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 En basit element olan hidrojen en çok bilinen atomik 

halde bir proton ve bir elektrondan oluşur. 

 

 Hidrojenin bu atomik yapısı sadece çok yüksek 
sıcaklıklarda görülür. 

 

 İki hidrojen atomunun ekzotermik reaksiyonu sonucu 
oluşan hidrojen molekülü diatomik bir moleküldür. 

 

H(g) + H(g) → H2(g)             ΔH= -436,4 kJ 

Hidrojen 

 
 Evrende en bol bulunan element hidrojendir ve evrenin toplam 

kütlesinin %70 ini oluşturur. 
 

 Yerkabuğunda ise, diğer elementlerle yaptığı bileşiklerle görülen 
hidrojen, onuncu en bol bulunan elementtir. 
 

 Hidrojenin temel hal elektron dağılımı 1s1 dir. 
 

 Alkali metallerle benzer şekilde hidrojen yükseltgendiği zaman H+ 
iyonu şekline dönüşür ve sulu çözeltilerde hidrate yapıdadır. 
 

 Negatif hidrür iyonunda (H-) halojenlere benzeyen hidrojen 
elektron dağılımıyla helyumla izoelektroniktir. 
 
 

Hidrojen 

 
 İyonik hidrürler hidrojenle alkali ve toprak alkali 

metallerin reaksiyonu sonucu oluşur. 

 

Ca(k) + H2(k) → CaH2(k) 

 

 İyonik hidrürlerin hepsi katı halde bulunur. 

 

 Bunlar yüksek erime noktasına sahiptir. 

İyonik Hidrürler 

 
Kovalent hidrürlerde hidrojen başka bir elementle 

kovalent bağ oluşturur. 

 

Kovalent hidrürler 
 

 Ayrı moleküler birim içerenler (CH4 ve NH3 vb) 

 

 Kompleks polimerik yapılılar [(BeH2)x ve (AlH3)x vb) 

  

olmak üzere iki grupta toplanırlar. 

Kovalent Hidrürler 

 
Hidrojen, geçiş metalleriyle birleşerek hidrürleri 

oluşturur. 

 

 Bu bileşiklerin bazılarında hidrojen atomunun metal 
atomuna oranı sabit değildir. 

 

 Bunlara boşluklararası hidrürler adı verilir. 

 

Örneğin, koşullara bağlı olarak titanyumhidrür’ün 
formülü TiH1,8 ve TiH2 arasında değişir. 

Boşluklararası Hidrürler  
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 Hidrojenin üç izotopu vardır; 

 


1
1

𝐻 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒𝑛 ,
2
1

𝐻 𝐷ö𝑡𝑒𝑟𝑦𝑢𝑚, 𝐷 ,
3
1

𝐻 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑦𝑢𝑚, 𝑇 ,  

 
 Ağır su olarak ta bilinen döteryum oksit, nükleer reaktörlerde 

soğutucu olarak kullanılmaktadır . 
 

 Suyun kaynama noktası D2O dan daha düşük olduğu için D2O 
ayrımsal damıtma ile sudan ayrılır. 
 

 Döteryumun kimyasal özellikleri pek çok açıdan suya 
benzemesine karşın zehirli bir bileşiktir. 

Hidrojen İzotopları 

 
Dünyadaki fosil yakıtlarının tükenmesiyle birlikte 

hidrojen gazı otomobillerde benzin yerine ya da 
yakıt pillerinde oksijen gazıyla birlikte elektrik 
üretmek için kullanılabilir. 

 

Hidrojen kullanılmasının en önemli faydası çevre 
kirliliği oluşmamasıdır. 

 

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) 

Hidrojen Ekonomisi 

 
Karbon yer kabuğunda kütlece yaklaşık %0.09 

oranında olmasına rağmen yaşamsal bir elementtir. 

 

 Elmas ve grafitte serbest halde bulunan karbon, 
doğalgaz, petrol ve kömürün bileşenidir. 

 

Oksijenle birleşen karbon atmosferde karbondioksit, 
kireç taşı ve tebeşirde ise karbonat olarak bulunur.  

Karbon 

 
 Karbonun metallerle oluşturduğu iyonik bileşiklere karbür adı 

verilir. 
 

 Kalsiyum karbür (CaC2) ve berilyum karbür (Be2C) gibi karbür 

bileşiklerinde karbon C
2 −

2
 ve C4- şeklinde bulunur. 

 
 Kuvvetli bronsted bazı olan bu iyonların suyla verdiği 

reaksiyon şu şekildedir: 
 

C
2 −

2
 (aq) + 2H2O(s) → 2OH- + C2H2(g) 

 

C4- + 4H2O(s) → 4OH- + CH4(g) 

 
 
 

Karbür ve Siyanürler 

 
 Bir diğer önemli karbon bileşiği CN- anyonunu içeren 

siyanürlerdir. 
 

 Acı badem kokulu hidrojen siyanür uçucu olduğu için (k.n: 26 
0C) çok tehlikelidir. 
 

 Havada hacim olarak binde birden daha az oranda bir HCN 
bile birkaç dakika içinde öldürebilir. 
 

 Hidrojen siyanür, sodyum siyanür ve potasyum siyanürün 
asitle reaksiyonu sonucunda oluşturulabilir: 
 

NaCN(k) + HCl(aq) → NaCl(aq) + HCN(aq) 

Karbür ve Siyanürler 

 
Karbonun en önemli oksitleri karbonmonoksit , CO, 

ve karbondioksittir, CO2. 

 

Karbonmonoksit renksiz, kokusuz bir gaz olup 
karbon ve karbon içeren bileşiklerin sınırlı hava ile 
yanması sonucu oluşur: 

 

2C(k) + O2(g) → 2CO(g) 

 

 

Karbonun Oksitleri 
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 Karbonmonoksit oksijenle yanarak karbondioksit 

oluşturur: 
 

2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) 
 

 Karbonmonoksit karbondioksitten farklı olarak asidik bir 
oksit değildir.  
 

 Suda çözünürlüğü çok azdır. 
 

 Karbondioksit renksiz, kokusuz ve zehirli olmayan bir 
gaz olup asidik bir oksittir. 

Karbonun Oksitleri 

 
 Atmosferin hacimce %78 ini oluşturan azotun en önemli 

mineral kaynakları KNO3 ve NaNO3 tür. 

 

 Azot, sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılması ile elde 
edilir (sıvı azot ve oksijenin kaynama noktaları sırasıyla -
196 0C ve -183 0C dır). 

 

 Laboratuvar koşullarında saf azot gazı amonyum nitritin 
ısısal bozunmasıyla hazırlanabilir. 

 

NH4NO2(k) → 2H2O(s) + N2(g) 

Azot 

 
 En yaygın olarak bilinen azot bileşiğidir. 

 
 Laboratuvarda amonyak eldesi için amonyum klorür ve 

sodyum hidroksit kullanılır 
 

NH4Cl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(s) + NH3(g) 

 

 Renksiz bir gaz (k.n. -33,4 0C) olan amonyağın kokusu 
rahatsız edicidir. 
 

 ABD de bir yılda üretilen amonyağın dörtte üçü gübre 
sanayinde kullanılır.  

Amonyak 

 
 Sıvı amonyak suya benzer şekilde kendiliğinden iyonlaşır 

(otoiyonizasyon): 

 

NH3(s) → H+ + NH2
- 

 

 NH2- iyonuna amid adı verilir. H+ ve NH2
- iyonları amonyak 

molekülleriyle sarılmaktadır (iyon-dipol etkileşimi). 

 

 -50 0C da iyon çarpımı [H+][NH2
-] yaklaşık 1x10-33 olup 25 0C da 

suyun iyon çarpımından oldukça düşüktür. 

 

 Sıvı amonyak birçok elektrolit için uygun bir çözücüdür.  

Amonyak 

 
 Azotun bir diğer önemli hidrürü hidrazindir (N2H4): 

 
 
 
 
 

 Hidrazinde azot atomları sp3 hibriti yapar. 
 

 Kokusu amonyağa benzeyen ve renksiz bir sıvı olan 
hidrazinin erime noktası 2 0C, kaynama noktası ise 114 0C 
dir. 

Hidrazin 

 
 Azotun çok sayıda azotoksiti vardır. En önemli oksitleri nitröz 

oksit (N2O), nitrik oksit (NO) ve azodioksittir (NO2). 

 

 Nitrözoksit hoş kokusu ve tadı olan renksiz bir gazdır. 
Amonyum nitratın 270 0C da ısıtılmasıyla elde edilir. 

 

NH4NO3(k) → N2O(g) + 2H2O(g) 

 

 Nitröz oksit oksijen molekülüne benzer şekilde yanmayı sağlar; 
ısıtılınca azot ve moleküler oksijen oluşur.  
 

N2O(g) → 2N2(g)+ O2(g) 

 

Azotun Oksitleri ve Oksiasitleri 
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Renksiz bir gaz olan nitrik oksit, NO, atmosferde N2 

ve O2 nin reaksiyonu sonucu oluşur.  

 

N2(g)+ O2(g) ⇋ 2NO(g) 

 

 Bu reaksiyonun oda sıcaklığında denge sabiti çok 
küçük olduğu için bu sıcaklıkta çok az NO oluşur. 

 

 

 

Azotun Oksitleri ve Oksiasitleri 

 
 Azotdioksit; nitröz oksit ve nitrik oksitten farklı olarak 

çok zehirli, sarı kahverengi renkli, boğucu bir gazdır.  
 

 Laboratuvarda bakırın derişik nitrik asitle 
reaksiyonundan azotdioksit elde edilir. 
 

Cu(k) + 4HNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) + 2H2O(s) + 2NO2(g) 

 

 Azotdioksit asidik bir oksittir. Soğuk suyla 
reaksiyonundan nitröz asidi HNO2 ve nitrik asit 
oluşur. 
 

2NO2(g) + H2O(g) → HNO2(aq) + HNO3(aq)  

Azotun Oksitleri ve Oksiasitleri 

 
 Periyodik cetvelde 5A grubunda bulunan fosforun bazı kimyasal 

özellikleri azota benzer. 
 

 Fosfor, genellikle doğada kalsiyum fosfat, Ca3(PO4)2, florapatit Ca5(PO4)3F 
gibi fosfat kayaları şeklinde bulunur. 
 

 Elementel fosfor kalsiyum fosfatın, kum ve kok kömürü ile ısıtılmasından 
elde edilir. 
 

 Fosforun en önemli allotropları beyaz fosfor ve kırmızı fosfordur. 
 

 Havasız ortamda 300 0C sıcaklıkta ısıtıldığı zaman beyaz fosfor kırmızı 
fosfora dönüşür. 
 

nP4 (beyaz fosfor) → (p4)n (kırmızı fosfor) 

Fosfor 

 
 Fosforun en önemli hidrürü PH3, fosfindir.  

 

 Beyaz fosforun derişik sodyum hidroksitle ısıtılması ile elde 
edilen fosfin renksiz ve çok zehirli bir gazdır. 

 

P4(k) + 3NaOH(aq) + 3H2O(s) → 3NaH2PO2(aq) + PH3(g) 

 

 Suda az çözünen fosfinin karbon disülfür ve organik 
çözücülerde çözünürlüğü daha iyidir. 

 

 Amonyaktan farklı olarak sulu çözeltileri nötraldir. 

Fosfor Hidrürleri 

 
 Fosforun önemli iki oksidi tetrafosfor, P4O6, ve tetrafosfor 

dekaoksittir, P4O10 oluşur. 

 

 Beyaz fosforun az miktarda hava ile yakılması sonucunda 
P4O6,  aşırı miktarda oksijenle yakılması sonucunda ise 
P4O10 oluşur. 

 

P4(k) + 3O2(g) → P4O6(k) 

P4(k) + 5O2(g) → P4O10(k) 

 

 Her iki oksitte asidiktir ve suda aside dönüşür. 

 

Fosfor Oksitleri ve Oksiasitleri 

 
 Fosfor içeren oksiasitlere örnek olarak: 

 
 Fosforöz asit (H3PO3) 

 Fosforik asit (H3PO4) 

 Hipofosforöz asit (H3PO2) 

 

 Endüstride kalsiyum fosfat ve sülfürik asidin 
reaksiyona sokulması ile fosforik asit üretilir. 

 

Ca3(PO4)2(k) + H2SO4(aq) → 2H3PO4(aq) + 3CaSO4(k)  

Fosfor Oksitleri ve Oksiasitleri 
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Oksijen 

 Oksijen en bol bulunan elementtir. 
 

 Yer kabuğunun kütlece %46 sını, atmosferin hacimce %21 ini oksijen 
oluşturur. 
 

 Azot gibi oksijen de diatomik (O2) bir moleküldür. 
 

 Oksijen laboratuvar koşullarında potasyum kloratın ısıtılmasıyla elde 
edilir. 
 

2KClO3(k) → 2KCl(k) + 3O2(g) 

 

 Oksijenin iki allotropu (O2 ve O3) olmasına karşın oksijen molekülünden 
söz edildiğinde molekülü kastedilmektedir. 

 

 Ozon, O3, O2 den daha kararsızdır. 

 

Ozon 

Ozon zehirli, açık mavi renkli (k.n. -113 0C) bir gaz 
olup keskin kokusuyla elektrik deşarj kaynaklarının 
çevresinde hissedilir (özellikle metroda hissedilir).  

 

Oksijen molekülünden fotokimyasal yolla veya 
elektriksel deşarj yoluyla elde edilir.  

 

3O2(g) → 2O3(g)   ∆G0=326,8 kJ 

 

 

 
 İçme sularının temizlenmesinde, hava ve atık 

gazların  kokusunun giderilmesinde, tekstil ve 
yağların ağartılmasında ozon kullanılır. 

 

Çok kuvvetli bir yükseltgen olan ozonun 
yükseltgenme gücü sadece flordan düşüktür. 

Ozon 

 

Oksijen  

 Oksijen üç çeşit oksit oluşturur. 
 
 
 
 

 Bu iyonlar kuvvetli Bronsted bazı olup suyla 
reaksiyonları aşağıda gösterildiği gibidir. 
 
 Oksit: O2 −

𝑎𝑞
+ 2𝐻2𝑂

𝑠
→ 𝑂2 𝑔

+ 4𝑂𝐻
−

(𝑔) 

 Peroksit: O
2 −

2 𝑎𝑞
+ 2𝐻2𝑂

𝑠
→ 𝑂2 𝑔

+ 4𝑂𝐻
−

(𝑔) 

 Süperoksit:4O
−
2 𝑎𝑞

+ 2𝐻2𝑂
𝑠

→ 3𝑂2 𝑔
+ 4𝑂𝐻

−

(𝑔) 

 

 
 

 

Oksijen  

 Periyodik cetvelin sol tarafında bulunan elementlerin oksitleri 
örneğin alkali ve toprak alkali metallerin oksitleri iyonik katılar 
olup erime noktaları yüksektir. 
 

 Periyodik cetvelin orta kısmında yer alan yarı metal ve metallerin 
oksitleri de katıdır ancak iyonik karakterleri daha zayıftır. 
 

 Ametallerin oksitleri ise kovalent bileşikler olup oda sıcaklığında 
sıvı ve gaz haldedirler. 
 

 Oksitlerin asitliği bir periyotta soldan sağa doğru gittikçe artar. 
 

 Oksitlerin bazlığı; bir grupta yukarıdan aşağı inildikçe artar. 

 

Hidrojen Peroksit 

 En çok bilinen peroksit olan hidrojen peroksit renksiz bir 
sıvıdır. 
 

 Laboratuvarda soğuk, seyreltik sülfürik asitle baryum 
peroksit oktahidrattan elde edilir. 
 

BaO2.8H2O(k) + H2SO4(aq) → BaSO4(k) + H2O2(aq) + 8H2O(s) 

 

 Hidrojen peroksit ısıtılınca, güneş ışığıyla temas edince ve 
bakır, demir gibi bazı metallerin varlığında bozunur. 
 

 Suda hidrojen bağları yapan suyla her oranda karışır. 
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Hidrojen Peroksit 

 Seyreltik hidrojen peroksit çözeltileri antiseptik 
olarak; derişik hidrojen peroksit çözeltileri ağartıcı 
olarak tekstil, kürk ve saçlarda kullanılır. 

 

 Bozunma ısısı yüksek olan hidrojen peroksit roket 
yakıtı olarak uygun bir bileşiktir. 

 
Kükürt çok bol bulunan bir element olmamasına 

karşın (yer kabuğunu kütlesinin yalnızca %0.06 sını 
oluşturur) doğada elementel halde bulunduğundan 
kolaylıkla elde edilir. 

Kükürt 

 
 Oksijen ve Kükürt benzer özellikler taşımalarına rağmen 

(H2S;H2O, CS2;CO2, SCl2; OCl2 gibi benzer kovalent bağlı 
bileşikler oluştururlar), bunlar arasında önemli farklar 
vardır.  
 

 Örneğin; H2O, düşük molekül kütleli 18akb) bir bileşik 
olduğu halde yüksek bir kaynama noktasına (100 °C) 
sahiptir. Ancak H2S’nin (34akb) kaynama noktası (-61 °C) 
daha normaldir.  
 

 Bunun nedeni, H2O’da moleküler arası hidrojen 
bağlarının oluşmasıdır.  

Kükürt 

 
 Kükürt diğer elementler içinde en çok allotropa sahip 

elementtir.  

 

 

 Katı halde en çok bilinen allotropu S8’dir.  

 

 

 Oda sıcaklığında kararlı bir katı olan rombik kükürt, 
halkalı S8 moleküllerinden oluşur 

Kükürt 

 
 Kükürt, doğada elementel kükürt, sülfür ve sülfat 

mineralleri şeklinde, doğalgazda H2S, petrol ve kömürde 
ise organokükürt bileşikleri olarak bulunur.  
 

 Kükürt, Frasch Yöntemi ile elde edilir.  
 

 Bu işlemde aşırı ısıtılmış su, yer altı kükürt yatağına 
indirilmiş olan ve iç içe geçmiş 3 borudan oluşan 
sistemdeki en dış boru ile ikinci boru aralığından 
pompalanır. Bu sırada kükürt eriyerek sıvı göl oluşturur. 
Sonra en içteki borudan aşağıya doğru sıcak hava basılır 
ve sıvı kükürt su karışımı aynı boru sistemiyle yukarı 
çıkarılır.  
 
 

Kükürt 

 

Kükürt 
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 Kükürdün iki önemli oksidi kükürtdioksit  SO2 ve 

kükürttrioksit SO3 tir. 
 

S(k) + O2(g) → SO2(g) 

 
 Kükürtdioksitin kükürttrioksit e yükseltgenmesi yavaştır. 

 
2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) 

 

 Kükürttrioksitin suda çözünmesi ile sülfürik asit oluşur. 
 

SO3(g) + H2O(s) → H2SO4(aq) 

 
 
 
 
 

 

Kükürt Oksitleri 

 
 Halojenler iki atomlu moleküller halinde bulunurlar ve X2 

simgesiyle gösterilirler. 

 

 Bu elementlerin iki atomlu moleküllerinin apolar olması 
nedeniyle erime ve kaynama noktaları düşüktür. 

 

 Erime  ve kaynama noktaları,grubun en küçük ve en hafif 
elementi olan flordan,en büyük ve en ağır elementi olan 
iyoda doğru artar. 

 

 Flor en etkin, iyot en az etkin halojendir. 

Halojenler 

 
Halojenlerin sulu çözeltilerdeki tepkimelerin pek 

çoğu indirgenme-yükseltgenme tepkimeleridir.   

 

X2 + 2e-  → 2X-
(aq) 

 

 

Halojenler 

 
 Klor kimyasal tepkimelerle elde edilebilsede sanayide 

NaCl çözeltisinin elektrolizi ile elde edilir. 

 

 Brom deniz suyundan ya da iç deniz ve göllerin tuzlu 
sularından elde edilir. 

 

 Ortama Cl2(g) eklenerek , ortamdaki Br- iyonunun 

elementel Br2 yükseltgenmesi  sağlanır. Açığa çıkan brom 

deniz suyundan hava akımıyla ya da tuzlu sudan  

buharla süpürülerek alınır. 

 

Halojenler 

 
 Halojenler birçok yaralı bileşiğin eldesinde kullanılırlar 

flor politetrafloretilen (teflon), klorflorkarbonların 
(sogutucu) gibi. 
 

 Klor kağıt ve tekstil endüstrilerinde ağartıcı olarak,atık 
suların temizlenmesinde ve bazı organik ve anorganik 
bileşiklerin üretilmesinde de kullanılır. 
 

 Brom yangın söndürücü,böcek ilacı,boya ve ilaç 
sanayinde kullanılır. 
 

 Iyot ve bileşikleri katalizör olarak tıpta ve fotoğrafla ilgili 
emülsiyonların hazırlanmasında kullanılır. 
 

Halojenler 

 
 Herbir halojen elementi, yalnızca X2 gibi diatomik 

molekülleri oluşturmakla kalmaz; XY gibi molekülleri de 
oluşturur. 
 

 Halojenler arası bileşiklerin molekül yapılarında, hacmi 
daha büyük ve elektronegatifliği daha küçük olan 
halojeni merkez atomu, daha küçük halojen atomları ise 
uç atomlar olarak gösterilirler.  
 

 Halojenler arası bileşiklerin çoğu çok etkindir. Su,organik 
maddeler ve bazı anorganik maddelerle çok hızlı tepkime 
verirler. 

 

Halojenler 
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 Halojenler bir seri oksiasit oluşturur: 

 
 HXO (Hipohalojenöz asit) 

 HXO2 (Halojenöz asit) 

 HXO3 (Halik asit) 

 HXO4 (Perhalik asit) 

 

 Asitlik kuvveti perhalik asitten hipohalojenöz aside doğru 
azalmaktadır. 
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