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BÖLÜM 4 — Okuma Parçası 

Atomu oluşturan Parçacıklar 

Etrafımızda gördüğümüz her şey birden fazla 

atomun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Atom da 

başka parçaların birleşmesinden oluşmuştur. Bu 

parçalar proton, nötron ve elektrondur. Yandaki 

resimde bir kurşun kalem gösterilmiştir. Bir kalemin 

kurşunu aslında karbon atomlarından oluşan 

grafitten yapılır. 

Karbon atomuna yakından baktığımızda, atomun 

merkezinde protonlar ve nötronlar, atomun 

çevresinde ise elektronların bulunduğunu görürüz. 

Bu parçacıkların en küçüğü elektronlardır. Bir 

karbon atomunda 6 proton, 6 nötron ve 6 elektron 

bulunur. Bu sayıların değişmesi atomların özelliğini 

değiştirerek farklı özellikler kazanmasını sağlar. 

Proton, nötron ve elektronların birbirlerinden farklı özellikleri vardır. Protonlar pozitif (+) yüklü, 

elektronlar negatif (-) yüklü, nötronlar ise yüksüz olarak kabul edilirler. Proton ve nötronlar atomun 

çekirdeğinde, elektronlar ise atomun çevresinde bulunurlar. Elektronlar hem kendi eksenleri etrafında 

hem de atomun çekirdeğinin etrafında (çekirdeğe belli uzaklıktaki bir yörüngede) dönerler. Bir atomda 

negatif elektronların ve pozitif protonların sayısı birbirine eşit olduğu zaman atomlar negatif veya pozitif 

özellik göstermedikleri için “nötral veya nötr atom” olarak anılırlar. 

Aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. İki proton birbirini iter. İki elektron da birbirini iter. 

Fakat bir elektron bir proton birbirini çeker. Pozitif yüklü protonlar negatif yüklü elektronları çeker, bu 

çekim onları bir arada tutar. 

 

Yandaki resimde hidrojen atomunun basit bir modeli gösterilmiştir. Bu hidrojen atomundaki 

proton ve elektron birbirini çekmektedir. Hidrojen atomunun başka bir modelinde ise 

çekirdeği çevreleyen alanda bulut görünümlü bölgelerin olduğu görülür. Elektronlar 

çekirdek etrafında çok hızlı yer değiştirdiği için, konumları tam olarak bilinmemektedir. Bu 

nedenle elektron bulutu oluşturulmuştur. Bu elektron bulutuna “orbital” de denir. 
Hidrojen 
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Proton, elektron ve statik elektrik 

Statik elektrik proton ve elektron varlığını açıklayabilir. Yüklerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda 

ortaya çıkan kuvvete “elektrostatik kuvvet” veya “statik elektrik” denmektedir. Bir statik elektrikte iki 

madde birbirine sürtüldüğü zaman, bir madde elektron kazanma eğiliminde, öteki madde elektronunu 

kaybetme eğilimindedir. Bu olayı bir örnekle açıklayalım. Bir plastik şeridi parmaklarınıza sürttün ve 

hızlıca elinizi çekin. Eliniz ile plastik şerit arasında elektron transferi gerçekleşecektir. Temasın kesilmesi 

sonucunda plastik şeritte negatif yük fazlalığı (negatif yüklenme), elinizde ise negatif yük azlığı (pozitif 

yüklenme) oluşur. Oluşan bu iki ayrı yük birbirlerini çeker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı şekilde elinizi iki plastik şeride sürttün. İki plastik şeritte de negatif yük fazlalığı olacaktır. İki plastik 

şeridi birbirlerine yaklaştırdığınızda, plastik şeritler birbirlerini itecektir. 

Bir balonu saçımıza veya giysilerimize sürttüğümüz zaman, balon ekstra elektron alarak negatif yüklenir. 

Eğer balonu küçük kâğıtlara yaklaştırırsanız, kâğıttaki negatif elektronlar kâğıttan geriye doğru gidecektir 

ve kâğıt yüzeyinde protonlar yani pozitif yükler kalacaktır. Balonda negatif yükler fazla olduğu için, 

kâğıttaki pozitif yükleri çekecektir. Bu nedenle kâğıt balona doğru hareket edecektir. 
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Elementlerin Periyodik Tablosu 

Periyodik tablo evrende oluşan bütün maddelerin oluştuğu atomları gösterir. Alfabede 29 harf bir araya 

gelerek milyonlarca farklı cümle oluşturduğu gibi periyodik tabloda da 100 veya daha fazla atom bir araya 

gelerek milyonlarca farklı maddeleri oluşturur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periyodik tabloda her kutu farklı elementler hakkında temel bilgileri içerir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sık Sık “atom” ve “elementler” birbirine karıştırılıyor. Atom maddenin en küçük yapı taşıdır.  Element 

ise aynı cins atomlardan oluşan maddelerdir. Örneğin, saf karbon parçası sadece karbon atomlarından 

oluşur. Yani saf karbon parçası karbon elementini oluşturur. Periyodik tabloyu geliştiren insanlar 

periyodik tabloya “atomların periyodik tablosu” diyorlardı fakat o dönemlerde atom çok iyi 

anlaşılmamıştı. Bu insanlar bakır, sülfür, cıva… gibi element numuneleriyle çalışmaya başladıktan sonra, 

periyodik tabloya “elementlerin periyodik tablosu” demeye başladılar. 
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Atom kütlesi 

Atomların isimlerini, atom numarasını ve sembollerini anlamak oldukça kolaydır.  Atom kütlesi biraz 

yanıltıcı olabilir. Bir elementin kütlesi elementi oluşturan atomun kütlesine bağlıdır. Yani atom kütlesi 

elementlerdeki atomların proton, nötron ve elektron kütlesini açıklar. Proton ve nötronun kütlesi yaklaşık 

olarak aynıdır, ancak elektronun kütlesi proton ve nötrondan 1836 (yaklaşık 1/2000) kez daha azdır. Daha 

çok proton ve nötron atomik kütleye katkı sağlamıştır.  

Periyodik tablodaki herhangi bir element için, çekirdekteki proton sayısı daima elementlerin 

atomlarındaki elektron sayılarına eşittir. Aynı elementin atomları farklı sayılarda nötron içerebilir. 

Elementin nötron sayıları farklı, proton sayıları aynı ise buna “izotop” denir. Periyodik tablodaki atomik 

kütle bir elementteki izotoplarının ortalama kütlesidir. İlk 20 elementin atomlarında, nötron sayıları proton 

sayılarına eşit veya biraz daha fazla olabilir.  

Örneğin, karbon (C) atomlarının büyük çoğunluğu 6 proton ve 6 nötrona sahiptir. Fakat küçük bir 

kısmında 6 proton ve 7 nötron ile 6 proton ve 8 nötron bulunuyor. Bu nedenle karbon atomlarının büyük 

bir çoğunluğunun kütlesi 12’ye yakın, küçük bir kısmı 12’den büyük ve küçük bir kısmı da 12’den biraz 

daha büyüktür (12.01). 

Hidrojen atomunda bir istisna mevcuttur. Bütün elementlerin atomlarında proton, elektron ve nötron 

bulunurken, hidrojen atomunda nötron yoktur. Hidrojenin doğada üç izotopu vardır. Bunlar ¹H 

“protiyum”,  ²H “Döteryum” ve ³H “Trityum” dur. Hidrojenin sadece “protiyum” (¹H) izotopunda nötron 

yoktur. “Protiyum” çekirdeği 1 proton ve 0 nötron içermektedir. “Döteryum” çekirdeği 1 proton ve 1 

nötron içermektedir. “Trityum” çekirdeği ise 1 proton 2 nötron içermektedir. Bu üç farklı hidrojen 

izotopunun ortalama kütlesi alındığında, kütle 1’den biraz daha büyüktür (1.01). 

Atom Çekirdeğini Çevreleyen Enerji Seviyeleri 

Elektronlar bir atomun çekirdeği etrafında dolanarak atomu küresel bir şekil almasını sağlar. Elektronlar 

farklı enerji seviyelerinde bulunarak çekirdek etrafında katman katman küreler oluştururlar. Bu küreleri 3 

boyutlu göstermek zor olduğu için enerji düzeyleri genellikle iki boyutlu olarak gösterilir. 

 

 

 

 

 

 

Resimdeki model atomdaki enerji seviyesini temsil etmektedir. Atom merkezindeki büyük nokta, 

çekirdekteki proton ve nötronları temsil etmektedir. Çekirdek etrafındaki küçük noktalar ise enerji 

seviyesindeki elektronları temsil etmektedir. Resimdeki atomda toplam 8 elektron bulunmaktadır. 
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Periyodik tablodaki bir nötral atomun proton ve elektron sayıları aynı olduğu için, proton sayısı elektron 

sayısına eşit olmalı yani 8 olmalıdır. Proton sayısı atom numarasını vermektedir. Proton sayısı 8 olduğu 

için atom numarası da 8’dir. Atom numarası 8 olan element oksijendir. Resimdeki atom oksijen atomuna 

aittir. 

Periyodik Tablodaki Enerji Seviyeleri 

Bir atomda her enerji seviyesi belli sayıda elektron içerebilir. Bir enerji seviyesi belli sayıdaki elektron 

kapasitesini doldurduğunda, kalan elektronlar bir sonraki enerji seviyesine geçerler. Örneğin; birinci 

enerji seviyesi 2 elektron aldıktan sonra kapasitesini doldurmuş olur, gelecek elektronlar bir sonraki enerji 

seviyesine geçerler. İkinci enerji seviyesi 8 elektron aldıktan sonra kapasitesini doldurmuş olur, gelecek 

elektronlar bir sonraki enerji seviyesine geçerler. Üçüncü enerji seviyesi 8 elektron aldıktan sonra 

kapasitesini doldurmuş olur ve gelecek elektronlar bir sonraki enerji seviyesine geçerler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resimde ilk 20 elementin Periyodik Tablodaki Enerji Seviyesi bulunmaktadır. Periyodik tablodaki yatay 

satırlara () “periyot”,  dikey sütunlara () “grup” denilmektedir. Periyodik tablodaki satır ve sütunlar 

periyodik tablonun açıklanmasına yardımcı olmaktadır.   

Gruptaki her atomun en dış enerji seviyesindeki elektron sayısı aynıdır. Meselâ, aynı gruptaki hidrojen, 

lityum, sodyum ve potasyumun en dış elektron seviyesinde 1 elektron bulunur. En dış enerji seviyesinde 

bulunan bu elektronlara “Valans (değerlik) elektronlar” denir. 

Satırlar ise atomların enerji seviyeleri sayısına karşılık gelmektedir. Periyodik tabloya bakarsanız, birinci 

periyotta bir enerji seviyesine sahip atomlar, ikinci periyotta iki enerji seviyesine sahip atomlar, üçüncü 

periyotta ise üç enerji seviyesine sahip atomlar bulunmaktadır.  
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ATOMLAR ARASI BAĞLAR 

Kovalent Bağ 

Hidrojen atomunun 1 proton ve 1 elektrona sahip olduğunu ve elektronların ve protonların birbirlerini 

çektiğini hatırlayın. Eğer iki hidrojen atomu birbirlerine yeterince yakın olursa, Hidrojen atomundaki 

elektron bir başka hidrojen atomundaki proton tarafından çekilir (ok ile gösterilmektedir). 

 

 

 

 

 

 

Hidrojen atomlarındaki elektronlar çekirdekteki protonların çekim kuvvetinden uzak ise, protonlar 

elektronları yeterince güçlü çekemez. Fakat atomlar birbirlerine yaklaştığında protonlardaki çekim 

kuvveti her iki atomdaki elektronu çekmek için yeterince güce sahip olur ve elektronlar protonlar 

tarafından çekilerek birbirine yaklaşır. Böylece her iki hidrojen atomu elektronlarını ortaklaşa kullanarak 

aralarında “kovalent bağ” oluştururlar. Kovalent bağ sonucu “molekül” oluşur. 

İki atomunun bir molekül oluşturabilmesi için iki neden vardır: 

 Bir atomun protonları başka bir atomun elektronlarını çekebilecek güçte olmalıdır. 

 Her iki atomun dış enerji seviyesinde de ortaklaşa kullanılacak elektron için yeterli boşluk 

bulunmalıdır. 

İki hidrojen atomu bağ yaparken, elektronlar protonlara yaklaşır ve her iki atomun ortak olduğu bir dış 

enerji seviyesi boşluğunda buluşur. Elektronlar protonlara daha yakın olduğu için, bağ yapmış iki hidrojen 

atomu, bağ yapmamış hidrojen atomlarından daha kararlıdır. Bağ yapımına katılan atomların bağ 

yapmadan önceki enerjileri, bağ yaptıktan sonraki enerjilerden daha fazladır. Bu nedenle kovalent bağ 

oluşumu sırasında bir kısım enerji açığa çıkar. Açığa çıkan enerjide bağa kararlılık kazandırır. 

Hidrojen atomu kararlı olabilmek için bağ yapar. Bu nedenle bir hidrojen atomuyla bağ yaparak hidrojen 

gazını (H2), oksijenle bağ yaparak suyu (H2O), karbonla bağ yaparak metanı (CH4) veya başka atomlarla 

bağ yaparak farklı molekülleri oluşturur. 

Hidrojen molekülündeki iki elektron her iki hidrojen atomuna da “ait” olabilir. Bu, her bir hidrojen 

atomunun ilk enerji seviyesinde iki elektrona sahip olduğu anlamına gelir. Hidrojenin ilk enerji seviyesi, 

hidrojenin en dış enerji seviyesidir ve sadece iki elektron "tutabilir". Atomlar dış enerji seviyelerini 

doldurana kadar kovalent olarak bağlanmaya devam edecektir. Bu aşamada hidrojen atomları kovalent 

bağlanıp son yörüngelerini doldurdukları için başka bir atoma kovalent olarak bağlanmayacaktır. 
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Dış enerji seviyesi tamamlandığında, elektronların başka atomlarla paylaşılmamasının iki nedeni vardır; 

Birbirlerini çekerek bir molekül oluşturan atomlar, bir sonraki atomun elektronu çekmek için yeterli güçte 

değildir. 

Bir molekülde çekirdeğe yakın ve yan yana konumlanmış elektronlar, yeni bir atomla bağ yapmak için 

birbirlerinden uzaklaşması gerekir. Bu olasılıklar her iki molekülü de daha az kararlı kılacağı için bunu 

yapmayacaklardır.  

Oksijen ve Hidrojen atomları birbirlerine kovalent bağlanarak su molekülünü oluşturur. Hidrojen ve 

oksijen farklı cins yani farklı özelliklere sahip atomları oluşturur. Farklı cins atomlar arasında oluşan 

kovalent bağa “polar kovalent bağ” denir. 

 

 

 

 

 

Hidrojen atomlarından her biri kendi elektronunu oksijen atomunun bir elektronu ile ortaklaşa kullanır. 

Böylece hidrojen atomları son yörüngelerini ikiye tamamlayarak kararlı helyuma benzerken, oksijen 

atomu da son yörüngesini sekize tamamlayarak kararlı neona benzer. 

Havada bulunan oksijen molekülü iki oksijen atomunun kovalent olarak bağlanmasıyla oluşmuştur. İki 

oksijen atomu aynı cins yani aynı özelliklere sahip olduğu için, bu atomlar arasında oluşan kovalent bağa 

“Apolar kovalent bağ” denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir oksijen atomu 6 valans elektrona sahiptir. Oksijen atomları birbirine yaklaştığında, çekirdek 

tarafından en son yörüngedeki elektronlar çekilir. Böylece, iki elektron her iki oksijen atomu tarafından 

paylaşılmış olur. Bu olaya çifte bağ veya ikili bağ denir. Bu olay Lewis nokta modelinde daha iyi anlaşılır. 

Nokta diyagramında, elementlerin sembolleri üzerine, altına veya yanlarına atomların en son 

yörüngesindeki elektronlar (valans elektronlar) yerleştirilmektedir. 
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Lewis nokta diyagramında da iki çift elektron eşleşmiş, iki elektron eşleşmemiştir. Eşleşmemiş elektronlar 

oksijen atomunun bir kenarına toplanmıştır. Bu toplanan elektronlar diğer oksijen atomunun toplanan 

elektronlarıyla ortak kullanılarak, kararlı bir O2 molekülünü oluşturmuştur. Ayrıca bu elektronlar üst üste 

iki çizgi şeklinde gösterilerek “ikili bağ” oluşturmuştur. Bu çizgilerden biri “sigma”, diğeri “pi” bağı 

olarak adlandırılır.  

İyonik Bağ 

Kovalent bağda atomların yörüngeleri üst üste binerek elektronlarını ortak kullanırlar. Fakat bazı atom 

çeşitleri atomlarını ortak kullanmazlar ve elektron alış verişi yaparlar. Buna iyonik bağ denir. İyonik 

bağlanmanın kolay anlaşılması için, sodyum ve klor atomlarının iyonik olarak bağlanmasını ele alacağız.  

Sodyum ve klor atomları birbirlerine yaklaştığında, klor atomundaki protonlar sodyum atomundaki 

elektronları, sodyum atomundaki protonlar ise klor atomundaki elektronları çeker. Klor atomu sodyuma 

göre elektronları daha kuvvetli çektiği için (kalın ok ile gösterilmiştir), sodyum atomundaki bir elektron 

klor atomuna geçer. Böylece sodyum elektron kaybeder ve klor elektron kazanır. 
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İyonik bağ oluştuğu zaman, atomlar elektron alarak ya da vererek dış enerji seviyelerini tamamlamaya 

çalışırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

Sodyum üçüncü enerji seviyesine 7 elektron almak yerine 1 elektron vererek, ikinci enerji seviyesine 

geçer. Böylece tamamen dolu olan ikinci enerji seviyesindeki elektronlar çekirdeğe daha yakın oldukları 

için daha sıkı tutulur ve dağılmazlar.  

Klor üçüncü enerji seviyesindeki 7 elektronu vermek yerine 1 elektron almayı tercih eder. Böylece klorun 

üçüncü enerji seviyesi tamamen dolu olacak ve bu enerji seviyesine daha elektron almayacaktır. 
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Nötral sodyum atomu 11 elektrona ve 11 protona sahiptir. Sodyum atomu kararlı hale geçebilmek için 1 

elektronunu verir. Böylece sodyum atomunda 11 proton ile 10 elektron kalır. Proton elektrondan sayıca 1 

fazla olduğu için bu atomun yükü +1 olur. Pozitif yüklü iyonlara “Katyon” denir. 

Nötr klor atomu 17 elektrona ve 17 protona sahiptir. Klor atomu kararlı hale geçebilmek için 1 elektron 

alır. Böylece klor atomunda 17 proton ile 18 elektron olur. Elektron protondan sayıca 1 fazla olduğu için 

bu atomun yükü -1 olur. Negatif yüklü iyonlara “Anyon” denir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitif sodyum iyonu ve negatif klor iyonu, iyonik sodyum klorür (NaCI)‘ü oluşturur. Birçok sodyum bir 

araya gelerek kübik sodyum klorür kristallerini oluşturur. Aşağıdaki resimde sofra tuzunun büyütülmüş 

görüntüsü ve yeşil, gri renklerle Sodyum klorür iyonunun bir modeli gösterilmiştir.  Yeşil küreler negatif 

yüklü klor iyonlarını, gri küreler ise pozitif yüklü sodyum iyonlarını temsil etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaygın olarak kullanılan kalsiyum klorür (CaCl2) olarak adlandırılan başka bir tuz vardır. Bu tuz 

yollardaki ve kaldırımlardaki buzları eritmek için kullanılır. Kalsiyum ve klorür reaksiyona girerek 

sodyum ve klorürdeki gibi iyonları oluşturur, fakat kalsiyum iyonu sodyum iyonundan farklıdır. Kalsiyum 

iki elektronunu kaybeder ve +2 “pozitif iyon” oluşturur. Her iki klor atomu bir elektron alarak -1 “negatif 

iyon” oluşturur. 2 klorür iyonunun 1 kalsiyum iyonu ile bağlanmasıyla nötral kalsiyum klorür (CaCl2) 

oluştur. 
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Kalsiyum atomunun protonları klorür atomlarının elektronlarını çeker ancak bu çekim yeterince güçlü 

değildir. İki klor atomundaki protonlar da kalsiyum atomunun elektronlarını çeker. Bu çekim çok 

kuvvetlidir. Kalın çizgiler klor atomlarının kalsiyum atomuna göre daha kuvvetli çektiğini göstermektedir. 

  

 

 

 

 

Atomlar arasındaki çekimlerden dolayı, her bir klor atomunun dış enerji seviyesine, kalsiyum atomunun 

dış enerji seviyesinden 1 elektron geçer. Toplamda 2 elektron geçmiş olur. 

 

 

 

 

 

Nötr kalsiyum atomu 20 elektrona ve 20 protona sahiptir. Kalsiyum atomu kararlı hale geçebilmek için 2 

elektronunu verir. Böylece kalsiyum atomunda 20 proton ile 18 elektron kalır. Proton elektrondan sayıca 

2 fazla olduğu için bu atomun yükü +2 olur.  

Zıt yüklere sahip olan klorür ve kalsiyum iyonu birbirlerini çekerek, iyonik bağı oluştururlar. Bu oluşan 

iyonik bağ tekli atomlardan daha kararlıdır. 

 

 

 


