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AMAÇ Koordinasyon Bile � ikleri ile Organometalik bile � iklerin kar � ıla � tırılması, ve 

Nitropentaamminkobalt (III) klorür  kompleksinin sentezi 
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 Organometalik Kimya  

 Organometalik kimya, organik ve anorganik kimya dallarının birle � imi olarak 

dü � ünülebilir. Organometalikler isminden de anla � ıldı � ı gibi metal ve organik 

birimleri bir arada tutan bile � ikler kimyasıdır. Bu metal geçi �  metali olabilece � i gibi 

ana grup metallerinden biri de olabilir. Böylece metal karboniller, metal alkiller, 

metal-aren bile � ikleri organometalikler sınıfına girer. Silisyum ve germanyum gibi 

elementlerin organik bile � ikleri de organometalikler sınıfına girer.  

 Bazı bilim adamlarına göre organometalikler enaz bir metal-karbon ba � ı içermelidir. 

Metal-organik bile � ikleri de metal ve organik kısmı bir arada bulundururlar ancak 

organik birimin metale mutlaka karbon üzerinden ba � lı olması gerekmez. Metal-

organik bile � iklerde organik birimler metale azot, fosfor, oksijen ve kükürt gibi ba � ka 

bir atomla ba � lanır. 

 

 

 � lk organometalik komplekslerden Ferrosende 

metale ba � lı iki adet siklopentadienil halkası 

bulunmaktadır. Metale ba � lı iki aromatik halka 

bulunduran bu tür kompleksler sandviçe benzedi � i 

için  sandviç kompleksleri olarak isimlendirilir. 

 

 

  Bilinen ilk organometalik bile � ik Zeise tarafından 1827 yılında ke � fedilen Zeise 

tuzudur K[PtCl3(C2H4)]. Zeise bu bile � i � i potasyum tetrakloroplatinat(II) 

çözeltisinden etilen gazı geçirerek elde etmi � tir. 

 K2[PtCl4] + C2H4  �  K[PtCl3(C2H4)] + KCl  
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 Bu komplekste etilenin metale nasıl ba � landı� ı ancak 1950 lerde yapılan X-ı� ınları 

yapı analizinden sonra anla � ılmı� tır.  

 Organometalik kimyada asıl geli � meler 1950 X-ı� ınları yapı analizleri ve yeni 

spektroskopik tekniklerin kullanılması ile organometaliklerin yapıları incelenmi �  ve 

ba � lanma � ekilleri daha iyi anla � ılmı� tır. Buna paralel olarak yeni maddelerin 

sentezlenmesi için çalı� ılmı� tır.  

 Organometalik bile � iklerin bir çok organik medenin sentezinde katalizör olarak 

kullanılması büyük ilgi çekmi � tir. Bu ilgi de � i � ik özelliklere sahip yeni organometalik 

bile � iklerin bulunmasını ve bunların uygulama alanlarının geni � lemesini sa � lamı� tır.  

 Organometaliklerin kullanım alanları arasında biyokimya ve yarıiletken malzeme 

teknolojisi de bulunmaktadır.  

 Organometalik Komplekslerle Klasik Koordinasyon Bile � iklerinin 

Kar � ıla � tırılması 

 Organometalik bile � iklerde metal-karbon ba � ı yalnızca �  ba � ı veya hem �  ve hem π 

ba � ından olu � abilir. Organometalikleri metal-karbon ba � ına göre sınıflandırmak 

mümkündür. Organik ligandın metale yalnızca �  etkle � imi ile ba � lı oldu � u 

organometalik bile � iklere metal-alkiller örnek verilebilir. Bu grupta metal-karbon �  

ba � ı, metal atomu ile karbon atomu arasında elektronların ortakla � a kullanılması ile 

olu � ur. Metalin �  simetrisindeki bir orbitali ile karbon atomunun �  simetrisindeki bir 

orbitali etkile � ir. Metal ve karbon atomları ba �  olu � umuna birer elektron ile katkıda 

bulunmaktadır. 

 Organometalik bile � iklerde  dü � ük de � erlikli metal iyonları veya nötral metal 

atomları sözkonusudur. Metal �  etkile � imi ile kendisine gelen elektron yo � unlu � unu 

ligandlara geri verme e � ilimindedir. Bu nedenle de π etkile � imi yapabilen organik 

ligandların kompleksleri kararlıdır. Koordinasyon ba � larından enaz biri metal-karbon 

arasında olmalıdır. Ligandların π-donor ve π-akseptör kabiliyetleri kuvvetlidir.  

 

 

 

         Organometalik  

        komplekslerde geri  

        ba � lanma kararlılık için  

        gereklidir. 

 

 Klasik koordinasyon bile � iklerinde ise genellikle iki ve daha yüksek de � erlikteki 

metal iyonları ile inorganik veya organik iyon ve moleküller arasında olu � ur. 

Ligandların � -donor kabiliyetleri kuvvetli, π-donor veya π-akseptör kabiliyetleri daha 

zayıftır. 
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 Organometalik komplekslerle klasik koordinasyon bile 	 ikleri arasındaki farkları 

a 	 a 
 ıdaki tabloda özetleyebiliriz. 

 Klasik Koordinasyon Bile � ikleri Organometalik Bile � ikler 

1 
Genellikle geçi 	  metalleri ile 

kompleks olu 	 tururlar 

Geçi 	  metalleri ile ve ana grup  

elementleri ile kompleks olu 	 turular. 

2 Metal V, VI, VII grup donorlarıdır. 
Metal- karbon ba 
 ı vardır. (NO 

istisna) 

3 Metalin de 
 erli 
 i yüksektir. Metalin de 
 erli 
 i dü 	 üktür. 

4 
Kararlılıkta 18 E kuralına uyum 

	 art de 
 ildir. 

Kararlılık için 18E kuralına uyum 

	 arttır. (A 
 ır metallerde 16 E) 

5 Geri ba 
 lanma derecesi zayıftır. 
Geri ba 
 lanma kararlılık için 

gereklidir. 

6 
Donor atomun elektronegatifli 
 i 

büyüktür. 

Donor atomun elektronegatifli 
 i 

küçüktür. 

 

DENEY � N 

YAPILI  I 

 1g kloropentaamminkobalt(III) klorür, 2,5 ml % 10’luk NH3 ve 10 ml sudan olu 	 an 

çözelti içinde su banyosunda iyice çözününceye kadar ısıtılır. Çözünmeyen kısım 

süzülerek ayrılır. Çözelti buz banyosunda so 
 utularak seyreltik HCl ile turnusol 

ka 
 ıdı kullanılarak hafif asitlendirilir. Çözeltiye 1,2 gr NaNO2 ilave edilir. Olu 	 an 

kırmızı çökelek kayboluncaya kadar (çökelek olu 	 mayadabilir)  ısıtılır. 13 ml deri 	 ik 

HCl katılır ve buz banyosunda so 
 utulur. Olu 	 an kahverengi sarı ürün süzülerek 

ayrılır.  

   

 [Co(NH3)5Cl]Cl2 + NH3 + NaNO2 + H2O  �   [Co(NO2)(NH3)5]Cl2 +NH3+NaOH+HCl 

  Co(NH3)5Cl]Cl2   = 250,5 gr/mol  1 gr  Co(NH3)5Cl]Cl2  = 1 / 250,5 = 0,0039 mol 

 0,0039 mol  Co(NH3)5Cl]Cl2  den 0,0039 mol [Co(NO2)(NH3)5]Cl2 elde edilmeli. 

 [Co(NO2)(NH3)5]Cl2 = 261 gr/mol ise  0,0039 mol . 261 gr/mol = 1,04 gr ürün olmalı 

 Elde edilen ürün mktarı = …………………Verim = %......................... 

SONUÇ 

 [Co(NH3)5Cl]Cl2 kompleksi ba 
  izomerleri içinde en kararlı olanıdır. Metal atomuna 

azot üzerinden ba 
 lanmı	 tır. Oksijen üzerinden ba 
 lı izomerinde ise zamanla bu 

izomere dönü 	 me olabiliyor. [Co(ONO)(NH3)5]Cl2 kompleksi eldesinde oldu 
 u gibi 

ürünün az elde edilmesi, ba 	 langıç maddesinin yeterince çözülememi 	  olması ve 

deneyin son a 	 amasında yeterince çökelme sa 
 lanamaması olabilir.   


