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Periyodik Tabloyu Anlayalım
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Doğadaki kimyasal elementler belli bir düzen oluştururlar. Bu düzeni gösteren tabloya
Periyodik Tablo denir. Tablo, elementlerin (atomların) çekirdeklerinde bulunan proton
sayısına göre oluşturulmuştur. Altta bu tablonun tümü değil sadece ilk 6 Periyodu
görülüyor. Bir Periyot tamamlandığında yenisi başlar. Periyotun tamamlanması demek,
atomun en dış elektron yörüngesi olan Valens bandının dolmuş olması demektir.

İlk Periyotta sadece iki element var; Hidrojen ve Helyum. Nedeni ise birinci Valens
bandının sadece iki elektron kabul etmesidir. Elektronlar iki Spin değeri alabilirler. Spin
İngilizce “dönüş” demektir ve elektronların da iki dönüş yönleri olabilir; ya saat ibrelerinin
yönünde veya saat ibrelerinin ters yönünde. Dolayısıyla Hidrojen atomunun tek protonu ve
tek elektronu, Helyum atomunun iki protonu ve iki elektronu var.
Yanda görülen Hidrojen atomlarının elektronları zıt spine sahip
olduklarından (zıt yönde topaç gibi döndüklerinden) aralarında
“kovalent” bir bağ kurmuşlar ve H2 molekülünü oluşturmuşlardır.
Kovalent bağ oluştuğunda iki atomun elektronları ortak bir Valens
bandı oluşturarak her iki bandı doygun duruma getirirler.

2
Tablonun ikinci Periyotunda 8 tane element bulunuyor. Zira ikinci Valens bandı en
fazla 8 elektron kabul edebilir. Bu durumu anlamak için Kuantum Kuramının atom
yörüngelerini (orbitalleri) açıklayan “Kuantum sayılarını” bilmek gerekir. İlk Kuantum sayısı
n harfiyle belirtilir ve atomun proton sayısını gösterir. Bu sayı 2n2 kuralına göre artar. İkinci
Kuantum sayısı L(L+1) kuralına göre artar ve elektronun Açısal Momentum durumuyla
ilgilidir. n ve L Kuantum sayıları sıfırdan başlayarak sırasıyla tam sayılar dizisine göre artarlar.
Örnek olarak n ve L sayılarının 1den itibaren ilk dört değeri
için oluşan duruma bakalım. n=1 için, birinci Orbital
(yörünge) veya en dış Valens bandı iki elektron ile dolar.
İkinci bant 8 elektron ile dolar. Fakat her elektron iki zıt
yönden dönebildiğinden ikinci Valens bandı iki tane sekizlik
Periyottan oluşur. Üstteki Periyodik tabloda hem ikinci hem
de üçüncü Periyotta 8’er adet element bulunuşunun nedeni budur. Bu durumu L=2 Kuantum
sayısı ile de açıklayabiliriz. Yani, 8’lik Valens bandından iki Periyot ve 18’lik Valens bandından
3 Periyot olmalıdır. Gerçekten de 4cü, 5ci ve 6cı Periyottaki elemenler 18 adetlik 3 Grup
oluşturuyorlar. n=4 için 18’lik Valens bantları da çift olması gerektiğinden 4. Periyot toplam
32+4 = 36 elektron ile doygun hale geçebiliyor.
Periyodik tablonun en sağındaki sütunda görülen asal gazların Valens bantları tümüyle
dolmuştur. Bu elementlerin gaz oluşu diğer hiçbir elementle (atomla) bağ kurmak
istemeyişlerindendir. Asal denmelerinin nedeni de budur. İkinci Periyottaki asal Neon gazının
Atom sayısı 10 olup, birinci yörüngesinde 2, ikinci yörüngesinde 8 elektronu vardır. Keza, 3cü
Periyottaki Argon gazının yörüngelerinde 2+8+8= 18 toplam elektron vardır. 4cü Periyottaki
Kripton’un toplam 2+8+8+18= 36 elektronu olduğundan 18. grupta bulunmaktadır.
Atom çekirdekleri çevresinde dolanan elektronlar belli bölgelerde daha yoğun olarak
bulunurlar. Bu bölgeleri “Mağnetik Kuantum Sayısı” ile belirterek yoğun bölgeleri çizmek
mümkündür. M harfiyle belirtilen Mağnetik Kuantum Sayıları 0, (-1, 0, +1), (-2, -1, 0, +1,
+2) şeklinde gruplar oluştururlar. Altta görülen bu elektron yoğunluklarını birer “Duran
Dalga” gibi düşünebiliriz. Zira elektronlar yoğun bir dalga paketi oluşturarak belirli bölgelerde
atom çekirdeği etrafında dolanmaktadırlar. Şekillerde görüldüğü gibi elektronlar 2-boyutlu bir
düzlemde dolanmak yerine 3-boyutlu bir hacim içinde belirli bölgelerde daha büyük olasılıkla
bulunabiliyorlar. Kırmızı ve mavi renkler farklı spin durumlarını belirtiyor.

