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POLARİTE  

Atomlar birbirleriyle kovalent bağ yaparak molekülleri oluştururlar. Oluşan molekülde elektronların 

yoğun olduğu taraf kısmen negatif, diğer taraf da kısmen pozitif yükle yüklenir. Böyle zıt kutuplara sahip 

moleküller “polariteyi” oluşturur.  

Zıt kutuplar birbirleri arasında zayıf etkileşimler yaparak moleküllerin birbirlerine tutunmasını sağlar. 

Öncelikle şunu açıklayalım; Polar kovalent bağ ile polar molekül birbirinin aynısı değildir. Polar kovalent 

bağ, farklı cins atomların birbirleriyle yaptığı bağ türüdür. Örneğin iki hidrojen ve bir oksijen atomunun 

elektron ortaklaşması sonucu oluşmuş su molekülü bir polar kovalent bağdır. 

 

 

 

 

Polar molekül ise birbiriyle bağ yapmış atomlar üzerindeki elektronların düzensiz ve rastgele dağılması 

sonucu oluşur. Örnek olarak kullandığımız su molekülünde, elektron paylaşımı eşit olarak yapılmamıştır. 

Oksijen atomu etrafında çok sayıda negatif yüklü elektronlar bulunduğundan kısmi negatif yük, hidrojen 

atomları etrafında ise pozitif yüklü protonlar bulunduğundan kısmi pozitif yük olarak kabul edilmiştir. 

Elektron paylaşımı eşit yapılmadığı için su molekülü polar bir moleküldür. 

 

 

 

  

 

Polariteyi oluşturan zıt kutuplar iki farklı kutba (eksene) sahip olduğu için iki kutuplu anlamında olan 

dipol kelimesi kullanılır. Polar moleküller de zıt kutuplara sahip olduğu için dipol olarak adlandırılırlar. 

İki polar molekül yani iki dipol molekül arasında oluşan etkileşime “dipol-dipol etkileşimi” denir.  Polar 

su molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi en bariz şekilde görünür. İki su molekülü dipol etkileşimine 

göre daha kuvvetli bağ yaparlar. Bu bağa “Hidrojen bağı” denir. Hidrojen bağı, Hidrojenin kendi molekül 

yapısını bozmadan Flor (F), Oksijen (O) ve Azot (N) atomlarıyla yapmış olduğu kuvvetli bir etkileşim 

türüdür. 
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VAN DER WAALS BAĞLARI  

Aslında Dipol-dipol bağları ve hidrorojen bağları ayrı iki farklı katagoride yer alır. Dipol-dipol bağları 

van der waals bağları katogorisine girer. Van der Waals kuvvetleri, Dipol-dipol bağları, iyon-dipol bağlar 

ve indüklenmiş dipol bağları olmak üzere üç ana grup içinde incelenir. 

Anyon ya da katyon olduğu bilinen bir iyon, polar bir molekülle bir araya geldiğinde yüklü iyon ile polar 

molekülün zıt yüklü kısmı arasında bir çekim kuvveti oluşur. Buna iyon-dipol etkileşimi denir. İyon-dipol 

etkileşimine iyonik katıların suda çözünmesini örnek gösterebiliriz. 

 

 

 

 

 

Apolar moleküller geçici anlık (İndüklenmiş) dipoli oluştururlar. Apolar moleküller ile apolar kovalent 

bağ karıştırılmamalıdır. Apolar kovalent bağ, aynı cins atomlar arasında oluşan kovalent bağa denir.  

Örneğin üç oksijen atomunun elektron ortaklaşması sonucu oluşmuş ozon molekülü bir apolar kovalent 

bağdır. 

 

 

 

 

Apolar molekül ise birbiriyle bağ yapmış atomlar üzerindeki elektronların eşit şekilde paylaşmasıyla 

oluşur. Aynı cins atomların olması şart değildir, sadece elektronların eşit şekilde dağılması gerekir. Örnek 

olarak karbondioksit molekülünü verebiliriz. Karbondioksit molekülünde iki oksijen atomu ve bir karbon 

atomu kovalent olarak bağlanmıştır ve bu atomlar üzerindeki elektron dağılımı eşit olarak gerçekleşmiştir. 

Yani elektronlar bir noktada toplanıp kısmi yükleri oluşturmamıştır. 
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Apolar moleküllerdeki elektronlar sürekli hareket halindedir ve birbirlerini çekme eğilimi gösterirler. Bu 

apolar moleküller başka bir molekülle karşılaşırsa, apolar moleküldeki elektronlarda hafif ve geçici bir 

dengesizlik oluşur.  Elektronlar bir bölgede yoğunlaşırsa o bölgeyi geçici kısmi negatif (–) diğer bölgeyi 

ise geçici kısmi pozitif (+) yük yapar. Bu geçici pozitif ve negatif yükler moleküllerin geçici olarak 

birbirlerine tutunmasını sağlar. Bu olaya indüklenme, ortaya çıkan iki kutba (dipollere) ise indüklenmiş 

(geçici, anlık) dipol denir.  

Apolar moleküllü bir atom iyon yüklü bir atoma yaklaştığında, apolar moleküllerde geçici kısmi yükler 

oluşur. Böylece apolar molekül ve iyon yüklü molekül birbiriyle etkileşim içine girerler. Bu olaya 

“indüklenmiş dipol-iyon etkileşimi” denir. Örnek olarak oksijen molekülünün demir iyonuyla etkileşimini 

verebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

Apolar moleküllü bir atom polar yüklü bir moleküle yaklaştığında, apolar moleküllerde geçici kısmi 

yükler oluşur. Polar molekülde zaten mevcut olan kısmi yükler, apolar molekülde de oluşur. Böylece 

apolar molekül ve polar yüklü molekül birbiriyle etkileşim içine girer. Bu olaya “indüklenmiş dipol-dipol 

etkileşimi” denir. Örnek olarak oksijen molekülünün su molekülüyle etkileşimini verebiliriz. 
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Apolar moleküllü bir atom apolar moleküllü başka bir atoma yaklaştığında, her iki apolar molekülde de 

geçici kısmi yükler oluşur. Böylece apolar moleküller birbiriyle etkileşim içine girer. Bu olaya 

“indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi” denir. Örnek olarak oksijen molekülünün başka bir 

oksijen molekülüyle etkileşimini verebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi London kuvvetlerini oluşturur. London kuvvetleri bütün 

moleküller arasında vardır. Anlık ve geçicidir. Bu tür etkileşimler polar olmayan gazların (He, Ne, Ar, 

CO2, H2, O2, Cl2, CH4, ...) yoğunlaşmasını sağlar. London kuvvetleri sayesinde bu atom ve moleküller 

sıvı hale geçerler.  

Elektron sayısı aynı olan apolar moleküllerden doğrusal yapılı (düz zincirli) olanların London kuvvetleri 

küresel olanlara (dallanmış) göre daha büyüktür. Böylece erime ve kaynama noktaları daha yüksektir. 

Polar moleküller, elektron içerdiğinden bu moleküller arasında da London kuvvetleri oluşur. Ancak etkin 

çekim kuvveti olmadıklarından çoğu zaman ihmal edilir. 

Van der Waals kuvvetleri London kuvvetlerini de kapsar. Van der Waals kuvvetleri moleküller arasında 

oluşan zayıf etkileşimlerin tamamına denir. London kuvvetleri moleküller arasındaki bağların en zayıfıdır. 

Çünkü kısa süreli oluşumlardır. Moleküller arası çekim kuvvetleri arasında en kuvvetlisinden en zayıfına 

doğru bir sıralanma yapıldığında;  Dipol çekim kuvvetleri > Hidrojen bağları > London (van der Waals) 

çekim kuvvetleri şeklinde olur.  

 

 


