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• Lise kimya 1 dersinin ilk bölümünde ele al›nan kimyan›n konusunu ve alt bilim
dallar›n›n çal›flma alanlar›n› an›msay›n›z.

• Lise kimya 3 dersinin 2. bölümündeki kimyasal tepkimelerin s›n›fland›r›l›fl›n›,
kimyasal tepkime denklemlerine dayal› hesaplamalar› gözden geçiriniz. 

• Un, fleker, mum, sirke, sabun, deterjan, aspirin, kâ¤›t, yün vb. maddelerin yap›s›nda
hangi elementlerin bulundu¤unu araflt›r›n›z. 

• Hekim önerisiyle sizden al›nan kan ve idrar örneklerini, sa¤l›k kuruluflundaki hangi
lâboratuvara götürüyorsunuz? Bu lâboratuvarda yap›lan tahlillerin organik kimyay-
la iliflkisini araflt›r›n›z. 

Bu üniteyi çal›flt›¤›n›zda; 

• Organik ve inorganik terimlerinin tarihsel kökenini ö¤renecek,

• Organik kimyan›n tarihsel geliflimini ö¤renecek,

• Baz› organik bilefliklerin do¤al kaynaklar›n› tan›yacak,

• Organik bilefliklerin yap›s›nda hangi elementlerin bulundu¤unu ö¤renecek,

• Günlük yaflamda kulland›¤›n›z baz› maddelerin hangilerinin organik madde
oldu¤unu kavrayacak,

• Organik kimyan›n konusunu ve önemini kavrayacak,

• Organik ve inorganik bilefliklerin özelliklerindeki farkl›l›klar› kavrayacak,

• Organik maddelerin yap›s›nda bulunan elementlerin nitel enalizinin nas›l
yap›ld›¤›n› kavrayacak,

• Nicel analiz sonuçlar›na göre organik bilefli¤in basit formülünü, molekül for-
mülünü ve bileflimini hesaplayacaks›n›z. 

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI☞ ☞

BU ÜN‹TEY‹ NASIL ÇALIfiMALIYIZ?✍ ✍



3.1. ORGAN‹K K‹MYANIN TAR‹HÇES‹ VE KONUSU

‹nsano¤lunun çok eskiden beri tan›d›¤›, kulland›¤› bilefliklerden baz›lar› 1828 y›l›na
kadar sadece bitkilerden ya da hayvanlardan elde edilmifltir. Bu nedenle fleker, asetik
asit, etil alkol, sirke, alizarin boyas›, üre, gliserin, glikoz gibi maddelerin “yaflam
gücü”ne sahip olan canl›lar, yani organizmalar taraf›ndan sentezlendi¤i kabul edilmifltir.
Salt bitkiler ya da hayvanlar gibi  organizmalar taraf›ndan üretilebildiklerine inan›lan bu
bileflikler “organik bileflik” olarak nitelendirilmifltir. Di¤er bileflikler ise inorganik
(organik olmayan) bileflikler olarak adland›r›lm›flt›r. Organik terimi ilk kez ‹sveçli 
kim-yac› J.J. Berzelius (Berzelyus) taraf›ndan 1827 y›l›nda kullan›lm›flt›r. Berzelius’un
ö¤rencisi Alman kimyac› F. Wöhler (Völer) 1828 y›l›nda inorganik bir bileflik olan
amonyum siyanat› (NH4OCN) ›s›t›nca elde etti¤i maddenin üre [(NH2)2 CO] oldu¤unu
belirlemifltir. Böylece Wöhler, inorganik bir maddeden tüm hayvanlar›n idrar›nda 
bulunan ve onlar taraf›ndan üretilen bir organik maddeyi lâboratuvarda sentezlemifl oldu.
Ancak söz konusu maddelerin “organik” ya da “ inorganik” olarak nitelendirilmesi 
o denli yerleflmifltir ki günümüzde de bu terimler kullan›lmaktad›r. 

Organik bilefliklerin hepsinde C elementi vard›r. Organik bilefliklerde temel 

element C’dur ve bu nedenle organik kimyaya karbon kimyas› da denilmektedir.

Yap›s›nda C bulunan her bileflik organik bileflik olarak nitelendirilebilir mi?

Yap›s›nda C elementi olan ancak organik olmayan az say›da bileflik vard›r. Örne¤in;
CO2, HCN, CS2 inorganik bilefliklerdir.

C’un d›fl›nda organik bilefliklerde s›ras›yla en çok H ve O elementleri bulunur. Baz›
organik bilefliklerde  ise N, S, P, F, Cl, Br, I, Mg, Li gibi elementlerinden biri ya da
birkaç› bulunur.

Organik kimya; temel elementi C olan bileflikleri, bu bilefliklerin tepkimelerini, 
tepkimelerden elde edilebilecek ürünleri araflt›r›r. Kâ¤›t, ya¤, ilâç, kozmetik, sabun,
fleker, boya, plâstik, deri, g›da, patlay›c› madde, tekstil gibi pek çok endüstri dal› organik
kimyan›n çal›flma alan›d›r.

3.2. ORGAN‹K MADDELERDE C, H, O VE N ARANMASI

Bir maddenin organik olup olmad›¤› küçük bir miktar›n›n havada ›s›t›lmas›yla anlafl›l›r.
E¤er örnek madde yan›yorsa organik madde oldu¤u anlafl›l›r.
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a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas›

Organik madde ve CuO bir deney tüpüne yerlefltirilip fiekil 3.1’deki düzenek kurulur.

fiekil 3.1 : Organik maddede C ve H elementlerinin varl›¤›n› saptamak için haz›rlanacak düzenek

Deney tüpündeki kar›fl›m ›s›t›ld›¤›nda ›s›t›lan tüpün üst k›s›mlar›nda su damlac›klar›n›n
olufltu¤u gözlenirse örnek maddede H elementinin var oldu¤u anlafl›l›r.

Ca(OH)2 çözeltisi bulan›k hâle geldiyse bu, ›s›tmayla CO2 gaz›n›n olufltu¤u anlam›na
gelir. Çünkü CO2 gaz› kireç suyunu buland›r›r. Bu gözlem de örnek maddede C 
elementinin var oldu¤unun anlafl›lmas›n› sa¤lar.

Bir maddenin yap›s›nda hangi elementlerin oldu¤unu saptamak için yap›lan iflleme

nitel analiz denir.

Bir maddenin yap›s›nda hangi elementlerin hangi miktarda oldu¤unu saptamak

için yap›lan iflleme ise nicel analiz denir.

T›bbî tahlil lâboratuvarlar›nda hem nitel  hem de nicel analizler yap›l›r. Kan

grubunu saptamak için yap›lan ifllem nitel analize, kolesterol miktar›n› ölçmek için

yap›lan ifllem nicel analize örnek verilebilir.

b. Organik Maddelerde N Aranmas›

Organik madde deriflik NaOH çözeltisiyle dikkatli bir flekilde kar›flt›r›l›p ›s›t›l›r. E¤er
organik maddede N elementi bulunuyorsa bu ifllem sonunda NH3 gaz› aç›¤a ç›kar.
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NH3 gaz› keskin kokuludur, kokusundan tan›n›r. Ayr›ca ›s›tma kab›n›n a¤z›na
›slat›lm›fl bir turnusol kâ¤›d› tutulursa, turnusol kâ¤›d›n›n rengi mavi olur.

c. Organik Maddelerde O Aranmas›

Organik maddede oksijen elementinin var olup olmad›¤›n› nitel analizle saptamak çok
zordur.  Bu nedenle oksijenin varl›¤›, di¤er elementlerin nicel analiziyle saptan›r. 
Or-ganik bileflikte bulunan di¤er elementlerin kütlesi öncelikle saptan›r. E¤er bu 
elementlerin kütlelerinin toplam› örne¤in kütlesinden küçükse örnek, aradaki kütle fark›
kadar oksijen elementi içeriyor demektir. Kütle fark› yoksa örnekte oksijen elementi yok
demektir.

Bir bilefli¤i oluflturan atomlar›n bileflikteki say›sal oran›n› tam say›larla gösteren

formüle o bilefli¤in basit formülü denir.

Bir bilefli¤i oluflturan atomlar›n bileflik molekülündeki gerçek say›lar›n› gösteren

formüle o bilefli¤in molekül formülü denir.

Baz› bileflikler için basit formül ile molekül formülü ayn› olabilmektedir. Baz›
bilefliklerin basit formülleri ayn› olabilir. 

Basit formül ile molekül formülü aras›nda flöyle bir iliflki vard›r:

Yukar›daki formül nicel analiz sonuçlar›na göre flöyle de yaz›labilir:

ÖRNEK : Organik bir bilefli¤in kütlece %85,7 C ve %14,3 H içerdi¤i nicel analizle
bulunmufltur. Bilefli¤in mol kütlesi 42 g/mol oldu¤una göre basit formülünü ve molekül
formülünü bulunuz. (C:12, H:1)
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n (Basit formül kütlesi) = Molekül kütlesi

n (Basit formül) = Molekül formülü



ÇÖZÜM : Öncelikle bilefli¤i 100 gram kabul edip elementlerin ba¤›l mol say›lar›n›
bulunuz.

Molekül formülünü bulmak için yukar›daki ba¤›nt›y› kullan›n›z.

n (Basit formül kütlesi) = Molekül kütlesi

n(CH2) = 42

nMC + 2nMH = 42

12n + 2n = 42

14n = 42

n = 3

n (Basit formül kütlesi) = Molekül kütlesi

n(CH2) = Molekül formülü

3(CH2 ) = Molekül formülü

C3H6 = Molekül formülü
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 nc = m
MC

 ⇒ nC =
85,7
12

  = 7,14  mol

 nH = m
MH

 ⇒ nH =
14,3

1
  = 14,3  mol

Ba¤›l mol say›lar›n› element sembollerinin alt›na yaz›n›z.

 C7,14 H14,3

Ba¤›l mol say›lar›n› tam say›ya dönüfltürmek için mümkün olan en büyük say›ya

bölünüz.

 
C7,14

7,14
 
H14,3

7,14
 → C1H2 → CH2    (Basit formül)



Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹fiT‹REL‹M

1. Organik ve inorganik terimlerinin tarihsel kökenini aç›klay›n›z. 

2. Organik bilefliklerin yap›s›nda bulunan temel elementler hangileridir?

3. Organik ve inorganik bileflikler aras›ndaki farklar nelerdir?

4. Nicel ve nitel analiz ne demektir? Aç›klay›n›z.

5. Organik maddelerde C, H ve N elementlerinin nitel analizi nas›l yap›l›r? Aç›klay›n›z.

6. Basit formülü ve molekül formülünü tan›mlayarak aralar›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z.

7. Yaln›z C ve H elementlerinden oluflmufl bir bilefli¤in kütlece %75 C içerdi¤i bilin-
di¤ine göre bilefli¤in basit formülünü bulunuz. (C:12, H:1)

ÖZET

Uzun y›llar›n deneyimleri, baz› maddelerin yaln›z canl› bünyesinde, “yaflam gücü” adl›
gizemli bir kuvvetle üretilebilece¤i  inan›fl›n› ortaya koymufltur. 1828 y›l›nda Wöhler
amonyum siyanattan üreyi sentezleyene kadar bu yanl›fl inan›fl kabul görmüfltür. Bu
yanl›fl inan›fl y›k›lmakla birlikte, “organik” ve “inorganik” terimleri bilim diline
yerleflmifltir.

Organik bilefliklerde temel element C’dur. Yap›s›nda C atomu olup da organik olmayan
az say›da bileflik vard›r. Organik bilefliklerin yap›s›nda en çok bulunan elementler, 
(C d›fl›nda) H ve O’dir. C, H ve O d›fl›nda baz› organik bilefliklerde N, S, P, halojenler ve
baz› metal elementlere de rastlan›r.

Organik bilefliklerin özellikleri ile inorganik bilefliklerin özellikleri birbirinden oldukça
farkl›d›r. Organik bilefliklerin inorganik bilefliklerden en önemli farklar›ndan birisi
ço¤unun suda çözünmemesidir.

Organik maddelerin yap›s›ndaki elementlerin belirlenmesi için çeflitli nitel ve nicel ana-
liz yöntemleri gelifltirilmifltir. Bu analizlerin sonuçlar›na göre bir maddenin hangi 
elementleri, hangi kütle oran›nda içerdiklerini, bilefli¤in basit ve molekül formülünü,
çeflitli hesaplama ifllemleriyle bulabiliriz.
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DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

1. Afla¤›dakilerden hangisi “yaflam gücü” inan›fl›n› ortadan kald›rm›flt›r?

A) Berzelius B) Galvani C) Lewis D) Wöhler  E) Volta 

2. Afla¤›daki bilefliklerden hangisi organik de¤ildir?

A) CH4     B) CH4 O C) CS2     D)  C2H2   E) C2H4

3. Afla¤›daki bilefliklerden hangisinin basit formülü di¤erlerinden farkl›d›r?

A) C2H2 B) C2H4 C) C3H6 D) C4H8 E) C6H12

4. I. C2H2

II. C4H8

III. C6H6

IV. C10H8

Yukar›daki bilefliklerden basit formülleri ayn› olanlar hangileridir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D)  III ve IV E) I, II,III ve IV

5. Basit formülü CH3O fleklinde olan bileflik  afla¤›dakilerden hangisi olabilir?

A) C2H5OH B) C3H5(OH)3 C) CH3CHO      D) CH3COOH     E) C2H4(OH)2

6. Afla¤›da molekül formülleri verilen bilefliklerden hangisinde molekül formülü ile basit
formül ayn›d›r?

A) C6H6 B) C6H12 C) C6H12O6

D) C3H7COOH          E) C3H5(OH)3

7. Basit formülü CH2O fleklinde olan bileflik afla¤›dakilerden hangisi olamaz?

A) CH3COOH   B) CH3CHOHCOOH  

C) C3H7COOH  D) C5H10O5 E) C6H12O6

8. Kütlece %75 C, kütlece %25 H içeren bilefli¤in basit formülü afla¤›dakilerden hangi-
sidir? (C:12, H:1)

A) CH4 B) CH3 C) CH2 D) CH E) C2H3
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