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MOLEKÜLLERİN HESAPLANMASI 

İki maddenin “eşit miktarda” ölçülmesi fikri, miktarların nasıl kullanılacağına bağlı olarak farklı 

anlamlara sahip olabilir. Örneğin, diyelim ki karbon ve kalsiyum eşit miktarlarda istendi. Her maddeden 

ayrı ayrı 5 gram ölçüldü, her maddenin miktarı aynı olurdu ancak atomların sayısı aynı olmazdı. Karbon 

düşük atom kütlesine sahip olduğu için kalsiyuma göre daha hafiftir. 5 gram karbondaki karbon atomları 

5 gram kalsiyumdaki kalsiyum atomlarından daha fazla atoma sahip olacaktır. 

Peki! Karbon ve kalsiyum atomlarını aynı miktarda ölçmek için ne yapmalıyız? Bunu ölçmenin bir yolu 

var ancak karbon ve kalsiyumun atom kütlesini bilemiz gerekir. Ayrıca mol veya Avogadro sayılarına da 

ihtiyacımız olacak. 

İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro 12 gram karbon elementindeki atom sayısını deneysel olarak 

hesaplayarak 6,02x10²³ tane atom bulunduğunu saptamıştır. Bu alandaki katkılarından dolayı 6,02x10²³ 

sayısına Avogadro sayısı denir. Mol, deste, düzine gibi bir sayma birimidir. Herhangi bir maddenin 

Avogadro sayısı (6,02x10²³) kadar taneciğine 1 mol denir. Bir numunedeki atom veya moleküllerin 

sayılarını belirlemek için “mol” ve “atom kütlesi” birlikte çalışır. Böylece “mol kütlesi” oluşur. Bir 

elementin “mol kütlesi” sayıca o elementin “atom kütlesine” eşittir. Örneğin Kalsiyumun atom kütlesi 40 

g iken, kalsiyumun mol kütlesi 40 g/mol dür. 

Eşit miktarlarda kalsiyum ve karbon almak için 12 gram karbon ve 40 gram kalsiyum tartılabilir ya da 

ağırlıklarında ½ oran bulunduğu için 6 gram karbon ve 20 gram kalsiyum tartılabilir. Böylece atom 

sayıları eşitlenmiş olacaktır. Her iki atomunu aynı oranlarda kullandığımız sürece atomları küçük veya 

büyük miktarlarda kullanmamız atomların aynı sayıda olmasını değiştirmez.  

Temel düşünce şudur; Demir (Fe) elementinin atom kütlesi 56’dır. Buna göre; 

a) Bir tane demir (Fe) atomu kaç gramdır? 

b) 0.05 mol demir (Fe) kaç gramdır? 

Çözüm: 1 mol 6,02x10²³ tane atom içerir. 1 mol demir 56 gramdır. 

a) 6,02x10²³ tane demir atomu   56 gram ise 

1 tane demir atomu    x gramdır. 

x = 9,3x 10ˉ²³ gram 

 

b) 1 mol demir   56 gram ise 

0.05 mol demir  x gramdır 

x = 2,8 gram 
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Atomlar için uygulanan hesaplama moleküller içinde geçerlidir. Moleküllerin atom kütlerinin 

bulunabilmesi için moleküldeki atomların her birinin atom kütleleri toplanır. Örneğin: Oksijen ve hidrojen 

atomlarının kovalent bağlanmasıyla oluşan su (H2O) molekülünün atom kütlesini bulalım. Oksijenin atom 

kütlesi 16 g, hidrojenin atom kütlesi 1g’dır. Su molekülünde 2 hidrojen bulunduğu için atom kütlesi 2 ile 

çarpılır (2x1=2g). Su molekülünün atom kütlesi oksijen ve hidrojen atomlarının atom kütlelerinin 

toplanmasıyla bulunur (16g + 2g = 18 g ). Suyun atom kütlesi 18 g’dir. 

Peki! İzopropil alkol nasıl hesaplanır? İzopropil alkolün kimyasal formülü C3H8O ‘dır. Molekül kütlesi  

3 (12) + 8 (1) + 16 = 36 + 8 + 16 = 60 gram‘dır. İzopropil alkolün atom kütlesi 60 gram iken, mol kütlesi 

60 g/mol ‘dür. 18 gram su molekülü ile 60 gram İzopropil alkol alındığında, su ve İzopropil alkolün 

miktarı eşit olur. Bir buharlaşma deneyi yaptığınızda 60 g ve 18 g almanıza gerek yoktur. 60 ve 18 gram 

arasındaki bir oran aldığınız zaman da eşit miktarda madde almış olursunuz. Yani izopropil alkolden 6 g, 

sudan 1,8 g aldığınızda da atom miktarları eşit olmuş olur.  

Örnek 1:  

0,3 mol NaCI bileşiği kaç gramdır? (Na =23 g/mol, CI = 35,5 g/mol) 

Çözüm:  

 Önce 1 mol NaCI bileşiğinin kütlesini bulalım. 23 g Na + 35,5 g CI = 58,5 g NaCI 

 Buna göre; 

1 mol NaCI bileşiği 58,5 gram ise  

0,03 mol NaCI bileşiği x gramdır 

x =  1,755 gram  

 

Örnek 2:  

0,25 mol XY4’ün kütlesi 4 gramdır. Buna göre XY4’ün mol kütlesi nedir? 

Çözüm: 

Atom kütlesi 4 g = mol kütlesi 4 g/mol  

0,25 mol XY4’ün kütlesi  4 g/mol ise 

1 mol XY4’ün kütlesi  x g/mol’dür 

x = 16 g/mol 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑚

𝑀𝑎
 

0,25𝑚𝑜𝑙 =
4 𝑔

𝑀𝑎
 

Ma = 16 g/mol 

n = mol sayısı 

Ma = mol kütlesi 

m= atom kütlesi 

Ya da 


