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BÖLÜM 5 — Okuma Parçası 

Şahane sıvı, su 

Su inanılmaz bir maddedir. Suyu içeriz, yıkanırız, yemek yaparız, yüzeriz, bitki yetiştiririz ve birçok başka 

amaç için kullanırız. Su vücudumuzu serin tutar. Okyanustaki su yeryüzündeki sıcaklık ve hava 

olaylarının düzenlenmesini sağlar.  

 

 

 

 

 

Su özel kılanın ne olduğunu anlamak için, su moleküllerine ve bu molekülleri oluşturan atomlara bakmak 

gerekir. Tek bir su molekülünü anladığımız zaman, bir araya gelen birçok su molekülünün davranışlarını 

da anlamak kolaydır. 

Suyun moleküler görünümü 

Hepimiz su molekülünün iki hidrojen ve bir oksijen atomuna bağlanmasıyla 

oluştuğunu biliyoruz. Su molekülünün kimyasal formülü H2O’dur. 

Hidrojen atomları ve oksijen atomu birbirine kovalent olarak bağlanmıştır. 

Kovalent bağlanma olduğunda, bir atomun elektronu başka bir atomun protonları 

tarafından çekilir. Aynı şekilde o atomun protonları da, diğer atomun elektronlarını 

çeker. Her iki atomda çekim çok güçlü olursa ve son yörüngede yeterli boşluk 

mevcutsa, atomlar birbirlerine yaklaşarak elektronlarını paylaşır.  

 

 

 

 

 

 

Su molekülünü oluşturan atomların çekimleri birbirlerinden farklıdır. Oksijen atomu, hidrojen atomuna 

göre elektronları daha kuvvetli çeker. Bu nedenle, elektronlar hidrojen atomlarına göre oksijen atomu 

etrafında daha fazla bulunur. Elektronlar negatif yüklü oldukları için, oksijen atomunun kısmi negatif 

yükler oluşur. Hidrojen atomlarında çok fazla elektron bulunmadığından, hidrojen atomlarında da 

kısmi pozitif yükler oluşur. 
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Oluşan bu kısmi yükler başka moleküllerle paylaşılmaz. Sadece su molekülünün başka moleküllerle 

etkileşim içine girmesini sağlar. Kısmi yüklerin oluştuğu böyle moleküllere “polar molekül” denir. Su 

molekülündeki kısmi pozitif yükler, başka su molekülündeki kısmi negatif yükleri çeker. Böylece su 

moleküllerinin birbirlerine yaklaşması sağlanır. Kısmi yükler su moleküllerinin bir arada kalmasını sağlar. 

Buda su molekülüne birçok karakteristik özellik kazandırır.  

Polar moleküller ve buharlaşma 

Sıvı molekülleri farklı polar özelliklere sahip olabilir. Buda sıvı moleküllerinin hızlı ya da yavaş 

buharlaşmasına neden olur. Örneğin, Alkol molekülleri su moleküllerine göre daha hızlı buharlaşır. 

Bunun nedenlerinden biri alkol molekülleri arasındaki çekim su molekülleri arasındaki çekim kadar güçlü 

değildir.  

 

 

 

 

 

 

Su ve alkol moleküllerini incelediğimizde, su molekülleri oldukça polar olan iki oksijen-hidrojen (O-H) 

bağlarına sahipken, alkol molekülleri sadece bir polar oksijen-hidrojen (O-H) bağına ve polar olmayan 

beş karbon-hidrojen (C-H) bağına sahiptir. Bu nedenle alkol molekülü suya göre daha az polardır. Polar 

özelliğin az olması, alkol molekülleri arasındaki çekimin az olmasına ve alkol moleküllerinin su 

moleküllerine göre daha hızlı buharlaşmasına neden olur.   

Suyun yüzey gerilimi 

Büyük ihtimalle sert yüzeylerde, araba ya da yaprak yüzeyinde 

“boncuk” şeklinde su damlacıkları görmüşsünüzdür. Bu boncukların 

oluşması, su moleküllerinin birbirlerini çok kuvvetli çekmesiyle 

açıklanabilir.  

  



         

©2014 Yücel ALTUNDAL                 Orta Öğretim (Lise) Kimyası | 537 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir su damlasında, su damlası içinde bulunan su molekülleri birbirlerini çeker ancak yüzeydeki su 

molekülleri sadece onlara yakın su molekülleri tarafından çekilir. Su damlasının en dış yüzeyindeki 

moleküller, su damlası içinde bulunan moleküller tarafından çekildiğinden, yüzeydeki su molekülleri 

içeriye doğru bükülür. Bu bükülme su moleküllerini sıkıştırır ve sıkıca düzenlenmesini sağlar. Bu sıkı 

düzenlenmeye “yüzey gerilimi” denir. 

Tuzun suda çözünmesi 

Sofra tuzu olarak kullandığımız tuz sodyum klorür kristalidir. Sodyum klorür iyonik bir maddedir. Bir 

sodyum klorür kristali, negatif klorür iyonları ve pozitif sodyum iyonlarından oluşmuştur. Polar su 

molekülleri bu pozitif ve negatif iyonları etrafına dizilir. Su molekülünün kısmi pozitif kutupları negatif 

yüklü klorür iyonlarını çeker ve tuz kristalinden ayırır. Su molekülünün kısmi negatif kutupları ise pozitif 

yüklü sodyum iyonlarını çeker ve tuz kristalinden ayırır. Suda tamamen çözünen sodyum klorür iyonları, 

su molekülleri tarafından sarılır. Etrafı sarılan, sodyum ve klorür iyonları su içinde gözle görülmeyecek 

şekilde dağınık olarak bulunur. 

 

 

 

 

 

Bütün iyonik maddeler suda çözünmez. Örneğin kuş yumurtası ve deniz kabuklarında bulunan kalsiyum 

karbonat suda çözünmez. Bunun nedeni kalsiyum karbonat iyonlarının birbirlerini çok kuvvetli 

çekmesidir. Kalsiyum karbonat suda çözünmediği için çözelti değildir. Bir başka iyonik madde olan 

kalsiyum fosfatta suda çözünmez. Kalsiyum fosfat kemik ve diş yapısını oluşturur. 

Bir sıvı içerisinde bir miktar maddenin ayrılmasına (belirli bir sıcaklıkta) çözünürlük denir. Çözünmüş 

haldeki maddeye “çözünen”, çözme işini yapan sıvılara ise “çözen” denir. Çözen ve çözünenin bir arada 

olduğu ortama ise “çözelti” denir. Bir çözücünün belli miktarda madde çözer. Eğer bir çözücü 

çözebileceği kadar madde çözmüşse çözeltiye “doymuş çözelti”, çözebileceği maddeden daha az madde 

çözmüşse çözeltiye “doymamış çözelti” denir. 
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Şekerin suda çözünmesi 

Çay şekeri “sakkaroz” diğer adı “sükroz” olan büyük moleküllerden oluşmuştur. Sükroz (sakkaroz) 12 

karbon atomu, 22 hidrojen atomu ve 11 oksijen atomundan oluşmuştur. Bu nedenle kimyasal formülü 

C12H22O11 ‘dir. Çay şekeri çok sayıda oksijen-hidrojen (O-H) içeren kovalent bağlardan oluşmuştur. Çay 

şekerindeki hidrojen kısmi pozitif, oksijen ise kısmi negatif kutuplara sahiptir.  

Sükroz suya atıldığında, su molekülünün pozitif ve negatif kutupları sükroz molekülünün pozitif ve 

negatif kutuplarıyla etkileşime girer. 

 

 

 

 

Su molekülünün kısmi pozitif kısımları, sükroz molekülünün kısmi negatif kutuplarını çekerken, 

su molekülünün kısmi negatif kısımları da sükroz molekülünün kısmi pozitif kısımlarını çeker. 

Böylece su molekülü sükroz moleküllerini birbirlerinden ayırır. Böylelikle sükroz suda çözünmüş 

olur. Sükroz molekülleri suda çözündüğünde tuzun çözünmesinde gördüğümüz gibi atomları birbirinden 

ayrılmaz, bir sükroz molekülü sadece başka bir sükroz molekülünden ayrılır. Yani sükroz molekül olarak 

ayrılır. 

Yağlar suda çözünmez çünkü karbon-hidrojen (C-H) bağları içermektedir. Karbon-hidrojen bağlarında 

kısmi kutupluluk olmadığı için polar değil, apolardır. Apolar maddeler polar maddelerde suda çözünmez. 

Apolar maddeleri apolar çözücüler çözer. Örneğin naftalin (C10H8) suda çözünmez ama benzende (C6H6) 

çözünür.  

Çözünürlük maddelerin karakteristik özelliğidir 

Her madde sahip olduğu atomlar veya moleküllerden dolayı su ile farklı şekilde etkileşime girer. Bu 

nedenle her maddenin çözünürlük özelliği farklıdır. Çözünürlük genellikle belirli bir sıcaklıkta 100 mL 

suda çözünen maddenin gram sayısıyla ölçülür.  

Günlük hayatımızda kullandığımız Çay şekeri (sükroz), Sofra tuzu (sodyum klorür), Epsom tuzu 

(magnezyum sülfat) ve MSG (monosodyum glutamat) gibi maddeler farklı atom veya iyonların bir araya 

gelmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle her bir maddenin suyla etkileşimi farklı, çözünürlük özelliği farklıdır.  
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• Sofra tuzu 

Sofra tuzu (Sodyum Klorür) iyonik bir bileşiktir. Tuzda pozitif sodyum iyonları (Na+) ile negatif Klor 

iyonları (Cl−) vardır. Polar su molekülleri sofra tuzundaki zıt iyonlarla etkileşime girerek, tuzu çözer. 

• Epsom tuzu 

Epsom Tuzu (İngiliz tuzu) iyonik bir bileşiktir. Tuzda pozitif magnezyum iyonları (Mg2+) ile negatif 

sülfat iyonları (SO42−) vardır. Polar su molekülleri Epsom tuzundaki zıt iyonlarla etkileşime girerek, tuzu 

çözer. 

• MSG 

MSG (Monosodyum glutamat) pozitif sodyum iyonlarından (Na+) ve negatif glutamat iyonlarından 

oluşur. Molekül formülü (C5H8NO4−). Polar su molekülleri MSG'ın zıt iyonlarıyla etkileşime girerek, 

MGS'ı çözer. 

• Çay şekeri 

Sükroz (Sakkaroz-Çay şekeri) iyonik bir bileşik değildir. Sükroz pozitif ve negatif kutuplara sahip olan 

O–H bağlarından oluşur. Sükroz molekülündeki zıt kutuplar bir araya gelerek moleküllerin birbirine 

tutunmasını sağlar. Su molekülleri polar sükroz moleküllerini çeker ve molekülleri birbirinden ayırır, 

Böylece sükroz molekülleri çözünmüş olur. 

Çözünürlüğe sıcaklık etkisi 
Sıcaklık çözünürlüğü etkiler ancak tüm maddeler aynı etkiye sahip değildir. Aşağıdaki tablo ve grafik 

sodyum klorür tuzunun ve çay şekerinin sıcaklığa bağlı olarak sudaki çözünürlüğünü göstermektedir. 

Sıcaklık arttığında daha fazla tuz ve şeker suda çözünmüştür. Ancak şekerin sudaki çözünürlüğü tuza göre 

daha fazladır.  
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Sıvılar sıvılarda çözünebilir 

Sıvılarda çözünen sadece katılar değildir. Sıvılar da başka sıvılarda çözünebilir. Örnek olarak alkol ve 

mısır şurubunun suda çözünürlüğünü verebiliriz. Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi mineral yağlar 

suda çözünmez. Sıvı maddelerin çözünüp çözünmemesi maddelerin polarlığı ile açıklanabilir.  

 

Alkol hem polar alanlara hem de apolar alanlara sahiptir. Alkol molekülünde polar 

olan bir oksijen-hidrojen (O-H) bağı ve polar olmayan birden fazla karbon-hidrojen 

(C-H) bağları bulunur. Polar su molekülleri alkol moleküllerindeki polar 

kısımlarıyla etkileşime girerek alkol moleküllerini başka alkol moleküllerinden 

ayırır. Bu nedenle alkol suda çözünür. 

 

Yağ molekülleri apolardır. Yağ molekülü polar olmayan karbon-hidrojen bağlarından 

(C-H) oluşmuştur. Polar su molekülleri polar olmayan yağ molekülleriyle 

etkileşime giremediğinden, yağ suda çözünmez. Suya yağ döktüğümüzde yağın su 

yüzeyine çıktığını görürüz. Bunun nedeni ise yağın yoğunluğunun sudan daha az 

oluşudur. 

 

Mısır şurubu şeker gibi glikozdan değil, buna benzer olan früktozdan oluşur. 

Früktozda glikoz gibi çok sayıda oksijen-hidrojen (O-H) bağlarına sahiptir. Bu 

nedenle oldukça polardır. Polar su molekülleri ve polar früktoz molekülleri 

birbirlerini çeker. Bu nedenle mısır şurubu suda çözünür. 

 

Gazlar sıvılarda çözünebilir 

Gazlar da sıvılarda çözünebilir. Buna en iyi örnek günlük hayatta kullandığımız kola ve gazozlardır. Kola 

veya gazozlarda çözünen gaz karbon dioksit (C02) gazıdır. Fabrikada üretilen gazlı içecekler, yüksek 

basınç altında karbon dioksit gazının soğuk olarak bulundurulan içeceğe eklenmesiyle elde edilir. 

Basıncın yüksek olması gazı normalden daha fazla çözecektir. İçeceğin soğuk olmasının nedeni, çözünen 

gazların su içerisinde yavaş hareket ederek sudan çabuk uzaklaşmasını engellemektir. 

Karbondioksit molekülünde oksijen atomu kısmi negatif yük ve karbon 

atomu kısmi pozitif yükle yüklüdür. C02 gazı polar olduğu için, su 

molekülleri C02 gazını çeker bu nedenle C02 gazı suda çözünür. Oksijen ve 

karbon arasındaki polarlılık oksijen ve hidrojen arasındaki polarlılık kadar 

güçlü değildir. Fakat karbon dioksit gazındaki polarlılık suda çözünmesi 

için yeterlidir. 
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Karbon dioksit molekülleri suya iyice karıştığında suda çözünür ve 

karbonatlı su oluşur. Bu çözünürlük önceki konularla işlediğimiz gibi 

şekerin, tuzun ve İzopropil alkolün çözünürlüğüne benzer. CO2 

molekülü suda çözündüğünde küçük baloncuklar şeklinde değil, su 

tarafından sarılmış küçük moleküller halindedir. 

Su molekülleri tuz ve şekerde olduğu gibi karbondioksit moleküllerini 

çekmek için çok kuvvet harcamaz. CO2 molekülleri arasındaki çekim 

az olduğu için, su bu molekülleri rahatlıkla çözebilir. Kapağı kapatılmış 

bir şişedeki gazlı su düz (baloncuksuz) şekilde görünür.  

Sıcaklık gazların suda çözünmesinde büyük rol oynar. Gazlı içecekleri ısıttığımızda, ısı moleküllerin 

hareketini arttırır ve gazların sudan daha hızlı kaçmasını sağlar. Aşağıdaki grafikte sıcaklık artışının 

çözeltideki karbon dioksit miktarına etkisini göstermektedir. Bir gazlı içecek ısıtıldığında, çözeltide daha 

çok CO2 ayrılır. Daha çok gaz ayrıldığı için, ısıtılmış suda daha az CO2 bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

Karbondioksit çözünürlük grafiğinde suyun sıcaklığı arttığında, kıvrım aşağı doğru azalmaktadır. Şeker 

çözünürlük grafiğinde ise suyun sıcaklığı arttıkça kıvrım yukarı doğru çıkmaktadır. Bu, şekerin sıcak suda 

daha çok çözündüğünü göstermektedir. Ancak karbondioksit soğuk suda daha çok çözünmektedir. 

Suda çözünen gazlarla ilgili verilen genel örneklerden biri de, oksijendir. Oksijeni suda yaşayan canlılar 

kullanır. Suda yaşayan canlılar suda çözünen oksijeni kullanabilmek için kendi solungaçlarını kullanırlar. 

Sıcaklık artışı karbondioksitte olduğu gibi oksijeninde suda çözünme oranını azaltır.  Soğuk sularda 

çözünen oksijen, sıcak sulara göre daha çoktur. Kışın ve sonbaharda sıcaklık düştüğü için suda daha fazla 

oksijen çözünür. Yazın ve ilkbaharda sıcaklık arttığı için suda daha az oksijen çözünür. 

Sucul bitkiler için suda çözünmüş karbondioksit, balıklar için suda 

çözünmüş oksijen gerekir. Su sıcak olsaydı balıklar ve bitkilerin suda 

yaşaması zorlaşırdı. Suyun soğutulması suda çözünen gazların 

konsantrasyonunu yükselttiği için balık ve bitkilerin suda yaşamasını 

kolaylaştırmaktadır. 
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Çözünürlükteki sıcaklık “enerji” değişimi 

Normalde aşağıdaki kavramlar bölüm 6’da kimyasal reaksiyonlar için kullanılmaktadır. Ancak 

çözünürlük olayları boyunca da sıcaklık değişimi gerçekleşmektedir. Çözünürlük olayındaki “bağ” 

kırınımı ve “bağ” oluşumu sıcaklık değişimini oluşturmaktadır.  

Çözünürlük olayında genel olay şudur; çözücü su molekülleri çözünen molekül veya iyonlara yaklaşarak 

bunlara bağlanır. Bağlanma sonucu enerji artar. Çünkü hem su moleküllerinin enerjisi hem de çözünen 

maddenin enerjisi bir araya gelmiştir. Bu nedenle fazla enerji dışarı salınır. Su molekülleri çözünen 

maddenin molekül veya iyonlarını koparmak ister. Bunu yapmak içinde dışarıdan enerji alır.  

Su moleküllerinin çözünen maddeye bağlanma sonucu salınan enerji, bağ kopmasıyla alınan enerjiden 

daha fazlaysa olay ekzotermiktir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Su moleküllerinin çözünen maddeye bağlanma sonucu salınan enerji, bağ kopmasıyla alınan enerjiden 

daha azsa olay endotermiktir.  

 

 


