturur.
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5. KOVALENT BAĞLANMA
İyonlaşma enerjileri çok yüksek ve elektron ilgileri çok yakın atomların veya aynı cins
atomların elektron aktarımı sonucu bağ yapmaları çok zordur. Bu atomlar kararlı bir yapı
oluşturmak için, daha kolay bir yol olan bir çift elektronu atomlar arasında paylaşmayı
tercih ederler.

Bir çift elektronun paylaşılması sonucu oluşan kimyasal bağa "kovalent bağ
"ve paylaşılan bir çift elektrona da "ortaklanmış elektronlar" adı verilir.

Doğada atom halinde bulunamayan bazı ametal atomları, kovalent bağ yaparak molekül
oluştururlar. İki atomun oluşturdukları kovalent bağlı bu tür moleküllere diatomik moleküller adı verilir. Hidrojen molekülü (H2) diatomik moleküllerin çok bilinen bir örneğidir.
Kovalent bağı daha iyi anlamak için hidrojen molekülünün oluşumuna bakalım.

Potansiyel
Enerji

Bağımsız Hidrojen
Atomu (H)

0

Bağ
Enerjisi

H

r
2

0

bağ uzunluğu

Çekirdekler arası uzunluk
Şekil 3.3 Hidrojen atomlarından hidrojen molekülünün oluşumu

Birbirinden bağımsız iki izole hidrojen atomunun potansiyel enerjilerini sıfır olarak
düşünürsek, hidrojen atomları birbirine yaklaştıkça potansiyel enerjilerinde düşme olur.
Bu düşme, çekme ve itme kuvvetlerinin eşit olduğu belli bir uzaklığa kadar devam eder.
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Azot atomunun ise, birleşme kapasitesi üçtür. Azot bu kapasiteyi amonyak da olduğu
gibi üç ayrı tek bağ yaparak kullanabilir. Öte yandan azot molekülünde (N2) ise, iki azot
atomunun aralarında üç çift elektron paylaşmaları söz konusudur. Böyle üç çift elektronun paylaşılması sonucu oluşturulan bağlara "üçlü bağlar" adı verilir. Karbon, dört
birleşme kapasitesine sahip bir atomdur. Karbon, diğer bir karbon veya başka atomlarla
tekli, ikili veya üçlü bağlar yapar. Örneğin aşağıdaki moleküllerde bu durum gözlenmektedir.
H
O=C=O

,

C
H

Karbon dioksit

H

H
,

H

H
C=C

H

Metan

, H C≡C H , H C≡N
H

Eten

Etin

Hidrojen siyanür

6. POLAR KOVALENT BAĞLAR
Atomlar bir çift elektron paylaşmaları sonucu kovalent bağ yaparlar. Ancak farklı atomlardan oluşan kovalent bağlarda bağ elektronları, molekülü oluşturan atomlar arasında eşit
olarak paylaşılmaz.

Bir atomun bir molekül içinde bağ elektronlarını çekme yatkınlığına "elektronegativite "adı verilir.

Elementlerin elektronegativiteleri periyot boyunca soldan sağa, grup boyunca aşağıdan
yukarı doğru artar (Şekil 3.4).

Şekil 3.4 Elektronegativite artışı
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Farklı atomlardan oluşan moleküllerde elektronegativite farkı nedeniyle bağ elektronları, elektronegativesi yüksek olan atom tarafından daha fazla çekilir. Bunun sonucu,
molekülde artı ve eksi yük merkezleri oluşur. HCl (hidrojen klorür) molekülünde bu durum çok iyi gözlenir. Zira, klor atomu hidrojen atomuna göre elektronegativitesi
yüksek bir atomdur. Bu yüzden, klor atomu bağ elektronlarını daha çok kendi üzerinde
toplar ve böylece molekülde artı ve eksi yük merkezleri oluşur (Şekil 3.5).

Şekil 3.5 Hidrojen klorür molekülünde artı ve eksi yük merkezlerinin oluşması

Kovalent bağı oluşturan atomların bağ elektronlarını "farklı kuvvetle" çekmesi sonucu oluşan bağlara "polar bağlar" denir.

Bağın polar olması, o bağa ait bir dipol oluşturur. Dipol moment, artı ve eksi yüklerin
farklı kısımlarda dağılımının ölçüsü olan fiziksel bir sabit olarak tarif edilir ve yük yoğunluğu eşitsizliği de → işareti ile gösterilir ve okun ucu eksi yük merkezini gösterir. Bir
molekülün polar olmayan bağlara sahip olması durumunda o molekülün dipol momenti
sıfırdır.

?

Her polar bağa sahip molekül polar olur mu?

O=C=O

Karbon dioksit (CO2) molekülü, oksijen ve karbondan oluşan bir bileşiktir. Oksijenin elektronegativitesi karbona göre yüksektir. Yani, karbon ile oksijen arasındaki bağ polar kovalent bağdır. Fakat, molekülün doğrusal geometrisi nedeniyle, zıt yönlü bağ momentleri
birbirlerini götürürler ve molekülün dipol momenti sıfır olur. Bu nedenle, CO2 molekülü
polar bağlara sahip apolar bir bileşiktir.
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Aynı cins atomların oluşturduğu diatomik moleküllerden oluşan kovalent bağlarda, atomlar arasında elektronegativite farkı yoktur ve bağ elektronlarının eşit paylaşılması söz
konusudur. Böyle moleküllerde dipol moment sıfırdır.

Kovalent bağı oluşturan atomların bağ elektronlarını "aynı kuvvetle "çekmesi
sonucu oluşan bağlara "apolar bağlar " denir.

Kovalent bağlanma ile iyonik bağlanma arasında kesin bir çizgi yoktur. Apolar kovalent
bağlardan, iyonik bağlara doğru bir geçiş söz konusudur. Bu durum şekil 3.6 da anlatılmaya
çalışılmıştır.

Şekil 3.6 Apolar kovalent bağ, iyonik bağ ilişkisi

7. MOLEKÜLLER ARASI ETKİLEŞİM (İKİNCİL BAĞLANMA)

?

Molekülleri bir arada tutan kuvvetler nedir?

Molekülleri bir arada tutan kuvvetler kimyasal bağlamadan daha zayıf, moleküller arası etkileşimlerdir.

Moleküller arası etkileşimler, bileşiklerin fiziksel özelliklerini yönlendiren etkileşimlerdir.
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İkincil bağlanma adı da verilen moleküller arası etkileşimler şunlardır :
●

London etkileşimi

●

Dipol - dipol etkileşimi

●

Hidrojen bağı

7.1. London Etkileşimi

?

Apolar bileşiklerde elektriksel kutuplaşma olabilir mi?

Apolar moleküllerin komşu moleküllerin etkisinde kalmasıyla, yük yoğunluğu dağılımlarında kısa süreli değişmeler olur. Bu değişmeler sonucu, molekülde geçici dipol oluşur. Bunun sonucu olarak da moleküller arasında çok zayıf elektrostatik çekim kuvvetleri doğar.

Apolar moleküllerin karşılıklı birbirlerini etkilemesi sonucu oluşan geçici çekim
kuvvetine "London etkileşimi " adı verilir.

7.2. Dipol - dipol etkileşmesi
Polar bağlara sahip ve dipol momenti sıfır olmayan moleküller polar moleküllerdir.
Böyle moleküllerde artı ve eksi yük merkezleri çakışmazlar, yani kutuplaşmalar oluşur.

Polar moleküllerin karşıt kutupları arasında oluşan çekim kuvvetine "dipol - dipol etkileşmesi " denir.

7.3. Hidrojen Bağı
Hidrojen atomu, elektronegativitesi yüksek atomlara bağlandığı zaman bağ elektronları elektronegativitesi yüksek atom tarafından çekilir. Böyle atomlara bağlı hidrojenler
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artı , yüklü iyon gibi davranır ve eksi yüklü iyonlarla veya polar moleküllerin eksi yük
merkezleri ile kuvvetli bir ikincil bağ oluşturur. Bu ikincil bağa "hidrojen bağı" adı verilir.
Artı yük merkezi gibi davranan hidrojenin anyonlarla yaptıkları hidrojen bağına "iyondipol" , polar moleküllerin eksi yük merkezleri ile etkileşmesi sonucu yaptıkları hidrojen
bağına da "dipol-dipol" hidrojen bağı adı verilir (Şekil 3.7).

Şekil 3.7 Hidrojen bağlanması
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Özet
Kimyasal olayları yönlendirmede, atomların dış seviye elektronları çok etkindir. Atomların
dış seviye elektronları "valens elektronları" olarak isimlendirilir.
Kimyada asal gazlar olarak bilinen elementlerin dış seviyesinde bulunan s ve p orbitalleri tam doludur. Bu olgu asal gazların çekirdeği etrafında küresel bir yük yoğunluğu
oluşturmasına ve çekirdeğin elektron üzerindeki çekim etkisinin en fazla olmasına yol açar.
Bu da atoma kararlı bir yapı sağlar.
Asal gazlar dışındaki elementler asal gaz yapısında olmadıkları için kararlı bir yapıda değillerdir. Bu kararsız yapıları elementleri bileşik yapmaya zorlar. Atomlar, dış seviye elektronlarının sayısına bağlı olarak iyonik veya kovalent bağlanma yaparlar.
Atomların bağ yaparak oluşturdukları moleküllerin aralarında etkileşimler söz konusudur.
Bu etkileşimler "ikincil bağlanma" adını alır. İkincil bağlar, bileşiklerin fiziksel özelliklerini
yönlendirirler.

Değerlendirme Soruları
1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Katyon, artı yüklü iyona denir.
B) Anyon, eksi yüklü iyona denir.
C) Elektron alan atom eksi yüklü iyon oluşturur.
D) Elektron veren atom artı yüklü iyon oluşturur.
E) Asal gazlar kolaylıkla eksi yüklü iyon oluştururlar.

2.

Valens elektron sayısı sekiz olan atomun birleşme kapasitesi kaçtır?
A) 0

B) 1

C) 4
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D) 6

E) 8

3.

Valens elektron sayısı yedi olan atomun birleşme kapasitesi kaçtır?
A) 0

4.

B) 1

E) 4

D) 6

E) 8

Aşağıda valens elektronlarının sayısı belirtilen atomlardan hangisi tercihen kovalent bağlanma gerçekleştirir?
A) 0

5.

B) 1

C) 4

D) 2

E) 8

Aşağıda elektronik konfigürasyonları verilen atomlardan hangisi kolaylıkla bir katyon oluşturur?
A) s1

6.

B) s2p3

C) s2p4

D) s2p5

E) s2p6

Aşağıda elektronik konfigürasyonları verilen atomların hangisi kararlı yapıya sahiptir?

7.

A) 1s1

B) 1s22s22p6

D) 1s22s22p63s23p5

E) 1s22s22p5

C) 1s22s22p63s1

Aşağıda verilen kovalent bileşiklerin hangisi polar bağa sahiptir?
A) HF

B) H2

C) N2
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D) O2

E) Cl2

