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BÖLÜM 6 — Okuma Parçası 

Kimyasal reaksiyon nedir? 

Kimyasal reaksiyona birçok örnek mevcuttur. Kurabiye veya kek yaptığımızda, o keki veya kurabiyeyi 

yediğimizde kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Demirin paslanması bir kimyasal reaksiyondur. 

Otomobilleri çalıştırmak için kullandığımız benzin kimyasal reaksiyon oluşturur. Sirke içine karbonat 

attığımızda gerçekleşen olay kimyasal reaksiyondur. Peki, nedir bu kimyasal reaksiyon?  

Kimyasal reaksiyon, iki maddenin birbiriyle etkileşimi sonucu yeni bir madde oluşturmasıdır. Bu yeni 

madde kendisini oluşturan maddelerden farklı özelliklere sahiptir. Bu yeni madde değişime uğramıştır 

ve değişime uğrayan bu madde kendisini oluşturan maddelere dönüştürülemez. 

 

 

 

 

 

Mumun yanması bir kimyasal reaksiyondur. Yanma olaylarında her zaman su ve karbondioksit oluşur. 

Vücudumuzda gıdaları yaktığımızda dahi su ve karbondioksit oluşur.  

Mumun yanmasına yakından bakalım 

Mumun yanması sonucu ısı ve ışık ışıması gerçekleşir. Bu 

ışıma türüne “kimyasal ışıldama” denir. Mumun fitilini 

yaktığımızda fitilde oluşan alev, fitilden yavaş yavaş aşağıya 

doğru hareket ederek balmumuma temas eder. Alev 

balmumuma temas edince mumun yanma mekanizması da 

başlamış olur. Alevin sıcaklığı nedeni ile fitilin hemen alt 

çevresindeki balmumu tabakası erir. Bu eriyen kısım, fitil 

boyunca yukarıya doğru hareket ederek alevin içerisine girer. 

Yükselen erimiş balmumu daha da ısınarak buharlaşır ve gaz haline geçer. Gaz haline geçen balmumu 

daha sonra alevin yanma bölgesine girerek yanar ve enerji açığa çıkarır. Burada asıl yanan ve ışık 

oluşturan fitil değil mumun kendisidir. Bu şekilde ortaya çıkan ısı, alt kısımdaki katı haldeki diğer 

balmumlarını da eriterek mekanizmayı devam ettirir. Mumun erimesi, ısınarak gaz haline geçmesi 

fiziksel olay, gaz halindeki mumun yanarak enerji açığa çıkarması kimyasal olaydır. 

Mumda bulunan balmumu “parafin” adı verilen uzun moleküllerden 

oluşur. Bu Parafin molekülleri sadece birbirine bağlanmış hidrojen ve 

karbon atomlarından oluşmuştur. Eğer bir molekül sadece hidrojen ve 

karbonlardan oluşuyorsa bunlara “hidrokarbon” adı verilir. En basit 

hidrokarbon örneği olarak metan gösterilebilir ve mumun yanması da metanın yanmasına benzerdir.  
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Kimyasal denklem (eşitlik) 

Metanın kimyasal formülünü 𝐶𝐻4 ‘tür. Bu formülün anlamı metanın 4 hidrojen ve bir karbon 

atomundan oluştuğunu gösterir. Aşağıdaki kimyasal eşitlikte metanın yanma reaksiyonu gösterilmiştir.  

 

Yukarıdaki eşitlikte metan ve oksijen eşitliğin sol tarafında yer almaktadır. Eşitliğin sol tarafına 

birbirleriyle tepkimeye girecek moleküller yazılmaktadır, Eşitliğin bu sol kısmına reaktanlar veya 

“girenler” kısmı denilmektedir. Girenler kısmında birbirleriyle tepkime giren bu moleküller yeni 

ürünler oluşturarak eşitliğin sağ tarafına geçerler. Eşitliğin sağ tarafına ise reaktifler veya “ürünler” 

kısmı denilmektedir. 

Girenler kısmı 

Eşitliğin girenler kısmında metan ve oksijen yer almaktadır. 

 

 

     Oksijen molekülü (O₂) 

İki oksijen atomu bir araya gelerek oksijen molekülünü oluşturur. Biz havadaki oksijen hakkında 

konuştuğumuzda daima bu oksijen molekülü (O₂) aklımıza gelmelidir. Oksijen molekülünün kimyasal 

formülü O₂’dir. Oksijen molekülündeki (O₂) iki alt indisi, oksijen molekülde iki oksijen atomunun 

olduğunu belirtir. Eşitlikte oksijenin başına 2 yazılmıştır (2O₂). Oksijen molekülünün başına yazılan 

bu iki (2O₂ ) moleküldeki katsayıyı belirtir. Bu katsayı ortamda iki oksijen molekülünün olduğu 

gösterir. 

Ürünler kısmı 

Eşitliğin ürünler kısmında karbondioksit ve su yer almaktadır. Karbondioksit ’in kimyasal formülü 

CO₂’dir. Bu formülün anlamı karbondioksit ’in iki oksijen ve bir karbon atomundan oluştuğunu 

gösterir. Ürünlerdeki diğer molekül olan suyun kimyasal folmülü H₂O’dur. Bu da suyun iki Hidrojen 

ve bir Oksijen atomundan oluştuğunu gösterir. 

 

  

Su molekülü (H₂O) Karbondioksit molekülü (CO₂) 
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Kimyasal eşitliğin her iki tarafındaki atomların hesaplanması 

Kimyasal reaksiyonda hiçbir ürün yok olmaz ya da ekstradan başka yeni atomlar oluşmaz. 

Reaksiyonda kullanılan atomlar ne kadar ise o kadar atom ürünler kısmında da oluşur. Yani, girenler 

kısmındaki atom sayıları, ürünler kısmındaki atom sayılarına eşittir. 

 

Kimyasal denklemlerde moleküllerin altına yazılan küçük sayı alt indis ve formüllerin önündeki 

büyük sayı ise katsayıdır. Alt indisler  (küçük sayılar) bir molekülde kaç tane atom olduğunu 

açıklamaktadır. Katsayılar (büyük sayılar) ise denklemde kaç tane molekülün olduğunu 

açıklamaktadır. Katsayılar atomların altında yer alan alt indislerle çarpılırsa, o molekülde bulunan 

toplam atom sayısı elde edilir. 

Örneğin kimyasal reaksiyonda ürünler kısmında 2𝐻2𝑂 molekülü bulunmaktadır. 𝟐𝐻2𝑂 

Molekülündeki katsayı, iki su molekülünün olduğu anlamına gelir. 2𝐻𝟐𝑂 Molekülündeki alt indis, iki 

hidrojen atomunun olduğu anlamına gelir. Bir su molekülünde kaç tane atomun olduğunu anlamak için 

katsayılar ve indisler çarpılır. İki su molekülünde toplam (𝟐𝐻𝟐𝑂 = 2 x 2) 4 “dört” hidrojen atomu 

bulunmaktadır. 

Eğer kimyasal eşitliğe yakından bakarsak, girenler kısmında “1” karbon atomu bulunurken aynı 

şekilde ürünler kısmında da “1” karbon atomu bulunmaktadır.  Girenler kısmında “4” oksijen atomu 

bulurken ürünler kısmında da “4” oksijen atomu bulunmaktadır. Girenler kısmında “4” hidrojen atomu 

bulunurken ürünler kısmında da “4” hidrojen atomu bulunmaktadır. Bu demek oluyor ki; Girenler 

kısmındaki metan ve oksijenin toplam kütlesi ürünler kısmındaki oluşan karbon dioksit ve suyun 

toplam kütlesine eşittir. Kimyasal reaksiyon sonucu farklı maddeler oluşmuş olsa da “kütle” 

korunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Metan   Oksijen   Karbon dioksit  su 
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Ürünlerdeki miktarların değiştirilmesi 

Ürünlerdeki maddeler girenlerdeki maddelerden oluştuğu için, girenlerdeki madde miktarının 

değiştirilmesi ürünlerdeki madde miktarını da etkileyecektir. Genelleme yaparsak, eğer daha fazla 

girenler kullanılırsa oluşan ürünler daha fazla olur. Eğer daha az girenler kullanılırsa oluşan ürünler 

daha az olur. 

 

 

 

 

 

 

Örneğin yukarıdaki kimyasal reaksiyonda karbonat ve sirke miktarının değiştirilmesi karbondioksit, su 

ve sodyum asetat miktarını da etkileyecektir. Eğer sirke miktarı az olursa, sirke tükenene kadar 

reaksiyon gerçekleşir ve sirke miktarı kadar karbondioksit, su ve sodyum asetat oluşur. Aynı şekilde 

sirke miktarı fazla, karbonat miktarı az olduğunda da aynı durum söz konusudur. Karbonat 

tükeninceye kadar reaksiyon gerçekleşir. Daha çok karbondioksit, su ve sodyum asetat elde etmek için 

karbonat ve sirke miktarının her ikisini de arttırmak gerekir. 

Kimyasal reaksiyonda yeni ürünler oluştuğunu söylemiştik. Yukarıdaki tepkimede de bunu 

görmekteyiz. Sıvı olan sirke ile katı olan karbonat reaksiyona girdiğinde yeni bir ürün olan 

karbondioksit gazı oluşmaktadır. Bu yeni madde kendini oluşturan maddelerin hiçbir şekilde özelliğini 

taşımamaktadır.  

Kimyasal reaksiyondaki atomlar, reaksiyondaki atomlar haricinde başka atomlarla bağ yapmazlar. 

Ürünlerde oluşan yeni atomlar reaktanlardaki atomların farklı dizilimleriyle oluşmuştur. Bu nedenle 

ürünlerdeki ve girenlerdeki atomlar aynıdır ve aynı sayıdadır. 

Renk Değişimi 

İki madde birbirine karıştırıldığında renk değiştiriyorsa, bu renk değişimi kimyasal reaksiyonun 

gerçekleştiğini gösterir. Atomlar birbirleriyle bağ yaparak molekülleri oluşturmaktadır. Her molekülün 

yapısı ve ışığı yansıtması farklıdır. Kimyasal reaksiyonlarda renk değişimi yeni farklı yapılarda ve 

renklerde moleküllerin oluştuğunu gösterir. 

Sıcaklık Değişimi 

İki madde birbirine karıştırıldığında sıcaklık değiştiriyorsa, bu sıcaklık değişimi kimyasal reaksiyonun 

gerçekleştiğini gösterir. Kimyasal reaksiyondaki sıcaklık değişimi reaksiyonda moleküllerin 

birbirleriyle etkileşimini ve hızını etkilemektedir.  
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Sıcaklığın artmasıyla reaksiyon hızı artar 

Sıcaklığın artmasıyla atomlar enerji alarak daha hızlı hareket edeceklerdir. Bu nedenle giren 

maddelerin sıcaklığını arttırdığımızda daha hızlı hareket edecek ve daha kısa sürede ürünler 

oluşacaktır. Sıcaklığın artmasıyla girenlerdeki maddelerin birbirleriyle etkileşim hızlarının artması 

reaksiyon hızını da arttırmıştır.  

 

 

 

 

Yukarıdaki şekilde oda sıcaklığında iki molekül arasındaki tepkime gösterilmektedir. Bu iki molekül 

yeterli enerjiye ulaştığında birbirleriyle bağ yaparak yeni madde oluşacaktır. Enerjileri düşük olduğu 

için bu reaksiyon yavaş gerçekleşecektir.  

Aşağıdaki şekilde ise aynı moleküllerin yüksek sıcaklıkta tepkimeleri gösterilmektedir. Bu iki molekül 

dışarıdan ısı alarak yeterli enerjiye daha çabuk ulaşacak ve birbirleriyle daha hızlı bağ yapacaktır. 

Enerjileri yüksek olduğu için bu reaksiyon daha hızlı gerçekleşecektir. 

 

 

 

 

 

Katalizör eklenmesiyle reaksiyon hızı artar 

Bazı kimyasal reaksiyonlar çok yavaş gerçekleşir ancak katalizör olarak adlandırılan kimyasallar 

kimyasal reaksiyonların daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Katalizör reaksiyon hızını arttırır ancak 

reaksiyon sonunda katalizör maddesinde ne azalma ne de artma olur.  

Eğer bir madde kimyasal tepkimenin hızını artırıyorsa ve reaksiyon sonunda bu maddenin yapısında 

bir değişme gerçekleşmiyorsa bu maddelere “katalizör” denir. Katalizör katılarak gerçekleşen 

tepkimeye “katalizlenmiş” tepkime denir 

Kataliz canlı hücrelerinde sıklıkla gerçekleşir. Hücreler enerji oluştururken hidrojen peroksit molekülü 

de oluştururlar ve bu molekül hücrelerde zehir etkisi yaratır. Bu nedenle çok çabuk parçalanması 

gerekir. “katalaz” enzimi olarak adlandırılan bir madde hidrojen peroksidi çok hızlı şekilde 

parçalayarak su ve oksijen üretir. Canlı hücrelerindeki katalazlar ve başka katalizörler geniş komplex 

moleküllerdir. Katalazın bir molekülü milyonlarca hidrojen peroksidi birkaç saniye içinde 

parçalayabilir.  
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Kimyasal Reaksiyon sonucu oluşan enerji 

Kimyasal reaksiyonlarda girenler kısmındaki moleküllerin birbirleri arasındaki bağları kopartması 

gerekir. Bu bağların kopması için dışarıdan enerji alınması gerekir. Moleküller dışarıdan ısı (enerji) 

alarak birbirleri arasındaki bağları koparır ve yeni ürünler oluştururlar. Bu yeni ürünler ise birbirleriyle 

bağ yaparken dışarıya ısı (enerji) verirler.  

Endotermik Reaksiyon 

Bir moleküldeki iki atom birbirleriyle yaptığı bağı koparmak istediklerinde sahip oldukları enerji bağı 

koparmak için yetersiz olabilir. Bu nedenle çevreden enerji (ısı) alma ihtiyacı duyarlar. Çevreden çok 

fazla enerji aldıkları için bu tür reaksiyonlara “endotermik reaksiyonlar” denir. 

 

Endotermik kelimesinin köküne baktığımızda ''endo-'' “içine” anlamında ön ek, ''-termik'' ise “ısıtmak” 

anlamına gelmektedir. Isıalan işlemlerde çevre soğurken sistemin kendisi ısınır. 

Ekzotermik Reaksiyon 

Çevreden yeterli enerji alarak bağlarını koparmış iki atom yeni bir bağ oluşturmak istediklerinde sahip 

oldukları fazla enerjinin bir kısmını çevreye verirler. Çevreye salınan enerji bağ koparmak için 

kullanılan enerjiden büyük ise bu reaksiyon “ekzotermik reaksiyon” dur. 

 

 

 

 

Ekzotermik kelimesinin köküne baktığımızda ''ex-'' “dışında” anlamında ön ek, ''-termik'' ise “ısıtmak” 

anlamına gelmektedir. Isıveren bir sistem çevredeki sıcaklık yükselişine neden olur.  

Bir kimyasal reaksiyonda hem ekzotermik hem de endotermik olaylar gerçekleşmektedir. Eğer bir 

sitem çevreye saldığı enerjiden daha fazla enerjiyi çevreden alıyorsa bu sistemde endotermik 

reaksiyonlar gerçekleşmektedir. Eğer sitem çevreden aldığı enerjiden daha fazla enerjiyi çevreye 

salıyorsa bu sistemde ekzotermik reaksiyonlar gerçekleşmektedir. 
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Asitler, bazlar ve pH 

Akvaryum veya yüzme havuzu suları hakkında konuşurken “pH” terimini duymuş olabilirsiniz. Suyun 

pH’ının pH renk kartlarıyla ölçüldüğünü görmüş olabilirsiniz. pH kartları suyun asidik mi yoksa bazik 

mi olduğunu ölçer? 

 

 

 

 

 

 

Su moleküllerinin H₂O molekülünden oluştuğunu biliyoruz, aslında su molekülleri bundan daha 

fazlasını oluşturmaktadır. İki su molekülü birbirine çarptığında bir reaksiyon gerçekleşir, bu 

reaksiyonda su molekülündeki bir hidrojen protonu bir diğer su molekülüne geçer. Bir pozitif yüklü 

“Hidronyum” H3O+ ve bir negatif yüklü “Hidroksit” OH− iyonu oluşur. 

 

 

 

 

 

 

Daima su molekülleri birbirlerine çarpmaktadır. Bir H3O+ iyonu ve bir OH− iyonu birbirine 

çarptığında, bir proton H3O+ iyonundan OH− iyonuna aktarılabilir, böylece her iyon tekrar iki H₂O 

(su) molekülü haline gelir. Suda Hidronyum (H3O+) ve hidroksit (OH−) iyonları daima eşittir. 

 

 

 

 

 

Suyun pH’ını Hidronyum iyonlarının derişimi belirler. pH ölçeği hidronyum (H3O+) iyonlarının 

derişiminini ölçer. Saf su nötraldir ve pH değeri 7’dir. 



 

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

Suyun Asidik ve bazik olması 

Eğer bir çözeltide H3O+ ve OH− derişimleri yüksek ise, çözelti asidiktir. pH ölçeği pH değerini 7’den 

az gösterir. Eğer bir çözeltide H3O+ ve OH− derişimleri düşük ise, çözelti baziktir. pH ölçeği pH 

değerini 7’den daha büyük gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asitler bazen “proton donörleri” olarak çağırılırlar. Bunun anlamı suya asit eklendiğinde, asit bir 

protonunu suya verir ve suda H3O+ (hidronyum) formu çoğalır. Ortamdaki hidronyum ( H3O+) oranı 

Hidroksit (OH−) oranından fazla olduğu için, ortam asidiktir. 
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Bazlar ise “proton akseptörleri” olarak çağırılırlar. Bunun anlamı suya baz eklendiğinde, baz sudan bir 

proton alır ve suda OH− (hidroksit) formu çoğalır. Ortamdaki hidronyum ( H3O+) oranı Hidroksit 

(OH−) oranından az olduğu için, ortam baziktir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asit ve bazlar birbirlerine zıttır. 

Asitler bazlar ile nötr olurken, bazlar ise asitler ile nötr olurlar. Buna şöyle bir mantık kurulabilir, eğer 

bir asit suya bir proton veriyor ve bir baz sudan bir proton alıyorsa, su üzerinde asit ve baz birbirlerine 

ters etki yaparak birbirilerini nötrlerler.  

Asitler proton vererek ve hidronyum (H3O+) konsantrasyonunu arttırırken, bazlar ise proton alarak 

OH− (hidroksit) konsantrasyonunu arttırır. Asit ve baz suya eklediğinde, H3O+ ve OH− arasında 

proton alış verişi gerçekleşir. Böylece H3O+ bir protonunu OH−′𝑒 verir ve her ikisi de H2O (su) 

oluşturarak nötr olurlar.  

Asit ve bazın kuvvetliliği ve konsantrasyonu 

Bir asit veya bazın bir kimyasal tepkime üzerindeki etkisi, gücü ve konsantrasyonu ile belirlenir. Bu 

iki terim birbirine karıştırılmaktadır.  

Kuvvet (güç) 

Asitler, zayıf ve kuvvetli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bazı asitlerin bir damlası metal ve kumaşı 

delerken (nitrik asit, sülfürik asit), bazı asitler yemeklerde bile kullanılır (sitrik asit ve askordik asit “C 

vitamini”).  

Asidin kuvvetini belirleyen faktör, proton verebilme kabiliyetiyle ilişkilidir. Yani su içerisindeki 

çözünürlükleriyle ilgilidir. Suya çok miktarda proton verip su içerisindeki H3O+ iyonunu arttıran 

asitler kuvvetli asitlerdir. Yani su içerisinde kısmen ya da tamamen çözünebilen asitler kuvvetli asit 
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olarak tanımlanır. Suya az miktarda proton veren veya veremeyen asitler ise zayıf asitlerdir. Zayıf 

asitlerin çoğunun su içinde çözünebilme kabiliyeti yoktur. 

Bazlar için ise kuvvetlilik, proton alabilme kabiliyetlerine göre belirlenir. Sudan çok miktarda proton 

alarak su içerisindeki OH− iyonunu arttıran bazlar kuvvetli bazlardır. Sudan az miktarda proton alan 

veya alamayan bazlar ise zayıf bazlardır. 

Konsantrasyon (derişim) 

Konsantrasyon güçten farklıdır. Güç, suya asit attığımızda asidin suya çok veya az proton vermesiyle 

asidin özelliğini gösterirken, Konsantrasyon asidin sudaki proton sayısını (miktarını) gösterir. 

Suya asit eklediğinde suda çok miktarda bulunan  H3O+ iyonunu sayısı konsantrasyonu verir. Bazlar 

için ise konsantrasyon, suya baz eklendiğinde suda bulunan çok miktarda OH− iyonu sayısıdır. 

Konsantrasyon, yüzde derişim, molarite, ppt (binde bir), ppm (milyonda bir) ve ppb (milyarda bir) 

cinsinden ifade edilebilir. 

Karbondioksit ve Çevre 

Atmosferde bulunan metan, su buharı ve karbondioksit güneşten gelen ve yeryüzüne çarpıp yansıyan 

ışınları tutar ve dünyanın ısınmasını sağlar. Bu duruma SERA ETKİSİ denir. Son yıllarda atmosferde 

bulunan sera gazlarında bir artış olmuştur, bu artışın sebebi fosil yakıtların kullanımı, orman ve 

arazilerin yangınlar sonucu yok olması ve büyük miktarlarda karbondioksit ve diğer sera gazlarının 

atmosfere salımı olmuştur. Bu durum KÜRESEL ISINMAYI tetiklemektedir. 

Son zamanlarda atmosfere giren ve küresel ısınmaya katkıda bulunan çok fazla karbondioksit (CO2) 

gazı ile ilgili çok sayıda haber bulunmaktadır. Havada en fazla ısı tutma özelliği olan gaz 

karbondioksit gazıdır. Bu büyük bir problemdir, ancak CO2 haberlerde olmayan başka bir şey yapıyor. 

Karbon dioksit gazı okyanusa gider ve karbonik asit olarak adlandırılan zayıf bir asit oluşturmak için 

suyla reaksiyona girer. 

 

 

 

 

 

 

 

Bu oluşan karbonik asit okyanusun pH'ını etkiler. Okyanus aslında biraz baziktir. Ekstra asit, bazik 

olan okyanusun normalden asidik olmasını sağlar. Okyanusun pH'ındaki değişim, okyanustaki 

organizmalar üzerinde, özellikle mercanlar gibi kabuklar oluşturan organizmalar üzerinde bir etkiye 

sahiptir. 
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Bu organizmalar, kalsiyum karbonat olan kabukları için gerekli malzeme olan kalsiyum iyonlarına ve 

karbonat iyonlarına ihtiyaç duyarlar. Suda çok miktarda bulunan  H3O+ iyonunu karbonat iyonuyla 

etkileşime girer ve kabuğu yapmak için kullanılamayacak şekilde değiştirir. Böylece mercanlar kabuk 

yapamaz. Okyanusa giren CO2  miktarını azaltmak, bu sorunu çözmeye yardımcı olmak için ilk 

adımdır. 


