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Giriş

Atomları bir arada tutarak iç yapıyı oluştururlar
Malzemelerin mukavemeti, elektriksel ve ısıl özellikleri 

büyük ölçüde iç yapıya bağlıdır.
Atomlar arası bağ kuvvetleri zıt elektriksel yüklü 

parçacıklar arasındaki elektrostatik veya Coulomb çekme 
kuvvetlerinden kaynaklanır.

Atomlar bireysel halde belirli bir potansiyel enerjiye 
sahiptirler. Aralarında bağ oluşurken potansiyel enerji 
azalır, denge halinde minumuma erişir, dolayısıyla kararlı 
yapı meydana gelir.

Bağlar  RÜ
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Bağ kuvvetleri

Kuvvetli Bağlar Zayıf Bağlar
1. İyonsal 1. Sürekli elektriksel kutuplaşma
2. Kovalan 2. Değişken elektriksel kutuplaşma 
3. Metalsel

Bağlar  RÜ
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İyonsal Bağ

Genellikle elektropozitif (metalsel) elemanlarla 
elektronegatif (metalsel olmayan) elemanlar arasında
valans elektronlarının alış verişi sonucu iyonlaşma 
oluşur.

Elektrostatik Coulomb çekme kuvvetleri iyonsal 
bağı meydana getirir.

Bağlar  RÜ
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Anyon: eksi yüklü iyon (elektron alan)

O + 2e- O2-

2p4                   2p6

Katyon: artı yüklü iyon (elektron veren)

Fe Fe2+ + 2e-

3d6 4s2 3d6

Bağlar  RÜ
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Bağlar  RÜ
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İyonsal bağ küresel nitelikli olup üç boyutta etkilidir. Bu 
nedenle yönsüz bağ sayılır.

Genellikle iyonlar üç boyutlu uzayda ardışık dizilerek 
düzenli bir yapı oluşturma eğilimi gösterirler. Bu nedenle 
arı iyonsal bağlı cisimler çoğunlukla düzenli kristal yapıya 
sahiptirler.

Bağlar  RÜ
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Bir İyon Çiftinde İyonlar Arası Kuvvetler

Zıt yüklü bir iyon çifti arasındaki net kuvvet, çekme ve 
itme kuvvetlerinin toplamına eşittir;

itmeçekmenet FFF +=

Bağlar  RÜ
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İyonlar arası denge uzaklığına iyonlar arası kuvvetin sıfır 
olduğu yerde ulaşılmaktadır.

Bağlar  RÜ
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İyon çiftleri arasındaki çekme kuvveti, iyonları noktasal 
yük kabul eden coulomb kuvvetidir;

Z1, Z2 : iyon oluşumu sırasında atomlardan oluşan veya 
eklenen elektron sayısı
e: Elektron yükü
a: atomlar arası uzaklık
e0: boşluğun geçirgenliği = 8.55x10-12 C2/(N.m2)
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Bağlar  RÜ
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İyon çiftleri arasındaki itici kuvvetin atomlar arası uzaklık 
a ile ters orantılı olduğu ve aşağıdaki eşitlikle 

tanımlanabileceği deneysel olarak kanıtlanmıştır;

a: atomlar arası uzaklık, b ve n sabitlerdir. n genellikle 7 
ile 9 arasında değişmekte olup NaCl için 9’dur.

İyon çifti arasındaki net kuvvet;

1+−= nitme a
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Bir İyon Çiftinde İyonlar Arası Enerjiler

Net durum enerjisi en düşük olduğunda iyonlar arası 
denge uzaklığı a0’a ulaşılır.

Bağlar  RÜ
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Bağlar  RÜ
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ORTAKLAŞIM (KOVALENT) BAĞI

Periyodik tabloda birbirine yakın ve elektronegatiflikleri 
arasında az fark bulunan elemanların atomları veya aynı 

elemanın kendi atomları valans elektronlarını çiftler 
halinde paylaşabilirler.

Bağlar  RÜ
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Bağlar  RÜ
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Paylaşılan eksi yüklü elektronlar artı yüklü iki komşu 
arasında sürekli titreşim halinde bulunarak bir köprü 
oluştururlar. 

Bu şekilde kovalan bağ oluşurken atomlar 
birbirine yaklaşır, potansiyel enerji azalarak en 

düşük değere (minumuma) erişir ve kararlı bir yapı 
elde edilir.

Bağlar  RÜ
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Bağlar  RÜ



18

Kovalan bağ aynı tür atomlar arasında oluştuğu gibi 
(H2, F2, O2) değişik tür atomlar arasında  da oluşabilir 
(H2O, CH4 gibi).

Genellikle gaz veya sıvı halde bulunurlar
Bağ çok sayıda atomlar arasında sürekli olunca 

kütle katı hale dönüşür
Bazı cisimlerde bir boyutta (lineer polimerler), 

bazılarında düzlemde iki boyuta (grafit), bazılarında 
da üç boyutlu sürekli yayılabilir (elmas, bakalit). 

Bağlar  RÜ
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Kuvvetli 4 kovalan bağla bağlı C 
atomlarından oluşan elmas doğada 
bulunan en sert ve ergime sıcaklığı 
en yüksek (3550oC) cisimdir.

Bağlar  RÜ
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Molekülsel kütle arttıkça erime noktası da artmaktadır.

Bağlar  RÜ
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METALİK BAĞ
Metalsel bağ valans enerji kabuğunda az sayıda elektron 

(≤3) içeren atomlar arasında oluşur.

Değerlik elektronları, artı 
iyon çekirdeklerine zayıfça 
bağlanmışlardır ve metal 

kristal içerisinde kolaylıkla 
hareket ederler.

En uygun modele göre metalsel bağ, serbest elektron 
bulutu ile bunun içinde bir geometrik düzene göre dizilmiş

artı yüklü iyonlardan oluşur.

Bağlar  RÜ
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Bağ kuvveti elektronlarla artı iyonlar arasında 
elektrostatik çekme kuvvetinden kaynaklanır ve 
yönsüz niteliktedir.

Mg, Cu, Zn gibi valans altı enerji düzeyleri tam dolu 
elemanlar tam yönsüz bağa sahiptir.

Fe, W,Ti gibi dolmamış iç enerji düzeyine sahip 
elemanlarda kısmen yönlü bağ niteliği vardır.

Bağlar  RÜ



23

Atomlar arası denge mesafesi a0’a ulaşıldığında bir atom 
çifti arasında enerji düzeyi en düşük durumdadır.

Bağlar  RÜ



24
Bağlar  RÜ
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ZAYIF (İKİNCİL) BAĞLAR
İkincil bağların oluşmasında itici güç atom ve 

moleküllerdeki elektrik çift kutuplarının birbirini 
çekmesidir.

(a) İki eşit ve zıt yük birbirinden ayrıldığında elektriksel çift 
kutup momenti oluşur,
(b) Atom ve moleküllerde de artı ve eksi yük merkezleri 
varsa elektrik çift kutupları meydana gelir.

Bağlar  RÜ
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Atom veya moleküllerdeki çift kutuplar çift kutup momenti 
oluştururlar.

Çift kutup momenti, yükün değerinin artı ve eksi yükler 
arasındaki uzaklıkla çarpımına eşittir.

µ=qd

µ : Çift kutup momenti
q : Elektrik yükün büyüklüğü
d : Yük merkezleri arasındaki uzaklık

Bağlar  RÜ
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Elektrik çift kutup momentleri, elektrostatik kuvvetler ile 
birbirlerini etkilerler ve çift kutup içeren atomlar ve 
moleküllerbu kuvvetlerle birbirlerini çekerler.

Bu tür bağların iki türü vardır;
1. Sürekli kutuplaşma
2. Değişken kutuplaşma

Bu bağlar Van der Waals bağları (kuvvetleri) olarak da 
adlandırılır.

Bağlar  RÜ
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Sürekli kutuplaşma
Asimetrik veya polar moleküllerde elektron dağılışı 
asimetriktir. Bağlar oluşurken elektron dağılımı değişir, 
eksi yük merkezi elektron yoğunluğunun arttığı yöne, artı 
yük merkezi azaldığı yöne kayar. 
Elektriksel yük merkezlerinin çakışmamasından doğan bu 
tür kutuplaşma süreklidir.
Simetrik moleküllere örnek olarak metan gösterilebilir.

Bağlar  RÜ
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Değişken kutuplaşma
Bireysel atomlarda (asal gazlar) ve simetrik moleküllerde 

(H2, O2, CH4, CCl4) elektronların dağılışı simetriktir.
Ancak sürekli hareket halindeki elektronların dağılımı 

istatistiksel mekanikte kanıtlanabileceği gibi, çok kısa bir 
süre, yaklaşık 10-12 – 10-16 saniye simetrik olmayabilir.

Dispersiyon etkisi denen bu olay sonucu geçici 
kutuplaşma oluşur. 

Bağlar  RÜ
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Düşük sıcaklıkta komşu atomların zıt işaretli kutupları 
etkin hale gelerek birbirlerini çeker. Bu  şekilde oluşan 
değişken kutuplaşma asal gazların sıvılaşmasının 
nedenini açıklar.

Bağlar  RÜ
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KARIŞIK BAĞLAR

Atom ve iyonların kimyasal bağları aynı zamanda birden 
fazla kuvvetli (birincil) bağı içereceği gibi zayıf (ikincil) 

bağları da içerebilir.
Birincil bağlarda görülebilecek karışık bağ türleri 

şunlardır;

1. İyonik - Ortaklaşım
2. Metalik – Ortaklaşım
3. Metalik – İyonik
4. İyonik - Ortaklaşım

Bağlar  RÜ
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BÖLÜM SONU

Bağlar  RÜ


