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1,2,4-TRİAZOL BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN KRİSTAL YAPILARI VE YAPI-
AKTİVİTE İLİŞKİLERİNİN X IŞINLARIYLA VE KUANTUM MEKANİKSEL 
YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ 
 
Arzu Karayel 

 

ÖZ 
Bu çalışmanın birinci aşamasında 5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-

sübstitüe fenil-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon bileşiklerinin X-ışınları kırınımı 

yöntemi ile molekül ve kristal yapıları incelenmiştir. Yapı çözümünde kullanılan 

Bragg yansıma şiddetleri, Enraf-Nonius CAD4 kırınımmetresi ile toplanmıştır. 

Moleküllerin yapı çözümü WinGX program paketi içerisinde bulunan SHELXS-97 

ve SHELXL-97 programları kullanılarak yapılmıştır. Kristallerin birim hücre 

boyutları, birim hücredeki atom konumları, atomik bağ uzunlukları, bağ açıları, 

titreşim parametreleri ve moleküler konformasyonları belirlenmiştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında ise antioksidan özellik gösteren bu moleküllerin 

yapı-aktivite ilişkilerini belirleyebilmek için serbest DPPH· radikalini yakalama 

mekanizmaları kuramsal yöntemlerle aydınlatılmıştır. Kuantum mekaniksel 

hesaplamalarda Gaussian 98W ve Gaussian 03W yazılımı içinde bulunan 

yoğunluk fonksiyoneli teorisi (DFT) yöntemleri ile AM1 ve PM3 yarı deneysel 

yöntemleri (DFT hesapları için ilk adım olarak) kullanılmıştır. Genel olarak 

antioksidanların, DPPH· serbest radikalini yakalamaları için iki mekanizma vardır. 

Birincisi doğrudan H-atomu uzaklaştırma süreci, ikincisi ise proton ortaklığı 

elektron-transfer sürecidir. Bu reaksiyon basamaklarından hangisinin izinli 

olduğunu bulabilmek için N-H bağ ayrılma entalpileri (BDEs) ve iyonlaşma 

potansiyelleri (IPs) hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarda, moleküllerin 

iyonlaşma potansiyellerinin DPPH-’ nin iyonlaşma potansiyelinden büyük ve N-H 

bağ ayrılma entalpilerinin DPPHH’ nin bağ ayrılma entalpisinden küçük olması 

radikal yakalama mekanizmalarının elektron transferi şeklinde olmayıp H-atomu 

uzaklaştırma şeklinde olduğunu göstermiştir. Radikal yakalama mekanizması 

belirlendikten sonra bu reaksiyonlar için tepkime entalpileri hesaplanmıştır. Ayrıca 

deneysel çalışmalardan elde edilen X-ışını geometrileri ile optimize moleküler 
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geometriler karşılaştırılmıştır. Moleküllerin NMR çalışmalarında, triazol halkasına 

bağlı fenil grubunun ikinci konumundaki sübstitüelerin varlığı nedeniyle ortaya 

çıkan, metilen köprüsündeki serbest rotasyonun engellenmesi gaz fazındaki 

kuramsal çalışmalarla ve X-ışını deneysel sonuçlarıyla desteklenmiştir. 
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CRYSTAL STRUCTURES AND STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPS 
INVESTIGATION BY X-RAY AND QUANTUM MECHANICAL METHODS OF 
NEW BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES CONSISTING OF 1,2,4-TRIAZOLE  
 
Arzu Karayel 

 

ABSTRACT 
In the first step of this study, the molecular structures of 5-(2-p-chlorophenyl 

benzimidazol-1-yl-methyl)-4-(substituted phenyl)-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazole-3-

thione compounds were investigated by X-ray diffraction method. The intensities of 

Bragg reflections used for the structure determinations were collected by Enraf-

Nonius CAD4 diffractometer. The structure analysis of the molecules were carried 

out by using the software SHELXS-97 and SHELXL-97, in the WinGX software 

package. The unit cell dimensions of the crystals, the positions of the atoms in the 

unit cell, atomic bond distances, bond angles, displacement parameters and 

molecular conformations were determined. 

In the second step of the study; DPPH· radical scavenging mechanism were 

clarified by the theoretical methods to determine structure-activity relationship of 

these molecules which indicate antioxidant characteristic. In quantum mechanical 

calculations, density functional theory methods (DFT) and AM1, PM3 semi 

empirical methods (as a first step for DFT calculations) which are included in 

Gaussian 98W and Gaussian 03W softwares were used. Generally, there exist two 

mechanisms for an antioxidant to scavenge free DPPH·. The first one is a direct H-

atom abstraction process, and the second one is a proton concerted electron-

transfer process. N-H bond dissociation enthalpies (BDEs) and ionization 

potentials (IPs) were calculated to find which DPPH· radical scavenging 

mechanism of reaction’s pathways are permitted. In the calculations, to have the 

ionization potentials of the molecules higher than the DPPH¯ ionization potential 

and N-H bond dissociation enthalpies lower than DPPHH bond dissociation 

enthalpy indicated that the radical scavenging mechanisms occur as H-atom 

abstraction process rather than electron-transfer process. Reaction enthalpies for 

these reactions were calculated after determination of the radical scavenging 

mechanism. Moreover, the X-ray geometries obtained from the experimental 

studies and the optimized molecular geometries were compared. In the NMR 
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studies of the molecules, the preventing of free rotation in the methylene bridge 

caused by the to the existence of substituents at the second position of the phenyl 

group connected to triazol ring was supported by the theoretical studies in the gas 

phase and by the X-ray experimental results.  
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1. GİRİŞ 
Sayısal kimya hesaplamalarında kullanılan kuramsal yöntemler, moleküler 

mekanik ve elektronik yapı hesabı olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Bu 

yöntemlerden her ikisinde de, belirli bir moleküler yapının enerjisini hesaplama, 

geometri optimizasyonu yaparak en düşük enerjili moleküler yapıyı yani denge 

durumu geometrisini bulma ve moleküldeki atomların hareketinden kaynaklanan 

molekülün titreşim frekanslarının hesabı gibi benzer tipteki hesaplamalar yapılır. 

Moleküler mekanik hesaplamaları, moleküllerin yapısının ve özelliklerinin 

belirlenmesinde klasik fizik yasalarını ve deneysel verileri kullanır. Bu 

hesaplamalarda moleküler sistemlerdeki elektronlar açık bir şekilde göz önüne 

alınmaz, bunun yerine çekirdekler arasındaki etkileşmelere dayalı hesaplamalar 

gerçekleştirilir. Proteinler ve diğer büyük biyolojik moleküller bu yöntemle başarıyla 

modellenebilir. 

Elektronik yapı yöntemleri ise, klasik fizik yasalarından ziyade kuantum mekaniksel 

yasaları kullanır. Kuantum mekaniği bir molekülün enerjisini ve diğer moleküler 

özellikleri Schrödinger denkleminin çözümüne dayalı olarak verir. Çok küçük 

sistemler hariç Schrödinger denkleminin tam çözümü mümkün değildir. Elektronik 

yapı yöntemleri, Schrödinger denkleminin çözümü için çeşitli matematiksel 

yaklaşımlarla karakterize edilir. Elektronik yapı yöntemleri yarı deneysel yöntemler 

ve ab initio yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır. Yarı deneysel yöntemler 

Schrödinger eşitliğinin çözümünü kolaylaştırmak için  deneysel verilerden türetilen 

parametreleri kullanır. Ab initio yöntemler ise moleküler mekanik ve yarı deneysel 

yöntemlerin aksine hiçbir deneysel parametre kullanmaz. Hesaplamalarda sadece 

ışık hızı, Planck sabiti, elektronların yükü ve kütlesi gibi temel fiziksel sabitleri 

kullanır. Ab initio yöntemler Schrödinger denklemini tam olarak çözmek için 

standart matematiksel yaklaşımları kullanır.  

Son yıllarda, elektronik yapı yöntemlerinin üçüncüsü olarak yoğunluk fonksiyoneli 

teorisi yöntemleri kullanılmaya başlandı. Ab initio yöntemlerden Hartree Fock 

yöntemi, elektron korelasyon etkilerini içermediği için bazı sınırlamalara sahiptir. 

Bu nedenle, yoğunluk fonksiyoneli teorisi önem kazanmıştır. Yoğunluk fonksiyoneli 

teorisinde elektronik enerjiye değiş tokuş-korelasyon terimi eklenir. 
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Tez çalışmasında, kuantum mekaniksel hesaplamalarda hem yarı deneysel 

yöntemler (DFT hesapları için ilk adım olarak) hem de DFT yöntemleri 

kullanılmıştır. 

Serbest radikaller çiftlenimsiz elektrona sahip kimyasal bileşiklerdir. Süper oksit 

(O2
·-), nitrik oksit (NO·), hidroksil (OH·) ve peroksil (RO2

·) serbest radikallerinin 

damar tıkanıklığı ve eklem iltihabı gibi bir çok hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(Rice-Evans and Diplock, 1991). Organizmaların antioksidan kapasitelerinin 

eksikliğiyle doğrudan ilişkili olan bazı hastalıkların önlenmesi veya iyileştirilmesi 

için, serbest radikal yakalama özellikleri olan antioksidan içerikli ilaçlar göz önünde 

bulundurulur. 

Elektron transferi, proton transferi, H atomu çıkarma ya da ekleme yoluyla çeşitli 

bileşiklerle tepkimeye girebilen serbest radikallerin büyük bir çoğunluğu yaşlılık, 

hastalık, maddesel ve yiyecek bozulması gibi istenmeyen bir dizi sürecin 

sorumlusudur (Halliwell and Gutteridge, 1999; Fang and Zheng, 2002). Son 

yıllarda kimya, gıda ve eczacılık endüstrilerinde radikal kaynaklı bozulmaları 

engellemek için yeni antioksidanların bulunması üzerine odaklanılmıştır (Thomas 

et al., 1997; Shahidi, 1997; Scott, 1998). Yeni antioksidanların bulunmasını 

hızlandırmak için antioksidanların yapı aktivite ilişkilerinin (structure-activity 

relationship) (SARs) incelenmesi oldukça önemlidir.  

İlaç tasarımı ve yapı tabanlı fonksiyon çalışmaları için doğru moleküler yapıyı elde 

etmek bir zorunluluktur. Moleküler yapının belirlenmesinde kullanılan en kesin ve 

en yaygın yöntem X-ışınları kırınımı yöntemidir. Bir maddenin kristal ve molekül 

yapısı, Bragg yansımalarının şiddetlerinin elde edilmesi ve bu verilerin 

değerlendirilmesiyle aydınlatılır. Böylece moleküldeki atom konumları, atomlar 

arası uzaklıklar, bağ açıları ve belirli atom gruplarının düzlemselliği, düzlemler 

arası açılar, bağlar çevresinde konformasyon açıları gibi moleküler geometriyi 

ilgilendiren nicelikler hesaplanabilir. 

Bu tez kapsamında 5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(3-florofenil)-2,4-

dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon (G6C), 5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(2-

metilfenil)-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon (G4C), 5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-

il-metil)-4-(3-metilfenil)-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon (G3C), 5-(2-p-
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klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(2-klorofenil)-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon 

(G10C) ve 5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(2-bromofenil)-2,4-dihidro-

[1,2,4]-triazol-3-tiyon (G13C) bileşiklerinin X-ışınları kırınımı yöntemi ile molekül 

yapıları belirlenmiştir. Bu moleküller antioksidan özellik gösteren yeni benzimidazol 

türevleridir.  

Antimikrobiyal (Abdel-man et al., 1983; Soliman et al., 1984; Coburn et al., 1987; 

Habib et al., 1989; Göker et al., 1998; Kılcıgil et al.,1999;), antikanser (Kruse et 

al.,1989; Islam et al, 1991), antialerjik (Fukuda et al., 1984; Nakano et al., 1999; 

Nakano et al., 2000), antitüberküloz (Khaimar et al., 1980), antihelmintik 

(Habemickel, 1992) ve antioksidan (Can-Eke et al., 1998) gibi çeşitli biyolojik 

aktivitelere sahip benzimidazollerle ilgili literatürde bir çok yayın yapılmıştır. Ayrıca 

triazoller de ateş düşürücü (Boschelli et al., 1993), antiviral (Witkowski et al., 

1973), antimikrobiyal (Shams El-Dine and Hazza, 1974; Habib et al., 1989; 

Tsotinis et al., 1997)  ve antioksidan (Andreadou et al., 2002; Marakos et al., 2002)  

aktivite gösterirler. 

Çalışmalar sırasında moleküler yapılar X-ışınları kırınımı yöntemi ile hassas olarak  

belirlendikten sonra elde edilen geometri ile kuantum mekaniksel hesaplamalar 

yapılarak yapı-aktivite ilişkilerini belirleyebilecek DPPH· radikal yakalama   

mekanizmaları aydınlatılmıştır. DPPH· radikal yakalama mekanizması için iyi 

bilinen iki reaksiyon basamağı vardır (direkt H-atomu uzaklaştırma süreci ve 

proton ortaklığı elektron-transfer süreci) (Litwinienko and Ingold, 2003). Bu 

reaksiyon basamaklarından hangisinin izinli olduğunu bulabilmek için N-H bağ 

ayrılma entalpileri (BDEs) ve iyonlaşma potansiyelleri (IPs) hesaplanmıştır. 

Kuantum mekaniksel hesaplamalarda Gaussian 98W (Frisch, et al., 1998) ve 

Gaussian 03W (Frisch, et al., 2003) yazılımları içinde bulunan yoğunluk 

fonksiyoneli teorisi (Density Functional Theory) DFT yöntemleri kullanılmıştır.  

Radikallerle ilgili parametrelerin hesaplanmasında DFT yöntemleri elektron 

korelasyonunu içerdikleri için ab initio yöntemlere göre daha güvenilirdir. Bu 

nedenle DFT yöntemleri geniş baz setleriyle kullanıldıklarında hesaplanan BDEs 

değerlerini deneysel değerleriyle karşılaştırmak uygundur (DiLabio et al., 1999; 

Feng et al., 2003). 
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Kuantum mekaniksel yöntemlerle BDE ve IP hesaplamalarında izlenen yol 

farklılıklar gösterebilir; ancak bu yolların doğruluğu ve ekonomik olması arasındaki 

uyumu yakalamak kolay değildir. Çünkü bazı yöntemler daha duyarlı sonuç 

verirken, zaman kullanımı açısından ekonomik değildir. Bunların aksine bazıları da 

zaman açısından daha ekonomiktir, ancak sonuçları aynı duyarlıkta değildir. Bu 

nedenle hesaplar üç farklı grupta gerçekleştirilerek zaman açısından kullanışlı olup 

olmadıkları ve doğrulukları kıyaslanmıştır.  

Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen yapı-aktivite ilişkileri benzer 

moleküller için de bir temel oluşturmuştur. DPPH· radikal yakalama 

mekanizmasının aydınlatılması antioksidan özellikli  yeni bileşiklerin sentezi için 

faydalı olacaktır. 
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2. X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ 
İdeal olarak bir kristal, kendisini oluşturan atom ya da moleküllerin üç boyutta 

periyodik olarak dizilmesiyle oluşan yapı olarak tanımlanır. Kristallerin tam olarak 

iç yapılarının aydınlatılabilmesi, kristali oluşturan atomlar arası uzaklık 

mertebesinde  dalga boylu X-ışını kullanmakla mümkün olur. Bu durumda katı 

cisim, bu dalga boyu için, üç boyutlu kırınım ağı gibi görev yapar. X-ışını tüpünden 

çıkan monokromatik X-ışını demeti tek kristalin üzerine düşürülür ve Bragg 

yansımasına uğrar. X-ışınları kırınımı yöntemi ile kristal ve molekül yapı analizi, 

çok sayıda Bragg yansımasının şiddetinin ölçümünü gerektirir.  

2.1. Kristal Seçimi ve Kırınımmetrede Veri Toplanması  

Deneysel çalışmada kullanılacak kristaller polarizasyon mikroskobu kullanılarak, 

düzgün sönümler veren, şekli düzgün, boyutu uygun ve fiziksel kusuru olmayan 

kristaller arasından seçilir. Kristalin boyutu 0,1-0,5 mm arasında olmalıdır.  

X-ışını kırınımı verilerinin toplanabilmesi için, seçilen tek kristal cam çubuk veya 

kapiler ile gonyometre başlığına monte edilir. Gonyometre başlığı difraktometreye 

yerleştirilir ve kristal dönme eksenlerinin merkezine odaklanır. Difraktometreye 

dahil olan teleskopla, kristal kullanıcı tarafından görüntülenerek incelenebilir. 

Odaklama işlemi için, cep terminali ile genellikle sadece Phi (φ) açısı 0°, 180º ile 

90º, 270º değerlerine değiştirilerek kristalin optik ayarı hassas olarak yapılır. Daha 

sonra X-ışını tüpüne sırasıyla, hızlandırma gerilimi ve akım uygulanır. Cihaz 

bilgisayar ile veri toplamaya hazır hale getirilir. Gerekli komutlar sayesinde veri 

toplama işlemi başlatılır. İstenilirse, difraktometre veri toplama işlemini kullanıcının 

öngördüğü hızda bir ön tarama ile başlatır. Bu tarama ile yansımaların gözlenip 

gözlenemeyeceği  hakkında bilgi edinilir. Kısaca ön tarama işlemi son tarama 

hızını ve verilerin kalitesini belirlemekte kullanılır. 

2.2. Kırınım Demetlerinin Şiddeti 

Bragg yansımasına uğrayan demetin şiddeti, aynı düzlemlerden yansımaya 

uğramış birim hücredeki tüm yansımaların şiddetinin toplamı olarak görülebilir. X-

ışını kırınımı sonucu elde edilen veriler göreli şiddetlerdir. Şiddet (I), her yansıma 

için hkl indisleriyle, 2θ saçılma açı değerlerine bağlı yansıma değerleridir.  
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Atomların birim hücre içindeki konumları, kırınım demetlerinin şiddetlerini 

etkilemesine rağmen doğrultularını etkilemez. Birim hücrenin büyüklüğü ve kristal 

sistemi kırınım demetlerinin doğrultularından elde edilirken, atomların konumları 

kırınım demetlerinin şiddetlerinden bulunabilir.  

Yapı çözümünde kullanılacak şiddet değerleri hkl yansımalarından elde edilir. Bir 

birim hücrenin bütün atomlarının, Bragg koşuluna göre kırınıma uğrattığı demetin 

şiddeti bileşke genliğin karesi olan 2)(hklF  ile orantılıdır. Bu orantıyı eşitliğe 

dönüştürmek için deneysel koşullara bağlı olan bir takım geometrik ve fiziksel 

etkenleri dikkate almak gerekir. N atomlu bir birim hücrenin hkl düzlemlerinden 

yansıyan X-ışınlarının şiddeti 

2( ) ( )I hkl KLpAT F hkl= ← 2)()( hklFhklI α                                                       (2.1) 

ile verilir. Burada: 

K: Skala faktörü (ölçülen ve hesaplanan yapı faktörleri arasındaki oranı gösteren 

katsayı) 

L: Lorentz faktörü  

P: Polarizasyon (kutuplanma) faktörü 

A: Soğurma düzeltme faktörü  

T: Sıcaklık düzeltme faktörü (termal titreşim faktörü) 

F(hkl): Yapı faktörü. 

Bu faktörlerden her biri için şiddet üzerinde uygun düzeltmelerin yapılması gerekir. 

2.2.1. Lorentz Faktörü Düzeltmesi 

Hkl düzlemlerine ait yansımaların şiddetleri ölçülürken, kristalin sabit bir açısal 

hızla döndüğü düşünülsün. Bu durumda farklı hkl düzlemlerinden yansıyan 

ışınların, sayaç tarafından gözlenme süreleri θ (hkl) açısına bağlı olarak 

değişmektedir. Açısal hız, veri toplama süresince sabit olmasına rağmen, 



 7

düzlemlerin yansıma konumlarında kalma sürelerinin farklı olması şiddet 

değerlerinin de farklı olmasına neden olur. Bu şiddet farklılıkları  

L=
hklSin θ2

1                                                                                                         (2.2) 

Lorentz faktörü ile düzeltilir. Lorentz faktörü kullanılan deneysel yöntemlere ve 

saçılma açısına bağlıdır. 

2.2.2. Soğurma Düzeltmesi                              

X-ışını demeti, kalınlığı x  olan bir kristalden geçtiğinde, şiddetinde bir azalma 

meydana gelir. 0I  gelen ışının şiddeti, I  geçen ışının şiddeti olmak üzere 

aralarında  

μχ−= eII 0                                            (2.3) 

bağıntısı vardır. Burada μ  çizgisel soğurma katsayısıdır ve cismin ρ yoğunluğuyla 

orantılıdır. μ/ρ oranı sabit olduğundan bu nicelik cismin fiziksel halinden yani katı, 

sıvı veya gaz halinden bağımsızdır. Bu orana kütle soğurma katsayısı denir. 

Eğer kütle soğurma katsayısı (μ/ρ), kristal yoğunluğu ρk ve molekül içindeki 

atomların ağırlık yüzdeleri (P) bilinirse, i atomdan oluşan bir molekülün çizgisel 

soğurma katsayısı 

( )∑= iik P ρμρμ                                                                                                                                                (2.4)   

bağıntısı ile hesaplanabilir. 

2.2.3. Kutuplanma Faktörü Düzeltmesi 

Başlangıçta kristale gelen X-ışınları kutuplu (polarize) olmadığı halde kristalden 

saçıldıktan sonra kısmen kutuplanır ve bu şiddette azalmaya sebep olur. 

Şiddetteki bu azalma kutuplanma faktörü ile düzeltilir. Kutuplanma faktörü  

( )
2

2cos1 2 θ+
=P                                                                                                    (2.5) 

 şeklinde verilir ve sadece Bragg yansıma açısına bağlıdır. 
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2.2.4. Sıcaklık Faktörü (T) 

Sıcaklık kristaldeki atomların her birini titreşime uğratacağından, atomların ilk 

konumları değişecektir. Termal titreşim hareketleri x, y, z koordinat sisteminde her 

doğrultuda olmaktadır. Kristal içindeki her atom, üç doğrultuda yer değiştirme 

genlikleri farklı olduğundan, genellikle birbirinden farklı büyüklük ve yönelimdeki 

elipsoidler gibi gözlenirse de, her bir atomun elektronları durgun haldekinden daha 

büyük yer işgal ederler.  

Atomun x, y, z doğrultularının her birinde yer değiştirme genliği aynı büyüklükte ise 

izotropik sıcaklık faktörü, farklı büyüklükte ise anizotropik sıcaklık faktörü olarak 

tanımlanır. 

Debye ve Waller, bir atomun herhangi bir T sıcaklığındaki saçılma faktörünü (f) 

tanımlamışlardır. Sıcaklığın artması, kristal içindeki atomların termal titreşimlerinin 

artmasına dolayısıyla saçılma açısının artmasına ve böylece şiddetin azalmasına 

neden olur. 

Atomik saçılma faktörü, 
 

)/sinexp( 22
0 λθisoBff −=                                                                                    (2.6) 

 
ile ifade edilir. Burada: 
 

:f atomik saçılma faktörü 
 

:0f mutlak sıcaklıktaki saçılma faktörü 
 

)/sinexp( 22 λθisoB− : Debye-Waller sıcaklık faktörü 

228 uBB iso π==  : aynı atomlardan oluşan bir kristal için izotropik saçılma faktörü 
 

2u  : atomik titreşim genliğinin ortalama değeri 
 
u : sıcaklığın fonksiyonu olarak, atomların yansıma yapan kristal düzlemine dik 

doğrultusundaki yer değiştirme genliğidir (Å olarak verilir). 
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2.2.5. Skala Faktörü (K) 

Kristalin hkl düzlemlerinden saçılan deneysel şiddet ölçüm değerleri ile 

hesaplanan mutlak şiddet değerlerinin aynı skalaya getirilmesi için 

kullanılmaktadır. 

hes ölçI KI=                                                                                                           (2.7) 

ya da 

22
hes ölçF K F=                                                                                                    (2.8) 

şeklinde ifade edilir. 

2.3. Yapı Faktörü  

Kristalin birim hücresinden saçılan dalgaların genlik ve fazlarının toplamları yapı 

faktörü ifadesini verir. Yapı faktörünün büyüklüğü F  ya da )(hklF  ile gösterilir ve 

bir tek elektronun saçtığı dalganın genliği cinsinden bileşke dalganın genliğini verir. 

Yapı faktörü,  

( ) ( ) ( ) ( )hkliBhklAhklihklFhklF +== ))(exp( φ                                                       (2.9) 

şeklinde bir Fourier serisi ile tanımlanabilir. Burada; 

( )hklφ :birim hücrenin orijinine göre net dalganın göreli fazıdır ve 

A
B

=φtan                                                                                                            (2.10)  

bağıntısı vardır. 

A ve B,  j.  atom için atomik saçılma faktörlerine göre 

( ) ∑=
j

jjfhklA φcos                                                                                            (2.11) 

ve  
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( ) ∑=
j

jjfhklB φsin                                                                                            (2.12) 

yazılabilir.  

Birim hücrede xj, yj, zj kesirsel koordinatlar olmak üzere, hkl düzleminden saçılan 

bir dalganın toplam dalgaya göre yol farkı: 

( )jjjj lzkyhx ++= λδ                                                                                         (2.13)  

şeklindedir ve 

( )jjjjj lzkyhx ++=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= π
λ
πδφ 22                                                                        (2.14) 

yol farkı radyan cinsinden yazılabilir. Böylece A ve B,  

( ) ( )∑ ++=
j

jjjj lzkyhxfhklA π2cos                                                                    (2.15) 

( ) ( )∑ ++=
j

jjjj lzkyhxfhklB π2sin                                                                     (2.16) 

şeklinde, açık olarak ifade edilebilir. 

jf , j. atomun saçılma faktörü değeri, bir atomun saçtığı dalganın genliğinin, bir 

elektronun saçtığı dalganın genliğine oranıdır; atomun cinsine, termal titreşim 

parametresine, gelen ışının dalga boyuna ve saçılma doğrultusuna ( )λθsin  

bağlıdır. 

Yapı faktörü bağıntısı genel olarak,  

( ) ∑
=

++=
N

j
jjjj lzkyhxifhklF

1
))(2exp( π                                                                (2.17) 

şeklinde ifade edilir.  

X-ışını kırınımı deneylerinden elde edilen veriler, 2)(hklF  şiddet değerleridir. 

Buradan yapı faktörünün genliği doğrudan elde edilebilir, ancak deneysel yolla faz 
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açılarını elde etmek imkansızdır. Yapının aydınlatılabilmesi kristal içindeki elektron 

yoğunluğu değerlerinin hesaplanmasıyla mümkündür. Bunun yapılabilmesi için de 

( )hklφ  faz açısının bilinmesi gerekmektedir. Kristalografide faz problemi olarak 

adlandırılan bu problem giderilemediği sürece yapı belirlenemez.  

Fazları elde etmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunlar direkt yöntemler, 

moleküler yer değiştirme yöntemi, ağır atom yöntemi ve Patterson yöntemidir.  

Direkt yöntemler, iki yüz atoma kadar atom içeren küçük yapıların fazlarının 

bulunması için geliştirilmiştir. Bu yöntemin dayandığı iki fiziksel temel vardır. 

Bunlardan birincisi elektron yoğunluğunun her yerde pozitif olduğunu ifade 

ederken ikincisi elektron yoğunluğunun atomlara yakın bölgelerde yüksek 

değerlerde diğer yerlerde ise sıfır ya da sıfıra yakın değerlerde olduğunu ifade 

eder (Glusker and Trueblood, 1972). 

Patterson yöntemi, ağır atom içeren yapılar için geliştirilmiştir ve Patterson 

fonksiyonu katsayıları 2)(hklF olan bir Fourier serisiyle ifade edilir. Bu fonksiyon  

∑∑∑ ++=
h k l

lwkvhuhklF
V

wvuP ))(2cos()(2),,( 2 π                                            (2.18) 

ile verilir. Burada faz açılarının bilinmesine gerek yoktur. Bu yöntemde ağır atom 

bulunduktan sonra ardışık fark Fourier hesaplamaları ile diğer atomların konumları 

belirlenir. 

2.3.1. Fourier Sentezi ve Elektron Yoğunluğu 

Kristaller periyodik sistemlerdir, Fourier serileri de periyodik özelliğe sahip 

olduğundan kristallerin elektron yoğunluğu Fourier serileri ile ifade edilebilir. 

Elektron yoğunluğu haritası bir kristalin birim hücresindeki atomların dağılımını 

temsil eder ve gözlenen yapı genliklerinden hesaplanabilir. Fourier sentezinde x, y, 

z noktasındaki elektron yoğunluğunun değeri hkl yansımalarının yapı faktörü 

cinsinden, 
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( ) ( ) ( )∑∑∑ ++−=
h k l

lzkyhxiehklF
V

zyx πρ 21,,                                                               (2.19) 

eşitliğinden hareketle hesaplanır. Burada yapı faktörü ifadesi eşitlik 2.19 da yerine 

yazılırsa 

( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑ ++−=
h k

lzkyhxihkli

l
eehklF

V
zyx πφρ 21,,                                             (2.20) 

( ) ( ) ( )[ ]hkllzkyhxi

h k l
ehklF

V
zyx φπρ −++−∑∑∑= 21,,                                              (2.21) 

elde edilir. Tüm hkl yansımaları için )(hklF  ve hklφ  değerleri biliniyorsa tüm x, y, z 

noktalarındaki elektron yoğunluğu değeri hesaplanabilir ve üç boyutlu elektron 

yoğunluğu haritası elde edilebilir. Bu haritalar yorumlanarak atom konumları ve 

dolayısıyla moleküler yapı belirlenir. Beklenen yapı içindeki atomların yerleri, 

gerçek yapıdaki yerlerine yakın olarak bulunuyorsa, elektron yoğunluğu haritası 

sadece beklenen yapının olduğu yeri değil, diğer atomların yerlerini de gösterir. 

2.3.2. Fark Fourier Sentezleri ve Arıtım 

Çoğunlukla hafif atom koordinatlarının bulunmasında kullanılan fark Fourier 

sentezi, katsayıları ölçülen ve hesaplanan yapı faktörleri arasındaki fark olan bir 

hata sentezidir ve şu şekilde verilir:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )21 i hx ky lz
ölç hes ölç hsp

h k l
xyz F hkl F hkl e

V
πρ ρ ρ − + +⎡ ⎤Δ = − = −⎣ ⎦∑∑∑                  (2.22) 

Burada ölçF , yapıda gerçekte bulunan atomların katkısını içeren Fourier 

katsayısıdır. hspF  ise öngörülen modeldeki atomların katkısını içerir. Eğer önerilen 

yapıdaki atom gerçek yapıdaki ile çakışıyorsa, Fourier haritasındaki bu atoma ait 

pik kaybolur; işleme konulmamış atom varsa, buna ait pik belirgin olarak ortaya 

çıkar. 

Kristal yapıdaki atomların tamamının ya da çoğunluğunun, yaklaşık konumları 

bulunarak elde edilen model yapının doğruluk derecesinin arttırılması için arıtım 

işlemi yapılır. F ’ nin gözlenen değerleri ile model yapının hesaplanan değerleri 
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arasındaki farkın karelerinin toplamının minimizasyonu ile, kabul edilen model için 

en iyi parametreler bulunur. Yaygın olarak kullanılan iki arıtım tekniği vardır; ilki 

yukarıda anlatılan Fourier sentezi, diğeri ise en küçük kareler yöntemidir. 

En küçük kareler yöntemiyle arıtım işleminde, 

[ ]2∑ −=
hkl

ölçhsphkl KFFWQ                                                                                    (2.23) 

fonksiyonunu minimum yapan atom parametreleri, önerilen model için en iyi değeri 

ifade eder. Eşitlikteki )(hklW , ölçülen yapı faktörü değerlerinin ağırlık faktörüdür ve 

tüm bağımsız yansımalar üzerinden alınır. Q’ nun minimizasyonunda kullanılan 

değişken parametreler skala faktörü (K), atom konumu parametreleri (her atom için 

x, y, z) ve titreşim parametreleridir (anizotropik titreşim yapan her atom için altı 

tane). Böylece N atomlu bir molekül için genel olarak (9N+1) tane parametre 

arıtılmış olacaktır. 

Arıtım sonunda önerilen modelin gerçek yapıyla uyuşumunun kontrol edilmesi 

gerekir. Bu aşamada yapıların doğruluğunu değerlendirmek için bazı kritik 

değerlere bakılır. Gözlenen ve hesaplanan yapı faktörleri arasındaki uyum, 

güvenilirlik faktörü denilen bir oran ile ifade edilir. Bu oran  

∑
∑ −

=

hkl
ölç

hkl
hspölç

F

FF
R                                                                                             (2.24) 

ile verilir. Yapının doğruluğunun bir diğer ölçüsü olan ağırlıklı güvenilirlik faktörü de 

aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

∑

∑ −
=

hkl
ölç

hkl
hspölç

w
Fhklw

FFhklw
R 2

2

)(

)(
                                                                            (2.25) 

Birim ağırlıkta gözlenen hata değeri  “ goodness-of-fit ” ise önemli bir parametredir 

ve,  
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)(

)(
2

pn

FFhklw
S hkl

hspölç

−

−
=
∑

                                                                              (2.26) 

ile verilir. Burada n yansıma sayısı, p ise arıtılan toplam parametre sayısıdır ve (n-

p)’ ye serbestlik derecesi denir.  
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3. KUANTUM MEKANİKSEL YÖNTEMLERLE MOLEKÜLER MODELLEME 

3.1. Schrödinger Denklemi  

Bir sistemin kararlı durumlarının enerjileri ve dalga fonksiyonları Schrödinger 

denkleminin çözümleriyle verilir ve Schrödinger denklemi  aşağıdaki gibi ifade 

edilir. 

çeçe EH ,, ψψ =                                                                                                                   (3.1) 
 
Burada H, moleküler Hamiltoniyen operatörü; ψ, moleküler dalga fonksiyonu ve E 

ise moleküler sistemin farklı kararlı durumlarına karşılık gelen enerjilerdir. 

Moleküler Hamiltoniyen’ i çekirdeğin kinetik enerjisi, elektronların kinetik enerjisi, 

çekirdek-çekirdek itme enerjisi, elektron-elektron itme enerjisi ve çekirdek-elektron 

çekim enerjisi oluşturur ve aşağıdaki gibi verilir. 

eçeeççeç çekmeitmeitmeKEKEH −−− ++++=                                                                  (3.2) 
 
Schrödinger denkleminin çözümü için yapılan yaklaşımlar şunlardır: 

1) Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi: Zaman içinde durumların kararlı 

kalması. 

2) Rölativistik etkilerin ihmali: çok büyük çekirdek yüküne sahip ağır atomlardaki 

elektronların hızı, ışık hızına yaklaşmadığı sürece rölativistik etkiler ihmal edilir. 

3) Born-Oppenheimer yaklaşımı: Çekirdek ve elektronların hareketlerinin 

ayrılması.   

4) Orbital yaklaşımı: Elektronlar uzayın belirli bölgelerinde sınırlandırılır. 

Born-Oppenheimer yaklaşımında elektronik ve nükleer hareket birbirinden 

ayrılmıştır. Schrödinger denklemi çözülürken elektronların ve çekirdeğin hareketi 

ayrı ayrı değerlendirilir (Brouwer, 1995). Toplam dalga fonksiyonu elektronik ve 

nükleer dalga fonksiyonlarının çarpımı şeklinde verilir. 

enne ψχψ =,                                                                                                           (3.3) 
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Burada nχ  nükleer dalga fonksiyonu, ψe ise elektronik dalga fonksiyonudur ve 

elektronik Schrödinger eşitliğinin çözümünden elde edilir. Elektronun kütlesinin 

çekirdeğin kütlesinden çok daha küçük olması nedeniyle, çekirdeklerin hareketi 

elektronların yanında ihmal edilebilir ve toplam dalga fonksiyonu yalnızca 

elektronik dalga fonksiyonuyla verilebilir. Elektronik hareket sabit olduğu varsayılan 

çekirdek alanına göre belirlenir ve elektronların çekirdeği hareketsiz gördüğü kabul 

edilir. Elektronik Schrödinger eşitliği ve elektronik Hamiltoniyen, 

),(),( RrERrH elelelel ψψ =                                                                                               (3.4) 
 

eeeçeel itmeçekmeKEH −− ++=                                                                                        (3.5) 
 
 
                                                                                                                            (3.6) 

 

ile verilir. Burada birinci terim elektronların kinetik enerjisini, ikinci terim çekirdek ile 

elektron arasındaki çekme enerjisini, üçüncü terim elektronlar arasındaki itme 

enerjisini ifade eder. Sonuçta, toplam enerji elektronik enerjiye itme enerjisi 

eklenerek  

neltop EEE +=                                                                                                       (3.7) 

ile elde edilir. Burada En, çekirdekler arası itme enerjisidir ve 

∑
〈 −

=
N

ji ij

ji
n RR

ZZ
E                                                                                                   (3.8) 

ile verilir. 

3.2. Elektronik Schrödinger Eşitliğinin Çözümü: Hartree-Fock Öz Uyumlu 
Alan Teorisi (Self-Consistent Field Theory) 

Elektronik Hamiltoniyen H1 ve H2 ile ifade edilen iki terimden oluşur. İlk terim 

elektronun kinetik enerjisini ve elektron-çekirdek çekme enerjisini, diğer terim de 

elektron çiftlerinin itmesini tanımlar. İkinci terim iki elektronun koordinatlarına bağlı 

olarak verilir. 

∑ ∑∑ ∑∑
= = = 〉 −

+
−

−∇−=
n

i

n

i

N

l i ij ijil

l
iel rrrR

zH
1 1 1

2 1
2
1
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∑ ∑ ∑∑
= = = −

−∇−==
n

i

n

i

n

i

N

l il

l
ii rR

Z
HH

1 1 1

211

2
1                                                                  (3.9) 

∑∑ ∑∑
〉 〉 −

==
i ij i ij ij

ij rr
HH 122                                                                             (3.10) 

Her bir elektronun diğerleriyle etkileşimi ortalama olarak ele alınır. 

∑ ∑
〈

==
n

ji

n

i

av
iij VHH 22                                                                                          (3.11) 

Schrödinger denklemi, tüm elektronlar için konum ve spin koordinatlarını temsil 

eden x koordinatına bağlı olarak aşağıdaki gibi bir denklem setine indirgenebilir. 

( ) ),....,,(),....,,( 2121
1

1
nn

n

i

av
ii xxxExxxVH Ψ=Ψ+∑

=

                                                  (3.12) 

)()()()( 111
1 xxFxVH iiiii

av
ii φεφφ ==+                                                                   (3.13) 

Burada )( 1xiφ  dalga fonksiyonu, bir elektronlu spin orbitali ve iε  öz değerleri ise 

orbital enerjisi olarak tanımlanır. Başlangıçta her bir elektron için diğer 

elektronların sebep olduğu potansiyelin bilinmiyor olması belirgin bir problemdir. 

Pratikte kullanılan deneme orbitalleri öz-uyumlu çözüm elde edilinceye kadar 

modifiye edilir ve elde edilen sonuçlar  Hartree-Fock denklemi için bir çözüm 

olarak ifade edilebilir. Orbital enerjileri moleküler orbitalden bir elektronu 

göndermek için gerekli enerji miktarını verir ve sayısal değeri deneysel olarak elde 

edilen iyonlaşma potansiyelinin negatifine eşittir ( Koopmans’ Teoremi). 

Ayrıca elektronik Schrödinger denklemini çözebilmek için dalga fonksiyonu 

normalize olmalı ve Pauli prensibini sağlamalıdır. Pauli prensibi iki bağımsız 

elektronik koordinat yer değiştirdiğinde dalga fonksiyonunun işaretinin değişmesi 

gerektiğini ifade eder (Brouwer, 1995). 

( ) ( )1 2 1 2, ,...., ,...., ,....., , ,...., ,...., ,....,n i k m n k i mx x x x x x x x x xψ ψ= −                               (3.14) 
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Pauli dışarlama ilkesi göz önüne alındığında iki elektronlu antisimetrik moleküler 

dalga fonksiyonu atomik orbitaller ve  α, β spinleri cinsinden aşağıdaki gibi 

yazılabilir. 

1 1 1 2 1 2 1 1
1( ) ( ) (1) ( ) (2) ( ) (2) ( ) (1)
2

r r r r rψ φ α φ β φ α φ β⎡ ⎤= −⎣ ⎦
r ur ur ur ur

                                          (3.15) 

n elektronlu bir sistem için  ( )rψ
r

 moleküler orbitali Slater determinantı olarak 

aşağıdaki gibi verilir. 

1 1 1 1 2 1 2 1

1 2 1 2 2 2 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

( ) (1) ( ) (1) ( ) (1) ( ) (1)

( ) (2) ( ) (2) ( ) (2) ( ) (2)
.

1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
.
.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

! i i i i

n n n n

r r r r

r r r r

r r i r i r i r i
n

r n r n r n r

φ α φ β φ α φ β

φ α φ β φ α φ β

ψ φ α φ β φ α φ β

φ α φ β φ α φ

=

ur ur ur ur

ur ur ur ur

r ur ur ur ur

ur ur ur ur

1 1

2 2

( ) (1) ( ) (1). .
. . ( ) (2) ( ) (2)

.

. . ( ) ( ) ( ) ( )

.
. .( ) ( ) ( ) ( ) ( )

n n

n n

n i n i

n n n n

r r

r r

r i r i

n r n r n

φ α φ β

φ α φ β

φ α φ β

β φ α φ β

ur ur

ur ur

ur ur

ur ur

 (3.16) 

Bu determinant ile her bir satır için i. elektronun bütün olası durumları orbital spin 

kombinasyonu göz önüne alınarak verilir. Genellikle bu ifade diyagonal 

elemanların çarpımı şeklinde kısaltılır. 

( ) 1/2
1 1 1 2( ) ( ) (1) ( ) (2)........... ( ) ( )!n n nr n r r r nψ φ α φ β φ β−=

r ur ur ur
                                             (3.17) 

Öz uyumlu alan teorisinde her bir elektronun, çekirdeğin ve kalan diğer 

elektronların neden olduğu ortalama bir alanda hareket ettiği düşünülür. Bu teori 

varyasyon prensibini kullanır ve doğru dalga fonksiyonunun yaklaşımından 

hesaplanan enerji diğerinden her zaman daha küçüktür.  

( )gerçek

H
E Eψ ψ

ψ ψ
ψ ψ

〈 〉
= ≥

〈 〉                                                                              (3.18) 

Enerji minimizasyonu dalga fonksiyonunun optimizasyonuyla özdeştir ve sonuç 

olarak en düşük enerjiye en yaklaşık dalga fonksiyonu karşı gelir. Kısaca söylemek 

gerekirse daha iyi dalga fonksiyonu daha düşük enerjiyi ifade eder ve en iyi dalga 

fonksiyonu ile minimum enerji durumu elde edilmiş olur. Bu yaklaşım ilk olarak 
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Hartree ve Fock tarafından ele alınmıştır ve Hartree-Fock (HF) ya da Self-

Consistent-Field (SCF) teori olarak bilinir. Bir Hartree-Fock hesabından Slater 

determinantlarının enerjileri bir ve iki elektron integralleriyle kolayca belirlenir. 

Taban durum için enerji  

1
occ occ

ii
i i j

E H ii jj ij ij
〈

= + ⎡ − ⎤⎣ ⎦∑ ∑                                                                             (3.19) 

ile verilir. Burada aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır. 

1 1 * 1( ) ( )ii i i i i j i iH i H j x H x dxϕ ϕ= = ∫                                                             (3.20) 

* *
1 1 2 2 1 2

12

1( ) ( ) ( ) ( )i j k lij kl x x x x dx dx
r

ϕ ϕ ϕ ϕ= ∫∫                                                          (3.21) 

 
Her biri bir tek orbital içine yerleşmiş iki elektron arasındaki itme olarak tanımlanan 

iki elektron integrali ii jj  Coulomb integrali olarak, ij ij  ise değiş-tokuş integrali 

olarak adlandırılır. 

Farklı spinli elektronların aynı uzaysal orbitali işgal etmesi koşulunu uygulamak bir 

çok durumda avantajlıdır. Bu durum RHF sınırlandırılmış Hartree-Fock metoduna 

karşılık gelir ve bütün orbitaller iki elektron çiftiyle doludur. RHF yönteminin önemli 

bir avantajı, elektron spini ile ilişkilendirilen magnetik momentlerin aynı uzaysal 

orbital içindeki elektron çiftleri için tamamen birbirini nötürleştirmesidir. Böylece 

SCF dalga fonksiyonu spin operatörleri α  ve β  için bir öz değer fonksiyonu olur. 

UHF, sınırlandırılmamış Hartree Fock metodu olarak bilinir ve ,α β  spinleri ayrı 

ayrı dikkate alınır. UHF dalga fonksiyonu RHF dalga fonksiyonundan daha 

esnektir. Böylece tam çözüme daha iyi ulaşılabilir ve daha düşük bir enerji 

verilebilir. Pratikte RHF çoğunlukla kapalı kabuk sistemleri için, UHF açık kabuk 

sistemleri için kullanılır (Brouwer, 1995). ROHF, sınırlandırılmış açık kabuk Hartree 

Fock metodu olarak isimlendirilir ve en üst orbitalde bir tek elektron vardır diğer 

orbitaller iki elektron çiftiyle doludur (Şekil 3.1). 
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Şekil 3.1. RHF, ROHF ve UHF yöntemlerinde orbital gösterimleri. 

 

RHF modelinde kapalı kabuk taban durum için toplam enerji 

, ,

2
occ occ occ

tot n ii
i i j i j

E E H ii jj ij ij= + + −∑ ∑ ∑                                                      (3.22) 

ile verilir. Bu durumda orbital enerjisi aşağıdaki gibi ifade edilir. 

,

2
occ

i ii
i j

H ii jj ij ijε = + ⎡ − ⎤⎣ ⎦∑                                                                         (3.23) 

Moleküler Orbitaller: LCAO/MO Metodu 

Bir moleküler orbital atomik orbitallerin çizgisel toplamları olarak yazılabilir. iψ  

moleküler orbitalleri ile μφ  atomik orbitalleri arasındaki ilişki şöyle verilir: 

1

N

i i
i

cμ μψ φ
=

= ∑                                                                                                      (3.24)                    

Burada icμ katsayıları moleküler orbital açılım katsayıları ve μφ  atomik orbitalleri 

ise baz fonksiyonları olarak adlandırılır. iψ  moleküler orbitali (MO), N tane baz 

fonksiyonunun doğrusal birleşimi olarak verilir. 

Dalga fonksiyonunun genişlemesi baz fonksiyonları açısından dikkate alındığında 

bu  durum ab initio Hartree-Fock yaklaşımının doğruluğunun sınırlanmasına neden 

olur. Çünkü baz fonksiyonlarının mevcut sınırlı bir sayısı vardır.  



 21

Daha büyük numaralı baz fonksiyonları daha düşük enerjili, daha iyi dalga 

fonksiyonlarıdır. Bağımsız parçacık yaklaşımı sebebiyle bu enerji Hamiltoniyen’ 

den gelen tüm enerjiden yine de daha büyüktür (Denklem 3.18).  

HF eşitliği aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir: 

iiif ψεψ =                                                                                                          (3.25) 

Bu eşitlik daha önceden de belirtildiği gibi bir özdeğer eşitliğidir ve iε , 

iψ özvektörüne karşılık gelen özdeğerdir. Burada f bir-elektron Fock operatörüdür 

ve diğer elektronların ortalama alanındaki bir elektronun potansiyel ve kinetik enerji 

terimini içerir. 

iψ  için LCAO (Linear Combinations of Atomic Orbitals) yaklaşımı yapıldığında, 

yani iψ ’ nin bilinen atomik orbitallerin doğrusal bileşimi cinsinden yazılabileceği 

hesaba katıldığında, 

∑ ∑
= =

=
N N

iii CCf
1 1μ μ

μμμμ φεφ                                                                                       (3.26) 

eşitliği elde edilir. Bu eşitliğin her iki tarafı ∗
νφ  ile çarpılır ve integrali alınırsa,  

∑ ∫ ∑ ∫ ∗∗ = μνμμνμ φφεφφ iii CfC                                                                            (3.27) 

i i iC F C Sμ νμ μ νμ
μ μ

ε=∑ ∑                                                                                         (3.28) 

eşitliği elde edilir. Burada F Fock matrisi ve S örtüşme matrisi olarak isimlendirilir. 

Bu eşitlik, 

 iii SCFC ε=                                                                                                       (3.29) 

ya da 

( ) 0=− ii CSF ε                                                                                                    (3.30) 

şeklinde de yazılabilir. 3.28 eşitliği seküler eşitlik olarak adlandırılır ve sadece  
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0det =− SF iε                                                                                                    (3.31) 

koşulu sağlandığında çözümü anlamlıdır.  

Bir moleküler orbital ile ilgili hesaplamalarda temel problem, icμ  moleküler orbital 

açılım katsayılarının her bir orbital için hesaplanmasıdır. Moleküler orbital 

programları verilen bir baz seti için en düşük elektronik enerjiyi veren katsayıları 

hesaplar. 

3.3. Hartree-Fock Teorinin Limitleri 

Hartree-Fock teori bir çok sistemin birinci-seviye tahminleri ve başlangıç 

uygulamaları için çok kullanışlıdır. Kararlı yapıların ve bazı geçiş durumlarının 

titreşim frekanslarının ve yapılarının hesaplanması için uygundur. Ancak bağ 

ayrılma entalpilerinin ve kuvvetli reaksiyonların doğru olarak modellenmesinde 

yetersiz kalır. Bunun nedeni bu teoride elektron korelasyonunun ihmal edilmesidir 

(Foresman and Frish, 1996). 

Hartree-Fock teori molekülü oluşturan atomların elektronları arasındaki 

etkileşmeleri detaylı olarak göz önüne almaz. HF enerji rölativistik olmayan 

enerjinin %99’ unu hesaplar, hesaplayamadığı %1’ lik enerji elektronların 

hareketinin birbirinden bağımsız olmamasından kaynaklanır. Bu teoride elektron-

elektron etkileşimi ortalama olarak göz önüne alınmıştır. Aynı spinli elektronlar 

arasındaki etkileşmeler (değiş-tokuş etkisi) bu teoride dikkate alınır, farklı spinli 

elektronlar arasındaki etkileşme (korelasyon etkisi) dikkate alınmaz. 

Hamiltoniyenden elde edilen gerçek (exact) enerji ile HF enerji arasındaki fark 

korelasyon enerjisini verir ve aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

 0Korelasyon Gerçek HFE E E= − 〈                                                                        (3.32) 

3.4. Elektron Korelasyon Yöntemleri 

Elektronlar arasındaki etkileşmeleri detaylı olarak göz önüne alan yöntemlere 

elektron korelasyon yöntemleri denir.  
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Elektron korelasyonunun etkilerini içine alan çeşitli kuramsal yöntemler 

geliştirilmiştir. Örneğin Post-SCF yöntemleri temel HF modeline korelasyon 

düzeltmesini ekler. 

En yaygın kullanılan elektron korelasyon yöntemleri: 

1) Möller-Plesset pertürbasyon teori (MPn) (Many Body Perturbation theory) 

İkinci (MP2), üçüncü (MP3), dördüncü (MP4) ve beşinci (MP5) derecelerden 

pertürbasyon teorisi kullanılarak korelasyon enerjisi hesaplanır. 

2) Kuadratik konfigürasyon etkileşimi yöntemleri (Quadratic Configuration 

Interaction) (QCI)  

İsteğe bağlı olarak üçlü ve dörtlü terimleri (QCISD, QCISD(T) ve QCISD(TQ)) içerir 

ve QCISD için analitik gradyentler yolu ile optimizasyonlar gerçekleştirilir. 

3) Coupled Cluster yöntemleri (CC methods) 

İsteğe bağlı olarak üçlü terimler (CCD, CCSD, CCSD(T)) içerir. 

4) Brueckner Doubles yöntemleri (BD) 

İsteğe bağlı üçlü ve dörtlü terimler (BD(T), (BD(TQ)) içerir. 

CC ve QCI metodları çok benzerdir ve MP4’ e göre daha güvenilir sonuçlar 

verirler. 

3.5. Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (DFT) Yöntemi 

HF teori elektron korelasyon etkilerini içermediği için bazı sınırlamalara sahiptir. Bu 

nedenle, son yıllarda yoğunluk fonksiyoneli teorisi önem kazanmıştır. DFT 

yöntemleri  elektron korelasyonunu, elektron spin yoğunluğunu içeren yerel (lokal) 

fonksiyoneller ve elektron spin yoğunluklarının yanında gradyentlerini de içeren 

gradyent-düzeltmeli fonksiyoneller ile hesaplar (Foresman and Frish, 1996). 

Elektronik enerjiye değiş tokuş-korelasyon terimi eklenir. Değiş tokuş enerjisi, aynı 

spinli elektronlar arasındaki etkileşim enerjisidir ve kuantum mekaniksel dalga 

fonksiyonunun antisimetrisinden kaynaklanır. Korelasyon enerjisi ise farklı spinli 

elektronlar arasındaki etkileşim enerjisidir.  
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Bir  molekülün elektronik enerjisi aşağıdaki gibi verilir.  

                     (3.33)                     

Burada ET, elektronların kinetik enerjisi; EV, elektron-çekirdek çekme ile 

çekirdekler arası itme enerjisi; EJ, elektronlar arası itme enerjisi; EXC ise değiş 

tokuş-korelasyon enerjisidir. ET, elektronların kinetik enerjisi aşağıdaki gibi ifade 

edilir. 

2

1

1 ( ) ( )
2

n

T i i
i

E r r drψ ψ
=

= − ∇∑∫
r r r

                                                                              (3.34) 

Çekirdek ve elektronlar arasındaki elektrostatik Coulomb potansiyeli, 

( )N

V i
i i

rE Z dr
r R
ρ

= −
−

∑ ∫
r

r
r ur

                                                                                        (3.35) 

ile, bir elektronun diğer elektronlar ile etkileşim enerjisi, 

 

1 2 1 2
1 2

1 1( ) ( )
2JE r r dr dr

r r
ρ ρ=

−∫∫
ur ur ur ur

ur ur                                                                          (3.36) 

 
ile verilir. Değiş tokuş-korelasyon enerjisi ise, 

 
                                                                   (3.37) 
 
 
biçiminde ifade edilir. Burada ilk terim değiş tokuş enerjisini, ikinci terim ise 

korelasyon enerjisini gösterir. Pratikte EXC, spin yoğunluğunu ve gradyentlerini 

içeren bir integral ile hesaplanır. 

( ) 3( ), ( ), ( ), ( )XCE f r r r r d rα β α βρ ρ ρ ρ ρ⎡ ⎤= ∇ ∇⎣ ⎦∫
r r r r r

                                            (3.38) 

Burada αρ , α spin yoğunluğunu; βρ , β spin yoğunluğunu ve ρ , ( )α βρ ρ+  olmak 

üzere toplam elektron spin yoğunluğunu ifade eder. 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )e T V J XCE E E E Eρ ρ ρ ρ ρ= + + +

( ) ( ) ( )ρρρ CXXC EEE +=
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Geleneksel Fonksiyoneller: 

Değiş-tokuş ve korelasyon terimlerini mükemmel şekilde hesaplayabilen çeşitli 

fonksiyoneller tanımlanmıştır. Bu fonksiyoneller yerel (lokal) fonksiyoneller ve 

gradyent-düzeltmeli fonksiyoneller olmak üzere ikiye ayrılır.  

Yerel (lokal) değiş-tokuş ve korelasyon fonksiyonelleri, yalnızca elektron spin 

yoğunluklarının değerlerini içerir. Slater ve αχ  en iyi bilinen lokal değiş-tokuş 

fonksiyonelleridir; Vosko, Wilk ve Nusair (VWN) lokal spin yoğunluğu türetimi, en 

yaygın kullanılan korelasyon fonksiyonelleridir. 

Gradyent-düzeltmeli fonksiyoneller, elektron spin yoğunluklarını ve gradyentlerini 

içerir. Popüler bir gradyent-düzeltmeli değiş-tokuş fonksiyoneli 1988’de Becke 

tarafından tasarlanmıştır; yaygın olarak kullanılan diğer bir gradyent-düzeltmeli 

korelasyon fonksiyoneli Lee, Yang ve Parr’ ın LYP fonksiyonelidir. İki formun 

kombinasyonu ile B-LYP oluşturulmuştur. Ayrıca Perdew 86 ve Perdew-Wang 91’ 

de önemli gradyent-düzeltmeli korelasyon fonksiyonelleridir. 

Hibrid (Karma) Fonksiyonelleri: 

Hartree-Fock, lokal ve gradyent-düzeltmeli değiş-tokuş terimlerinin doğrusal bir 

kombinasyonu olarak değiş-tokuş fonksiyonellerinin tanımlandığı çeşitli hibrid 

fonksiyonelleri vardır. Bu değiş-tokuş fonksiyoneli, lokal ve gradyent-düzeltmeli 

korelasyon fonksiyoneli ile birleştirilir. Bunlardan en iyi bilineni Becke’ nin 3-

parametreli fonksiyonelidir ve Gaussian’ de B3LYP ve B3PW91 anahtar kelimeleri 

ile verilir (Foresman and Frish, 1996). 

3.6. Baz Setleri 

Baz seti, kuramsal hesaplamaları gerçekleştirmek için kullanılan bir sistem içindeki 

orbitallerin matematiksel tanımıdır. Daha geniş baz setleri, uzayda elektronların 

konumlarına daha az sınırlamalar getirerek daha doğru bir şekilde orbitallere 

yaklaşırlar.  

Standart baz setleri, elektronik yapı hesaplamalarında orbitalleri şekillendirmek 

için, Gaussian fonksiyonlarının doğrusal kombinasyonlarını kullanırlar. Gaussian 

programı, baz fonksiyonlarının çeşitleri ve sayılarıyla belirlenen çok çeşitli baz 
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setlerinin kullanımına olanak sağlar. Baz setleri, bir molekül içerisindeki her bir 

atom için baz fonksiyonlarının bir grubudur.  

Minimal Baz Setleri 

Minimal baz setleri her bir atom için mümkün olan en az sayıda fonksiyon içerir 

(Örneğin, H: 1s, C: 1s, 2s, 2Px, 2Py, 2Pz) ve sabit büyüklükte atomik orbitaller 

kullanır. Nötral atomun bütün elektronları için yeterli fonksiyon olması gerekir. 

STO-3G baz seti minimum bir baz setidir, her temel fonksiyon başına üç tane 

pirimitif Gaussian fonksiyonu kullanılır ve isimlendirmede 3G bunu ifade eder. 

Burada STO, Slater tipi orbital anlamına gelir ve STO-3G baz seti Gaussian 

fonksiyonları ile Slater tipi orbitallere yaklaşır. STO ile GTO (Gaussian Tipi Orbital) 

aşağıdaki gibi verilir. GTO sayısı artırılarak Slater tipi orbitale yaklaşılır. 

reSTO ξ−∝                              (3.39) 

2reGTO α−∝                                                                                                   (3.40)    

1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( ) ( )STO d GTO d GTO d GTOξ α α α= + +                            (3.41)                      

                             

      

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2. exp(-αr2) ve exp(-ξr) grafikleri. 
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Slater tipi orbitallerin matematiksel formu açık şekilde şöyle yazılabilir. 

( )( ) ,m
nlm nl lR r Yφ θ ϕ=                                                                                  (3.42) 

Burada ( )nlR r ,  

( ) ( ) ( )
11

122( ) 2 2 !n n r
nlR r n r e ζζ

−+ − −= ⎡ ⎤⎣ ⎦                                                                  (3.43) 

ile verilir ve denklem 3.42’ de tekrar yazılırsa nlmφ aşağıdaki şekli alır. 

( ) ( ) ( ) ( )
11

1222 2 ,!n n r m
nlm ln r e Yζφ ζ θ ϕ

−+ − −= ⎡ ⎤⎣ ⎦                                             (3.44) 

Burada n, baş kuantum sayısı; m, manyetik kuantum sayısı; l, açısal momentum 

kuantum sayısıdır. ( ),m
lY θ ϕ , küresel harmonik fonksiyonlar; ξ, z/n ile hesaplanan 

bir sabittir. 

Gaussian tipi orbitaller ise, 

( )
( ) ( ) ( )

1
23

4
2 2 2( )82

2 2 2
! ! !

! ! !

n l m
n l m x y z

nlm

n l m
x y z e

n l m
αααφ

π

+ +
− + +

⎡ ⎤⎛ ⎞= ⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦

                                  (3.45) 

ile verilir. Burada α, fonksiyonun büyüklüğünü belirleyen bir sabit ve 
2 2 2 2x y z r+ + =  dir (Cramer, 2002). 

Bölünmüş-Değerlik (Split-Valance) Baz Setleri  

Daha geniş baz setleri oluşturmanın ilk yolu,  her bir atom için baz fonksiyonlarının 

sayısını artırmaktır. 3-21G ve 6-31G gibi bölünmüş-değerlik baz setlerinde her 

değerlik orbitali için iki tane (veya daha fazla) baz fonksiyonu vardır. Örneğin 

hidrojen ve karbon aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

H: 1s, 1s′ 

C: 1s, 2s, 2s′ ,2Px, 2Py, 2Pz, 2Px′, 2Py′, 2Pz′ 



 28

6-31G:  bölünmüş-değerlik baz seti, çekirdek orbitali 6 tane PGTO (Primitif 

Gaussian Tipi Orbital) içerir, değerlik orbitallerinin iç kısmı 3 tane, dış kısmı 1 tane 

PGTO içerir (isimlendirmedeki 31 bunu ifade eder). 

Burada üslü ve üssüz olarak gösterilen orbitallerin büyüklüğü birbirinden farklılık 

gösterir. Dunnig-Huzinaga baz seti (D95) gibi çift zeta baz setleri, her atomik 

orbital için iki büyüklüğün doğrusal kombinasyonuyla tüm moleküler fonksiyonu 

oluşturur. Aynı şekilde 6-311G gibi üçlü bölünmüş-değerlik (triple split valence) baz 

setleri her orbital tipi için üç tane baz fonksiyonu kullanır. 

Kutuplanmış Baz Setleri 

Bölünmüş-değerlik baz setleri orbitallerin büyüklüğünün değişmesine izin verir 

ancak şeklinin değişmesine izin vermez. Kutuplanmış baz setleri, her atomun 

tanımlanmasında taban durumu için gerekli olan açısal momentumlu orbitalleri 

ekleyerek bu sınırlamayı ortadan kaldırır. Örneğin, kutuplanmış baz setleri karbon 

atomlarına  d fonksiyonlarını, geçiş metallerine f fonksiyonlarını ve bazıları hidrojen 

atomlarına p fonksiyonlarını ekler. 

6-31G(d), 6-31G baz setinde ağır atomlara d fonksiyonunun eklenmiş halidir. Bu 

baz seti orta büyüklükteki sistemlerde yaygın olarak kullanılır ve 6-31G* olarak da 

bilinir. Diğer yaygın olarak kullanılan kutuplanmış baz seti 6-31G** olarak da 

bilinen 6-31G(d,p) baz setidir. Bu baz setinde ağır atomlardaki d fonksiyonuna ek 

olarak hidrojen atomlarına p fonksiyonları da eklenmiştir.    

Yaygın (diffuse) Fonksiyonlar 

Burada s ve p tipi fonksiyonlar daha büyük boyutlu seçilirler. Bu durum orbitallerin 

uzayda daha büyük alanları doldurmasına izin verir. Yaygın fonksiyonlara sahip 

baz setleri elektronları çekirdekten çok uzak olan sistemler, çiftlenimsiz elektrona 

sahip moleküller, anyonlar ve negatif yüke sahip diğer sistemler, uyarılmış 

durumdaki sistemler ve düşük iyonlaşma potansiyeline sahip sistemler için 

önemlidir. 

6-31+G(d) baz seti, ağır atomlara yaygın fonksiyonların eklendiği 6-31G(d) baz 

setidir. Bu baz setindeki + işareti yaygın fonksiyonunu ifade eder. 
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6-31++G(d) baz setinde yaygın fonksiyonları H atomlarına da eklenir. H 

atomlarındaki yaygın fonksiyonlar hesapların doğruluğunda nadiren de olsa önemli 

farklılıklar yaratabilir. 

Yüksek Açısal Momentumlu Baz Setleri (High Angular Momentum Basis 
Sets) 

Geniş baz setleri bir çok sistem için pratikte kullanılır. Böyle baz setleri her atom 

için çoklu kutuplanmış fonksiyonları, üçlü zeta baz setine ekler. Örneğin 6-31G(2d) 

baz seti her ağır atoma 1d yerine 2d fonksiyonunu ekler; 6-311++G(3df,3pd) baz 

seti ise üç set değerlik bölge fonksiyonu, hem ağır atomlarda hem de hidrojenlerde 

yaygın fonksiyonları ve çoklu kutuplanmış fonksiyonları içerir (3d fonksiyonları ve 

1f fonksiyonu ağır atomlarda; 3p fonksiyonları ve 1d fonksiyonu hidrojen 

atomlarında olmak üzere). Böyle baz setleri elektron korelasyon yöntemlerinde 

elektronlar arasındaki etkileşmeleri tanımlamak için yararlıdır. Genelde Hartree-

Fock hesaplamaları için gerekli değildirler. 

Bazı geniş baz setleri ağır atomlar için bu atomların periyodik cetveldeki 

sıralanmalarına göre farklı kutuplanma fonksiyonları tanımlarlar. Örneğin 6-

311++G(3df,2df,p) baz seti 3d ve 1f fonksiyonunu periyodik cetvelin ikinci ve daha 

yukarı sıralarındaki ağır atomlar üzerine ve 2d, 1f fonksiyonunu ilk sıradaki ağır 

atomlar üzerine ve 1p fonksiyonunu hidrojen atomu üzerine yerleştirir. Kuantum 

mekaniksel hesaplamalarda periyodik cetvelin sıralarını numaralandırırken H ve 

He dikkate alınmaz. 

Üçüncü Sıra Sonrası Atomlar İçin Baz Setleri (Basis Sets for Post-Third-Row 
Atoms) 

Periyodik cetvelin 3. sıra sonrası atomlar için baz setleri farklı olarak ele alınır. Bu 

durumda, çok büyük çekirdekler için çekirdeğin yanındaki elektronlar etkili çekirdek 

potansiyelleri (ECPs) ile dikkate alınır. Bu yöntem bu atomlarda önemli olan bazı 

rölativistik etkileri de içerir. Bunlardan en iyi bilineni LANL2DZ baz setidir 

(Foresman and Frish, 1996). 

Genelde en çok kullanılan baz setleri ve bu baz setlerinin hangi durumlarda uygun 

olacağı Çizelge 3.1’ de özetlenmiştir. 
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Çizelge 3.1. Bazı standart baz setleri. 

Baz Fonksiyonları Baz Seti 
 
Uygulanabilir 
Atomlar 

 
Tanımı 1.sıra 

atomları 
H 
atomları 

Varsayılan 
Fonksiyon 
Tipleri 

STO-3G 
[H-Xe] 

Minimum baz seti: 3-21G’ nin 
kullanılamadığı çok büyük 
sistemlerde daha nitelikli sonuçlar için 
kullanılır. 

5 1 6D 

3-21G 
[H-Xe] 

Bölünmüş-değerlik: değerlik 
bölgesindeki 2 set fonksiyon 
orbitallerin daha güvenilir 
gösterilmesini sağlar. 6-31G(d)’ nin 
kullanılamadığı çok büyük moleküller 
için kullanılır. 

9 2 6D 

6-31G(d) 
6-31G* 
[H-Cl] 

Kutuplanmış fonksiyonları ağır 
atomlara ekler: orta ve büyük ölçekli 
sistemler için kullanılır 
(bu baz seti 6 bileşenli d tipi 
fonksiyonları kullanır). 

15 2 6D 7F 

6-31G(d,p) 
6-31G** 
[H-Cl] 

Kutuplanmış fonksiyonları hidrojene 
de ekler: bağ enerjilerinde ve 
güvenilir enerji hesaplarında 
kullanılır. 

15 5 6D 7F 

6-31+G(d) 
[H-Cl] 

Yaygın fonksiyonları ekler: anyonlar, 
uyarılmış durumdaki sistemler ve 
çiftlenimsiz elektrona sahip sistemler 
için kullanılır. 

19 2 6D 7F 

6-31+G(d,p) 
[H-Cl] 

p fonksiyonunu hidrojenlere de ekler: 
6-31G(d,p) ve yaygın fonksiyonların 
bir arada gerekli olduğunda kullanılır. 

19 5 6D 7F 

6-311+G(d,p) 
[H-Br] 

Üçlü zeta: 6-31+G(d)’ ye ekstra 
değerlik fonksiyonları ekler. Yaygın 
fonksiyonlar hidrojen atomlarına da  
ikinci + yolu ile eklenebilir. 

22 6 5D 7F 

6-311+G(2d,p) 
[H-Br] 

2d fonksiyonlarını ve yaygın 
fonksiyonlarını ağır atomlara; 1p 
fonksiyonunu hidrojene ekler. 

27 6 5D 7F 

6-311+G(2df,2p) 
[H-Br] 

2d, 1f fonksiyonlarını ve yaygın 
fonksiyonlarını ağır atomlara ve 2p 
fonksiyonunu hidrojen atomlarına 
ekler. 

34 9 5D 7F 

6-311++G(3df,2pd) 
[H-Br] 

3d fonksiyonlarını ve 1f fonksiyonunu 
ağır atomlara; 2p fonksiyonlarını ve 
1d fonksiyonunu hidrojene; ayrıca 
yaygın fonksiyonları her ikisine ekler. 

39 15 5D 7F 

*6D, 6 bileşenli d tipi; 5D, 5bileşenli d tipi;7F, 7 bileşenli f tipi fonksiyonları gösterir. 
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3.7. Yarı Deneysel Yöntemler 

Yarı deneysel yöntemler, Schrödinger eşitliğinin çözümünü kolaylaştırmak için 

deneysel verilerden türetilen parametrelerin kullanılmasıyla karakterize edilirler. 

AM1, PM3 ve MNDO en yaygın kullanılan yarı deneysel yöntemlerdir. AM1 (Austin 

Model 1) yarı deneysel yöntemi, 1986 yılında Michael Dewar ve Andrew Holder 

tarafından; PM3 (Parametric Model 3), 1988 yılında Jimmy Stewart tarafından; 

MNDO (Modified Neglect of Differential Overlap) ise Micheal Dewar ve Walter 

Thiel tarafından 1977 yılında geliştirilmişlerdir. 

Yarı deneysel yöntemler  aşağıda verilen modellemeler için uygundur: 

• Pratikte sadece kuantum mekaniksel yöntemlerle çözülebilen çok geniş 

sistemler için 

• Geniş sistemlerde HF ya da DFT optimizasyonu için bir başlangıç yapı elde 

edebilmek için ilk adım olarak  

• Moleküler orbitaller, atomik yükler ve normal titreşim modları gibi bir molekül 

hakkında nitel bilgi elde edinebilmek için kullanılırlar. 

Yarı Deneysel Yöntemlerin Kapasitesi: 

• RHF ve UHF dalga fonksiyonları hesaplanabilir. 

• Atomların ve moleküllerin elektronik özellikleri incelenebilir. 

• Atomik yükler ve dipol momentler hesaplanabilir. 

• Geometri optimizasyonu yapılabilir. 

• Moleküler orbital hesaplamaları yapılabilir. 

• Oluşum ısısı (heat of formation) hesaplanabilir. 

• Moleküller, radikaller, iyonlar ve polimerler için titreşim spektrumları, 

termodinamik nicelikler, kuvvet sabitleri hesaplanabilir. 

• Statik enerji ve iyonlaşma enerjisi hesaplanabilir. 
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• Kutuplanabilirlik özellikleri incelenebilir. 

Yarı Deneysel Yöntemlerin Limitleri: 

Yarı deneysel yöntemler, sadece moleküldeki atomların tüm bileşenleri için 

geliştirilmiş parametrelerin yer aldığı sistemler için kullanılabilir. Hidrojen 

bağlanmalarını ve geçiş yapılarını içeren durumlarda iyi performans sağlamaz. 

3.8. Enerjiden Hesaplanan Özellikler 

3.8.1. Potansiyel Enerji Yüzeyi (PES) 

Moleküler yapıdaki değişimler (atomik koordinatlar, bağ uzunluk ve açıları, dihedral 

açıların değişmesiyle) sistemin potansiyel enerjisinin de değişimine neden olur. Bu 

değişim ilgili moleküler parametrenin fonksiyonu olarak incelenebilir. Molekülün 

şekli, molekülün içerdiği tekli bağlar çevresindeki dönmelerle değiştirilebilir. Böyle 

dönmeler, sıvı ve gaz durumlarında sıklıkla olurken, kristal durumunda moleküller 

arası kuvvetler nedeniyle olanaklı değildir. Çeşitli bağlar çevresindeki farklı 

rotasyonel konumlar, farklı torsiyon açıları ile belirlenir ve bunlar molekülün doğal 

esnekliğinin nasıl oluştuğunu açıklar (Glusker et al., 1994). Bir molekül için 

potansiyel enerji yüzeyi bilinirse denge durumundaki geometriye karşılık gelen 

minimum enerji bulunabilir. Kararlı bir moleküler konformasyon, potansiyel 

enerjinin moleküler parametrelere karşı çizilen potansiyel enerji grafiğinde bir 

minimuma karşı gelir (Şekil 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3. Potansiyel enerji yüzeyi profili. 

Moleküler parametre 

Yerel 
minimum 

Global minimum 

Eyer noktası 

E
ne

rji
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3.8.2. Tek-Nokta Enerjisi (SPE) 

Potansiyel enerji yüzeyi üzerindeki sabit bir noktadaki enerji değeridir. Tek-nokta 

enerji hesapları aşağıdaki durumlar için uygundur: 

• Molekül hakkında temel bilgi elde etmek için, 

• Optimizasyona başlarken kullanılan moleküler geometrinin tutarlılığını test 

etmek için, 

• Daha duyarlı enerji değerleri hesaplamak için ve düşük enerjideki optimize 

geometrilerin diğer özelliklerini hesaplamak için, 

• İlgilenilen sistem için yapılabilecek tek hesaplama olduğunda. 

Daha hassas bir enerji tahmini yapabilmek için sıfır nokta enerji düzeltmesini 

(ZPE) eklemek gerekir. ZPE moleküler titreşimler nedeniyle molekülün elektronik 

enerjisi için bir düzeltmedir. Moleküller mutlak sıfır sıcaklığında dahi 

titreşmektedirler, bu titreşimin enerjisine sıfır nokta enerjisi denir. 

3.8.3. Geometri Optimizasyonu 

Moleküler sistemin yapısındaki küçük değişiklikler sonucunda enerjide oluşan 

değişim, potansiyel enerji yüzeyi hesaplamalarından kolayca görülebilir. Geometri 

optimizasyonu ile potansiyel enerji yüzeyindeki minimumlara karşı gelen moleküler 

yapıların koordinatları bulunur. En düşük enerjili moleküler yapıyı yani denge 

durumu geometrisini bulmak için geometri optimizasyonu yapılır, yapısal 

parametreler, bağ uzunlukları ve bağ açıları hesaplanır. 

Minimumlarda ve eyer noktalarında enerjinin birinci türevi sıfırdır. Kuvvet 

gradyentin negatifidir bu nedenle bu noktalarda kuvvet de sıfırdır. Optimize edilmiş 

bir geometri aşağıdaki koşulu sağlamalıdır: 

0=
∂

∂
→

ir

V                                                                                                               (3.46) 

Burada V, potansiyel enerji; ri, optimize koordinatlardır. Potansiyel enerji yüzeyinde 

kuvvetin sıfır olduğu noktalara ‘’kararlı noktalar’’ denir ve başarılı geometri 

optimizasyonu bütün kararlı  noktaları bulmayı hedefler. 
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Geometri optimizasyonunun temel amaçları: 

1) Potansiyel enerji yüzeyindeki minimum noktayı karakterize etmek ve minimum 

durumdaki yeni yapıyı bulmak (bu yeni yapının enerjisi ve atomik koordinatları 

belirlenebilir). 

2) Molekülün yapısal ve elektronik özelliklerini belirlemek için tek-nokta enerji 

hesabına başlangıç olarak yeni yapıyı hazırlamak. 

3.8.4. Frekans Hesabı 

Enerjinin nükleer harekete göre ikinci türevi moleküler frekansları verir. Frekans 

hesabı aşağıdaki amaçlar için uygundur: 

• PES yüzeyindeki kararlı noktaların karakterizasyonu için 

• Moleküllerin IR ve Raman spektrumlarını (frekansları ve şiddetleri) tahmin 

etmek için  

• Geometri optimizasyonu için kuvvet sabitlerini hesaplamak için 

• Toplam enerjiye sıfır nokta titreşim enerjisi ve termal enerji düzeltmelerini 

yapmak, ayrıca entalpi ve entropi gibi diğer termodinamik nicelikleri 

hesaplamak için kullanılır. 

3.8.5. Tepkime Entalpisi 

Sabit basınç altında yürüyen tepkimelerdeki ısı alışverişine tepkimenin entalpi 

değişimi ya da kısaca tepkime entalpisi denir ve ΔH ile simgelenir. Eğer tepkimeye 

giren ve ürünler standart olarak kabul edilen 298 K ve 1atm’ de iseler ısı 

alışverişine standart tepkime entalpisi denir ve ΔH° ile simgelenir. (°) simgesi 

genellikle tepkimenin 1 atm sabit basınç altında yürütüldüğünü gösterir; tepkime 

sıcaklığı ise 0
298HΔ  olarak belirtilir. 

Kimyasal tepkimeler sırasındaki ısı alışverişi tepkimenin incelenmesinde önemli bir 

yer tutar. Tepkime entalpisi, tepkimeden çıkan maddelerin oluşum entalpileri 

toplamından, tepkimeye giren maddelerin oluşum entalpileri toplamı çıkarılarak 

hesaplanır. Ekzotermik tepkimeler için, tepkimeye giren maddelerin entalpileri 
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toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin entalpileri toplamından daha büyük 

olduğundan tepkime entalpisi ΔH eksidir ve sistem ısı salar. Endotermik tepkimeler 

için, tepkimeden çıkan maddelerin entalpileri toplamı tepkimeye giren maddelerin 

entalpileri toplamından daha büyük olduğu için ΔH artıdır ve sistem ısı alır (Erdik 

ve Sarıkaya, 1999). 

∑∑ Δ−Δ=Δ 0
,

0
,

0
298 RfPf HHH                                                                        (3.47) 

Burada ilk terim 298 K de ürünlerin oluşum ısıları (Heat of formation enthalpy) 

toplamını, ikinci terim ise  tepkimeye girenlerin oluşum ısıları toplamını ifade eder, 

ikisinin farkı ise reaksiyon ısısını ( 0
298HΔ ) verir. Entalpiler aşağıdaki gibi ifade edilir. 

RTEEEZPEEH ötedöntitelek +++++=0
298                                             (3.48) 

Ürünler ile girenler arasındaki entalpiler farkı şu şekilde ifade edilir: 

nRTEEEZPEEH ötedöntitelek Δ+Δ+Δ+Δ+Δ+Δ=Δ 0
298                               (3.49) 

İzodesmik reaksiyonlar için Δn=0 olduğundan son terimden katkı gelmez ve bu 

durumda ilk terim 0 K’ de ürünler ile girenler arasındaki toplam elektronik enerjiler 

(SPE) farkını ve diğer terimler ise 0 K’ den 298 K’ ne kadar termal enerji 

düzeltmeleri (TEC) arasındaki farkı verir.  

Pek çok organik molekül için değerinin sayısal olarak Δ(BDE) 

değerine eşit olduğu görülür ve bu nedenle "bağ ayrılma enerjisi" ve "bağ ayrılma 

entalpisi" terimleri  literatürde çoğunlukla birbirinin yerine kullanılır (Fan et al., 

2006). 

 

 

 

 

 

0
298HΔ
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3.8.6. İyonlaşma Potansiyeli (IP) 

İyonlaşma potansiyeli bir molekülden bir elektron göndermek için gerekli enerji 

miktarı olarak tanımlanır. Nötr molekül ve katyonu arasındaki enerji farkından 

hesaplanır. 

C PIP E E= −                                                                                                     (3.50) 

Burada CE , molekülden bir elektron ayrıldıktan sonraki enerjiyi ifade ederken; PE , 

nötr molekülün enerjisini ifade eder. 

3.8.7. Bağ Ayrılma Entalpisi (BDE) 

RXH → RX· + H· gibi bir reaksiyon için bağ ayrılma entalpisi aşağıda verildiği gibi 

entalpi farklarından hesaplanır. 

 r h pBDE H H H= + −                                                                                          (3.51) 

Burada Hr, hidrojen-atomu uzaklaştırma reaksiyonundan sonra oluşan radikalin 

entalpisi; Hh, hidrojen atomunun entalpisi; Hp ise asıl molekülün entalpisidir. RXH 

asıl (parent) molekül olarak ve RX· de hidrojen atomu uzaklaştıktan sonra oluşan 

radikal olarak tanımlanır.  

3.9. Kuantum Mekaniksel Yöntemlerin Uygulanması 

3.9.1. Gaussian 98W ve Gaussian 03W Paket Programı  

Kuantum mekaniksel hesaplamalarda Gaussian 98W (Frisch et al., 1998) ve 

Gaussian 03W (Frisch et al., 2003) programları, model geometrilerin 

oluşturulmasında ise GaussView 3.09 programı kullanıldı. Hesaplamaların büyük 

bir kısmı Gaussian 03W ile yapıldı. 

Gaussian 03W programı ile sistemlerin  enerjileri, moleküler yapıları, titreşim 

frekansları ve birçok moleküler özellik gaz fazında ve çözelti fazında tahmin 

edilebilir. Bu program  ile hesaplanabilen nicelikler aşağıda verilmiştir. 

• Moleküler enerjiler ve moleküler yapılar 

• Geçiş durumu yapıları ve enerjileri 



 37

• Titreşim frekansları 

• IR ve Raman spektrumları 

• Termokimyasal özellikler 

• Bağ enerjileri ve reaksiyon enerjileri 

• Reaksiyon mekanizması 

• Moleküler orbitaller 

• Atomik yükler 

• Multipol momentler 

• NMR perdeleme ve magnetik duygunluk 

• Spin-spin çiftlenim sabitleri 

• g tensörü ve aşırı ince yapı spektrum tensörleri 

• Optik rotasyonlar 

• Titreşim-dönme çiftlenimi (coupling) 

• Anharmonik titreşim analizi ve titreşim-dönme çiftlenimi 

• Elektron afinitesi ve iyonlaşma potansiyelleri 

• Kutuplanabilirlik ve aşırı kutuplanabilirlik (statik ve frekans-bağımlı) 

• Elektrostatik potansiyeller ve elektron yoğunlukları 

Hesaplamalar taban durumdaki ya da uyarılmış durumdaki  sistemler için 

yapılabilir. Periyodik sistemler için enerjiler, moleküler yapılar ve moleküler 

orbitaller tahmin edilebilir. Bu nedenle, Gaussian sübstitüe etkileri, reaksiyon 

mekanizmaları, potansiyel enerji yüzeyleri ve uyarılma enerjileri gibi kimya ile ilgili 

araştırma alanları için kuvvetli bir araçtır. 
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3.9.2. Girdi hazırlama 

Gaussian giriş dosyası çeşitli farklı bölümler içerir: 

• Link 0 komutları (% satırları): Scratch dosyalarının adını ve yerini 

tanımlama. 

• Komut bölümü (# satırları): İstenilen hesaplama tipini, modelini ve diğer 

özelliklerini tanımlama. 

• Başlık bölümü: Hesaplama ile ilgili temel tanımlama. 

• Molekül tanımlaması: Çalışılan moleküler sistemi tanımlama (yük ve spin 

çeşitliliğini tanımlama). 

• İsteğe bağlı ek bölümler: Özel iş tipleri için gerekli ek girdi. 

Molekül tanımlama bölümü molekülün yük ve spin çeşitliliği ile başlar. Nötr molekül 

için yük 0, katyon için +1 ve anyon için -1 olarak verilir. Moleküldeki elektronların 

düzenlenmesini ifade eden spin çeşitliliği ise 2S+1 ile hesaplanır. Burada S 

molekülün toplam spinini ifade eder. Örneğin çiftlenmiş elektrona sahip sistemlerin 

toplam spinleri sıfırdır ve spin çeşitliliği 1’ dir (singlet durum), çiftlenmemiş 

elektrona sahip sistemlerin net spini 1/2 ve spin çeşitliliği 2’ dir (doublet durum). 

Molekülün yük ve spin çeşitliliği satırını moleküldeki her bir atomun konumunu 

belirleyen satırlar izler. Moleküler geometri kartezyen koordinatlarda, iç 

koordinatlarda (z-matris formatı) ve her ikisinin karışımı şeklinde verilebilir. Tezin 

kuantum mekaniksel hesaplamalar kısmında kullanılan iç koordinatlarda 

tanımlanmış örnek bir Gaussian giriş dosyası  Çizelge 3.2’ de verilmiştir. 

Molekülün üç boyutlu moleküler yapısı X-ışınları kırınımı yöntemiyle belirlendikten 

sonra Babel 1.6 (Walters and Sthal, 1998) programı kullanılarak iç koordinatlara 

dönüştürülmüştür. 
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Çizelge 3.2. G6C molekülünün iç koordinatlarda tanımlanmış Gaussian giriş 
dosyası. 

%chk=G6C(xray)                                                           Link 0 komutları (% satırları) 
# t rb3lyp/6-31g(d,p) test                                               Komut bölümü (# satırları) 
G6c molekülünün  tek-nokta enerji hesabı                    Başlık bölümü 
  0  1                                                                               Molekül tanımlaması 
  S           1. sıra 
   
  C    1 r2            C ile 1. sıradaki S atomu ile arasındaki bağ uzunluğu r2 ile verilir. 
 
  N    2 r3    1 a3            N’ nin 2. sıradaki C atomu ile bağ uzunluğu r3 ile; N’ nin 2. 
ve   1. sıradaki atomlar ile bağ açısı a3 ile verilir. 
 
  C    3 r4    2 a4    1 d4           C’ nin  3. sıradaki N atomu ile bağ uzunluğu r4; C’ 
nin 3. ve 2. sıradaki atomlar ile bağ açısı a4; C’ nin 3. ,2.  ve 1. sıradaki atomlar ile 
arasındaki torsiyon açısı ise d4 ile verilir.  
  
  N    4 r5    3 a5    2 d5 
  N    2 r6    1 a6    3 d6 
  C    3 r7    2 a7    1 d7 
  C    7 r8    3 a8    2 d8 
  C    8 r9    7 a9    3 d9 
  . 
  . 
  . 
Variables: 
r2= 1.6672 
r3= 1.3797 
a3= 127.26 
r4= 1.3691 
a4= 107.70 
d4= 179.20 
r5= 1.2846 
a5= 112.01 
d5=   0.22 
r6= 1.3379 
a6= 129.27 
d6= 178.91 
r7= 1.4365 
a7= 124.73 
d7= 357.45 
r8= 1.3639 
a8= 119.66 
d8= 273.13 
r9= 1.3705 
a9= 119.38 
d9= 179.19 
. 
. 
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Gaussian giriş dosyasının komut bölümünde istenilen hesap türü tanımlanır. Bu 

tanımlama için üç anahtar bileşen vardır. Bunlar işlem türü, kullanılacak yöntem ve 

kullanılacak baz setidir. Gaussian’ deki işlem türü listesi Çizelge 3.3’ de verilmiştir. 

Çizelge 3.3. Gaussian işlem türleri ve kullanılan anahtar kelimeler. 

Anahtar kelime İşlem türü 
SP Tek-nokta enerjisi 
Opt Geometri optimizasyonu 
Freq Frekans ve termokimyasal analiz 
IRC Reaksiyon mekanizması 
IRCMax Belirli bir reaksiyon boyunca maksimum enerjinin 

bulunması 
Scan Potansiyel enerji yüzeyi taraması 
Polar Kutuplanabilirlik ve hiperkutuplanabilirlik 
Force Çekirdek üzerindeki kuvvetlerin hesabı 
Stable Dalga fonksiyonu kararlılık testi 
Volume Moleküler hacim hesabı 
Density=Checkpoint Sadece popülasyon analizinin yeniden hesabı 
Guess=only Sadece başlangıç tahmininin yazdırılması, popülasyon 

analizinin yeniden hesabı 
ReArchive Sadece check point dosyasından arşiv girdilerini çıkarma 
 

Komut bölümüne işlem türü için anahtar kelime verilmezse, varsayılan hesaplama 

türü genellikle tek-nokta enerji hesabıdır (SPE). Moleküllerin bazı moleküler 

özelliklerini (atomik yükler, dipol moment gibi) Gaussian’ de hesaplayabilmek için 

bazı anahtar kelimeler  kullanılır. İstenilen moleküler özellikler ve bunlar için gerekli 

olan anahtar kelimeler Çizelge 3.4’ de verilmiştir. 

Çizelge 3.4.  Moleküler özellikler ve kullanılan anahtar kelimeler. 

Moleküler Özellikler Anahtar Kelimeler 
Atomik yükler Pop 
Dipol Moment Pop 
Elektron afinitesi OVGF 
Elektron yoğunluğu Cube=Density 
Elektrostatik potansiyel Cube=Potential, Prop 
Termokimyasal analiz Freq 
Moleküler orbitaller Pop=Regular 
IR ve Raman spektrumları Freq 
NMR perdeleme NMR 
NMR spin-spin çiftlenim sabitleri NMR=SpinSpin 
Kutuplanabilirlik Freq, Polar 
Mor Ötesi/Görünür spektrumları CIS, Zindo, TD 
Yüksek doğruluklu enerjiler  CBS-QB3, G2,G3,W1U 
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Gaussian’ de gerçekleştirilecek her işlem için bir yöntem ve baz seti seçilmelidir. 

Bunun için giriş dosyasının komut bölümüne iki ayrı anahtar kelime yazılır. 

Gaussian’ de moleküler mekanik yöntemler, AM1, PM3 gibi yarı deneysel 

yöntemler, HF yöntemi, DFT yöntemleri ve Gn yöntemleri kullanılarak hesaplama 

yapılabilir. Eğer yönteme ait bir anahtar kelime verilmezse, program HF yöntemi 

seçilmiş gibi işlem yapar. Birçok yöntem için verilen anahtar kelimenin önüne 

sınırlanmış kapalı kabuk dalga fonksiyonları için R, sınırlanmamış açık kabuk 

dalga fonksiyonları için U ve sınırlanmış açık kabuk dalga fonksiyonları için de RO 
yazılır. Örneğin ROB3LYP, UMP2 ya da RQCISD gibi. RO sadece Hartree-Fock 

yöntemi, bütün DFT yöntemleri, AM1, MINDO3, MNDO ve PM3 yarı deneysel 

yöntemler için enerjiler ve enerji gradyentleri ve MP2 enerjileri için uygundur. 

Ancak ROMP2 enerji gradyentleri için uygun değildir. 

Pek çok yöntem bir baz seti ister. Eğer komut bölümüne bir baz seti verilmezse, 

program STO-3G baz setini kullanır. 

Programda hesaplanan enerjilere termal enerji düzeltmesi yapabilmek için  frekans 

hesabı yapılır ve bu hesaba ait kısa bir özet Çizelge 3.6’ da verilmiştir. 

Çizelge 3.5. G6C molekülüne ait frekans hesabı sonuç dosyasından 
termokimyasal analiz bilgileri. 

   # T AM1 FREQ TEST               HF=0.291632 Hartree       
 
 Zero-point correction= 0.342665 (Hartree/Particle) 
  Thermal correction to Energy=0.366617 
  Thermal correction to Enthalpy=0.367561 
  Thermal correction to Gibbs Free Energy=0.283562 
  Sum of electronic and zero-point Energies= 0.634297             E0=Eelek+ZPE               
  Sum of electronic and thermal Energies= 0.658249                 E=E0+Etit+Edön+Eöte 
  Sum of electronic and thermal Enthalpies=0.659193               H=E+RT                    
  Sum of electronic and thermal Free Energies=0.575193         G=H-TS                       

Programda hesaplanan enerjiler Hartree cinsinden verilir. Enerjinin atomik birimi 1 

Hartree, birbirinden Bohr yarıçapı kadar uzaklıktaki iki elektron arasındaki 

Coulomb itmesine karşılık gelir. Çizelge 3.6’ dan da görüldüğü gibi; 1 Hartree 

=627.51 kcal/mol =27.212 eV’ dur (Cohen and Taylor, 1986). 
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Geometrik parametreler için dönüştürme faktörleri şu şekildedir:   

1 bohr         = 0.529177 Å 

                  = 5.29177 x 10-11 m

 

Çizelge 3.6. Enerji dönüştürme çarpanları. 

1 unit = Hartree kJ mol-1 kcal mol-1 eV cm-1 

Hartree 1 2625.50 627.51 27.212 2.195x105 

kJ mol-1 3.809x10-4  1 0.23901 1.036x10-2 83.593 

kcal mol-1 1.594x10-3 4.1840 1 4.336x10-2  349.75 

eV 3.675x10-2 96.485 23.061 1 8065.5 

cm-1 4.556x10-6 1.196x10-2 2.859x10-3 1.240x10-4 1 

 
 3.9.3. GaussView  3.09 Programı 

GaussView programı Gaussian giriş verilerini hazırlamak ve Gaussian’ den elde 

edilen sonuçları grafiksel olarak incelemek için dizayn edilmiş bir grafik ara 

birimidir. Bu program Gaussian’ in sayısal modülüyle birleşik değildir.  

GaussView Gaussian kullanıcıları için üç temel fayda sağlar. Bunlardan ilki, çok 

büyük moleküllerin hızlıca taslağını oluşturmaya izin vermesi, basit mouse 

hareketleriyle molekülü döndürmesi, ötelemesi ve büyütmesidir. Bu program  PDB 

dosyaları gibi standart dosya formatlarından da veri alabilir. İkincisi, çok farklı 

tipteki Gaussian hesaplarını kurmayı kolaylaştırmasıdır. Sonuncusu ise, bu 

programın Gaussian hesaplarının sonuçlarını çeşitli grafik teknikleriyle incelemeye 

olanak sağlamasıdır. Grafiksel olarak görüntülenebilen Gaussian sonuçları 

aşağıda verilmiştir:   

• Optimize moleküler yapılar 

• Moleküler orbitaller 
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• Elektron yoğunluğu yüzeyleri 

• Elektrostatik potansiyel yüzeyleri 

• Atomik yükler 

• Titreşim frekanslarına karşılık gelen normal modların animasyonu 

• IR, Raman, NMR ve diğer spektrumlar 

• Geometri optimizasyonu animasyonu, IRC reaksiyon mekanizmasının 

izlediği yol, potansiyel enerji yüzeyi taraması, ADMP ve BOMD izdüşümleri 
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
Bu tez kapsamında molekül ve kristal yapıları aydınlatılan bileşikler, Ankara 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi 

Prof. Dr. Gülgün Ayhan Kılcıgil ve grubu tarafından sentezlenmiştir. Bu moleküller 

1,2,4-triazol ve 1,3,4-tiyadiazol halkalarını içeren, antioksidan özellik gösteren yeni 

benzimidazol türevleridir.  

Genel olarak 5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-sübstitüe fenil-2,4-dihidro-

[1,2,4]-triazol-3-tiyon şeklinde tanımlanan bileşiklerin sentezi, biyolojik önemi ve 

antioksidan özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler Kılcıgil ve arkadaşları tarafından 

yayınlanan makalede verilmiştir. Bu moleküllerin, DPPH· serbest radikali ile 

etkileşmeleri de dahil olmak üzere farklı in-vitro sistemler kullanılarak antioksidan 

özellikleri de araştırılmıştır (Ayhan-Kılcıgil et al., 2004). 

Bu çalışmada incelenen bileşiklerden sadece 5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-

metil)-4-(2-bromofenil)-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon (G13C) molekülüne ait 

olan X-ışını kırınım verileri, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümünde, 

diğer tüm veriler, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü X-ışınları 

laboratuvarında toplanmıştır.  

X-Işınları Kırınımı İle Yapı Analizi 

Kristallerin şiddet verileri Enraf-Nonius CAD4 (1993) Kırınım metresi ile toplandı. 

Ölçülen Bragg yansımalarının fazları SHELXS97 (Sheldrick, 1997) programı 

kullanılarak direkt yöntemler yardımıyla hesaplandı. Elektron yoğunluğu haritaları 

elde edilerek, atom koordinatları belirlendi ve yapının doğruluk derecesinin 

arttırılması için arıtım işlemi SHELXL97 (Sheldrick, 1997) programı kullanılarak, 

tam matris en küçük kareler yöntemi (LSFM) ile yapıldı.  
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4.1. G6C (5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(3-florofenil)-2,4-dihidro-
[1,2,4]-triazol-3-tiyon) Molekülünün X-Işınları Yapı Analizi 

G6C molekülüne ait kristal parametreleri, veri toplama ve arıtım bilgileri Çizelge 

4.1' de; molekülün %30 olasılıkla çizilen Ortep diyagramı ve birim hücre içindeki 

paketlenmesi sırasıyla Şekil 4.1-2' de verildi. Kullanılan DMSO çözücüsü de 

kristalleşerek, G6C molekülü ile kompleks oluşturmuştur. 

Çizelge 4.1. G6C molekülüne ait kristal parametreleri, veri toplama ve arıtım 
bilgileri.  

 

Molekül formülü C22 H15 Cl F N5 S 
Formül ağırlığı 411.22 
Kristal boyutları, [mm] 0.18x0.48x0.52 
Sıcaklık, [ K] 295(2) 
Kristal sistemi Monoklinik 
Uzay grubu P 21/c 
a, [Å] 12.7796(17) 
b, [Å] 14.607(2) 
c, [Å] 14.5691(17) 
α, [º] 90.0 
β, [º] 115.227(11) 
γ, [º] 90.0 
F(000) 1064 
Birim hücre hacmi V (Å 3) 2460.3(6) 
Radyasyon (MoKα) ( Å ) λ = 0.71073 

h,k, l sınırları -15≤ h ≤13, -17≤ k ≤0,  
0≤ l ≤17 

Z; Dhsp,[g cm-3] 4; 1.388 
θ sınırları [º] 2.25/ 24.98 
μ (MoKα) [mm-1] 0.36 
Ölçülen yansıma sayısı 4143 
Arıtımda kullanılan  
yansıma sayısı 3981 

Değişken parametre  
sayısı 311 

R / Rw değerleri 0.0541/ 0.1624 
GOF 1.002 
Final shift 0.000 
(Δρ)min , (Δρ)max (eÅ-3) 0.494, -0.283 
Hidrojen atomlarının konumları H2 atomu fark Fourier 

haritasından bulunup izotropik 
olarak arıtıldı; diğer atomlar 
geometrik olarak yerleştirildi. 



 46

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Şekil 4.1. G6C (C22H15ClFN5S) molekülünün ve çözücü molekülü DMSO’ nun 
asimetrik birimdeki moleküler yapıları. Yerdeğiştirme elipsoidleri %30 
olasılıkla çizilmiştir. 
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Şekil 4.2. G6C molekülünün b ekseni boyunca birim hücredeki paketlenmesi. 

Kesikli çizgiler hidrojen bağlarını göstermektedir. 

 
 
 

Çizelge 4.2. G6C molekülünde hidrojen bağları ve yakın etkileşmeler (Å, º). 

D − H ···A D − H H ···A D ···A D − H ···A 
N(2) − H(2)….N(5)(i)    0.82(5)    2.07(5)    2.885(6)      172(5) 
C(5) − H(5)….O(1)(ii)       0.95 2.41 3.342(7)        167 
C(18) − H(18)…. O(1)(ii)       0.95 2.34 3.158(7)        144 
C(22) − H(22)….CL(1)(iii)       0.95 2.75 3.582(6)        147 
Simetri kodları: (i) 1-x,1/2+y,1/2-z, (ii) x,1/2-y,1/2+z, (iii) -x,-y,-z 
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X-ışınları analizi moleküllerin olası iki tautomerik formdan (tiyon ve tiyol) tiyon 

formunda kristalleştiğini göstermiştir (Şekil 4.1). Triazol halkasında hidrojen 

atomunun S1 atomu yerine N2’ ye bağlanması, N2–C1  (1.336(7) Å), N1–C1 

(1.380(5) Å) ve C1–S1 (1.667(5) Å) bağ uzunluklarının da tiyon formunda 

beklenen tek bağ ve çift bağ karakterinde olması molekülün tiyon tautomerik 

formunu tercih ettiğini açık bir şekilde göstermektedir. 

Aril gruplarının triazol halkasına göre rotasyonu, florofenil halkası için C1−N1 

−C17−C22  [86.7(5)º], benzimidazolmetil grubu için N4−C3−C2−N1 [176.5(3)º] ve 

C4−N4−C3−C2 [89.4(5)º] torsiyon açıları ile tanımlanırken, klorofenil halkasının 

benzimidazol halka sistemine göre rotasyonu N5−C10−C11−C12 [-132.4(5)º]  

torsiyon açısıyla tanımlanabilir.  

Molekülün benzimidazol grubu beklenildiği gibi düzlemseldir; imidazol ve benzen 

halka düzlemleri arasındaki dihedral açı 1.3(2)º dir. Benzimidazol halkası ile 

klorofenil halkası arasındaki dihedral açı 45.2(2)º iken, triazol halkası ile florofenil 

ve benzimidazol halkaları arasındaki dihedral açılar 88.1(2)º ve 83.3(2)º dir. Buna 

göre benzimidazol ve fenil grubu hemen hemen triazol halka düzlemine göre dik 

konumlanmışlardır.  

Triazol halkası düzlemseldir, C2 atomunun bu düzlemden sapması -0.0032 Å’ dur. 

Triazol halkasının iç açıları toplamı 540º ile ideal değerdedir. C1’ e bağlı tiyon 

grubunun triazol düzleminden sapması ise -0.015 Å’ dur. 

G6C molekülüne ait geometrik ve konformasyonel parametreler 1,2,4-triazol grubu 

ve tiyon grubunu içeren benzer benzimidazol türevleri ile karşılaştırılabilir [Kılcıgil 

et al., 2005; Kuş et al., 2008]. 

Kristal yapıda moleküller arası hidrojen bağları ve yakın etkileşmeler vardır. En 

güçlü hidrojen bağı benzimidazol halkasının N5 atomu ile komşu molekülün triazol 

halkasındaki N2 atomu arasında oluşan N−H···N hidrojen bağıdır. Molekülde 

benzimidazol ve florofenil halkasının hidrojenleri ile çözücünün x, 1/2-y, 1/2+z 

konumunda bulunan oksijeni arasında; florofenil halkasının hidrojeni ile diğer bir 

molekülün -x, -y, -z konumunda bulunan kloru arasında yakın etkileşmeler vardır. 



 49

G6C molekülleri ile çözücü molekülleri arasındaki C−H···O bağları ile de kristal 

stabilizasyonuna katkı sağlanmıştır (Çizelge 4.2). 

Çizelge 4.3. G6C molekülüne ait kesirsel atom koordinatları ve eşdeğer izotropik       
yerdeğiştirme parametreleri. 

Atom x y z U(eq) [Å2] 
Cl1 0.07708(14) -0.11405(13) -0.05805(12) 0.1048(7) 
S1 0.17759(12) 0.43016(9) 0.27532(12) 0.0670(6) 
F1 0.1339(3) 0.2507(3) 0.6014(3) 0.1017(16) 
N1 0.2683(3) 0.2610(2) 0.3441(2) 0.0362(12) 
N2 0.3618(3) 0.3356(3) 0.2774(3) 0.0451(16) 
N3 0.4188(3) 0.2523(2) 0.3082(3) 0.0433(12) 
N4 0.4817(3) 0.0715(2) 0.3865(3) 0.0395(12) 
N5 0.5799(3) -0.0291(2) 0.3374(3) 0.0432(12) 
C1 0.2696(4) 0.3431(3) 0.2977(3) 0.0420(17) 
C2 0.3601(3) 0.2101(3) 0.3482(3) 0.0361(14) 
C3 0.3845(4) 0.1163(3) 0.3953(3) 0.0413(17) 
C4 0.5966(4) 0.0786(3) 0.4565(3) 0.0402(17) 
C5 0.6502(4) 0.1309(3) 0.5429(3) 0.0562(19) 
C6 0.7674(5) 0.1195(4) 0.5954(4) 0.067(2) 
C7 0.8294(4) 0.0598(4) 0.5641(4) 0.0639(19) 
C8 0.7764(4) 0.0069(3) 0.4789(4) 0.0558(19) 
C9 0.6570(4) 0.0164(3) 0.4254(3) 0.0407(17) 
C10 0.4775(4) 0.0057(3) 0.3170(3) 0.0389(16) 
C11 0.3729(4) -0.0220(3) 0.2292(3) 0.0420(17) 
C12 0.2951(4) 0.0415(3) 0.1650(4) 0.0550(17) 
C13 0.2025(4) 0.0128(4) 0.0770(4) 0.068(2) 
C14 0.1885(4) -0.0788(4) 0.0546(4) 0.0645(19) 
C15 0.2647(5) -0.1417(4) 0.1183(4) 0.0642(19) 
C16 0.3563(4) -0.1135(3) 0.2050(3) 0.0516(17) 
C17 0.1824(3) 0.2348(3) 0.3784(3) 0.0384(16) 
C18 0.2026(4) 0.2527(3) 0.4761(3) 0.0471(17) 
C19 0.1187(5) 0.2290(3) 0.5061(4) 0.0554(19) 
C20 0.0180(5) 0.1881(4) 0.4438(5) 0.066(2) 
C21 0.0008(5) 0.1699(4) 0.3455(5) 0.087(3) 
C22 0.0830(4) 0.1936(4) 0.3127(4) 0.0691(19) 
S2 0.53085(12) 0.12808(11) 0.11417(11) 0.0719(6) 
O1 0.4735(3) 0.2194(3) 0.0789(3) 0.0888(17) 
C23 0.6046(6) 0.1029(4) 0.0387(4) 0.098(3) 
C24 0.6539(5) 0.1489(4) 0.2278(4) 0.073(2) 
H2 0.385(4) 0.374(3) 0.249(3) 0.047(15) 
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Çizelge 4.4. G6C molekülünün bağ uzunlukları (Å). 

Cl1 − C14 1.730(6)  C4 − C9 1.387(7) 
S1 − C1 1.667(5)  C4 − C5 1.379(6) 
S2 − C24 1.757(6)  C5 − C6 1.371(8) 
S2 − O1 1.503(5)  C6 − C7 1.380(9) 
S2 − C23 1.765(7)  C7 − C8 1.371(7) 
F1 − C19 1.355(7)  C8 − C9 1.393(8) 
N1 − C17 1.438(6)  C10 − C11 1.459(6) 
N1 − C1 1.380(5)  C11 − C16 1.376(6) 
N1 − C2 1.369(6)  C11 − C12 1.390(7) 
N2 − C1 1.336(7)  C12 − C13 1.388(8) 
N2 − N3 1.391(5)  C13 − C14 1.371(8) 
N3 − C2 1.287(6)  C14 − C15 1.372(8) 
N4 − C3 1.457(7)  C15 − C16 1.369(7) 
N4 − C4 1.389(6)  C17 − C22 1.362(7) 
N4 − C10 1.380(6)  C17 − C18 1.359(6) 
N5 − C10 1.314(7)  C18 − C19 1.364(8) 
N5 − C9 1.407(6)  C19 − C20 1.357(9) 
N2 − H2 0.82(5)  C20 − C21 1.379(9) 
C2 − C3 1.504(6)  C21 − C22 1.371(9) 

 

Çizelge 4.5. G6C molekülünün bağ açıları (º). 

O1 − S2 − C24 106.2(3)  N4 − C4 − C9 105.8(4)
C23 − S2 − C24 97.0(3)  C5 − C4 − C9 122.1(5)
O1 − S2 − C23 106.5(3)  C4 − C5 − C6 116.2(5)
C1 − N1 − C2 107.7(4)  C5 − C6 − C7 122.5(5)
C1 − N1 − C17 124.9(4)  C6 − C7 − C8 121.6(5)
C2 − N1 − C17 127.4(3)  C7 − C8 − C9 116.8(5)
N3 − N2 − C1 113.0(4)  C4 − C9 − C8 120.8(4)
N2 − N3 − C2 103.8(4)  N5 − C9 − C8 129.6(4)
C3 − N4 − C10 127.5(4)  N5 − C9 − C4 109.6(4)
C3 − N4 − C4 125.2(4)  N4 − C10 − N5 112.3(4)
C4 − N4 − C10 106.8(4)  N4 − C10 − C11 124.8(5)
C9 − N5 − C10 105.5(4)  N5 − C10 − C11 122.9(4)
C1 − N2 − H2 127(3)  C10 − C11 − C16 118.5(4)
N3 − N2 − H2 121(3)  C10 − C11 − C12 122.0(4)
S1 − C1 − N1 127.2(4)  Cl1 − C14 − C13 119.2(4)
N1 − C1 − N2 103.5(4)  Cl1 − C14 − C15 120.1(4)
S1 − C1 − N2 129.4(4)  N1 − C17 − C22 119.7(4)
N1 − C2 − N3 112.0(4)  N1 − C17 − C18 118.7(4)
N1 − C2 − C3 121.5(4)  F1 − C19 − C18 118.7(5)
N3 − C2 − C3 126.6(4)  C7 − C8 − C9 116.8(5)
N4 − C3 − C2 112.8(4)  F1 − C19 − C20 118.0(6)
N4 − C4 − C5 132.0(5)       
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Çizelge 4.6. G6C molekülünün torsiyon açıları (º). 

C17 − N1 − C1 − N2 -178.4(3)
C2 − N1 − C1 − N2 0.0(4)
C1 − N1 − C2 − N3 -0.4(5)

C17 − N1 − C2 − N3 178.0(4)
C1 − N1 − C2 − C3 179.5(4)

C17 − N1 − C2 − C3 -2.2(6)
C1 − N1 − C17 − C22 86.7(5)
C2 − N1 − C1 − S1 -179.1(3)

C17 − N1 − C1 − S1 2.5(6)
C2 − N1 − C17 − C22 -91.3(5)
C1 − N1 − C17 − C18 -92.8(5)
C2 − N1 − C17 − C18 89.2(5)
N3 − N2 − C1 − S1 179.4(3)
C1 − N2 − N3 − C2 -0.6(5)
N3 − N2 − C1 − N1 0.4(5)
N2 − N3 − C2 − N1 0.5(5)
N2 − N3 − C2 − C3 -179.4(4)
C4 − N4 − C10 − N5 0.0(5)
C4 − N4 − C3 − C2 89.4(5)

C10 − N4 − C3 − C2 -100.1(5)
C3 − N4 − C4 − C5 -5.8(7)

C10 − N4 − C4 − C5 -177.9(5)
C3 − N4 − C4 − C9 172.4(4)

C10 − N4 − C4 − C9 0.2(5)
C3 − N4 − C10 − N5 -171.9(4)
C3 − N4 − C10 − C11 9.2(7)
C4 − N4 − C10 − C11 -178.9(4)
C9 − N5 − C10 − C11 178.6(4)
C9 − N5 − C10 − N4 -0.3(5)

C10 − N5 − C9 − C4 0.4(5)
C10 − N5 − C9 − C8 -179.0(5)
N1 − C2 − C3 − N4 176.5(3)
N3 − C2 − C3 − N4 -3.6(6)
C5 − C4 − C9 − C8 -2.5(7)
C9 − C4 − C5 − C6 1.4(7)
N4 − C4 − C5 − C6 179.3(5)
C5 − C4 − C9 − N5 178.0(4)
N4 − C4 − C9 − C8 179.1(4)
N4 − C4 − C9 − N5 -0.4(5)
C4 − C5 − C6 − C7 0.4(8)
C5 − C6 − C7 − C8 -1.2(9)
C6 − C7 − C8 − C9 0.1(8)
C7 − C8 − C9 − C4 1.7(7)
C7 − C8 − C9 − N5 -178.9(5)
N5 − C10 − C11 − C12 -132.4(5)
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Çizelge 4.6. devam ediyor. 
N5 − C10 − C11 − C16 42.1(7)
N4 − C10 − C11 − C16 -139.1(5)
N4 − C10 − C11 − C12 46.3(7)

C17 − C18 − C19 − F1 -176.4(4)
F1 − C19 − C20 − C21 177.2(5)

 
 

4.2. G4C (5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(2-metilfenil)-2,4-dihidro-
[1,2,4]-triazol-3-tiyon) Molekülünün X-Işınları Yapı Analizi 

G4C molekülüne ait kristal parametreleri, veri toplama ve arıtım bilgileri Çizelge 

4.7' de görülmektedir. Molekül yapısı ve moleküllerin birim hücre içindeki 

düzenlenimleri sırasıyla Şekil 4.3-4' de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3. G4C (C23H18ClN5S) molekülünün molekül yapısı. Yerdeğiştirme 
elipsoidleri %30 olasılıkla çizilmiştir. 
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Çizelge 4.7. G4C molekülüne ait kristal parametreleri, veri toplama ve arıtım 
bilgileri.  

 

Şekil 4.3’ den görüldüğü gibi G4C molekülünün metil fenil halkasındaki karbonların 

sıcaklık titreşim parametreleri büyüktür. Bu durum, G4C kristalinin boyutlarının 

diğerlerine göre daha küçük olması nedeniyle kırınım şiddetlerinin daha zayıf ve 

arıtılan parametre başına düşen yansıma sayısının az olmasıyla açıklanabilir 

(Çizelge 4.7). 

Molekül formülü C23 H18 Cl N5 S 
Formül ağırlığı 431.93 
Kristal boyutları, [mm] 0.15X 0.24X0.30 
Sıcaklık, [ K] 293 
Kristal sistemi Monoklinik 
Uzay grubu P 21/n 
a, [Å] 9.0787(3) 
b, [Å] 16.8834(6) 
c, [Å] 14.0207(6) 
α, [º] 90 
β, [º] 100.341(3) 
γ, [º] 90 
F(000) 896 
Birim hücre hacmi V (Å3) 2114.18(14) 
Radyasyon (CuKα) (Å) 1.54184 

h,k, l sınırları -8≤ h ≤8, 0≤ k ≤16,  
0≤ l ≤13 

Z; Dhsp,[g cm-3] 4; 1.357 
θ sınırları [º] 2.07/23.62 
μ (CuKα)[mm-1] 2.678 
Ölçülen yansıma sayısı 2027 
Arıtımda kullanılan  
yansıma sayısı  1925 

Değişken parametre sayısı  275 
R / Rw değerleri 0.0718/ 0.1661 
GOF 0.965 
Final shift 0.000 
(Δρ)min , (Δρ)max (eÅ-3) -0.306, 0.244 
Hidrojen atomlarının konumları H2 atomu fark Fourier 

haritasından bulunup izotropik 
olarak arıtıldı; diğer atomlar 
geometrik olarak yerleştirildi. 
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Şekil 4.4. G4C molekülünün a ekseni boyunca birim hücredeki paketlenmesi. 

 

 

Çizelge 4.8. G4C molekülünde hidrojen bağları ve yakın etkileşmeler    (Å, º). 

D − H ···A D − H H ···A D ···A D − H···A 
N(2) − H(2)….N(5)(i)    1.16(13)   1.70(13)   2.804(16)      157(8) 
Simetri kodları: (i) -1+x,y,z 
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Şekil 4.3’ den görüldüğü gibi molekül tiyon formundadır. G6C’ de olduğu gibi 

hidrojen atomunun S1 atomu yerine N2’ ye bağlanması, N2–C1 (1.34(2) Å), N1–

C1 (1.39(2) Å) ve C1–S1 (1.686(16) Å) bağ uzunluklarının da tiyon formunda 

beklenen tek bağ ve çift bağ karakterinde olması molekülün yine tiyon tautomerik 

formunu tercih ettiğini gösterir. 

Metilfenil halkasının triazol halkasına göre rotasyonu C1−N1−C17−C22  [85(2)º] 

torsiyon açısıyla tanımlanırken, klorofenil halkasının benzimidazol halkasına göre 

rotasyonu N5−C10−C11−C12 [129.7(17)º]  torsiyon açısıyla tanımlanabilir. N4 

atomuna bağlı triazolmetil grubu C2−C3 ve C3−N4 bağları etrafında N1− C2− 

C3−N4 [62.8(18)º] ve C2−C3−N4−C4 [48.9(18)º] torsiyon açıları ile tanımlanır. 

Molekülün benzimidazol grubu  beklenildiği gibi yine düzlemseldir; imidazol ve 

benzen halka düzlemleri arasındaki dihedral açı 1.4(8)º dir. Benzimidazol halkası 

ile klorofenil halkası arasındaki dihedral açı 42.1(7)º iken, triazol halkası ile 

metilfenil ve benzimidazol halkaları arasındaki dihedral açılar 89.7(11)º ve 86.4(7)º 

dir. Bu sonuçtan görüldüğü gibi molekülün triazol kısmı molekülün fenil ve 

benzimidazol kısımlarına neredeyse diktir. 

Triazol halkası düzlemseldir, C1 atomunun bu düzlemden sapması 0.034 Å’ dur. 

Triazol halkasının iç açıları toplamı 539.8º dir (ideal değer 540º dir). C1’ e bağlı 

tiyon grubunun triazol düzleminden sapması ise 0.0479 Å’ dur. 

Benzimidazol halkasında bulunan N5 atomu ile komşu molekülün triazol 

halkasındaki N2 atomu arasında N−H···N moleküller arası hidrojen bağı mevcuttur 

(Çizelge 4.8). Benzer bağ G6C moleküllerinde de gözlenmiştir ve kristal 

stabilizasyonunda en etkin olan bağdır. 
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Çizelge 4.9. G4C molekülüne ait kesirsel atom koordinatları ve eşdeğer izotropik       
yerdeğiştirme parametreleri. 

Atom x y z U(eq) [Å 2] 
Cl1 0.6504(5) -0.0203(3) 0.0915(4) 0.148(3) 
S1 -0.1932(4) 0.3712(3) -0.0396(3) 0.0815(19) 
N1 0.0551(13) 0.3229(7) 0.0929(11) 0.055(6) 
N2 -0.1392(13) 0.3487(7) 0.1550(10) 0.058(6) 
N3 -0.0279(15) 0.3214(7) 0.2312(8) 0.056(6) 
N4 0.3593(13) 0.3253(9) 0.2388(8) 0.049(6) 
N5 0.5711(12) 0.3656(10) 0.1957(8) 0.048(5) 
C1 -0.0938(18) 0.3457(8) 0.0695(11) 0.053(7) 
C2 0.0849(19) 0.3067(9) 0.1913(13) 0.048(8) 
C3 0.2309(17) 0.2736(8) 0.2415(9) 0.052(6) 
C4 0.369(2) 0.4051(12) 0.2617(11) 0.052(8) 
C5 0.2732(17) 0.4550(11) 0.3016(11) 0.066(8) 
C6 0.320(2) 0.5317(12) 0.3127(12) 0.087(10) 
C7 0.449(2) 0.5571(10) 0.2816(13) 0.081(9) 
C8 0.5402(18) 0.5086(11) 0.2407(13) 0.073(9) 
C9 0.499(2) 0.4297(12) 0.2315(11) 0.046(8) 
C10 0.4886(19) 0.3043(12) 0.2006(10) 0.044(8) 
C11 0.5190(16) 0.2223(13) 0.1763(15) 0.060(9) 
C12 0.5117(15) 0.1554(14) 0.2330(12) 0.066(8) 
C13 0.5529(18) 0.0818(12) 0.2057(18) 0.088(12) 
C14 0.611(2) 0.0771(16) 0.1233(19) 0.096(13) 
C15 0.624(2) 0.1417(16) 0.0659(14) 0.096(10) 
C16 0.5807(17) 0.2151(10) 0.0958(15) 0.066(9) 
C17 0.165(3) 0.3249(19) 0.0220(19) 0.095(12) 
C18 0.166(3) 0.260(2) -0.017(3) 0.120(16) 
C19 0.277(3) 0.245(2) -0.088(2) 0.123(16) 
C20 0.351(4) 0.309(2) -0.0935(18) 0.13(2) 
C21 0.345(3) 0.385(2) -0.046(2) 0.144(16) 
C22 0.237(2) 0.3958(18) 0.0126(14) 0.107(13) 
C23 0.094(2) 0.1879(9) -0.0177(12) 0.122(10) 
H2 -0.264(14) 0.364(6) 0.155(7) 0.07(4) 
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Çizelge 4.10. G4C molekülünün bağ uzunlukları (Å). 

Cl1 − C14 1.76(3)  C6 − C7 1.39(3) 
S1 − C1 1.686(16)  C7 − C8 1.36(3) 
N1 − C1 1.39(2)  C8 − C9 1.38(3) 
N1 − C2 1.39(2)  C10 − C11 1.46(3) 
N1 − C17 1.53(3)  C11 − C16 1.35(3) 
N2 − N3 1.410(18)  C11 − C12 1.39(3) 
N2 − C1 1.34(2)  C12 − C13 1.37(3) 
N3 − C2 1.28(2)  C13 − C14 1.36(3) 
N4 − C3 1.46(2)  C14 − C15 1.37(4) 
N4 − C4 1.38(3)  C15 − C16 1.39(3) 
N4 − C10 1.42(2)  C17 − C22 1.38(4) 
N5 − C9 1.40(2)  C17 − C18 1.23(5) 
N5 − C10 1.29(2)  C18 − C19 1.56(4) 
N2 − H2 1.16(13)  C18 − C23 1.38(4) 
C2 − C3 1.49(2)  C19 − C20 1.28(5) 
C4 − C5 1.40(3)  C20 − C21 1.45(5) 
C4 − C9 1.39(3)  C21 − C22 1.40(3) 
C5 − C6 1.36(3)      

 

Çizelge 4.11. G4C molekülünün bağ açıları (º). 

C1 − N1 − C2 107.4(13)  C5 − C4 − C9 124.5(18)
C1 − N1 − C17 124.2(16)  C4 − C5 − C6 114.5(16)
C2 − N1 − C17 128.2(15)  C5 − C6 − C7 121.4(17)
N3 − N2 − C1 111.9(12)  C6 − C7 − C8 123.9(17)
N2 − N3 − C2 104.7(12)  C7 − C8 − C9 116.3(16)
C3 − N4 − C4 126.4(13)  N5 − C9 − C4 110.8(17)
C3 − N4 − C10 125.3(14)  N5 − C9 − C8 129.8(16)
C4 − N4 − C10 107.9(14)  C4 − C9 − C8 119.4(17)
C9 − N5 − C10 106.7(13)  N4 − C10 − N5 110.4(16)
C1 − N2 − H2 118(5)  N5 − C10 − C11 127.8(16)
N3 − N2 − H2 130(5)  N4 − C10 − C11 121.8(16)
S1 − C1 − N2 127.1(12)  C10 − C11 − C16 113.8(17)
S1 − C1 − N1 128.7(12)  C10 − C11 − C12 127.3(17)
N1 − C1 − N2 104.1(13)  Cl1 − C14 − C15 123.5(19)
N1 − C2 − C3 122.8(14)  Cl1 − C14 − C13 113.5(19)
N3 − C2 − C3 125.5(15)  N1 − C17 − C18 109(3)
N1 − C2 − N3 111.7(14)  N1 − C17 − C22 117(2)
N4 − C3 − C2 114.1(12)  C19 − C18 − C23 102(3)
N4 − C4 − C9 104.1(15)  C17 − C18 − C23 139(3)
N4 − C4 − C5 131.4(16)       
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Çizelge 4.12. G4C molekülünün torsiyon açıları (º). 

C1 − N1 − C2 − N3 -3.6(17)
C2 − N1 − C1 − S1 -179.1(12)

C17 − N1 − C1 − S1 7(2)
C2 − N1 − C1 − N2 5.4(15)

C17 − N1 − C1 − N2 -168.9(17)
C17 − N1 − C2 − N3 170.4(19)
C1 − N1 − C2 − C3 174.6(13)

C17 − N1 − C2 − C3 -12(3)
C2 − N1 − C17 − C22 -88(3)
C1 − N1 − C17 − C22 85(2)
C1 − N1 − C17 − C18 -93(3)
C2 − N1 − C17 − C18 94(3)
N3 − N2 − C1 − N1 -5.5(15)
C1 − N2 − N3 − C2 3.5(16)
N3 − N2 − C1 − S1 178.8(10)
N2 − N3 − C2 − C3 -177.9(14)
N2 − N3 − C2 − N1 0.2(16)
C3 − N4 − C10 − C11 -12(2)
C4 − N4 − C3 − C2 48.9(18)

C10 − N4 − C4 − C9 3.2(16)
C3 − N4 − C10 − N5 170.6(12)
C4 − N4 − C10 − N5 -2.4(16)
C4 − N4 − C10 − C11 175.0(15)

C10 − N4 − C3 − C2 -122.8(15)
C3 − N4 − C4 − C5 8(3)

C10 − N4 − C4 − C5 -179.5(16)
C3 − N4 − C4 − C9 -169.7(13)

C10 − N5 − C9 − C8 -179.2(17)
C9 − N5 − C10 − N4 0.4(16)

C10 − N5 − C9 − C4 1.7(17)
C9 − N5 − C10 − C11 -176.8(16)
N3 − C2 − C3 − N4 -119.3(16)
N1 − C2 − C3 − N4 62.8(18)
C9 − C4 − C5 − C6 -2(2)
N4 − C4 − C5 − C6 -179.2(16)
C5 − C4 − C9 − C8 0(3)
C5 − C4 − C9 − N5 179.4(14)
N4 − C4 − C9 − C8 177.7(14)
N4 − C4 − C9 − N5 -3.0(17)
C4 − C5 − C6 − C7 3(2)
C5 − C6 − C7 − C8 -2(3)
C6 − C7 − C8 − C9 -1(3)
C7 − C8 − C9 − C4 1(2)
C7 − C8 − C9 − N5 -177.8(16)
N5 − C10 − C11 − C12 129.7(17)
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Çizelge 4.12. devam ediyor. 
N5 − C10 − C11 − C16 -40(2)
N4 − C10 − C11 − C16 142.8(15)
N4 − C10 − C11 − C12 -47(2)
N1 − C17 − C18 − C23 3(6)

C22 − C17 − C18 − C23 -175(3)
C23 − C18 − C19 − C20 180(3)

 

4.3. G3C (5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(3-metilfenil)-2,4-dihidro-
[1,2,4]-triazol-3-tiyon) Molekülünün X-Işınları Yapı Analizi 

G3C molekülünün X-ışınları analizi sonucunda elde edilen şiddet verilerinin 

toplanmasına ve model yapının arıtılmasına ait bilgiler Çizelge 4.13' de 

görülmektedir. Molekülün Ortep diyagramı ve birim hücre içindeki düzenlenimleri 

sırasıyla Şekil 4.5-6' da verilmiştir. 

Şekil 4.5. G3C (C23H18ClN5S) molekülünün molekül yapısı. 
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Çizelge 4.13. G3C molekülüne ait kristal parametreleri, veri toplama ve arıtım 
bilgileri.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Molekül formülü C23 H18 Cl N5 S 
Formül ağırlığı 431.93 
Kristal boyutları, [mm] 0.36X0.42X 0.42 
Sıcaklık, [ K] 295 
Kristal sistemi Triklinik 
Uzay grubu P -1 
a, [Å] 8.9152(13) 
b, [Å] 9.0830(15) 
c, [Å] 14.686(3) 
α, [º] 90.565(15) 
β, [º] 99.654(14) 
γ, [º] 112.897(13) 
F(000) 448 
Birim hücre hacmi V (Å3) 1076.3(3) 
Radyasyon (MoKα) (Å) 0.71073 

h,k, l sınırları 0≤ h ≤11, -11≤ k ≤10, 
-18≤ l ≤18 

Z; Dhsp,[g cm-3] 2/1.333 
θ sınırları [º] 2.52/26.28 
μ (MoKα)[mm-1] 0.294 
Ölçülen yansıma sayısı 4622 
Arıtımda kullanılan 
 yansıma sayısı  4334 

Değişken parametre  
sayısı 275 

R / Rw değerleri 0.0582/0.1567 
GOF 0.969 
Final shift 0.000 
(Δρ)min , (Δρ)max (eÅ-3) -0.31/0.295 
Hidrojen atomlarının konumları H2 atomu fark Fourier 

haritasından bulunup 
izotropik olarak arıtıldı; 
diğer atomlar geometrik 
olarak yerleştirildi. 
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Şekil 4.6. G3C molekülünün b ekseni boyunca birim hücredeki paketlenmesi. 

 
 

 

Çizelge 4.14. G3C molekülünde hidrojen bağları ve yakın etkileşmeler (Å, º). 

D − H ···A D − H H ···A D ···A D − H ···A 
N(2) − H(2)….N(5)(i)    0.96(4)    1.85(4)    2.814(4)      175(4) 
Simetri kodları: (i) x,1+y,z 
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Şekil 4.5’ den görüldüğü gibi G3C molekülü de tiyon formundadır. N2–C1 (1.342(5) 

Å), N1–C1 (1.375(5) Å) ve C1–S1 (1.668(4) Å) bağ uzunluklarının yine tiyon 

formunda beklenen tek bağ ve çift bağ karakterinde olması ve  hidrojen atomunun 

S1 atomu yerine N2’ ye bağlanması tiyon tautomerik formun açık göstergesidir. 

Aril gruplarının triazol halkasına göre rotasyonu, metilfenil halkası için C1−N1 

−C17−C22  [99.3(5)º] benzimidazolmetil grubu için N4−C3−C2−N1 [-57.7(5)º] ve 

C4−N4−C3−C2 [-48.8(5)º] torsiyon açıları ile tanımlanırken klorofenil halkasının 

benzimidazol halkasına göre rotasyonu  N5−C10−C11−C12 [-138.4(4)º]  torsiyon 

açısıyla tanımlanabilir.  

Molekülün benzimidazol grubu beklenildiği gibi yine düzlemseldir, imidazol ve 

benzen halka düzlemleri arasındaki dihedral açı 0.7(2)º dir. Benzimidazol halkası 

ile klorofenil halkası arasındaki dihedral açı 40.17(17)º iken, triazol halkası ile 

metilfenil ve benzimidazol halkaları arasındaki dihedral açılar 85.4(2)º ve 83.0(2)º 

dir.  

Triazol halkası düzlemseldir, C1 atomunun bu düzlemden sapması 0.0076 Å’ dur. 

Triazol halkasının iç açıları toplamı 540º ile ideal değerdedir. C1’ e bağlı tiyon 

grubunun triazol düzleminden sapması 0.0741 Å’ dur. 

G3C bileşiğinin kristal yapısında da benzimidazol halkasının N5 atomu ile diğer bir 

molekülün triazol halkasının N2 atomu arasındaki karakteristik moleküller arası N−

H···N hidrojen bağı mevcuttur. Moleküller, bu bağ ile b ekseni boyunca uzun 

zincirler şeklinde yerleşmişlerdir (Çizelge 4.14). 
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Çizelge 4.15. G3C molekülüne ait kesirsel atom koordinatları ve eşdeğer izotropik       
yerdeğiştirme parametreleri. 

Atom x y z U(eq) [Å2] 
Cl1 1.03006(16) 0.69863(15) -0.06368(8) 0.0762(5) 
S1 0.43245(13) 1.29005(12) 0.19818(9) 0.0584(4) 
N1 0.6757(3) 1.1750(3) 0.2410(2) 0.0354(10) 
N2 0.7473(4) 1.4163(3) 0.2955(2) 0.0419(11) 
N3 0.8848(4) 1.3823(3) 0.3211(2) 0.0438(11) 
N4 0.8896(3) 0.9970(3) 0.33218(19) 0.0320(10) 
N5 0.7874(3) 0.7322(3) 0.3427(2) 0.0372(10) 
C1 0.6177(4) 1.2942(4) 0.2459(3) 0.0404(14) 
C2 0.8385(4) 1.2360(4) 0.2871(2) 0.0357(11) 
C3 0.9520(4) 1.1502(4) 0.2924(3) 0.0402(14) 
C4 0.8281(4) 0.9721(4) 0.4136(3) 0.0361(12) 
C5 0.8211(5) 1.0768(5) 0.4798(3) 0.0506(17) 
C6 0.7475(5) 1.0088(6) 0.5528(3) 0.0609(19) 
C7 0.6802(5) 0.8441(6) 0.5587(3) 0.0662(19) 
C8 0.6878(5) 0.7404(5) 0.4922(3) 0.0558(17) 
C9 0.7629(4) 0.8063(4) 0.4179(3) 0.0377(12) 
C10 0.8626(4) 0.8488(4) 0.2925(2) 0.0330(11) 
C11 0.9071(4) 0.8200(4) 0.2049(2) 0.0331(11) 
C12 1.0560(4) 0.9124(4) 0.1796(3) 0.0417(14) 
C13 1.0950(5) 0.8780(4) 0.0970(3) 0.0465(14) 
C14 0.9831(5) 0.7471(5) 0.0396(3) 0.0470(14) 
C15 0.8346(5) 0.6533(5) 0.0628(3) 0.0513(16) 
C16 0.7973(5) 0.6893(4) 0.1449(3) 0.0432(14) 
C17 0.5765(4) 1.0118(4) 0.2039(3) 0.0325(11) 
C18 0.4857(4) 0.9077(4) 0.2608(3) 0.0412(14) 
C19 0.3919(4) 0.7487(4) 0.2288(3) 0.0464(14) 
C20 0.3924(5) 0.7001(5) 0.1407(3) 0.0541(16) 
C21 0.4825(5) 0.8041(5) 0.0831(3) 0.0531(17) 
C22 0.5759(5) 0.9622(4) 0.1163(3) 0.0436(14) 
C23 0.2939(6) 0.6313(5) 0.2899(4) 0.086(2) 
H2 0.764(5) 1.524(5) 0.315(2) 0.058(12) 
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Çizelge 4.16. G3C molekülünün bağ uzunlukları (Å). 

Cl1 − C14 1.736(5)  C6 − C7 1.388(7) 
S1 − C1 1.668(4)  C7 − C8 1.378(6) 
N1 − C1 1.375(5)  C8 − C9 1.394(6) 
N1 − C2 1.382(5)  C10 − C11 1.458(4) 
N1 − C17 1.442(4)  C11 − C16 1.389(5) 
N2 − N3 1.372(5)  C11 − C12 1.382(5) 
N2 − C1 1.342(5)  C12 − C13 1.382(6) 
N3 − C2 1.295(4)  C13 − C14 1.377(6) 
N4 − C3 1.453(4)  C14 − C15 1.369(7) 
N4 − C4 1.382(5)  C15 − C16 1.372(6) 
N4 − C10 1.377(4)  C17 − C22 1.357(6) 
N5 − C9 1.379(5)  C17 − C18 1.376(5) 
N5 − C10 1.320(4)  C18 − C19 1.386(5) 
N2 − H2 0.96(4)  C19 − C20 1.364(6) 
C2 − C3 1.492(5)  C19 − C23 1.504(6) 
C4 − C5 1.379(6)  C20 − C21 1.381(6) 
C4 − C9 1.394(5)  C21 − C22 1.383(6) 
C5 − C6 1.377(6)      

 

Çizelge 4.17. G3C molekülünün bağ açıları (º). 

C1 − N1 − C2 107.4(3)  C5 − C4 − C9 123.0(4) 
C1 − N1 − C17 125.2(3)  C4 − C5 − C6 116.2(4) 
C2 − N1 − C17 127.1(3)  C5 − C6 − C7 122.2(4) 
N3 − N2 − C1 113.5(3)  C6 − C7 − C8 121.2(4) 
N2 − N3 − C2 104.1(3)  C7 − C8 − C9 117.8(4) 
C3 − N4 − C4 125.1(3)  N5 − C9 − C4 110.3(3) 
C3 − N4 − C10 127.4(3)  N5 − C9 − C8 130.0(3) 
C4 − N4 − C10 107.1(3)  C4 − C9 − C8 119.7(4) 
C9 − N5 − C10 105.7(3)  N4 − C10 − N5 111.8(3) 
C1 − N2 − H2 133(3)  N5 − C10 − C11 123.0(3) 
N3 − N2 − H2 114(3)  N4 − C10 − C11 125.2(3) 
S1 − C1 − N2 128.2(3)  C10 − C11 − C16 118.6(3) 
S1 − C1 − N1 128.2(3)  C10 − C11 − C12 123.5(3) 
N1 − C1 − N2 103.6(3)  Cl1 − C14 − C15 119.1(3) 
N1 − C2 − C3 125.0(3)  Cl1 − C14 − C13 119.9(4) 
N3 − C2 − C3 123.4(3)  N1 − C17 − C18 117.9(4) 
N1 − C2 − N3 111.4(3)  N1 − C17 − C22 120.8(3) 
N4 − C3 − C2 113.4(3)  C18 − C19 − C23 121.1(4) 
N4 − C4 − C9 105.1(3)  C20 − C19 − C23 120.5(4) 
N4 − C4 − C5 131.9(3)        
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Çizelge 4.18. G3C molekülünün torsiyon açıları (º). 

C1 − N1 − C2 − N3 0.9(4)
C2 − N1 − C1 − S1 176.9(3)
C17 − N1 − C1 − S1 -9.7(6)
C2 − N1 − C1 − N2 -1.1(4)
C17 − N1 − C1 − N2 172.3(3)
C17 − N1 − C2 − N3 -172.3(3)
C1 − N1 − C2 − C3 -175.3(3)
C17 − N1 − C2 − C3 11.6(5)
C2 − N1 − C17 − C22 -88.7(5)
C1 − N1 − C17 − C22 99.3(5)
C1 − N1 − C17 − C18 -82.1(5)
C2 − N1 − C17 − C18 90.0(5)
N3 − N2 − C1 − N1 0.9(4)
C1 − N2 − N3 − C2 -0.4(4)
N3 − N2 − C1 − S1 -177.1(3)
N2 − N3 − C2 − C3 175.9(3)
N2 − N3 − C2 − N1 -0.3(4)
C3 − N4 − C10 − C11 6.1(6)
C4 − N4 − C3 − C2 -48.8(5)
C10 − N4 − C4 − C9 -1.2(4)
C3 − N4 − C10 − N5 -172.7(3)
C4 − N4 − C10 − N5 0.5(4)
C4 − N4 − C10 − C11 179.3(4)
C10 − N4 − C3 − C2 123.2(4)
C3 − N4 − C4 − C5 -6.0(7)
C10 − N4 − C4 − C5 -179.4(4)
C3 − N4 − C4 − C9 172.2(3)
C10 − N5 − C9 − C8 179.3(4)
C9 − N5 − C10 − N4 0.4(4)
C10 − N5 − C9 − C4 -1.2(4)
C9 − N5 − C10 − C11 -178.4(3)
N3 − C2 − C3 − N4 126.6(3)
N1 − C2 − C3 − N4 -57.7(5)
C5 − C4 − C9 − C8 -0.6(6)
C5 − C4 − C9 − N5 179.9(4)
N4 − C4 − C5 − C6 179.0(4)
C9 − C4 − C5 − C6 1.0(7)
N4 − C4 − C9 − C8 -179.0(4)
N4 − C4 − C9 − N5 1.5(4)
C4 − C5 − C6 − C7 -1.6(7)
C5 − C6 − C7 − C8 1.7(8)
C6 − C7 − C8 − C9 -1.1(7)
C7 − C8 − C9 − C4 0.5(6)
C7 − C8 − C9 − N5 180.0(4)
N5 − C10 − C11 − C16 39.0(5)
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Çizelge 4.18. devam ediyor. 
N4 − C10 − C11 − C16 -139.7(4)
N5 − C10 − C11 − C12 -138.4(4)
N4 − C10 − C11 − C12 42.9(6)
C17 − C18 − C19 − C23 178.8(4)
C23 − C19 − C20 − C21 -179.2(5)

 

4.4. G10C (5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(2-klorofenil)-2,4-
dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon)  Molekülünün X-Işınları Yapı Analizi  

G10C molekülüne ait kristal parametreleri, veri toplama ve arıtım bilgileri Çizelge 

4.19' da; molekülün %20 olasılıkla çizilen Ortep diyagramı ve birim hücre içindeki 

paketlenmesi sırasıyla Şekil 4.7-8' de verildi. Yapıya  DMSO çözücü molekülleri de 

girmiştir. Bu moleküller G10C molekülleri ile birlikte kristalleşerek kompleks 

oluşturmuşlardır. 

Şekil 4.7. G10C (C22H15Cl2N5S) molekülünün ve çözücü molekülü DMSO’ nun 
asimetrik birimdeki moleküler yapıları. 
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Çizelge 4.19. G10C molekülüne ait kristal parametreleri, veri toplama ve arıtım 
bilgileri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G10C molekülünün bazı karbon atomlarının sıcaklık titreşim parametreleri 

beklenen değerlerinden küçük, R ve Rw değerlerinin büyük olduğu Şekil 4.7 ve 

Çizelge 4.19’ dan görülmektedir. Bu durum, G10C kristalinin çok ince iğne 

biçiminde olması yüzünden yeterli sayıda ve şiddette kırınım verilerinin 

toplanamaması ve böylece arıtılan parametre başına düşen yansıma sayısının az 

olmasıyla açıklanabilir. 

 

Molekül formülü C22 H15 Cl2 N5 S 
Formül ağırlığı 530.5 
Kristal boyutları, [mm] 0.09x0.18x0.57 
Sıcaklık, [ K] 293(2) 
Kristal sistemi Monoklinik 
Uzay grubu C 2/c 
a, [Å] 25.456(4) 
b, [Å] 14.350(3) 
c, [Å] 14.094(4) 
α, [º] 90 
β, [º] 96.759(2) 
γ, [º] 90 
F(000) 2192 
Birim hücre hacmi V (Å3) 5112.6(2) 
Radyasyon (MoKα) (Å) 0.71073 

h,k, l sınırları -24≤ h ≤24, 0 ≤ k ≤13,  
-13≤ l ≤0 

Z; Dhsp,[g cm-3] 8; 1.378 
θ sınırları [º] 3.19/20.10 
μ (MoKα)[mm-1] 0.444 
Ölçülen yansıma sayısı 2551 
Arıtımda kullanılan yansıma 
sayısı  2418 

Değişken parametre sayısı 307 
R / Rw değerleri 0.1116/ 0.3902 
GOF 0.96 
Final shift 0.001 
(Δρ)min , (Δρ)max (eÅ-3) -0.565/ 0.609 
Hidrojen atomlarının konumları Tüm hidrojenler geometrik 

olarak yerleştirildi. 
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Şekil 4.8. G10C molekülünün b ekseni boyunca birim hücredeki paketlenmesi. 

 

 

Çizelge 4.20. G10C molekülünde hidrojen bağları ve yakın etkileşmeler (Å, º). 

D − H ···A D − H H ···A D ···A D − H ···A 
N(2) − H(2)….N(5)(i)    0.86       1.96     2.82(3)         175 
C(5) − H(5)….O(1)(ii)       0.93 2.37 3.28(4) 167 
C(22) − H(22)…. O(1)(ii)      0.93 2.40 3.11(4) 133 
C(24) − H(24C)….S(1)(iii)     0.96 2.55 3.48(3) 164 
Simetri kodları: (i) 1/2-x,-1/2+y,1/2-z, (ii) x,-y,-1/2+z, (iii) 1/2-x,1/2+y,1/2-z  
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G10C molekülünde, aril gruplarının triazol halkasına göre yönelimleri, klorofenil 

halkası için C1−N1−C17−C22 [72(3)º], benzimidazolmetil grubu için 

N4−C3−C2−N1 [177.0(19)º] ve C4−N4−C3−C2 [-81.0(2)º] torsiyon açıları ile 

tanımlanırken klorofenil halkasının benzimidazol halkasına göre dönmesi 

N5−C10−C11−C12 [133.0(3)º]  torsiyon açısıyla tanımlanabilir.  

Benzimidazol halka grubu, diğer benzimidazol türevlerinde olduğu gibi 

düzlemseldir; imidazol ve benzen halka düzlemleri arasındaki dihedral açı 1.7(13)º 

dir. Benzimidazol halkası ile klorofenil halkası arasındaki dihedral açı 47.0(11)º 

iken triazol halkası ile klorofenil ve benzimidazol halkaları arasındaki dihedral 

açılar 74.7(12)º ve 78.6(10)º dir. 

Şekil 4.7’ den görüldüğü gibi molekül yine tiyon formundadır. Hidrojen atomunun 

S1 atomu yerine N2’ ye bağlanması, N2–C1 (1.35(3) Å), N1–C1 (1.36(3) Å) ve 

C1–S1 (1.65(2) Å) bağ uzunluklarının da tiyon formunda beklenen tek bağ ve çift 

bağ karakterinde olması molekülün yine tiyon tautomerik formunu tercih ettiğini 

açık bir şekilde gösterir. 

 Triazol halkası da düzlemseldir. Triazol halkasının iç açıları toplamı 540º ile ideal 

değerdedir. C1’ e bağlı tiyon grubunun triazol düzleminden sapması ise 0.0079 Å’ 

dur. 

Kristal yapıda, Çizelge 4.20’ de görüldüğü gibi moleküller arası hidrojen bağları 

vardır. Benzimidazol ve triazole bağlı klorofenil halkasının hidrojenleri ile 

çözücünün oksijeni arasında ve yine çözücünün C24 atomu ile triazol halkasına 

bağlı S1 atomu arasında hidrojen bağları oluşmuştur. İmidazol halkasının N5 

atomu ile komşu molekülün triazol halkasındaki N2 atomu arasında diğer 

bileşiklerde olduğu gibi moleküller arası hidrojen bağları mevcuttur. 
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Çizelge 4.21. G10C molekülüne ait kesirsel atom koordinatları ve eşdeğer izotropik       
yerdeğiştirme parametreleri. 

Atom x y z U(eq) [Å2] 
Cl1 0.4523(4) 0.3997(7) 0.4439(8) 0.163(5) 
Cl2 0.4521(3) 0.1335(5) 0.1523(4) 0.073(3) 
S1 0.3993(3) -0.1725(4) 0.1158(5) 0.061(3) 
N1 0.3629(6) 0.0051(13) 0.0864(12) 0.034(7) 
N2 0.3204(8) -0.0740(13) 0.1796(13) 0.051(8) 
N3 0.2972(7) 0.0128(13) 0.1751(13) 0.046(8) 
N4 0.2657(7) 0.1935(11) 0.1217(12) 0.031(7) 
N5 0.2169(9) 0.2854(12) 0.2057(13) 0.040(8) 
C1 0.3616(9) -0.0804(16) 0.1281(16) 0.037(9) 
C2 0.3244(9) 0.0580(14) 0.1143(14) 0.026(8) 
C3 0.3114(8) 0.1547(14) 0.0834(14) 0.042(9) 
C4 0.2130(9) 0.1760(16) 0.0837(17) 0.038(9) 
C5 0.1891(12) 0.1187(16) 0.0090(17) 0.056(13) 
C6 0.1363(11) 0.1240(18) -0.0094(16) 0.060(10) 
C7 0.1057(9) 0.180(2) 0.047(2) 0.074(13) 
C8 0.1323(15) 0.2366(17) 0.124(2) 0.074(13) 
C9 0.1859(12) 0.235(2) 0.1406(18) 0.052(11) 
C10 0.2659(12) 0.2578(15) 0.1941(16) 0.040(10) 
C11 0.3126(11) 0.2957(19) 0.2519(17) 0.041(10) 
C12 0.3491(13) 0.234(2) 0.2905(19) 0.071(12) 
C13 0.3929(14) 0.265(2) 0.347(2) 0.084(16) 
C14 0.3978(11) 0.357(3) 0.3637(19) 0.097(16) 
C15 0.3614(13) 0.420(2) 0.328(2) 0.087(12) 
C16 0.3186(10) 0.389(2) 0.2724(18) 0.063(12) 
C17 0.3977(9) 0.0321(15) 0.0213(15) 0.032(9) 
C18 0.4398(10) 0.0866(15) 0.0406(14) 0.038(9) 
C19 0.4728(9) 0.1095(18) -0.030(2) 0.060(11) 
C20 0.4635(10) 0.0728(19) -0.1189(17) 0.049(11) 
C21 0.4210(11) 0.0166(18) -0.1389(16) 0.056(10) 
C22 0.3879(10) -0.0065(16) -0.070(2) 0.063(11) 
S2 0.2373(7) 0.1204(13) 0.3949(11) 0.217(9) 
O1 0.2662(13) 0.034(2) 0.421(3) 0.24(2) 
C23 0.223(3) 0.173(9) 0.505(5) 0.68(14) 
C24 0.1666(11) 0.116(2) 0.374(3) 0.19(2) 
H2 0.30965 -0.11947 0.212 0.0617 
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Çizelge 4.22. G10C molekülünün bağ uzunlukları (Å). 

Cl1 − C14 1.79(3)  C4 − C9 1.40(4) 
Cl2 − C18 1.71(2)  C4 − C5 1.42(3) 
S1 − C1 1.65(2)  C5 − C6 1.34(4) 
S2 − O1 1.47(4)  C6 − C7 1.43(4) 
S2 − C23 1.80(9)  C7 − C8 1.46(4) 
S2 − C24 1.79(3)  C8 − C9 1.36(5) 
N1 − C17 1.40(3)  C10 − C11 1.46(4) 
N1 − C1 1.36(3)  C11 − C16 1.37(4) 
N1 − C2 1.34(3)  C11 − C12 1.35(4) 
N2 − C1 1.35(3)  C12 − C13 1.37(4) 
N2 − N3 1.38(3)  C13 − C14 1.34(5) 
N3 − C2 1.33(3)  C14 − C15 1.35(5) 
N4 − C3 1.45(3)  C15 − C16 1.34(4) 
N4 − C4 1.41(3)  C17 − C22 1.40(3) 
N4 − C10 1.38(3)  C17 − C18 1.33(3) 
N5 − C10 1.34(4)  C18 − C19 1.41(3) 
N5 − C9 1.35(3)  C19 − C20 1.35(4) 
N2 − H2 0.86  C20 − C21 1.35(4) 
C2 − C3 1.48(3)  C21 − C22 1.40(4) 

 

Çizelge 4.23. G10C molekülünün bağ açıları (º). 

O1 − S2 − C24 118.5(19)  N4 − C4 − C5 134(2) 
C23 − S2 − C24 82(3)  N4 − C4 − C9 101(2) 
O1 − S2 − C23 107(4)  C5 − C4 − C9 125(2) 
C1 − N1 − C2 109.2(17)  C4 − C5 − C6 116(2) 
C1 − N1 − C17 125.5(18)  C5 − C6 − C7 122(2) 
C2 − N1 − C17 125.3(19)  C6 − C7 − C8 120(2) 
N3 − N2 − C1 113.2(18)  C7 − C8 − C9 119(3) 
N2 − N3 − C2 102.6(17)  C4 − C9 − C8 118(2) 
C3 − N4 − C10 127(2)  N5 − C9 − C8 127(3) 
C3 − N4 − C4 124.1(17)  N5 − C9 − C4 115(3) 
C4 − N4 − C10 109(2)  N4 − C10 − N5 112(2) 
C9 − N5 − C10 104(2)  N4 − C10 − C11 126(3) 
C1 − N2 − H2 123  N5 − C10 − C11 122(2) 
N3 − N2 − H2 123  C10 − C11 − C16 123(2) 
S1 − C1 − N1 129.1(17)  C10 − C11 − C12 117(2) 
N1 − C1 − N2 103.4(18)  Cl1 − C14 − C13 120(3) 
S1 − C1 − N2 127.5(18)  Cl1 − C14 − C15 117(3) 
N1 − C2 − N3 111.6(18)  N1 − C17 − C22 116(2) 
N1 − C2 − C3 126.4(19)  N1 − C17 − C18 125.8(19) 
N3 − C2 − C3 122.1(19)  Cl2 − C18 − C17 118.5(18) 
N4 − C3 − C2 114.3(17)  Cl2 − C18 − C19 119.8(19) 
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Çizelge 4.24. G10C molekülünün torsiyon açıları (º). 

C17 − N1 − C1 − N2 -176.7(19)
C2 − N1 − C1 − N2 1(2)
C1 − N1 − C2 − N3 1(2)
C17 − N1 − C2 − N3 178.7(19)
C1 − N1 − C2 − C3 -178(2)
C17 − N1 − C2 − C3 -1(3)
C1 − N1 − C17 − C22 72(3)
C2 − N1 − C1 − S1 178.3(18)
C17 − N1 − C1 − S1 1(3)
C2 − N1 − C17 − C22 -105(2)
C1 − N1 − C17 − C18 -104(3)
C2 − N1 − C17 − C18 79(3)
N3 − N2 − C1 − S1 180.0(17)
C1 − N2 − N3 − C2 3(2)
N3 − N2 − C1 − N1 -3(2)
N2 − N3 − C2 − N1 -3(2)
N2 − N3 − C2 − C3 177.0(18)
C4 − N4 − C10 − N5 -1(2)
C4 − N4 − C3 − C2 -81(2)
C10 − N4 − C3 − C2 105(2)
C3 − N4 − C4 − C5 4(4)
C10 − N4 − C4 − C5 179(3)
C3 − N4 − C4 − C9 -175.2(19)
C10 − N4 − C4 − C9 0(2)
C3 − N4 − C10 − N5 174.0(18)
C3 − N4 − C10 − C11 -4(3)
C4 − N4 − C10 − C11 -180(2)
C9 − N5 − C10 − C11 -180(2)
C9 − N5 − C10 − N4 2(2)
C10 − N5 − C9 − C4 -2(3)
C10 − N5 − C9 − C8 179(3)
N3 − C2 − C3 − N4 -2(3)
N1 − C2 − C3 − N4 177.0(19)
C9 − C4 − C5 − C6 2(4)
N4 − C4 − C5 − C6 -177(2)
N4 − C4 − C9 − C8 -180(2)
C5 − C4 − C9 − N5 -178(2)
C5 − C4 − C9 − C8 1(4)
N4 − C4 − C9 − N5 1(3)
C4 − C5 − C6 − C7 -4(4)
C5 − C6 − C7 − C8 3(4)
C6 − C7 − C8 − C9 0(4)
C7 − C8 − C9 − N5 177(3)
C7 − C8 − C9 − C4 -2(4)
N5 − C10 − C11 − C16 -43(4)
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Çizelge 4.24. devam ediyor. 
N4 − C10 − C11 − C12 -49(3)
N5 − C10 − C11 − C12 133(3)
N4 − C10 − C11 − C16 135(3)
N1 − C17 − C18 − Cl2 -3(3)
C22 − C17 − C18 − Cl2 -179.7(18)
Cl2 − C18 − C19 − C20 180(2)

 

4.5. G13C (5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(2-bromofenil)-2,4-
dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon)   Molekülünün X-Işınları Yapı Analizi 

G13C molekülünün X-ışını verileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümünde,         

‘‘görüntü plakalı’’ (image plate) dedektörle Stoe difraktometrede elde edildi. 

Seçilen tek kristal ile yapılan ilk çalışmada kristalin ikiz olduğu anlaşılamadı. Şiddet 

verileri toplandıktan sonra yapı çözümü işlemi sırasında verilerin analizi, iki kristale 

ait verinin . hkl dosyasında birlikte olduğunu gösterdi. Yeniden dikkatlice 

incelenerek seçilen bir başka kristal ile birim hücre parametrelerinin belirlenmesi 

aşamasında, gerekli testler yapıldığında kristalin yine ikiz olduğu anlaşıldı. Birim 

hücre parametrelerini belirlemede kullanılan yansımalar Şekil 4.9’ da ve moleküle 

ait iki ayrı birim hücre Şekil 4.10’ da görülmektedir. Şiddet ölçümleri 

tamamlandıktan sonra elde edilen, hkl değerlerinden bir kristale ait olanlar 

ayrılarak molekülün yapısı çözüldü. Kristal yapıda yine çözücü molekülünün de 

olduğu anlaşıldı. G13C molekülüne ait kristal parametreleri, veri toplama ve arıtım 

bilgileri Çizelge 4.25' de verilmiştir. Molekülün Ortep diyagramı ve birim hücre 

içindeki  moleküler paketlenme sırasıyla Şekil 4.11-12' de verilmiştir.  
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Çizelge 4.25. G13C molekülüne ait kristal parametreleri, veri toplama ve arıtım 
bilgileri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molekül formülü C22H15BrClN5S 
Formül ağırlığı 574.94 
Sıcaklık, [ K] 293(2) 
Kristal sistemi Monoklinik 
Uzay grubu C 2/c 
a, [Å]  25.335(2) 
b, [Å] 14.8887(7) 
c, [Å] 14.4087(9) 
α, [º] 90.0 
β, [º] 95.454(6) 
γ, [º] 90.0 
F(000) 2336 
Birim hücre hacmi V (Å 3) 5410.5(6) 
Radyasyon (MoKα) (Å) λ = 0.71073 

h,k, l sınırları -32≤ h ≤32, -18≤ k ≤18, 
 -17≤ l ≤17 

Z; Dhsp,[g cm-3] 8; 1.412 
θ sınırları [º] 2.08/ 26.82 
μ (MoKα) [mm-1] 1.798 
Ölçülen yansıma sayısı 21222 
Arıtımda kullanılan yansıma sayısı 4418 
Değişken parametre sayısı 307 
R / Rw değerleri 0.089/  0.2537 
GOF 0.985 
Final shift 0.000 
(Δρ)min , (Δρ)max (eÅ -3) 0.714, -0.464 
Hidrojen atomlarının konumları Tüm hidrojenler geometrik olarak 

yerleştirildi. 
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Şekil 4.9. G13C kristalinin birim hücre parametrelerini belirlemede kullanılan 
yansımalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.10. G13C kristaline ait iki ayrı birim hücre, yeşil ve mavi renklerle 
gösterilmiştir. 
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Şekil 4.11. G13C (C22H15BrClN5S) molekülünün ve çözücü molekülü DMSO’ nun 
moleküler yapıları. Yer değiştirme elipsoidleri %30 olasılıkla çizilmiştir.  

 
G13C molekülü de, G10C molekülü gibi monoklinik sistemin C 2/c uzay grubunda 

kristalleşmiştir. Bu molekülde C18 konumuna bağlanan Br atomu (G10C’ deki Cl 

yerine) nedeniyle birim hücre boyutları, dolayısıyla birim hücre hacmi artmıştır. 

Kristal yapıda yine benzer hidrojen bağları görülmüştür. Benzimidazol sisteminin 

N5 atomu ile diğer molekülün triazol halkasındaki N2 atomu arasında beklenen 

moleküller arası hidrojen bağları aynen korunmuştur (Çizelge 4.26). 
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Şekil 4.12. G13C molekülünün b ekseni boyunca birim hücredeki paketlenmesi. 

 

 

Çizelge 4.26. G13C molekülünde hidrojen bağları ve yakın etkileşmeler (Å, º). 

D − H ···A D − H H ···A D ···A D − H ···A 
N(2) − H(2)….N(5)(i)    0.86      2.05   2.906(10)     179 
C(5) − H(5)….O(1)(ii)       0.93       2.32   3.245(14)     171 
C(22) − H(22)…. O(1)(ii)       0.93       2.47   3.194(14)     135 
Simetri kodları: (i) 1/2-x,1/2+y,1/2-z, (ii) x,1-y,1/2+z  
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G13C molekülü Şekil 4.11’ den de görüldüğü gibi yine tiyon formundadır. Hidrojen 

atomunun S1 atomu yerine N2’ ye bağlanması, N2–C1 (1.316(10) Å), N1–C1 

(1.406(10) Å) ve C1–S1 (1.660(8) Å) bağ uzunluklarının da tiyon formunda 

beklenen tek bağ ve çift bağ karakterinde olması molekülün yine diğer tüm 

moleküllerde olduğu gibi tiyon tautomerik formunu tercih ettiğini göstermektedir. 

Aril gruplarının triazol halkasına göre rotasyonu, bromofenil halkası için C1−N1 

−C17−C22  [-73.9(10)º], benzimidazolmetil grubu için N4−C3−C2−N1 [-177.4(7)º] 

ve C4−N4−C3−C2 [83.6(9)º] torsiyon açıları ile tanımlanırken, klorofenil halkasının 

benzimidazol halka sistemine göre rotasyonu N5−C10−C11−C12 [-128.7(9)º]  

torsiyon açısıyla tanımlanabilir.  

Benzimidazol halkası düzlemseldir, imidazol ve benzen halka düzlemleri 

arasındaki dihedral açı 1.3(5)º dir. Benzimidazol halkası ile klorofenil halkası 

arasındaki dihedral açı 50.7(5)º iken triazol halkası ile bromofenil ve benzimidazol 

halkaları arasındaki dihedral açılar 76.4(4)º ve 79.2(4)º dir. Bu sonuçlar, yine G1OC 

molekülündekine benzer şekilde molekülün triazol kısmının fenil ve benzimidazol 

kısımlarına dik olmadığını açık bir şekilde göstermektedir. 

Triazol halkası düzlemseldir, C2 atomunun bu düzlemden sapması -0.0024 Å’ dur. 

Triazol halkasının iç açıları toplamı 540º ile ideal değerdedir. C1’ e bağlı tiyon 

grubunun triazol düzleminden sapması ise -0.0174 Å’ dur. 
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Çizelge 4.27. G13C molekülüne ait kesirsel atom koordinatları ve eşdeğer izotropik       
yerdeğiştirme parametreleri. 

Atom x y z U(eq) [Å 2] 
Br1 0.04819(4) 0.36649(8) 0.34542(7) 0.0710(4) 
Cl1 0.0464(2) 0.1229(4) 0.0620(4) 0.182(3) 
S1 0.10569(11) 0.66412(16) 0.38696(19) 0.0665(9) 
N1 0.1420(3) 0.4919(4) 0.4152(5) 0.045(2) 
N2 0.1839(3) 0.5658(4) 0.3200(4) 0.042(2) 
N3 0.2068(3) 0.4837(5) 0.3258(4) 0.047(2) 
N4 0.2362(3) 0.3054(4) 0.3770(4) 0.048(2) 
N5 0.2823(3) 0.2086(5) 0.2985(5) 0.050(2) 
C1 0.1442(3) 0.5762(5) 0.3717(5) 0.043(3) 
C2 0.1818(3) 0.4402(6) 0.3828(5) 0.046(3) 
C3 0.1911(4) 0.3466(5) 0.4164(5) 0.050(3) 
C4 0.2890(4) 0.3159(5) 0.4118(6) 0.049(3) 
C5 0.3115(4) 0.3711(7) 0.4815(7) 0.065(3) 
C6 0.3667(5) 0.3634(8) 0.4973(8) 0.081(4) 
C7 0.3961(4) 0.3037(7) 0.4464(8) 0.071(4) 
C8 0.3711(3) 0.2512(6) 0.3786(7) 0.058(3) 
C9 0.3168(3) 0.2543(5) 0.3619(5) 0.045(3) 
C10 0.2345(3) 0.2414(5) 0.3092(5) 0.044(3) 
C11 0.1871(4) 0.2135(6) 0.2528(6) 0.054(3) 
C12 0.1527(4) 0.2755(7) 0.2083(6) 0.061(3) 
C13 0.1084(5) 0.2486(10) 0.1510(8) 0.084(5) 
C14 0.0989(5) 0.1593(12) 0.1382(9) 0.099(5) 
C15 0.1318(6) 0.0952(10) 0.1846(10) 0.114(6) 
C16 0.1761(5) 0.1222(8) 0.2408(9) 0.089(5) 
C17 0.1070(3) 0.4691(5) 0.4842(5) 0.041(3) 
C18 0.0622(3) 0.4161(6) 0.4650(5) 0.043(3) 
C19 0.0290(3) 0.3983(6) 0.5324(6) 0.051(3) 
C20 0.0390(4) 0.4338(7) 0.6189(6) 0.061(3) 
C21 0.0822(4) 0.4843(7) 0.6397(7) 0.065(4) 
C22 0.1183(4) 0.5049(6) 0.5779(6) 0.057(3) 
S2 0.26524(16) 0.3861(3) 0.1004(3) 0.1074(16) 
O1 0.2441(4) 0.4773(6) 0.0810(7) 0.115(4) 
C23 0.2938(12) 0.3622(19) -0.0032(15) 0.232(17) 
C24 0.3243(8) 0.3928(10) 0.1679(12) 0.132(8) 
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Çizelge 4.28. G13C molekülünün bağ uzunlukları (Å). 

Br1 − C18 1.877(8)  C4 − C9 1.397(11) 
Cl1 − C14 1.729(15)  C4 − C5 1.379(13) 
S1 − C1 1.660(8)  C5 − C6 1.400(16) 
S2 − O1 1.477(10)  C6 − C7 1.410(16) 
S2 − C23 1.76(2)  C7 − C8 1.360(14) 
S2 − C24 1.71(2)  C8 − C9 1.375(11) 
N1 − C17 1.434(10)  C10 − C11 1.446(12) 
N1 − C1 1.406(10)  C11 − C16 1.395(15) 
N1 − C2 1.384(11)  C11 − C12 1.384(14) 
N2 − C1 1.316(10)  C12 − C13 1.388(16) 
N2 − N3 1.352(10)  C13 − C14 1.36(2) 
N3 − C2 1.263(10)  C14 − C15 1.40(2) 
N4 − C3 1.459(12)  C15 − C16 1.38(2) 
N4 − C4 1.392(12)  C17 − C22 1.454(11) 
N4 − C10 1.362(9)  C17 − C18 1.388(11) 
N5 − C10 1.328(11)  C18 − C19 1.370(11) 
N5 − C9 1.382(10)  C19 − C20 1.355(12) 
N2 − H2 0.86  C20 − C21 1.338(14) 
C2 − C3 1.487(12)  C21 − C22 1.371(14) 

 

Çizelge 4.29. G13C molekülünün bağ açıları (º). 

O1 − S2 − C24 109.7(7) N4 − C4 − C9 104.8(7)
C23 − S2 − C24 95.0(11) C5 − C4 − C9 124.9(9)
O1 − S2 − C23 101.4(10) C4 − C5 − C6 114.0(9)
C1 − N1 − C2 106.6(7) C5 − C6 − C7 122.4(10)
C1 − N1 − C17 125.0(6) C6 − C7 − C8 120.2(10)
C2 − N1 − C17 128.3(6) C7 − C8 − C9 119.8(8)
N3 − N2 − C1 114.7(6) C4 − C9 − C8 118.5(8)
N2 − N3 − C2 105.4(7) N5 − C9 − C8 131.2(8)
C3 − N4 − C10 126.9(7) N5 − C9 − C4 110.2(7)
C3 − N4 − C4 125.0(6) N4 − C10 − N5 111.9(7)
C4 − N4 − C10 107.5(7) N4 − C10 − C11 124.9(7)
C9 − N5 − C10 105.6(7) N5 − C10 − C11 123.2(7)
S1 − C1 − N1 126.6(6) C10 − C11 − C16 119.7(9)
N1 − C1 − N2 102.2(6) C10 − C11 − C12 121.4(8)
S1 − C1 − N2 131.2(6) Cl1 − C14 − C13 120.5(11)
N1 − C2 − N3 111.1(8) Cl1 − C14 − C15 118.6(13)
N1 − C2 − C3 120.6(7) N1 − C17 − C22 118.5(7)
N3 − C2 − C3 128.2(8) N1 − C17 − C18 123.0(7)
N4 − C3 − C2 111.9(7) Br1 − C18 − C17 119.1(5)
N4 − C4 − C5 130.3(8) Br1 − C18 − C19 120.0(6)
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Çizelge 4.30. G13C molekülünün torsiyon açıları (º). 

C17 − N1 − C1 − N2 176.0(7)
C2 − N1 − C1 − N2 -0.1(8)
C1 − N1 − C2 − N3 -0.1(9)

C17 − N1 − C2 − N3 -176.1(7)
C1 − N1 − C2 − C3 179.0(7)

C17 − N1 − C2 − C3 3.0(12)
C1 − N1 − C17 − C22 -73.9(10)
C2 − N1 − C1 − S1 -179.1(6)

C17 − N1 − C1 − S1 -3.0(11)
C2 − N1 − C17 − C22 101.4(10)
C1 − N1 − C17 − C18 104.6(9)
C2 − N1 − C17 − C18 -80.1(11)
N3 − N2 − C1 − S1 179.3(6)
C1 − N2 − N3 − C2 -0.5(9)
N3 − N2 − C1 − N1 0.4(8)
N2 − N3 − C2 − N1 0.4(9)
N2 − N3 − C2 − C3 -178.7(7)
C4 − N4 − C10 − N5 1.0(9)
C4 − N4 − C3 − C2 83.6(9)

C10 − N4 − C3 − C2 -106.0(8)
C3 − N4 − C4 − C5 -7.1(13)

C10 − N4 − C4 − C5 -179.1(9)
C3 − N4 − C4 − C9 171.1(6)

C10 − N4 − C4 − C9 -0.9(8)
C3 − N4 − C10 − N5 -170.8(7)
C3 − N4 − C10 − C11 11.0(12)
C4 − N4 − C10 − C11 -177.2(7)
C9 − N5 − C10 − C11 177.6(7)
C9 − N5 − C10 − N4 -0.6(9)

C10 − N5 − C9 − C4 0.0(9)
C10 − N5 − C9 − C8 -176.5(9)
N3 − C2 − C3 − N4 1.6(12)
N1 − C2 − C3 − N4 -177.4(7)
C9 − C4 − C5 − C6 2.3(14)
N4 − C4 − C5 − C6 -179.8(9)
N4 − C4 − C9 − C8 177.6(7)
C5 − C4 − C9 − N5 178.8(8)
C5 − C4 − C9 − C8 -4.1(13)
N4 − C4 − C9 − N5 0.5(9)
C4 − C5 − C6 − C7 -0.5(16)
C5 − C6 − C7 − C8 0.4(17)
C6 − C7 − C8 − C9 -2.2(15)
C7 − C8 − C9 − N5 -179.8(9)
C7 − C8 − C9 − C4 3.9(13)
N5 − C10 − C11 − C16 49.8(13)
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Çizelge 4.30. devam ediyor. 
N4 − C10 − C11 − C12 49.2(12)
N5 − C10 − C11 − C12 -128.7(9)
N4 − C10 − C11 − C16 -132.3(10)
N1 − C17 − C18 − Br1 3.4(11)

C22 − C17 − C18 − Br1 -178.2(6)
Br1 − C18 − C19 − C20 179.9(7)

 

5. KUANTUM MEKANİKSEL HESAPLAMALAR 

5.1. Kuantum Mekaniksel Hesaplamalara Giriş 

Serbest radikaller çiftlenimsiz elektrona sahip kimyasal bileşiklerdir. Süper oksit 

(O2
·-), nitrik oksit (NO·), hidroksil (OH·) ve peroksil (RO2

·) serbest radikallerinin 

damar tıkanıklığı ve eklem iltihabı gibi bir çok hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(Rice-Evans and Diplock, 1991). Elektron transferi, proton transferi, H atomu 

çıkarma ya da ekleme yoluyla çeşitli bileşiklerle tepkimeye girebilen serbest 

radikallerin büyük bir çoğunluğu yaşlılık, hastalık, maddesel ve yiyecek bozulması 

gibi istenilmeyen bir dizi sürecin sorumlusudur (Halliwell and Gutteridge, 1999; 

Fang and Zheng, 2002).  

Bu tez kapsamında incelenen antioksidan özellik gösteren moleküllerin, yapı 

analizleri tamamlandıktan sonra, yapı-aktivite ilişkilerini belirleyebilmek için serbest 

DPPH· radikalini yakalama mekanizmaları kuramsal yöntemlerle incelenmiştir. 

Serbest DPPH· radikal yakalama mekanizması için iyi bilinen iki reaksiyon 

basamağı vardır. Bunlardan birincisi direkt H-atomu uzaklaştırma süreci, ikincisi 

ise proton ortaklığı elektron-transfer sürecidir (Litwinienko and Ingold, 2003): 

     (1) DPPH· + RXH → DPPHH + RX·      (direkt H-atomu uzaklaştırma süreci) 

 

     (2) DPPH· + RXH → DPPH- + RXH·+    (proton ortaklığı elektron-transfer süreci) 

                                   → DPPHH + RX· 

 

Bu olası reaksiyon mekanizmalarının ayrıntıları Şekil 5.1’ de görülmektedir. Burada 

DPPH·, serbest radikal; DPPHH, serbest radikale bir hidrojen eklenmiş molekül; 
RXH, asıl (parent) molekül; RX· ise RXH molekülünden bir hidrojen uzaklaştıktan 
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sonra oluşan radikal olarak tanımlanır. Ayrıca RXH·+, RXH molekülünün bir 

elektron vermiş hali; DPPH- ise DPPH· molekülünün bir elektron almış halidir. 

Bu reaksiyon basamaklarından hangisinin izinli olduğuna bağ ayrılma entalpileri 

(BDEs) ve iyonlaşma potansiyelleri (IPs) hesaplanarak karar verilir. Eğer RXH’ nin 

N-H bağ ayrılma entalpisi DPPHH’ nin N-H bağ ayrılma entalpisinden küçükse 

[BDE (RXH) < BDE (DPPHH)] birinci reaksiyon izinlidir. RXH’ nin iyonlaşma 

potansiyeli DPPH-’ nin iyonlaşma potansiyelinden küçükse [IP (RXH) < IP (DPPH-)] 

ikinci reaksiyon izinlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1. Moleküllerin DPPH· radikal yakalama mekanizmaları, birincisi H-atomu 
uzaklaştırma (üste) ve ikincisi proton ortaklığı elektron-transferi (altta). 

Çeşitli kuantum mekaniksel yöntemler BDE ve IP hesaplamalarında kolaylık 

sağlar. Ancak doğruluğu ve ekonomik olması arasındaki uyumu yakalamak kolay 

değildir. Çünkü bazı yöntemler daha duyarlı sonuç verirken, zaman kullanımı 

açısından ekonomik değildir. Bunların aksine bazıları da zaman açısından daha 

ekonomiktir, ancak sonuçları aynı duyarlıkta değildir. Bu nedenle, hesaplar üç 

farklı grupta gerçekleştirilerek, zaman açısından kullanışlı olup olmadıkları ve 

doğrulukları kıyaslandı.  
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Birinci grup hesaplamalarda, başlangıçta yarı deneysel yöntemler kullanılarak 

geometri optimizasyonu yapıldı. Sonra, aynı yarı deneysel yöntemlerle titreşim 

frekansları, toplam enerjiye sıfır nokta titreşim enerjisini ve termal enerji 

düzeltmelerini yapabilmek için, belirlendi ve onun üzerine  DFT yöntemiyle 

[B3LYP/6-31G(d) ve B3LYP/6-31G(d,p)]  geometri optimizasyonu yapıldı.  

İkinci grup hesaplara ise, birinci gruptaki gibi yarı deneysel yöntemlerle geometri 

optimizasyonu ile başlandı ve yine aynı yarı deneysel yöntemlerle titreşim 

frekansları belirlendi. Sonra, DFT yöntemiyle geometri optimizasyonu yapmak 

yerine, bu kez farklı baz setleri kullanılarak tek nokta enerjileri (SPEs) hesaplandı.  

Üçüncü grup hesaplarda ise, yine yarı deneysel yöntemlerle geometri 

optimizasyonu ile başlanarak,  üzerine DFT/B3LYP/6-31G(d,p) yöntemi ile 

geometri optimizasyonu yapıldı ve aynı yöntemle titreşim frekansları belirlendi. 

Daha sonra, elde edilen geometri üzerine B3LYP/6-311+G(2d,2p) gibi daha geniş 

bir baz setiyle SPE hesabı yapıldı. 

5.2. Bağ Ayrılma Entalpi Hesabı (BDE) 

DPPH· radikal yakalama mekanizması için önerilen birinci adımın,  

DPPH· + RXH → DPPHH + RX·  (direkt H-atomu uzaklaştırma süreci) 

izinli olup olmadığını anlayabilmek için RXH ve DPPHH moleküllerinin N-H bağ 

ayrılma entalpileri hesaplandı. 

i) G6C, G4C, G3C ve G13C moleküllerinin (RXH) N-H bağ ayrılma entalpileri 

hesaplanırken her bir molekül için  

RXH → RX· + H·   

reaksiyonu dikkate alındı. Bu reaksiyon için bağ ayrılma entalpisi (BDE), 298 K’ de   

Hr + HH - Hp entalpi farklarından hesaplandı. Burada Hr hidrojen-atomu 

uzaklaştırma reaksiyonundan sonra oluşan radikalin entalpisi, HH hidrojen 

atomunun entalpisi, Hp ise asıl (parent) molekülün entalpisidir.  

RXH ana molekülüne ait Gaussian girdi dosyası X-ışını geometrisinden Babel 

programı kullanılarak elde edildi. RX· molekülüne ait Gaussian girdi dosyası ise, 
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RXH molekülünün X-ışını geometrisi başlangıç olarak alınarak GaussView 3.09 

programında triazol halkasının N-H bağındaki hidrojen atomunun 

uzaklaştırılmasıyla elde edildi. 

ii) DPPHH molekülünün  N-H bağ ayrılma entalpisi için  

DPPHH → DPPH· + H·  

reaksiyonu dikkate alındı. Bağ ayrılma entalpisi (BDE) yine 298 K’ de entalpi 

farklarından hesaplandı. DPPHH ve DPPH· molekülleri GaussView 3.09 programı 

kullanılarak çizimle elde edildi.  

5.3. İyonlaşma Potansiyeli Hesabı (IP)   

DPPH· radikal yakalama mekanizması için önerilen ikinci adımın,   

DPPH· + RXH → DPPH- + RXH·+    (proton ortaklığı elektron-transfer süreci)  

                        → DPPHH + RX· 

izinli olup olmadığını anlayabilmek için RXH ve DPPH- moleküllerinin iyonlaşma 

potansiyelleri hesaplandı.  

Moleküllere ait iyonlaşma potansiyelleri (IPs), Ec - Ep enerji farklarından 

hesaplandı. Burada Ec molekülden bir elektron ayrıldıktan sonraki enerjiyi ifade 

ederken, Ep nötr molekülün enerjisini ifade eder. Hassas enerji değerlerini elde 

edebilmek için sıfır nokta titreşim enerjisi toplam elektronik enerjiye dahil edildi. 

İyonlaşma potansiyelleri hesaplanırken (5.1) ve (5.2) ile verilen ifadeler kullanıldı.      

     ( ) ( )IP SPE ZPVE 0.973 SPE ZPVE 0.973C C P P= + × − + ×  (AM1)                         (5.1) 
 
     ( ) ( )IP SPE ZPVE 0.947 SPE ZPVE 0.947C C P P= + × − + ×  (PM3)                         (5.2) 
 
Burada SPEC, katyonun tek nokta enerjisi; SPEP, asıl molekülün tek nokta enerjisi; 

ZPVEC, katyonun sıfır nokta titreşim enerjisi ve ZPVEp ise asıl molekülün sıfır 

nokta titreşim enerjisidir. Ayrıca  0.973, AM1 yarı deneysel yöntemine ait skala 

faktörü ve 0.947 ise PM3 yarı deneysel yöntemine ait skala faktörüdür. Sıfır nokta 

titreşim enerjisi bu skala faktörleriyle çarpılarak tek nokta enerjisine eklenir. 
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5.4. Moleküllere Uygulanan Yöntemler 

G6C ve G4C molekülleri ile DPPHH molekülü ilk çalışılan moleküllerdi ve 

hesaplara kesim 5.1’ de söz edilen birinci grup hesaplamayla başlandı. BDE 

hesaplarında, B3LYP fonksiyoneli ile 6-31G(d,p) seviyesinde ve IP hesaplarında 

ise 6-31G(d) seviyesinde  geometri optimizasyonu yapıldı. DPPHH molekülünün 

BDE hesabında, DPPH·’ in ROB3LYP/6-31G(d,p) ile geometri optimizasyonu hata 

verdiğinden N-H bağ ayrılma entalpi değeri bu yöntemle sonuçlandırılamadı. Hem 

bu hesabı tamamlayabilmek, hem de bağ ayrılma entalpi değerlerini daha hassas 

hesaplayabilmek için difüz etkilerini de içeren baz setlerinin [(+) içeren]  

kullanılmasına karar verildi. Bu baz setleriyle optimizasyon işleminin uzun 

sürebileceği düşüncesiyle de, optimizasyon yapmak yerine tek nokta enerji 

hesaplarının yapıldığı ikinci gruba geçildi. 

Daha doğru bağ ayrılma entalpi değerlerini hesaplayabilmenin difüz 

fonksiyonlarıyla mümkün olabileceği literatürden (Wright et al., 2001) ve bazı 

yazarlarla yapılan yazışmalardan biliniyordu. Bu nedenle, öncelikle G6C ve G4C 

molekülleri ile DPPHH molekülü için B3LYP fonksiyoneli kullanılarak 6-31G(d) baz 

seti ile başlayıp 6-311+G(2d,2p) baz setine kadar beş farklı baz setiyle N-H bağ 

ayrılma entalpileri hesaplandı. Daha sonra aynı şekilde IP hesapları da 

tamamlandı. 

Sonrasında, G3C molekülünün N-H BDE’ si yine B3LYP fonksiyoneli ve sadece 6-

311+G(2d,2p) baz seti seviyesinde hesaplandı. Bu moleküle ait IP 

hesaplamalarında RXH·+ için yarı deneysel yöntem ile yapılan frekans hesabı hata 

verdiği için sonuçlandırılamadı. İkinci grup hesaplamaların zaman açısından daha 

ekonomik olduğu tespit edildi. Ancak optimizasyon enerjileri yerine tek nokta enerji 

hesabına dayanan sonuçlarının güvenilirliğini test etmek için üçüncü grup 

hesaplamaya geçildi. 

G6C, G3C ve DPPHH moleküllerinin N-H BDE’ leri üçüncü grup kuantum 

mekaniksel yöntemler ile yapıldı. Elde edilen sonuçların ikinci grup hesaplamada 

B3LYP fonksiyoneli ile 6-311+G(2d,2p) seviyesinde yapılan hesaplarla iyi 

uyuştuğu görüldü. Ancak, bu grup hesaplarda RX· moleküllerinin DFT 

optimizasyonunun ve DFT frekans hesaplarının zaman kullanımı açısından 
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ekonomik olmadıkları belirlendi. Bu nedenle de IP hesapları bu grupta tekrar 

yapılmadı. 

İkinci grup hesapların üçüncü grupla iyi uyuşması ve de zaman açısından da 

ekonomik olması nedeniyle, G13C molekülünün BDE ve IP hesaplamaları ikinci 

grup kuantum mekaniksel yöntem ile tamamlandı, bu hesaplar B3LYP fonksiyoneli 

ile 6-311+G(2d,2p) seviyesinde gerçekleştirildi. Böylece tüm moleküllerin, hem 

BDE hem de IP hesapları ikinci grupta B3LYP fonksiyoneli ile 6-311+G(2d,2p) 

seviyesinde tamamlanmış oldu.  

5.5. Birinci Grup Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar 

5.5.1. Bağ Ayrılma Entalpi (BDE) Hesabı 

G6C ve G4C moleküllerinin bağ ayrılma entalpi hesabındaki aşamalar ve 

kullanılan yöntemler, sırasıyla özetlenirse: 

• AM1 yarı-deneysel yöntemi kullanılarak geometri optimizasyonu ve titreşim 

frekanslarının belirlenmesi, 

• DFT yöntemi (RO)B3LYP/6-31G(d,p) kullanılarak geometri optimizasyonu 

ile toplam elektronik enerjilerin belirlenmesi, 

• Sıfır nokta titreşim enerjisinin (ZPVE) ve titreşimsel katkının skala faktörüyle 

[0.973, AM1 için (Wang and Zhang, 2005)] çarpılarak enerjiye dahil 

edilmesi. 

N-H bağ ayrılma entalpileri, 

.( ) ( )
r H P

H

BDE H H H

BDE H RX H H RXH

= + −

= + −                                                                    (5.3)                      

eşitliğinden faydalanılarak hesaplandı. Buradaki entalpiler daha açık olarak 

elek tit dön öteH E RT E ZPE E E E RT= + = + + + + +                                (5.4)                      

şekilde yazılabilir. Her bir entalpi değeri eşitlik 5.3’ de yerine yazılırsa 
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.

.

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
H

H

BDE RXH E RX RT H E RXH RT

BDE RXH E RX H E RXH

= + + − −

= + −
                                     (5.5) 

elde edilir.  

G6C molekülünün Gaussian hesaplarının özeti: 

G6C(RX·) 

#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
 Charge =  0 Multiplicity = 2 
 Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
 Zero-point correction=                           0.328079 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.351791 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.352735 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.268705 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.641841 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.665553 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.666497 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.582467 
 
#T ROB3LYP/6-31G(d,p) EXTRABASIS OPT TEST  HF=-2078.741508 Hartree 
 
 
G6C(RXH) 

#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.342665 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.366617 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.367561 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.283562 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.634297 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.658249 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.659193 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.575193 
 
# T B3LYP/6-31G(d,p) OPT TEST  HF=-2079.391350 Hartree 
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G4C molekülünün Gaussian hesaplarının özeti: 

G4C(RX·) 
 
# t am1 SCFCYC=500 opt freq test 
  Charge =  0 Multiplicity = 2 
  3 imaginary frequencies ignored. 
 Zero-point correction=                           0.364412 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.386645 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.387589 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.310709 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.730620 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.752854 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.753798 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.676918 
 
# opt rob3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity t test  HF=-2018.831955 Hartree 
 

 
G4C(RXH)  
 
#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
 Zero-point correction=                           0.377545 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.402536 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.403481 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.318019 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.718817 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.743808 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.744752 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.659290 
 
# opt rb3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity test HF=-2019.481927 Hartree 
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G6C (RXH) molekülünün N-H bağ ayrıma entalpi hesabı: 

.

.

.

( )

( ) 2078.741508 0.351791 0.973
( ) 2078.399215

elek tit dön öteE RX E ZPE E E E

E RX
E RX Hartree

= + + + +

= − + ×

= −
 

 

( )
( ) 2079.391350 0.366617 0.973
( ) 2079.034632

elek tit dön öteE RXH E ZPE E E E
E RXH
E RXH Hartree

= + + + +
= − + ×
= −

 

.( ) ( ) ( )
( ) 2078.399215 0.49792 2079.034632
( ) 0.137497

HBDE RXH E RX H E RXH
BDE RXH
BDE RXH Hartree

= + −
= − − +
=

 

1 hartree 627.51 kcal/mol olduğundan 

( ) 86.28 /BDE RXH kcal mol=  

olarak hesaplanır. Sonuçlar her iki molekül için Çizelge 5.1’ de görülmektedir. 

 

Çizelge 5.1. G6C(RXH) ve G4C(RXH)  moleküllerinin (RO)B3LYP/6-31g(d,p) ile 
geometri optimizasyonuyla elde edilmiş bağ ayrılma entalpileri (BDEs) 
(T=298.15 K). 

BDE = Hr + HH- Hp
 TE (Hartree)a TCE(Hartree)b N-H BDE 

(kcal/mol) 
RX· -2078.741508 0.342293 

G6C(RXH) -2079.391350 0.356718 
         86.28 

RX· -2018.831955 0.376206 

G4C(RXH) -2019.481927 0.391668 
85.71* 

       a Toplam elektronik enerji 
        b Skala faktörüyle çarpılarak elde edilen termal düzeltme terimi(0.973(AM1)) 
        HH: -0.49792 Hartree(B3LYP/6-31G(D,P)) 
          *Gaussian 03 ile yapıldı 
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DPPHH molekülünün BDE hesabında, (RO)B3LYP/6-31G(D,P) ile geometri 

optimizasyonu hata verdiğinden, N-H bağ ayrılma entalpi değeri bu yöntemle 

sonuçlandırılamadı; ancak literatürdeki değeri 172.22 kcal/mol’ dür (Wang and 

Zhang, 2003). G6C molekülünün N-H bağ ayrılma entalpisi 86.28 kcal/mol, G4C 

molekülünün N-H bağ ayrılma entalpisi ise 85.71 kcal/mol olarak hesaplanmıştır 

(Çizelge 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.2. G6C ve G4C’ nin B3LYP/6-31G(d,p) seviyesinde geometri 
optimizasyonu ile elde edilmiş molekül yapıları. 

 

5.5.2. İyonlaşma Potansiyeli (IP) Hesabı 

G6C, G4C ve DPPH- moleküllerinin iyonlaşma potansiyeli hesabında izlenen 

adımlar şöyledir: 

• AM1 (RXH ve RXH·+ için) ve PM3 (DPPH· ve DPPH- için) yarı-deneysel 

yöntemleri kullanılarak geometri optimizasyonu ve titreşim frekanslarının 

belirlenmesi, 

• DFT yöntemi [(U)B3LYP/6-31G(d)] kullanılarak geometri optimizasyonu ile 

toplam elektronik enerjilerin belirlenmesi, 

• Sıfır nokta titreşim enerjisinin (ZPVE) AM1 için 0.973 ve PM3 için 0.947 

(Wang and Zhang, 2003) skala faktörleriyle çarpılarak enerjiye dahil 

edilmesi. 

 

G6C(RXH) G4C(RXH) 

TE=-2019.481927Hartree TE=-2079.391350 Hartree 
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İyonlaşma potansiyelleri, 

( 0.973) ( 0.973)
C P

C C P P

IP E E
IP TE ZPVE TE ZPVE

= −
= + × − + ×

                                         (5.6) 

eşitliği kullanılarak hesaplandı. 

G6C molekülünün Gaussian hesaplarının özeti: 

G6C (RXH·+) 

 #T AM1 OPT TEST 
 
 #T AM1 FREQ TEST 
 Charge =  1 Multiplicity = 2 
 Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
 Zero-point correction=                           0.339007 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.362933 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.363877 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.279738 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.919154 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.943079 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.944023 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.859884 
 
#T UB3LYP/6-31G(d) OPT TEST      HF=-2079.103045  Hartree 
 

G6C(RXH) 

#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.342665 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.366617 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.367561 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.283562 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.634297 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.658249 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.659193 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.575193 
 
# T B3LYP/6-31G(d) OPT TEST    HF=-2079.366124 Hartree 
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G4C molekülünün Gaussian hesaplarının özeti: 

G4C(RXH·+) 

# opt freq am1 geom=connectivity extrabasis scfcyc=500 t test 
 Symbolic Z-matrix: 
 Charge =  1 Multiplicity = 2 
 Zero-point correction=                           0.374222 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.399045 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.399989 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.313391 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              1.000483 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 1.025306 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               1.026250 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.939653 
 
# opt ub3lyp/6-31g(d) geom=connectivity extrabasis scfcyc=500 t test  
 
HF=-2019.190166 Hartree 
 
 

G4C(RXH) 

#T AM1 OPT TEST 
#T AM1 FREQ TEST 
Charge =  0 Multiplicity = 1 
Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
 Zero-point correction=                           0.377545 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.402536 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.403481 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.318019 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.718817 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.743808 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.744752 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.659290 
 
# opt rb3lyp/6-31g(d) geom=connectivity test HF=-2019.452479 Hartree 
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DPPH· ve DPPH- moleküllerinin Gaussian hesaplarının özeti: 

DPPH·        

#T PM3 OPT TEST 
 
#T PM3 FREQ TEST 
 Charge =  0 Multiplicity = 2 
 Zero-point correction=                           0.289140 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.313797 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.314741 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.227897 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.460558 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.485215 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.486159 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.399316 
 
#T UB3LYP/6-31G(d) OPT TEST    HF=-1417.873238 Hartree 
 
 
DPPH- 

# T PM3 OPT TEST 
   
# T PM3 FREQ TEST 
 Charge = -1 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.291307 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.315519 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.316463 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.231465 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.316849 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.341061 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.342005 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.257007 
 
# T B3LYP/6-31G(d) OPT TEST    HF=-1417.976711 Hartree 
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G6C molekülünün iyonlaşma potansiyeli hesabı: 

2079.103045 0.339007 0.973
2078.773191

C

C

E
E Hartree

= − + ×
= −

 

2079.366124 0.342665 0.973
2079.032711

P

P

E
E Hartree

= − + ×
= −  

 

2078.773191 2079.032711
0.25952 162.85 /

C PIP E E
IP
IP Hartree kcal mol

= −
= − +
= =

 

 

Tüm moleküllere ait iyonlaşma potansiyelleri Çizelge 5.2’ de verilmiştir. 

Çizelge 5.2. G6C(RXH), G4C(RXH) ve DPPH- bileşiklerinin (U)B3LYP/6-31G(d) 
seviyesinde geometri optimizasyonu yapılarak hesaplanmış iyonlaşma 
potansiyelleri (IPs ). 

C PIP E E= −  TE (Hartree)a ZPVE (Hartree)b E0
 (Hartree)c IPs 

(kcal/mol)
RXH·+ -2079.103045 0.329854 -2078.773191 

G6C (RXH) -2079.366124 0.333413 -2079.032711 
162.85 

RXH·+ -2019.190166 0.364118 -2018.826048 

G4C (RXH) -2019.452479 0.367351 -2019.085128 
162.58* 

DPPH· -1417.873238 0.273816 -1417.599422 

DPPH- -1417.976711 0.275868 -1417.700843 
63.64 

  a Toplam elektronik enerji 
   b Skala faktörüyle çarpılarak elde edilen sıfır nokta titreşim enerjisi düzeltme terimi (0.973(AM1), 0.947(PM3))    
   c E0=TE+ZPVE 
  *Gaussian 03 ile yapıldı 
 
 
G6C ve G4C moleküllerinin yapı özellik ilişkilerinin belirlenebilmesi için DPPH· 

radikal yakalama mekanizmaları aydınlatılmış oldu. Bu molekülllerin iyonlaşma 

potansiyellerinin DPPH-’ nin iyonlaşma potansiyelinden büyük, ve de N-H bağ 

ayrılma entalpilerinin DPPHH’ nin bağ ayrılma entalpisinden küçük olması radikal 

yakalama mekanizmalarının H atomu uzaklaştırma şeklinde olduğunu göstermiştir 

(Çizelge 5.1 ve 5.2). G6C ve G4C molekülleri için bu mekanizma Şekil 5.3’ de 

verilmiştir. 
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Şekil 5.3. G6C(R2) ve G4C(R1) moleküllerinin H atomu uzaklaştırma reaksiyonu. 

5.6. İkinci Grup Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar 

5.6.1. Bağ Ayrılma Entalpi (BDE) Hesabı 

G6C, G4C ve DPPHH moleküllerinin bağ ayrılma entalpi hesabında aşağıdaki 

adımlar izlendi. 

• AM1 ve PM3 yarı-deneysel yöntemleri kullanılarak geometri optimizasyonu 

ve titreşim frekanslarının belirlenmesi, 

• DFT yöntemleri [(RO)B3LYP/6-311+G(2d,2p), (RO)B3LYP/6-311+G(d,p), 

(RO)B3LYP/6-31+G(d,p), (RO)B3LYP/6-31G(d,p), (RO)B3LYP/6-31G(d)] 

kullanılarak tek nokta elektronik enerjilerin hesaplanması, 

• Sıfır nokta titreşim enerjisinin (ZPVE) ve titreşimsel katkının toplamı olan 

termal düzeltme teriminin (TCE), skala faktörleriyle 0.973(AM1), 

0.947(PM3)  çarpılarak enerjiye dahil edilmesi.  

G3C ve G13C moleküllerinin N-H BDE’ leri hesaplanırken, yine yukarıdaki 

adımlarda olduğu gibi, AM1 yarı-deneysel yöntemi kullanılarak geometri 

optimizasyonu yapıldı ve aynı yarı-deneysel yöntem kullanılarak titreşim 

frekansları belirlendi. Daha sonra (RO)B3LYP fonksiyoneli ile sadece 6-

311+G(2d,2p) seviyesinde tek nokta enerjileri (SPEs) hesaplandı [bu yöntem 

(RO)B3LYP/6-311+G(2d,2p)//AM1/AM1 şeklinde isimlendirilir]. AM1 yöntemiyle 
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hesaplanmış termal enerji düzeltme terimi (TCE), 0.973 skala faktörüyle çarpılarak 

enerjiye dahil edildi. Moleküler entalpi B3LYP/6-311+G(2d,2p) ile hesaplanmış 

SPE’ den, AM1 ile hesaplanmış termal enerji düzeltme teriminden ve PV-

teriminden (RT) oluşur.  

DPPHH molekülünün N-H bağ ayrılma entalpisini hesaplamak için PM3 yarı-

deneysel yöntemi kullanılarak geometri optimizasyonu yapıldı ve aynı yarı-

deneysel yöntem kullanılarak titreşim frekansları belirlendi. DPPH· radikalinin sıfır 

nokta titreşim enerjisinin (ZPVE) hesabında AM1 yarı deneysel yöntemi başarısız 

olduğu için PM3 yarı deneysel yöntemi kullanıldı. Daha sonra (RO)B3LYP 

fonksiyoneli ile 6-311+G(2d,2p) seviyesinde tek-nokta enerjisi (SPE) hesaplandı 

[bu yöntem (RO)B3LYP/6-311+G(2d,2p)//PM3/PM3 şeklinde isimlendirilir]. PM3 

yöntemiyle hesaplanmış termal enerji düzeltme terimi (TCE), 0.947 skala 

faktörüyle çarpılarak enerjiye dahil edildi. Tek-nokta enerjisi yukarıda belirtilen dört 

farklı baz setiyle de hesaplandı ve sonuçlar Çizelge 5.3’ de verildi. 
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Çizelge 5.3. G6C(RXH), G4C(RXH), G3C(RXH) ve DPPHH bileşiklerinin 
(RO)B3LYP fonksiyonelleri ile hesaplanmış bağ ayrılma entalpileri 
(BDEs)(T=298.15 K). 

   a Toplam elektronik enerji 
   b Skala faktörüyle çarpılarak elde edilen termal enerji düzeltme terimi(0.973(AM1), 0.947(PM3))     
  HH: -0.49792 Hartree(B3LYP/6-31G(D,P)), -0.49765 Hartree (B3LYP/6-311+G(2D,2P)) (Zhang and Ji, 2006) 
 * Hesaplar Gaussian 03 ile yapıldı. 

 

 

 

 

BDE = Hr + HH- Hp RX· G6C(RXH)  

Yöntem SPE(Hartree)a TCE(Hartree)b SPE(Hartree)a TCE(Hartree)b N-H BDE 
(kcal/mol) 

B3LYP/6-311+G(2d,2p) -2079.098050 0.342293 -2079.743862 0.356718 83.92 

B3LYP/6-311+G(d,p) -2079.055562 0.342293 -2079.701588 0.356718 84.06 

B3LYP/6-31+G(d,p) -2078.762168 0.342293 -2079.406543 0.356718 82.85 

B3LYP/6-31G(d,p) -2078.716032 0.342293 -2079.360349 0.356718 82.81 

B3LYP/6-31G(d) -2078.694495 0.342293 -2079.335444 0.356718 80.70 

 RX· G4C(RXH)  

B3LYP/6-311+G(2d,2p)* -2019.156770 0.376206  -2019.808856 0.391668 87.21 

B3LYP/6-311+G(d,p)* -2019.115184 0.376206 -2019.767813 0.391668 87.55 

B3LYP/6-31+G(d,p)* -2018.842926 0.376206 -2019.494084 0.391668 86.46 

B3LYP/6-31G(d,p)* -2018.804703 0.376206 -2019.456203 0.391668 86.67 

B3LYP/6-31G(d)* -2018.779028 0.376206 -2019.427052 0.391668 84.49 

 RX· G3C(RXH)  

B3LYP/6-311+G(2d,2p)* -2019.158036 0.376484 -2019.808937 0.391676 86.63 

 RX· G13C(RXH)  

B3LYP/6-311+G(2d,2p)* -4553.363415 0.340138 -4554.015195 0.354376 87.78 

 DPPH· DPPHH  

B3LYP/6-311+G(2d,2p)* -1418.138417 0.297166 -1418.917378 0.309436 168.83 

B3LYP/6-311+G(d,p)* Hata verdi 0.297166 -1418.872370 0.309436 - 

B3LYP/6-31+G(d,p)* -1417.758259 0.297166 -1418.557019 0.309436 181.08 

B3LYP/6-31G(d,p) -1417.687542 0.297166 -1418.500556 0.309438 190.02 

B3LYP/6-31G(d) -1417.666133 0.297166 -1418.478154 0.309438 189.40 
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Şekil 5.4. Tüm moleküllerin B3LYP/6-311+G(2d,2p) seviyesinde hesaplanmış tek 
nokta enerji değerlerindeki molekül yapıları. 

G6C(RXH) 

SPE=-2079.743862 Hartree SPE= -2019.808856 Hartree 

G4C(RXH)

SPE=-2019.808937Hartree 

G3C(RXH) 

SPE=-4554.015195 Hartree 

G13C(RXH)

SPE=-1418.138417 Hartree 

DPPH·
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5.6.2. İyonlaşma Potansiyeli (IP) Hesabı 

G6C, G4C ve DPPH- moleküllerinin iyonlaşma potansiyeli hesabında izlenen 

yöntem aşağıdaki gibidir: 

• AM1 (RXH ve RXH·+ için) ve PM3 (DPPH· ve DPPH- için) yarı-deneysel 

yöntemleri kullanılarak geometri optimizasyonu, 

• Sıfır nokta titreşim enerjisi (ZPVE) düzeltmesi için aynı yarı-deneysel 

yöntemler kullanılarak tüm optimize geometrilerin frekanslarının hesabı, 

• DFT yöntemleri [(U)B3LYP/6-311+G(2d,2p), (U)B3LYP/6-311+G(d,p), 

(U)B3LYP/6-31+G(d,p), (U)B3LYP/6-31G(d,p), (U)B3LYP/6-31G(d)] 

kullanılarak tek nokta elektronik enerjilerin hesaplanması, 

• Sıfır nokta titreşim enerjisinin (ZPVE) 0.973(AM1) ve 0.947(PM3)  skala 

faktörleriyle çarpılarak enerjiye dahil edilmesi.  

G3C molekülüne ait IP hesabında, RXH·+’ nın AM1 yarı deneysel yöntem ile 

yapılan frekans hesabı hata verdiği için sonuçlandırılamadı. 

G13C molekülüne ait IP hesabı, B3LYP fonksiyoneli ile sadece 6-311+G(2d,2p) 

seviyesinde gerçekleştirildi. 

İzlenen yöntemlerle elde edilen tüm değerler ve sonuçta hesaplanan IP değerleri 

Çizelge 5.4’ de ayrıntılı olarak görülmektedir. İkinci grup kuantum mekaniksel 

hesaplara ilişkin Gaussian programından alınan hesap detayları ise EK.1’ de 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.4. G6C(RXH), G4C(RXH) ve DPPH- bileşiklerinin (U)B3LYP 
fonksiyonelleri ile  hesaplanmış iyonlaşma potansiyelleri (IPs). 

   a Toplam elektronik enerji 
   b Skala faktörüyle çarpılarak elde edilen sıfır nokta titreşim enerjisi düzeltme terimi (0.973(AM1), 0.947(PM3))    
  G3C, G4C ve G13C’ ye ait hesaplar Gaussian 03 ile yapıldı. 

 

 

 

 

IP=Ec - Ep RXH·+ (G6C)RXH  

Yöntem SPE(Hartree)a ZPVE(Hartree)b SPE(Hartree)a ZPVE(Hartree)b IPs 
(kcal/mol) 

B3LYP/6-311+G(2d,2p) -2079.457487 0.329854 -2079.743862 0.333413 177.47 

B3LYP/6-311+G(d,p) -2079.414276 0.329854 -2079.701588 0.333413 178.06 

B3LYP/6-31+G(d,p) -2079.121086 0.329854 -2079.406543 0.333413 176.89 

B3LYP/6-31G(d,p) -2079.082679 0.329854 -2079.360349 0.333413 172.00 

B3LYP/6-31G(d) -2079.057974 0.329854 -2079.335444 0.333413 171.88 

 RXH·+ (G4C)RXH  

B3LYP/6-311+G(2d,2p) -2019.532965 0.364118  -2019.808856 0.367351 171.096 

B3LYP/6-311+G(d,p) -2019.491916 0.364118 -2019.767813 0.367351 171.099 

B3LYP/6-31+G(d,p) -2019.219888 0.364118 -2019.494084 0.367351 170.03 

B3LYP/6-31G(d,p) -2019.189617 0.364118 -2019.456203 0.367351 165.26 

B3LYP/6-31G(d) -2019.160661 0.364118 -2019.427052 0.367351 165.13 

 RXH·+ (G3C)RXH  

B3LYP/6-311+G(2d,2p) - Hata veriyor -2019.808937 0.367113 - 

 RXH·+ (G13C)RXH  

B3LYP/6-311+G(2d,2p) -4553.676920 0.328821 -4554.015195 0.330189 211.41 

 DPPH· DPPH-  

B3LYP/6-311+G(2d,2p) -1418.278069 0.273816  -1418.401613 0.275868 76.24 

B3LYP/6-311+G(d,p) -1418.233969 0.273816 -1418.358564 0.275868 76.90 

B3LYP/6-31+G(d,p) -1417.918679 0.273816 -1418.042110 0.275868 76.17 

B3LYP/6-31G(d,p) -1417.860638 0.273816 -1417.967815 0.275868 65.97 

B3LYP/6-31G(d) -1417.841621 0.273816 -1417.948699 0.275868 65.91 
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G6C, G4C ve DPPHH moleküllerinin N-H bağ ayrılma entalpi hesapları 6-31G(d) 

baz setinden başlanarak 6-311+G(2d,2p) baz setine kadar beş farklı baz setiyle 

tamamlandı. 6-311+G(d,p) ve 6-311+G(2d,2p) gibi daha geniş baz setlerine 

gidildikçe difüz etkileri göz önünde bulundurulduğundan daha kararlı ve birbiriyle 

uyumlu sonuçlar elde edildi (Çizelge 5.3). İyonlaşma potansiyeli hesaplarında da 

aynı uyum ve kararlılık dikkati çekmektedir (Çizelge 5.4). 6-31G split valans baz 

setlerinden 6-311G triple split valans baz setlerine geçildiğinde, valans 

orbitallerinin sayısı artırıldığı için, daha hassas sonuçlara gidildiği görüldü. Bu 

nedenle G3C ve G13C moleküllerine ait BDE ve IP hesapları sadece 6-

311+G(2d,2p) seviyesinde tamamlanmıştır. 

G3C ve DPPHH moleküllerine ait ikinci grup kuantum mekaniksel hesaplamalarda 

N-H bağ ayrılma entalpileri sırasıyla 86.63 ve 168.83 kcal/mol olarak hesaplandı. 

G3C  molekülüne ait IP hesabında RXH·+’nın AM1 yarı deneysel yöntem ile 

yapılan frekans hesabı hata vermesine rağmen, radikal yakalama mekanizması 

aydınlatılabildi. Molekülün N-H bağ ayrılma entalpisinin, DPPHH’ nin bağ ayrılma 

entalpisinden küçük olması radikal yakalama mekanizmasında yine birinci adımın 

izinli olduğunu gösterdi. 

Burada sözü geçen diğer tüm moleküllerin iyonlaşma potansiyellerinin DPPH-’ nin 

iyonlaşma potansiyelinden büyük ve de N-H bağ ayrılma entalpilerinin DPPHH’ nin 

bağ ayrılma entalpisinden küçük olması tümünün radikal yakalama 

mekanizmalarının elektron transferi şeklinde olmayıp H atomu uzaklaştırma 

şeklinde olduğunu göstermiştir (Çizelge 5.3 ve Çizelge 5.4). 

5.6.3. Tepkime Entalpisi 

G6C, G4C, G3C ve G13C moleküllerinin radikal yakalama mekanizmalarının H 

atomu uzaklaştırma şeklinde olduğu yapılan hesaplamalar sonucunda belirlendi. 

Bu mekanizmalara ait tepkime entalpileri Çizelge 5.5’ de verilmiştir. 

DPPH· + RXH → DPPHH + RX·  (direkt H-atomu uzaklaştırma süreci) 
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Bu reaksiyon için tepkime entalpisi, 

∑∑ Δ−Δ=Δ 0
,

0
,

0
298 RfPf HHH                                                                          (5.7) 

ürünler ile girenler arasındaki entalpiler farkından hesaplandı. Burada ilk terim 298 

K de ürünlerin oluşum ısıları toplamını, ikinci terim ise  tepkimeye girenlerin 

oluşum ısıları toplamını ifade eder, ikisinin farkı ise reaksiyon ısısını ( 0
298HΔ ) verir.  

Çizelge 5.5. G6C, G4C, G3C ve G13C moleküllerinin B3LYP/6-311+G(2d,2p) 
seviyesinde hesaplanmış H atomu uzaklaştırma reaksiyonlarına ait 
oluşum ısıları( 0

298HΔ ). 

     a Toplam elektronik enerji  
     b Skala faktörüyle çarpılarak elde edilen termal düzeltme terimi  
 

 

SPE(hartree)a TCE(Hartree)b SPE(Hartree)a TCE(Hartree)b   
 

DPPH· G6C(RXH) giren 0
298( / )H kcal molΔ   

-1418.138417 0.297166 -2079.743862 0.356718 -3497.228395 

DPPHH G6C(RX·) ürün 

-1418.917378 0.309436 -2079.098050 0.342293 -3497.363699 

-84.91 

DPPH· G4C(RXH) giren  

-1418.138417 0.297166  -2019.808856 0.391668 -3437.258439 

DPPHH G4C(RX·) ürün 

-1418.917378 0.309436 -2019.156770 0.376206 -3437.388506 

-81.62 

DPPH· G3C(RXH) giren  

-1418.138417 0.297166 -2019.808937 0.391676 -3437.258512 

DPPHH G3C(RX·) ürün 

-1418.917378 0.309436 -2019.158036 0.376484 -3437.389494 

-82.19 

DPPH· G13C(RXH) giren  

-1418.138417 0.297166 -4554.015195 0.354376 -5971.502070 

DPPHH G13C(RX·) ürün 

-1418.917378 0.309436 -4553.363415 0.340138 -5971.631219 

-81.04 
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Tüm moleküller için 0
298HΔ  değerleri negatiftir bu durum tüm reaksiyonların 

ekzotermik olduğunu gösterir. 0
298HΔ  değerlerinin sayısal olarak Δ(BDE) 

değerlerine eşit olduğu Çizelge 5.3’ den görülür. Örneğin G6C molekülünün N-H 

bağ ayrılma entalpisi 83.92 kcal/mol, DPPHH’ in N-H bağ ayrılma entalpisi ise 

168.83 olarak hesaplanmıştır. Bu bağ ayrılma entalpileri farkı, Δ(BDE) değeri, 

84.91 kcal/mol olarak hesaplanır. 

5.7. Üçüncü Grup Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar 

5.7.1. Bağ Ayrılma Entalpi (BDE) Hesabı 

G6C, G3C ve DPPHH moleküllerinin bağ ayrılma entalpi hesabında kullanılan 

yöntemler ve iş akış sırası aşağıda özetlenmiştir. 

• AM1 ve PM3 yarı-deneysel yöntemleri kullanılarak geometri optimizasyonu, 

• DFT yöntemi (RO)B3LYP/6-31G(d,p) kullanılarak geometri optimizasyonu, 

• Termal enerji düzeltmesi için aynı DFT yöntemi kullanılarak tüm optimize 

geometrilerin frekanslarının belirlenmesi, 

• DFT yöntemi ve daha ileri baz seti, (RO)B3LYP/6-311+G(2d,2p), 

kullanılarak tek nokta elektronik enerjilerin hesaplanması, 

• Sıfır nokta titreşim enerjisinin ve titreşimsel katkının B3LYP/6-31G(d,p) DFT 

yöntemi için 0.9805 (Scott and Radom, 1996) skala faktörleriyle çarpılarak 

enerjiye dahil edilmesi.  

Moleküllere ait hesaplama sonuçları Çizelge 5.6’ da görülmektedir. Üçüncü grup 

kuantum mekaniksel hesaplara ilişkin Gaussian programından alınan hesap 

detayları EK.2’ de verilmiştir. 
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Çizelge 5.6. G6C(RXH), G3C(RXH) ve DPPHH bileşiklerinin (RO)B3LYP 
fonksiyonelleri ile hesaplanmış bağ ayrılma entalpileri (BDEs) 
(T=298.15 K). 

 SPE(Hartree)a TCE(Hartree)b N-H BDE 
(kcal/mol) 

G6C (RX·)  -2079.125324 0.336867 

G6C (RXH) -2079.776414 0.350122 
87.97* 

G3C (RX·)  -2019.186603 0.373009 

G3C (RXH) -2019.836433 0.386259 
87.18** 

DPPH· -1418.162455 0.307125 

DPPHH -1418.939262 0.319725 
167.27* 

                   a Toplam elektronik enerji 
                   b Skala faktörüyle (0.9805) çarpılarak elde edilen termal enerji düzeltme terimi  
            HH: -0.49765 hartree (B3LYP/6-311+G(2D,2P)) 
             *Gaussian 98 ile yapıldı, **Gaussian 03 ile yapıldı. 
 
G3C ve DPPHH moleküllerine ait üçüncü grup kuantum mekaniksel 

hesaplamalarda N-H bağ ayrılma entalpileri sırasıyla 87.18 ve 167.27 kcal/mol 

olarak hesaplandı. Bu sonuçlar ikinci grup hesaplamada Çizelge 5.3’ den de 

görüldüğü gibi B3LYP fonksiyoneli ile 6-311+G(2d,2p) seviyesinde elde edilen 

sonuçlarla oldukça iyi uyuşmaktadır. İki grup hesaplama arasında sadece 0.55 ve 

1.56 kcal/mol fark vardır. G6C molekülünün N-H bağ ayrılma entalpisi birinci 

grupta 86.28 kcal/mol, ikinci grupta 83.92 kcal/mol ve üçüncü grupta ise 87.97 

kcal/mol olarak hesaplandı. Yine bu sonuçların da birbiriyle uyumlu oldukları 

söylenebilir. G6C ve G3C moleküllerinin N-H bağ ayrılma entalpileri, DPPHH’ in N-

H bağ ayrılma entalpisinden küçük olduğu için yine birinci adımın izinli olduğu 

doğrulanmıştır. 

Böylece, hesaplar üç farklı grupta gerçekleştirilerek hem zaman bakımından hem 

de sonuçlarının doğrulukları bakımından kıyaslanmış oldu. Yapılan hesaplamalar 

zaman kullanımı açısıdan da değerlendirildi ve sadece G6C molekülü için Çizelge 

5.7’ de verildi. 
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Çizelge 5.7. G6C molekülüne ait hesaplamalar için bilgisayar işlem zamanı       
(Job CPU Time). 

   * Tüm SPE hesapları beş farklı baz setiyle yapıldı, 2.grupta verilen zamanlar tüm baz setleri için         
toplam zamanı göstermektedir, toplam zaman içinde de 6-311+g(2d,2p) baz seti için geçen 
zaman oldukça fazladır. 

 

5.8. Molekül İçi Hidrojen Bağları ve Yakın Etkileşmelerin Kuantum 
Mekaniksel Yöntemlerle İncelenmesi 
G4C (2-metilfenil), G7C (2-florofenil), G10C (2-klorofenil), G6C (3-florofenil) ve 

G3C (3-metilfenil) moleküllerinde, aradaki metilen zinciri açısından, serbest 

rotasyonun engellenip engellenmediğini gösterebilmek için kuantum mekaniksel 

hesaplamalar gerçekleştirildi. Moleküller, B3LYP yöntemiyle 6-31g(d) seviyesinde 

optimize edildi. Optimize moleküler geometrilerin molekül içi hidrojen bağları ve 

yakın etkileşmeleri incelendi ve X-ışını deneysel sonuçlarıyla karşılaştırıldı. G4C 

(2-metilfenil) molekülü G3C (3-metilfenil) molekülünün ve G7C (2-florofenil) 

molekülü de G6C (3-florofenil) molekülünün orto anologlarıdır. G7C (2-florofenil) 

molekülüne ait uygun kristaller elde edilemediği için, bu molekülün X-ışını verileri 

yoktur. Ancak bu moleküle ait moleküler yapı, G6C (3-florofenil) molekülünün 

üçüncü konumunda bulunan flor atomunun ikinci konuma kaydırılmasıyla elde 

edilmiştir. Tüm optimize geometriler Şekil 5.5-5.7’ de verilmiştir. 

 

G6C Molekülü 1.grup 2.grup* 3.grup 

RX· 4gün 23 saat 2 gün 27 gün 6 saat 
BDE 

RXH 1gün 14 saat 1 gün 3 saat 4 gün 4 saat 

RXH+ 3 gün 17 saat 2 gün 18 saat - 

IP 

RXH 1 gün 23 saat önceden 
hesaplandı - 

BDE 6 gün 13 saat 3 gün 3 saat 31 gün 10 saat 
 

IP 5 gün 16 saat 2 gün 18 saat - 

Toplam  12 gün 5 saat 5 gün 21 saat 31 gün 10 saat 

Toplam 
Bilgisayar işlem 

zamanı 
49 gün 12 saat 
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Şekil 5.5. G7C ve G6C moleküllerinin B3LYP/6-31G(d) seviyesinde hesaplanmış 
optimize enerji değerlerindeki molekül yapıları. 

                                                       
      
                                        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6. G4C ve G3C moleküllerinin B3LYP/6-31G(d) seviyesinde hesaplanmış 
optimize enerji değerlerindeki molekül yapıları. 

 

 

 

HF=-2079.366621 Hartree   HF=-2079.366124 Hartree 

G7C G6C 

 G4C 

HF=-2019.452478 Hartree  

G3C

HF=-2019.452994 Hartree 
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Şekil 5.7. G10C molekülünün B3LYP/6-31G(d) seviyesinde hesaplanmış optimize 

enerji değerindeki molekül yapısı ve G13C molekülünün X-ışını geometrisi. 

 

Moleküllerin triazol halkasına bağlı fenil grubunun ikinci konumundaki 

sübstitüelerin varlığı nedeniyle ortaya çıkan, metilen köprüsündeki serbest 

rotasyonun engellenmesi gaz fazındaki kuramsal hesaplarla ve X-ışını deneysel 

sonuçlarıyla Çizelge 5.8’ de karşılaştırıldı. 

Çizelge 5.8. Molekül içi hidrojen bağları ve yakın etkileşmeler (Å, º). 

 D − H ···A D − H H ···A D ···A D − H ···A 

G7C C(3)−H(3A)….F(1) 1.09 2.42 3.21 127.72 

G13C C(3)−H(3B)….Br(1)  (0.97)* (2.97) (3.68) (130.75) 

G10C C(3)−H(3B)….Cl(1) 1.09 (0.97) 3.03 (2.95) 3.60 (3.61) 112.44 (126.91) 

G4C C(3)−H(3B)….C(23) 1.09 (0.97) 3.65 (3.32) 4.23 (3.90) 115.04 (120.20) 

G3C C(3)−H(3B)….C(23) 1.09 (0.97) 5.86 (6.19) 5.82 (5.92)   82.40 (88.72) 

G6C C(3)−H(3A)….F(1)  1.10 (0.99) 5.29 (4.97) 6.11 (5.60) 134.89 (125.19) 
*parantez içindeki geometriler X-ışınları geometrisinden elde edildi. 

Kuantum mekaniksel hesaplamalar sonucunda, G7C molekülünün triazol 

halkasına bağlı fenil halkasının ikinci konumunda bulunan flor atomu ile yine G10C 

molekülünün aynı konumundaki klor atomu ile bu moleküllerde bulunan metilen 

arasında molekül içi kuvvetli hidrojen bağları tespit edilmiştir. Ayrıca G13C 

molekülünde, aynı fenil halkasının ikinci konumundaki brom atomu ile metilen 

 G10C 

HF=-2439.7263804  Hartree   

 G13C 

X-ışını geometrisi 
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arasında da kuvvetli molekül içi hidrojen bağı vardır. G4C molekülünün metilfenil 

halkasının yine ikinci konumunda bulunan metil grubu ile metilen arasında molekül 

içi yakın etkileşme mevcuttur. Bu etkileşme Çizelge 5.8’ den de görüldüğü gibi 

G7C, G10C ve G13C moleküllerindeki hidrojen bağlarından daha zayıftır. Elde 

edilen bu sonuçlar bu moleküllerin, aradaki metilen zinciri açısından,  serbest 

rotasyonlarının engellendiğini gösterir. Ayrıca G6C molekülünün florofenil 

halkasının üçüncü konumunda bulunan flor atomu ile metilenin bir hidrojeni 

arasındaki uzaklık 5.29 Å ve G3C molekülünün metilfenil halkasının yine üçüncü 

konumunda bulunan metil grubu ile metilenin bir hidrojeni arasındaki uzaklık ise 

5.86 Å’ dur ve bu değerler bu iki molekülde serbest rotasyonun engellenmediğini 

göstermiştir. Ayrıca yine molekül içi C(3)−H(3A)….C(5)−H(5) etkileşmeleri G4C ve 

G3C moleküllerinde 2.98 Å; G6C, G7C, G10C ve G13C moleküllerinde sırasıyla 

2.58, 2.54, 2.59 ve 2.57 Å’ dur. Molekül içi C(3)−H(3B)….C(12)−H(12) 

etkileşmeleri ise G4C ve G3C moleküllerinde 2.30 Å, diğerlerinde sırasıyla 2.46, 

2.46, 2.43 ve 2.66 Å’ dur. 

Moleküllerin ikinci konumundaki sübstitüeler arasında flor, brom ve klor 

elektronegatiftir ve bu moleküllerde daha kuvvetli molekül içi hidrojen bağları 

belirlenmiştir. İkinci konumunda klor bulunan G10C molekülünün optimize 

geometrisi ile X-ışını geometrisi Şekil 5.8’ de verilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5.8. G10C molekülünün B3LYP/6-31G(d) seviyesinde hesaplanmış optimize 

enerji (solda) ve tek nokta enerji (sağda) değerlerindeki molekül yapıları. 

 G10C  

HF=-2439.726380 Hartree   

G10C

HF=-2439.365532 Hartree

  (optimizasyon)  (X-ışını)
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G10C molekülünün B3LYP/6-31G(d) seviyesinde hesaplanmış optimizasyon 

enerjisi ile X-ışını enerjisi arasında 226.44 kcal/mol fark vardır. Bu beklenen bir 

sonuçtur, çünkü X-ışını geometrisi katı fazda en düşük enerjili durumdur ve X-ışını 

enerjisi, moleküller arası etkileşmeleri, yakın etkileşmeleri, van der Waals 

etkileşmelerini içerir. Oysa optimizasyon enerjisi, molekülün gaz fazında yalıtılmış 

durumdaki enerjisidir ve bu enerji değeri X-ışını enerjisinden oldukça küçüktür. 

Ayrıca tüm optimize moleküler geometrilerin, potansiyel enerji yüzeyinde bir global 

minimumda mı yoksa bir geçiş durumunda mı olduklarını belirleyebilmek için 

frekans hesapları yapılmıştır. Bu hesaplar sonucunda, bütün moleküllerin imajiner 

(sanal) frekanslarının olmadığı dolayısıyla bir global minimumda oldukları 

belirlenmiştir. 
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6. SONUÇ ve TARTIŞMA 
Tez çalışmasında öncelikle, 5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-sübstitüe 

fenil-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon bileşiklerinin X-ışınları kırınımı yöntemiyle 

molekül yapıları belirlenmiştir. Yapısı incelenen tüm moleküller 1,2,4 triazol halkası 

ile bu halkanın 4. ve 5. konumlarına bağlanan fenil ve klorofenilbenzimidazol 

gruplarından oluşmuş, antioksidan özellik gösteren yeni benzimidazol türevleridir.  

Bu moleküller tiyon formunda kristalleşmişlerdir. Tüm moleküllerde, hidrojen 

atomunun S1 atomu yerine N2’ ye bağlanması, N2–C1, N1–C1 ve C1–S1 bağ 

uzunluklarının da tiyon formunda beklenen tek bağ ve çift bağ karakterinde olması 

moleküllerin tiyon tautomerik formunu tercih ettiğini açık bir şekilde göstermiştir. 

Bütün moleküllerde, benzimidazol grubu ile klorofenil halkası arasındaki dihedral 

açılar, 40° ile 51° arasında değişmektedir. Ayrıca tüm moleküllerde benzimidazol 

sistemi hemen hemen düzlemseldir, imidazol ve benzen halka düzlemleri 

arasındaki dihedral açı, G6C (5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(3-

florofenil)-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon) molekülünde 1.3(2)º; G4C (5-(2-p-

klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(2-metilfenil)-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon) 

molekülünde 1.4(8)º; G3C (5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(3-metilfenil)-

2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon) molekülünde 0.7(2)º; G10C (5-(2-p-

klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(2-klorofenil)-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon) 

molekülünde 1.7(13)º ve G13C (5-(2-p-klorofenilbenzimidazol-1-il-metil)-4-(2-

bromofenil)-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-tiyon) molekülünde ise 1.3(5)º dir. Bütün 

moleküllerde yine triazol halkası da düzlemseldir. 

Triazol halka düzlemi ile fenil grubu arasındaki dihedral açılar G6C, G4C ve G3C 

moleküllerinde sırasıyla 88.1(2)º, 89.7(11)° ve 85.4(2)° dir. Triazol halka düzlemi ile 

benzimidazol grubu arasındaki dihedral açılar aynı moleküllerde sırasıyla  83.3(2)º, 

86.4(7)° ve 83.0(2)° dir. G10C molekülünde, triazol halka düzlemi ile fenil ve 

benzimidazol grubu arasındaki dihedral açılar 74.7(12)° ve 78.6(10)° iken G13C 

molekülünde 76.4(4)° ve 79.2(4)° dir. Bu sonuçlardan görüldüğü gibi G6C, G4C ve 

G3C moleküllerinde, benzimidazol ve fenil grubu hemen hemen triazol halka 

düzlemine göre dik konumlanırken, G10C ve G13C moleküllerinde dik değildir. 

Bunun nedeni; G10C molekülünde, triazol halkasına bağlı fenil halkasının ikinci 

konumundaki klor atomunun ve G13C molekülünde, yine aynı konumda bulunan 
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brom atomunun elektronegatif olmaları nedeniyle molekül içi kuvvetli hidrojen 

bağlarının olmasından kaynaklanır (kuvvetli hidrojen bağları klor ve brom atomları 

ile metilenin hidrojeni arasındadır). Ayrıca kuantum mekaniksel hesaplamalarla da, 

triazol halkasına bağlı fenilin ikinci konumundaki sübstitüeler (flor, klor ve brom) 

nedeniyle, aradaki metilen zinciri açısından serbest rotasyonlarının engellendiği 

belirlenmiştir.  

Moleküllerde en güçlü hidrojen bağları, N−H···N hidrojen bağlarıdır. Ayrıca G6C, 

G10C ve G13C molekülleri ile DMSO çözücü molekülleri arasındaki C−H···O 

bağları ile de kristal stabilizasyonuna katkı sağlanmıştır.  

Tez çalışmasının ikinci aşamasında, tez kapsamında incelenen antioksidan özellik 

gösteren moleküllerin yapı-aktivite ilişkilerini belirleyebilmek için serbest DPPH· 

radikalini yakalama mekanizmaları kuramsal yöntemlerle incelenmiştir. Serbest 

DPPH· radikal yakalama mekanizması için bilinen reaksiyon basamaklarından 

(direkt H-atomu uzaklaştırma süreci ve proton ortaklığı elektron-transfer süreci) 

hangisinin izinli olduğunu bulabilmek için bağ ayrılma entalpileri (BDEs) ve 

iyonlaşma potansiyelleri (IPs) hesaplanmıştır. Bu hesaplar üç farklı grupta 

gerçekleştirilerek uygulanan tüm kuantum mekaniksel yöntemlerin sonuçlarının 

doğrulukları ve zaman kullanımı açısından ekonomik olup olmadıkları birbiriyle 

kıyaslanmıştır. Birinci grup kuantum mekaniksel hesaplamalarda RX· 

moleküllerinin DFT optimizasyonun zaman kullanımı açısından  ekonomik 

olmadığı, fakat bu grup hesaplama sonuçlarının diğer gruptaki hesaplarla uyum 

içinde oldukları; ikinci grup hesapların diğer grup hesaplarla iyi uyuştuğu ve de 

zaman açısından da ekonomik olduğu belirlenmiştir. Üçüncü grup hesaplarda RX· 

moleküllerinin DFT optimizasyonunun ve DFT frekans hesaplarının zaman 

kullanımı açısından ekonomik olmadıkları belirlenmiştir. Yapılan tüm hesapların 

sonunda hem zaman açısından ekonomik, hem de sonuçları duyarlı olan yönteme 

karar verilmiştir.  

Yapılan üç grup hesaplamada sözü geçen moleküllerin iyonlaşma potansiyellerinin 

DPPH-’ nin iyonlaşma potansiyelinden büyük ve N-H bağ ayrılma entalpilerinin 

DPPHH’ nin bağ ayrılma entalpisinden küçük olması radikal yakalama 

mekanizmalarının elektron transferi şeklinde olmayıp H atomu uzaklaştırma 

şeklinde olduğunu göstermiştir. 
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Deneysel olarak yapılan aktivite testleri  G3C, G4C, G6C, G10C ve G13C triazol 

bileşiklerinin 10-3 M konsantrasyonda DPPH· ile kuvvetli bir şekilde (76-88 %) 

etkileştiğini göstermiştir. Bu etkileşme genelde test edilmiş bileşiklerin indirgen 

aktivitesini ifade eder ve serbest radikal yakalama ilgisini gösterir (Ayhan-Kılcıgil et 

al., 2004).  

Aril grubu üzerindeki sübstitüelerin N-H bağ ayrılma entalpileri çok yakın olduğu 

için tüm moleküllerin aktif merkezlerinin triazol-tiyon kısmı olduğu söylenebilir. Bu 

moleküllerin DPPH· serbest radikal yakalama mekanizmalarının aydınlatılması 

ayrılabilen hidrojen taşıyan moleküllerin sentezinde ve antioksidan özellikli yeni 

bileşiklerin geliştirilmesinde faydalı olacaktır. 
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EK-1. İkinci Grup Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar 
 
Bağ Ayrılma Entalpi (BDE) Hesabı 

G6C(RX·) 
   
#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
Charge =  0 Multiplicity = 2 
 Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
 Zero-point correction=                           0.328079 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.351791 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.352735 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.268705 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.641841 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.665553 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.666497 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.582467 
 
#T ROB3LYP/6-311+G(2d,2p) EXTRABASIS  TEST    HF= -2079.098050 Hartree 
#T ROB3LYP/6-311+G(d,p) EXTRABASIS  TEST    HF=-2079.055562 Hartree 
#T ROB3LYP/6-31+G(d,p) EXTRABASIS  TEST    HF=-2078.762168 Hartree 
#T ROB3LYP/6-31G(d,p) EXTRABASIS  TEST    HF= -2078.716032 Hartree 
#T ROB3LYP/6-31G(d) EXTRABASIS  TEST    HF= -2078.694495 Hartree 
 
G6C(RXH) 
 
#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.342665 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.366617 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.367561 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.283562 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.634297 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.658249 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.659193 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.575193 
 
#T B3LYP/6-311+G(2d,2p)  TEST    HF=-2079.743862 Hartree 
#T B3LYP/6-311+G(d,p)  TEST    HF=-2079.701588 Hartree 
#T B3LYP/6-31+G(d,p)  TEST    HF= -2079.406543 Hartree 
#T B3LYP/6-31G(d,p)  TEST    HF=-2079.360349 Hartree 
#T B3LYP/6-31G(d)  TEST    HF= -2079.335444 Hartree 
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G4C(RX·) 
  
# t am1 SCFCYC=500 opt freq test 
Charge =  0 Multiplicity = 2 
 3 imaginary frequencies ignored. 
 Zero-point correction=                           0.364412 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.386645 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.387589 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.310709 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.730620 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.752854 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.753798 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.676918 
 
 # rob3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF= -2019.156770 Hartree 
 # rob3lyp/6-311+g(d,p) geom=connectivity t test HF=-2019.115184 Hartree 
 # rob3lyp/6-31+g(d,p) geom=connectivity t test HF=-2018.842926 Hartree 
 # rob3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity t test HF=-2018.804703 Hartree 
 # rob3lyp/6-31g(d) geom=connectivity t test HF=-2018.779028 Hartree 
 
G4C(RXH)  
 
#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
 Zero-point correction=                           0.377545 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.402536 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.403481 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.318019 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.718817 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.743808 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.744752 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.659290 
 
# rb3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF= -2019.808856 Hartree 
# rb3lyp/6-311+g(d,p) geom=connectivity t test    HF=-2019.767813 Hartree 
# rb3lyp/6-31+g(d,p) geom=connectivity t test HF=-2019.494084 Hartree 
#T B3LYP/6-31G(d,p)  TEST    HF=-2019.456203 Hartree 
#T B3LYP/6-31G(d)  TEST    HF=-2019.427052 Hartree 
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G3C(RX·)  
 
# opt freq am1 geom=connectivity extrabasis scfcyc=600 test 
 Charge =  0 Multiplicity = 2 
 Zero-point correction=                           0.363020 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.386931 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.387876 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.303479 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.727921 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.751833 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.752777 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.668380 
  
# rob3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF= -2019.158036 Hartree 
 
 
G3C(RXH) 
# opt am1 geom=connectivity t test 

# freq am1 geom=connectivity t test 
 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.377300 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.402545 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.403490 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.314449 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.717089 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.742335 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.743279 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.654239 
 
# rb3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test  HF= -2019.808937 Hartree 
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G13C (RX·)  
 
# opt freq am1 geom=connectivity scfcyc=700 extrabasis t test 
 Charge = 0 Multiplicity = 2 
 Zero-point correction=                           0.325159 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.349577 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.350522 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.263460 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.712197 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.736615 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.737559 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.650498 
 
# rob3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test    HF=-4553.363415 Hartree 
 
 
 
G13C(RXH) 
 
# opt am1 geom=connectivity test 
 
# freq am1 geom=connectivity test 
 Charge = 0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.339351 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.364210 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.365154 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.278262 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.699491 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.724350 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.725294 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.638402 
 
# rb3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF=-4554.015195 Hartree 
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DPPH·  
        
Gaussian 03 
 
# opt freq pm3 geom=connectivity t test 
 Charge =  0 Multiplicity = 2  
 Zero-point correction=                           0.289137 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.313797 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.314742 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.227833 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.460556 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.485216 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.486160 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.399251 
 
# rob3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF=-1418.138417 Hartree 
#T ROB3LYP/6-311+G(d,p) EXTRABASIS TEST hesaplanamadı, program hata 
verdi. 
#T ROB3LYP/6-31+G(d,p) EXTRABASIS  TEST    HF=-1417.758259 Hartree 
 
 
Gaussian 98 
 
#T PM3 OPT TEST 
 
#T PM3 FREQ TEST 
 Charge =  0 Multiplicity = 2  
 Zero-point correction=                           0.289140 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.313797 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.314741 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.227897 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.460558 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.485215 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.486159 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.399316 
 
#T ROB3LYP/6-31G(d,p) EXTRABASIS  TEST    HF= -1417.687542 Hartree 
#T ROB3LYP/6-31G(d) EXTRABASIS  TEST    HF= -1417.666133 Hartree 
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DPPHH   
 
Gaussian 03 
 
# opt pm3 geom=connectivity test 
 
# freq pm3 geom=connectivity test 
 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.302510 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.326754 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.327698 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.243027 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.449753 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.473997 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.474941 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.390270 
 
# rb3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF=-1418.917378 Hartree 
# rb3lyp/6-311+g(d,p) geom=connectivity t test HF=-1418.872370 Hartree 
#T B3LYP/6-31+G(d,p)  TEST    HF=-1418.557019 Hartree 
 
 
 
Gaussian 98 
 
#T PM3 OPT TEST 
 
#T PM3 FREQ TEST 
 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.302511 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.326756 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.327700 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.243022 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.449754 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.473999 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.474943 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.390265 
 
#T 3LYP/6-31G(d,p)  TEST    HF= -1418.500556 Hartree 
#T B3LYP/6-31G(d)  TEST    HF= -1418.478154 Hartree 
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İyonlaşma Potansiyeli (IP) Hesabı 
 
G6C(RXH·+) 
 
#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
 Charge =  1 Multiplicity = 2  
 Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
 Zero-point correction=                           0.339007 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.362933 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.363877 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.279738 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.919154 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.943079 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.944023 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.859884 
 
#T UB3LYP/6-311+G(2d,2p)  TEST    HF= -2079.457487 Hartree 
#T UB3LYP/6-311+G(d,p)  TEST    HF=-2079.414276 Hartree 
#T UB3LYP/6-31+G(d,p) TEST    HF=-2079.121086 Hartree 
#T UB3LYP/6-31G(d,p)  TEST    HF= -2079.082679 Hartree 
#T UB3LYP/6-31G(d)  TEST    HF= -2079.057974 Hartree 
 
 
 
G6C(RXH) 
 
#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.342665 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.366617 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.367561 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.283562 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.634297 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.658249 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.659193 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.575193 
 
#T B3LYP/6-311+G(2d,2p)  TEST    HF=-2079.743862 Hartree 
#T B3LYP/6-311+G(d,p)  TEST    HF=-2079.701588 Hartree 
#T B3LYP/6-31+G(d,p)  TEST    HF= -2079.406543 Hartree 
#T B3LYP/6-31G(d,p)  TEST    HF=-2079.360349 Hartree 
#T B3LYP/6-31G(d)  TEST    HF= -2079.335444 Hartree 
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G4C(RXH·+) 

# opt freq am1 geom=connectivity extrabasis scfcyc=500 t test 
 Symbolic Z-matrix: 
 Charge =  1 Multiplicity = 2 
 Zero-point correction=                           0.374222 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.399045 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.399989 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.313391 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              1.000483 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 1.025306 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               1.026250 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.939653 
 
# ub3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF=-2019.532965 Hartree 
# ub3lyp/6-311+g(d,p) geom=connectivity t test HF=-2019.491916 Hartree 
# ub3lyp/6-31+g(d,p) geom=connectivity t test HF= -2019.219888 Hartree 
# ub3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity t test HF=-2019.189617 Hartree 
# ub3lyp/6-31g(d) geom=connectivity t test HF= -2019.160661 Hartree 
 

G4C(RXH) 

#T AM1 OPT TEST 
 
#T AM1 FREQ TEST 
Charge =  0 Multiplicity = 1 
Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
 Zero-point correction=                           0.377545 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.402536 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.403481 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.318019 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.718817 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.743808 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.744752 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.659290 
 
# rb3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF= -2019.808856 Hartree 
# rb3lyp/6-311+g(d,p) geom=connectivity t test HF=-2019.767813 Hartree 
# rb3lyp/6-31+g(d,p) geom=connectivity t test HF=-2019.494084 Hartree 
# t rb3lyp/6-31g(d,p) test HF=-2019.456203 Hartree 
# t  rb3lyp/6-31g(d) test HF=-2019.427052 Hartree 
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G3C(RXH·+) 

# opt am1 geom=connectivity extrabasis scfcyc=500 t test 
 
# freq am1 geom=connectivity t test     hesaplanamadı, program hata verdi. 

 
G3C(RXH) 

# opt am1 geom=connectivity t test 

# freq am1 geom=connectivity t test 
 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.377300 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.402545 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.403490 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.314449 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.717089 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.742335 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.743279 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.654239 
 
# rb3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test  HF= -2019.808937 Hartree 
 

G13C(RXH·+) 

# opt freq am1 geom=connectivity scfcyc=500 t test 
 Charge = 1 Multiplicity = 2 
 Zero-point correction=                           0.337945 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.362038 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.362982 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.278686 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.956148 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.980241 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.981185 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.896889 
 
# ub3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF=-4553.676920 Hartree 
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G13C(RXH) 

 
# opt am1 geom=connectivity test 
 
# freq am1 geom=connectivity test 
 Charge = 0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.339351 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.364210 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.365154 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.278262 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.699491 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.724350 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.725294 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.638402 
 
# rb3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test HF=-4554.015195 Hartree 
 
 
 
DPPH·          

#T PM3 OPT TEST 
 
#T PM3 FREQ TEST 
Charge =  0 Multiplicity = 2 
 Zero-point correction=                           0.289140 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.313797 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.314741 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.227897 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.460558 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.485215 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.486159 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.399316 
 
#T UB3LYP/6-311+G(2d,2p) EXTRABASIS TEST    HF= -1418.278069 Hartree 
#T UB3LYP/6-311+G(d,p)  TEST    HF=-1418.233969 Hartree 
#T UB3LYP/6-31+G(d,p)  TEST    HF=-1417.918679 Hartree 
#T UB3LYP/6-31G(d,p) EXTRABASIS TEST    HF= -1417.860638 Hartree 
#T UB3LYP/6-31G(d) EXTRABASIS TEST    HF= -1417.841621 Hartree 
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DPPH- 

# T PM3 OPT TEST 
   
# T PM3 FREQ TEST 
 Charge = -1 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.291307 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.315519 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.316463 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.231465 
 Sum of electronic and zero-point Energies=              0.316849 
 Sum of electronic and thermal Energies=                 0.341061 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=               0.342005 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=            0.257007 
 
#T B3LYP/6-311+G(2d,2p)  TEST    HF= -1418.401613 Hartree 
#T B3LYP/6-311+G(d,p)  TEST    HF= -1418.358564 Hartree 
#T B3LYP/6-31+G(d,p)  TEST    HF=-1418.042110 Hartree 
#T B3LYP/6-31G(d,p)  TEST    HF= -1417.967815 Hartree 
# T B3LYP/6-31G(d) TEST       HF= -1417.948699 Hartree 
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EK-2. Üçüncü Grup Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar 
 
Bağ Ayrılma Entalpi (BDE) Hesabı 
 
G6C(RX·) 
#T AM1 OPT TEST  

#T ROB3LYP/6-31G(d,p) EXTRABASIS OPT TEST  HF=-2078.741508  Hartree 

# freq rob3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity scfcyc=500 t test    

 Charge =  0 Multiplicity = 2 
 Zero-point correction=                           0.319786 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.343567 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.344511 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.261881 
 Sum of electronic and zero-point Energies=          -2078.421722 
 Sum of electronic and thermal Energies=             -2078.397940 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=           -2078.396996 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=        -2078.479627 

 
#t rob3lyp/6-311+g(2d,2p) test HF= -2079.125324 Hartree  
 
 
G6C(RXH)  
#T AM1 OPT TEST 

#T B3LYP/6-31G(d,p) OPT  TEST    HF= -2079.391350 Hartree 

#T B3LYP/6-31G(d,p) FREQ TEST 

   Charge =  0 Multiplicity = 1 
   Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
   Zero-point correction=                           0.333034 (Hartree/Particle) 
   Thermal correction to Energy=                    0.357085 
   Thermal correction to Enthalpy=                  0.358029 
   Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.274778 
   Sum of electronic and zero-point Energies=          -2079.058309 
   Sum of electronic and thermal Energies=             -2079.034259 
   Sum of electronic and thermal Enthalpies=           -2079.033314 
   Sum of electronic and thermal Free Energies=        -2079.116566 
 
#T B3LYP/6-311+G(2d,2p)  TEST    HF= -2079.776414 Hartree 
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G3C(RX·) 

# opt am1 geom=connectivity scfcyc=600 test 

# opt rob3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity test   HF= -2018.833167 Hartree 

# freq rob3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity scfcyc=600 t test 

 Charge =  0 Multiplicity = 2 
 Zero-point correction=                           0.355734 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.380427 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.381372 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.297445 
 Sum of electronic and zero-point Energies=          -2018.477434 
 Sum of electronic and thermal Energies=             -2018.452740 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=           -2018.451796 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=        -2018.535723 
 

# rob3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity t test   HF= -2019.186603 Hartree 

 

G3C(RXH) 

#T AM1 OPT Test 
# opt rb3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity test  HF= -2019.482387 Hartree 

# freq rb3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity test 

 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.368973 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.393941 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.394885 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.310382 
 Sum of electronic and zero-point Energies=          -2019.113414 
 Sum of electronic and thermal Energies=             -2019.088447 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=           -2019.087502 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=        -2019.172005 
 
# rb3lyp/6-311+g(2d,2p) geom=connectivity test  HF=-2019.836433 Hartree 
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DPPH·         

#T PM3 OPT TEST 

#T UB3LYP/6-31G(d,p)  EXTRABASIS OPT  TEST    HF= -1417.892329  Hartree 

[ROB3LYP hata verdiği için UB3LYP çalışıldı daha önceki hesaplardan ( RX· gibi) 

RO ya da U arasında 1 kcal/mol fark olduğu biliniyordu, UB3LYP yerine ROB3LYP 

nin kullanılmasıyla ilgili benzer bir durum bir DFT çalışmasında da yer alır (Wright 

et al., 2001), RX· için extrabasis komutu verilmeden de test edilmişti ve 

optimizasyon sonunda aynı enerji değerine ulaşılmıştı] 
 

#T B3LYP/6-31G(d,p) FREQ TEST 

 Charge =  0 Multiplicity = 2 
 Temperature   298.150 Kelvin.  Pressure   1.00000 Atm. 
 Zero-point correction=                           0.289811 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.313233 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.314177 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.233940 
 Sum of electronic and zero-point Energies=          -1417.602512 
 Sum of electronic and thermal Energies=             -1417.579091 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=           -1417.578146 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=        -1417.658383 
 
#T ROB3LYP/6-311+G(2d,2p) EXTRABASIS TEST    HF=-1418.162455 Hartree  
 
 

DPPHH    

#T PM3 OPT TEST 
 

#T RB3LYP/6-31G(d,p) OPT  TEST  HF=-1418.524243 Hartree  

#T RB3LYP/6-31G(d,p) FREQ TEST 

 Charge =  0 Multiplicity = 1 
 Zero-point correction=                           0.302499 (Hartree/Particle) 
 Thermal correction to Energy=                    0.326084 
 Thermal correction to Enthalpy=                  0.327028 
 Thermal correction to Gibbs Free Energy=         0.245986 
 Sum of electronic and zero-point Energies=          -1418.221744 
 Sum of electronic and thermal Energies=             -1418.198159 
 Sum of electronic and thermal Enthalpies=           -1418.197214 
 Sum of electronic and thermal Free Energies=        -1418.278256 
 
#T RB3LYP/6-311+G(2d,2p)  TEST    HF= -1418.939262 Hartree 
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