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1. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

 

1.1. Projenin Türkçe Adı ve Özeti 

 

Arensülfonatlarla Karbanyonların Reaksiyon Kinetiği ve Mekanizması 

 

ÖZET 

Fenil tosilat ile arilmagnezyumbromürlerin kinetiği ve C–S eşleşme 

reaksiyonlarının mekanizması araştırılmış ve Hammett bağıntısı için aril 

benzensülfonatlar fenilmagnezyum bromürler ile ve fenil arensülfonatlar 

fenilmagnezyum bromür ile C–S eşleşme reaksiyonlarının kinetiği de araştırılmıştır. 

Reaksiyon feniltosilat’a göre ve Grignard reaktifine göre 1. derecedendir. 

Kinetik veriler, Hammett bağıntısı ve etkinleşme parametreleri karbanyonun sülfonil 

grubuna nükleofilik katılmasının hız belirten basamak olduğunu ve bunu izleyen 

basamağın fenolat grubunun hızlı ayrılması olduğunu göstermiştir.  

Fenil arensülfonatlarla fenilmagnezyum bromürün reaksiyonu ve aril 

benzensülfonatların fenilmagnezyum bromürle reaksiyonu için kinetik veriler ve 

Hammett bağıntısı da reaksiyonun iki basamaklı katılma-ayrılma olduğunu göstermiş ve 

önerdiğimiz eş zamanlı SNa mekanizması için kesin kanıt sağlamıştır. 
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1.2. Projenin İngilizce Adı ve Özeti 

 

Kinetics and Mechanism of Reactions of Carbanions with Arenesulfonates 

 

ABSTRACT 

The kinetics and mechanism of C–S coupling reactions of phenyl tosylate with 

arylmagnesium bromides, aryl benzenesulfonates with phenylmagnesium bromide and 

phenyl arenesulfonates with phenylmagnesium bromide have been investigated. 

The reaction is first order in Grignard reagent and first order in phenyl tosylate. 

Kinetic data, Hammett relationship and activation parameters are consistent with a 

nucleophilic addition mechanism involving rate determining attack of carbanion to 

sulfonyl group followed by a fast phenoxide group leaving. 

A Hammett-type kinetic study for reactions of aryl benzenesulfonates with 

phenylmagnesiumbromide and for reactions of phenyl arenesulfonates with 

phenylmagnesium bromide are consistent with an asynchronous SNa mechanism in 

which rate determining thiophilic attack of carbanion takes place much ahead of 

phenoxy group departure. 
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2. AMAÇ VE KAPSAM 

Sülfonlar organik sentezde kullanışlı ara ürünler olarak1, tıpta önemli ilaçlar 

olarak2,3 ve endüstride4 büyük ölçüde kullanılırlar. Organik sentezde sülfonların 

kullanılmaları son 20 yılda önemli ölçüde artmıştır5,6. 

Sülfonlar çeşitli metotlarla sentezlenebilirler1,7. Organometalik metotların 

kullanılması sınırlı olmakla birlikte genellikle sülfonil klorürlerle karbanyonların 

sülfonilasyonuna bağlıdır8-10. Organometalik bileşiklerin sülfonilasyonu (Şema 2.1) C–

Metal bağının sülfonik asit türevleriyle (sülfonik asit esterleri ve halojenürleri) 

etkileşmesine ve S–Y bağının kopması (yani R2O– veya –X grubunun ayrılması) sonucu 

C–S bağının oluşmasına (C–S eşleşmesi) dayanır. 

 

Şema 2.1 

Y: OR2 olması durumunda karbanyonların sülfonat esterleriyle etkileşmesinde 

beklenen reaksiyon, sülfonat –SO2R grubunun çok iyi bir ayrılan grup olması nedeniyle, 

OR2 bağının koparak OSO2R
1 grubunun ayrılması sonucu C–C bağının oluşması C–C 

eşleşmesidir (Şema 2.2a). O halde, organometalik bileşiklerin sülfonat esterleriyle hem 

C ve hem de S üzerinde reaksiyona girerek, sırasıyla C–C bağını içeren eşleşme ürünü 1 

veya C–SO2 bağını içeren sülfon, 2 vermeleri beklenir (sırasıyla Şema 2.2a ve 2.2b). 
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Şema 2.2 

Organometalik reaktiflerin C–S eşleşmesinde, sülfonatların kullanılması nadirdir 

(Şemi 2.3a). Organolityumlar11 ve Grignard reaktiflerinin12,13 sülfonların oluşması için 

arensülfonatlarla S–O bağının açılmasıyla reaksiyona girdiği rapor edilmiştir. 

Bununla birlikte, sülfonatlar, organometalik reaktiflerin C–C eşleşme 

reaksiyonlarında halojenürler kadar iyi bilinirler14. 

Sülfonatlarla arganoçinko, Grignard ve organolityum reaktiflerinin katalizsiz ve 

geçiş metali katalizli reaksiyonları yaygın olarak çalışılmıştır. Bakır katalizli 

organolityumlar15, organokupratlar16-18 veya bakır, nikel veya palladyum katalizli 

Grignard reaktifleri16,19-22 ve nikel veya palladyum katalizli organoçinko reaktifleri23,24 

alkan- ve arensülfonatların alkil esterleri ile C–O bağının kopmasıyla C–C eşleşme 

ürünü oluşturarak reaksiyon verir (Şema 2.3b). 

Son zamanlarda, Grignard reaktiflerinin neopentil arensülfonatlarla nikel 

katalizörüyle reaksiyonunun C–S bağının kopmasıyla C–C eşleşme ürünlerini verdiği 

rapor edilmiştir25,27 (Şema 2.3c). 



 5

 

Şema 2.3 

Grignard reaktifleri ve organoçinkolar sülfonilklorürlerle reaksiyonlarında 

sülfonların oluştuğu bilinir, Pd katalizörüyle C–C eşleşme ürünleri oluşur28. 

Daha önce yapmış olduğumuz çalışmada arillityum, -magnezyum ve –çinko 

reaktifleri ile arensülfonatların reaksiyonlarını incelemiştik ve arilsülfonların 

hazırlanması için bir yol geliştirmiştik. Katalizsiz ve Cu(I) katalizörlüğünde Grignard 

reaktifinin 1 tosilat 2 ile sadece S–O bağını koparak sülfon 3 verdiğini bulunmuştur29 

(Şema 2.4). 

 

Şema 2.4 

Aril Grignard reaktifleri ile THF:Toluen (1:10)’de geri soğutucu sıcaklığında 2-

7 saatte iyi verimle C–S eşleşme ürünleri 3 elde edilmiştir. C–C eşleşmesi 

yürümemektedir. Katalizör türü ve miktarının verimi değiştirmediği gözlenmiştir. Elde 

ettiğimiz sonuçlar, X: H ve P–CH3 olması durumunda temel ürünün sülfon, fakat X: P–
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CH3O olması durumunda temel ürünün, aril Grignard reaktiflerinin sülfonlarla eşleşme 

ürünü olan biaril olduğunu bulunmuştur29. 

Bu nedenle, aril Grignard reaktiflerinin aril arensülfonatlarla reaksiyonunun 

kinetik ve mekanizmasının araştırılması, C–S eşleşme reaksiyonlarına önemli katkılar 

getirecektir. 

Sülfonatlar ile kükürt merkezinde, Grignard reaktiflerinin reaksiyonlarının 

mekanizması ve kinetiği üzerine hiçbir çalışma yapılmamıştır. Arilaren sülfonatlar ile 

reaksiyonlarında arilmagnezyum bromürlerin tiyofilik reaktiflikleri incelenip reaksiyon 

mekanizması hakkında bilgi edinmek ve Grignard reaktiflerine sülfonil transferi için 

kinetik destek sağlamak için bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla aril Grignard 

reaktiflerinin aril arensülfonatlarla reaksiyonlarının kinetiği araştırılmıştır ve ürün 

dağılımı ve reaksiyon hızı üzerinde aril grubunun, ayrılan grubun kantitatif yapı-etkinlik 

bağıntıları kullanılarak belirlenmiştir (Şema 2.5). 

 

Şema 2.5 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bütün deneyler standart şırınga-lastik septum tekniği kullanılarak etüvde 

kurutulmuş cam kaplarda azot atmosferi altında yapılmıştır30. Tetrahidrofuran (THF) 

azot atmosferi altında sodyum benzofenon dianyon çözeltisinde damıtılmıştır. Toluen 

sodyum üzerinde damıtılmıştır. Magnezyum genellikle %99,9’dan daha saf kullanıldı. 

ticari brombenzen ve sübstitüebrombenzenler literatür yöntemleri kullanılarak 

saflaştırıldı. Aril benzen sülfonatlar, benzensülfonil klorür ve sübstitüe fenoller 

kullanılarak literatür yöntemine göre sentezlenmiştir31,32. Fenil arensülfonatlar 

arensülfonil klorürler ve fenol kullanılarak literatür yönteme göre sentezlenmiştir31,32. 

Otantik madde olarak fenil p-tolilsülfon daha önce rapor ettiğimiz yönteme göre 

fenilmagnezyum bromür ve feniltosilat eşleşmesi ile hazırlanmıştır29. Grignard 

reaktifleri standart metotla THF’de hazırlanmıştır ve derişimi daha önce kullanılan 

titrasyon yöntemiyle33 bulunmuştur. Thermo-Focus gaz kromatografisi cihazı ve 2B-1 

kapiler kolon (durucu fazı fenil polidimetilsiloksan) ve alev iyonlaşma dedektörü GLC 

analizi için kullanıldı. 1H-NMR verileri 400 MHz’de Varian Mercury 400 cihazı ile 

kaydedilmiştir. Kinetik çalışma iç standart tekniği kullanılarak GLC analiziyle geriye 

kalan fenil tosilatın, aril benzensülfonatın ve fenil arensülfonatın derişimi ölçülerek 

yapılmıştır. 25 ml kapasiteli ceketli iki ağızlı reaksiyon kabı geri soğutucu takılarak 

magnetik karıştırıcı üzerinde reaksiyon düzeneği kurulmuştur. Reaksiyon kabının dış 

kısmından 90°C’ye ayarlanmış termostatla su geçirilerek reaksiyon sıcaklığı 

ayarlanmıştır. THF’de Grignard reaktif reaksiyon karışımına hızlıca katılmıştır. 

Homojen reaksiyon karışımından 15 dak. aralıklarla şırınga ile örnekler alınmıştır ve 

hidroliz için içinde sulu NH4Cl ve Et2O bulunan viallere katılmıştır. Her bir kinetik 

çalışma için, 7-13 örnek (~0,5 ml) toplanmıştır. Eter fazı GLC ile analiz edilmiştir ve 
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geriye kalan sülfonat ve ürünler sülfon ve fenol miktarları bulunmuştur. Genellikle 

birbiri ile tutarlı veriler 2 veya 3 yarılanma süresi ile elde edilmiştir. 
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4. ANALİZ VE BULGULAR 

Araştırmamızda ilk olarak, fenil tosilat (2) ile fenil magnezyum bromürün (X: H, 

1a) model reaksiyonu 90°C’de THF:Toluen (7:10)’da yapılmıştır (Şema 4.1). 

 

Şema 4.1 

Fenilmagnezyum bromür (1a) ile fenil tosilat 2 reaksiyonları sadece C–S 

eşleşmesi verdiği için oluşan sülfon (3a) ile azalan fenil tosilat (2) için aynı hız sabitinin 

bulunması beklenmiştir. Buna ilaveten, sülfon (3a) ve fenol (4)’ün gözlenen 

miktarlarının eşit olması beklenmiştir. Böylece, hız verilerinin değerlendirilmesinde 

direkt olarak t zamanında fenil tosilat ([PhOTos]t) derişimi için değerleri hesaplanmıştır. 

İki kinetik koşul bulunmuştur: (a) Toplam reaksiyon mertebesini bulmak için fenil 

tosilat (2) ve fenilmagnezyum bromür (1a)’ün eşit derişimlerde alarak (b) 

fenilmagnezyumbromür (1a) ve fenil tosilat (2)’da çeşitli reaksiyon mertebeleri bulmak 

için aşırı fenilmagnezyumun çeşitli derişimlerinde çalışılmıştır. 

(a) Deneylerin ilk grubu 90°C’de THF:Toluen’de (7:10) 0,471 M (2) ve 0,471 

M (1a) kullanılarak yapılmıştır. Reaksiyonlarda eşit miktarda sülfon ve fenol oluştuğu 

bulunmuştur ve toplam olarak ikinci dereceden hız verileri bulunmuştur (i) 1/[PhOTos]t 

ve (ii) 1/[PhOTos]0 – [PhTos]t ve (iii) 1/[PhOTos]0 – [PhOH]t değerleri çeşitli 

zamanlarda grafiğe alınmıştır. Grafikler, %50-80 tamamlanan reaksiyonlarda 

1/[PhOTos]t → t değişmesinin çizgisel olduğunu göstermiştir ve 1/[PhOTos]t’un t karşı 
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grafiği Şekil 4.1’de verilmiştir. İkinci dereceden hız sabitleri, k, sırasıyla (i) 15,5x10-3 

M-1dak-1 (r=0,9963), (ii) 15,1x10-3 M-1dak-1 (r=0,9979) ve (iii) 13,8x10-3 M-1dak-1 

(r=0,9947) bulunmuştur. Hız sabitleri (i) ve (ii) daima eşittir; GLC analizinin %±4-9 

hata sınırındadır. Hız sabiti (iii), (i) ve (ii)’den biraz daha düşük bulunmuştur bu da 

muhtemelen GLC’de fenolün (4) analizinin güçlüğü sebebiyledir. [PhoTos]t’nin 

hesaplanan ve ölçülen değerlerinden 2. derece kinetik sonuçlarına uyumlu sonuçlar 

bulunmuştur. 

 

Şekil 4.1 

(b) Aşırı ve çeşitli derişimlerde fenilmagnezyum bromür kullanılarak psödo 

birinci derece koşullarında toplanan hız verileri de değerlendirilmiştir. Bu amaç için, 

fenil tosilatın (2) başlangıç derişimi 0,026 M’da sabit ve fenilmagnezyum bromürün 

(1a) derişimi 2’nin 10-22 katı olacak şekilde çeşitli derişimlerde alınmıştır. Hız verileri 

psödo birinci derece olarak değerlendirilmiştir. [PhOTos]t’un indirekt 

hesaplanmasından gelecek hataları minimize etmek için [PhOTos]t değerlerinin direkt 

hesaplanması kullanılmıştır. log [PhOTos]t → t grafikleri çizilmiştir ve bir doğru elde 

edilmiştir (Şekil 4.2). Psödo birinci derece hız sabitleri k1 lineerregresyon analiz (r ≥ 

0,99) yöntemiyle hesaplanmıştır ve Çizelge 4.1’de verilmiştir. k1 değerlerinin 
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doğrusallığı fenilmagnezyumbromürün aşırı derişimleriyle (Şekil 4.3)’de gösterilmiştir. 

log [PhMgBr]’e karşı log k1’in grafiği 1,01 (r=0,9838) eğimle sonuçlanarak Grignard 

reaktifinin birinci derece reaksiyonunu doğrulamıştır. 

 

Şekil 4.2 

 

Çizelge 4.1.  

  [C6H5MgBr], M 103k1, dak
-1 103k, M-1 dak-1 b 

  0.261 3.25 12.4 

  0.336 5.19 14.3 

  0.410 4.77 11.6 

  0.485 6.12 12.6 

  0.560 7.79 13.9 

a [PhOTos]0 = 0.026M  

b k=k1/ [C6H5MgBr] 
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Şekil 4.3 

İkinci derece hız sabitleri, k=k1/[PhMgBr] olarak hesaplanmıştır ve ortalama 

k=13,0x10-3±0,9 M-1dak-1 olarak bulunmuştur. 

Görüldüğü gibi, ikinci derece reaksiyon koşulları veya psödo birinci derece 

koşulları sağlanarak, ikinci derece hız sabiti hata sınırları içinde aynı bulunmuştur. Bu 

sonuç, sülfonatlarla aril Grignard reaktiflerinin C–S eşleşmesinin ikinci derece kinetiği 

için bir diğer kanıt sağlamıştır. 

Grignard reaktifleri ve fenil tosilatın sülfon vermek üzere gerçekleştirdikleri 

reaksiyonlarında birinci derece kinetikleri Grignard reaktiflerinden gelen karbanyonun 

ArSO2-O-R’ın S atomuna nükleofil olarak etkimesinin hız belirleyen basamak olduğunu 

göstermiştir. 

Bu araştırmada, aril Grignard reaktifleri gibi nükleofillerin sübstitüent etkileri 

için Hammett korrelasyonu da kullanılmıştır ve mekanizmayı aydınlatmak için 

aktivasyon parametreleri de hesaplanmıştır34. 

Hammett çalışması için, 90°C’de THF:Toluende fenil tosilat ile alkil-, alkoksil- 

ve bromsübstitüe fenilmagnezyum bromürlerin hız sabitleri ölçülmüştür ve bu 

sübstitüentler bize reaksiyon için ρ-σ korrelasyonunu araştırmamızı sağlamıştır. Bu 
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amaç için, çeşitli zamanlarda direkt olarak hesaplanmış [PhOTos]t değerleri kullanılarak 

psödo birinci derece koşulları altında hız verileri değerlendirilmiştir. Her bir Grignard 

reaktifinin reaksiyonu için, aşırı Grignard reaktifinin derişimleri ile psödo birinci derece 

hız sabitlerinin azgıselliği gözlenmiştir. İkinci derece hız sabitleri Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.2.  

Bileşik Sübstitüe σ  113 dakMk10 −−  

1d ( ) CCH4 33−  
–0.15 25.0 

1b 
3CH4−  

–0.14 21.3 

1e OCH4 3−  
–0.12 43.2 

1c 
3CH3−  

–0.06 17.0 

1a H  –0.00 13.0 

1f OCH3 3−  
–0.10 14.2 

1g Br4−  –0.26 7.4 

 

Görüldüğü gibi, ρ=-1,19 (r=0,959) değeri ile ρ-σ korrelasyonu, aril 

arensülfonatlar ile Grignard reaktiflerinin C–S eşleşmesi için beklenildiği gibi 

bulunmuştur. 

Fenil tosilat (2) ile fenilmagnezyum bromür (1a)’nın sülfonilasyonu için 

etkinleşme entropisi ∆S≠ ve etkinleşme entalpisi ∆H≠’de hesaplanmıştır. 2 ile 1a’nın 

reaksiyonlarının 2. derece hız sabitleri, k, farklı sıcaklıklarda hesaplanmıştır ve sırasıyla 

90°C, 85°C, 80°C ve 75°C’da 13,0 M-1dak-1, 11,8 M-1dak-1, 8,9 M-1dak-1 ve  

7,3 M-1dak-1 (Çizelge 4.2) olarak bulunmuştur. 1/T’ye karşı ln (k/T’nin Eyring grafiği 

çizgisel bulunmuştur (r=0,983) ve etkinleşme parametreleri ∆H≠ = 35,9±1,7 kJmol-1 ve 
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∆S≠ = -182,2±4,2 Jmol-1K-1 olarak sırasıyla doğrunun eğiminden ve kaymasından 

bulunmuştur35. 

Bu sonuçlar, katılmanın hız belirten basamak olduğu SNa mekanizması ve SN2(s) 

mekanizmaları arasında net bir ayrım yapmamıza yardımcı olmamaktadır. S atomunda 

aril arensülfonatlar ile nükleofillerin reaksiyonları basamaklı SNa mekanizması veya 

SN2 mekanizması ile yürüdüğü bilinmektedir (Şema 4.2). SNa mekanizması, beş 

koordinasyonlu bir ara ürün içermektedir ve SN2(s) mekanizması hem bağ kopması hem 

de bağ oluşumunun aynı anda olduğu bir geçiş ürünü üzerinden yürümektedir. Solvatize 

olmuş Grignard reaktifinin sülfonil grubuna etkimesi hbb’dır. Bunu hızla fenoksit 

grubunun ayrılması takip eder (Şema 4.3). 

 

Şema 4.2 
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Şema 4.3 

Önerilen mekanizma için başka bir destek bulmak için, sülfonat esterlerinin 

arensülfonil grupları üzerine sübstitüent etkisinin Hammett bağıntısı kullanılmıştır. 

Arensülfonatların reaktifliği arensülfonil grubu (R1) üzerindeki sübstitüentlerin 

değişmesiyle değişebileceği ve reaksiyonun geçiş halinin elektron çekici sübstitüentler 

ile daha kararlı olacağı beklenilmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmada fenilmagnezyum 

bromürün fenil sübstitüebenzensülfonatlarla Y-C6H4SO2OPh reaksiyonunun 

THF:Toluende (7:10) 90°C’de hız sabitleri bulunmuştur. Hammett ρ-σ 

korrelasyonundan reaksiyon sabiti ρ hesaplanmıştır. Hammett bağıntısı 

değerlendirilmeden önce 1a ve Y-C6H4SO2OPh 2a, c-e (Y:H a, 3-Me c, 4-t-Bu d, 4-

MeO e) arasındaki reaksiyon kinetiği kontrol etmek için kinetik çalışma yapılmıştır. 1a 

ve fenil tosilat 2b (Y:4-Me b) arasındaki reaksiyonun 2. derece kinetiğine uyduğu daha 

önce bulunmuştur. Bu amaca yönelik olarak fenil arensülfonat 2a, c-e ve PhMgBr 

çeşitli konsantrasyonlarda aşırısı alınarak psödo 1. dereceden reaksiyonlar 

gerçekleştirilmiştir. Arensülfonatın derişimi başlangıçtaki değeri korunarak PhMgBr’ün 

derişimi 5-15 kat alınarak lineer psödo 1. derece eğrisi elde edilmiştir. PhMgBr’ün 1a 
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fenil 3-toluensülfonat 2c ile sülfolanması için elde edilen psödo 1. derece eğrisi Şekil 

4.4’de verilmiştir. Psödo 1. derece hız sabitleri k1 lineer regresyon analizi r ≥ 0,99 ile 

hesaplanmıştır. Örnek olarak PhMgBr’ün aşırı derişimi ile elde edilen k1 değerlerinin 

lineerliği 4-metoksibenzensülfonat için verilmiştir (Şekil 4.5). 2a, c-e ile sülfolanma 

reaksiyonları için log [PhMgBr]’e karşı k1 değerlerinden elde edilen doğrunun eğimi 

0,94-1,19 (r ≥ 0,97) aralığındadır, bu sonuç da reaksiyonun PhMgBr’e göre 1. 

dereceden olduğunu gösterir. 
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2. derece hız sabitleri k, k1/[C6H5MgBr] formülünden hesaplanmıştır ve PhMgBr 

1a ile tüm sübstitüe benzen sülfonatların reaksiyonlarının kinetiğinin 2. derece 

kinetiğine uyduğu görülmüştür. 2. derece hız sabitleri Çizelge 4.3’de verilmiştir ve hız 

sabitlerine karşı Hammett σ sabitlerinin doğrusu Şekil 4.6’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3.  

 

Bileşik Y σ 103 k, M-1 min-1 

2d 4-(CH3)3C -0.15 10.8 

2b 4-CH3 -0.14 13.0 

2e 4-CH3O -0.12 7.9 

2c 3-CH3 -0.06 21.3 

2a H 0.00 22.3 
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Bu çalışmadan sonra arensülfonatlarda karbanyonun hız belirleyen tiyofilik 

etkisine bir başka kanıt bulmak için fenilmagnezyum bromürün 1a sübstitüe fenilbenzen 

sülfonatlarla PhSO2OC6H4-Z 3a-f reaksiyonlarının hız sabitleri bulunmuştur. THF: 

Toluen (7:10), 90°C olarak optimize edilen reaksiyon koşullarında, 1a ve 3a-f’ye göre 

reaksiyon derecesini belirlemek için, fenilmagnezyum bromürün 1a çeşitli ve aşırı 

derişimlerinde hız verileri toplanmıştır ve log [PhSO2OAr]t → t eğrileri ile bir doğru 

elde edilerek reaksiyonun 1. derece kinetiği kanıtlanmıştır. 

Fenilmagnezyum bromürün 1a, 4-metoksifenilbenzen sülfonat 3b ile 

sülfolanması için psödo 1. dereceden hız eğrisi Şekil 4.7’de verilmiştir ve farklı 

fenilmagnezyum bromür derişimlerine karşı, psödo 1. dereceden hız sabitlerinden (k1) 

elde edilen doğru da Şekil 4.8’de verilmiştir. benzer durumlar, tüm 

arilbenzensülfonatlar 3a-f ile fenilmagnezyum bromürün reaksiyonu için de 

gözlenmiştir. 3a-f ile sülfolanma reaksiyonu için log k1’e karşı log [PhMgBr] eğrisi 

lineer olarak bulunmuştur ve eğimi 0,81-1,11 (r2 ≥ 0,96) bulunmuştur; bu da PhMgBr’e 

göre reaksiyonun 1. dereceden olduğunu göstermiştir. 
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2. dereceden hız sabitleri k, k = k1/[PhMgBr] formülünden hesaplanmıştır, k hız 

sabitleri Çizelge 4.4’de özetlenmiştir. 

 
Çizelge 4.4.  
 
 
 

 

Aril benzensülfonat Z σ σ
− 103 k (M-1 dak-1) 

3d 4-(CH3)3C -0.15 -0.13 19.3 

3b 4-CH3 -0.14 -0.17 18.6 

3e 4-CH3O -0.12 -.026 17.6 

3c 3-CH3 -0.06  23.0 

3a H 0.00  22.3 

3f 3-CH3O 0.10  34.3 

 

Reaksiyon sabiti ρ’yu hesaplamak ve bu değerlere karşı korrelasyonunu kontrol 

etmek için, arensülfonatlar PhSO2OC6H4-Z 3a-f ile PhMgBr 1a’nın reaksiyonlarından 
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elde edilen hız sabitlerine karşı Hammett sübstitüsyon sabitleri doğrusu Şekil 4.9’da 

verilmiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Fenil tosilat ile aril Grignard reaktiflerinin sülfonil iletimi reaksiyonları 

konusunda yapmış olduğumuz çalışma bize aşağıdaki sonuçları vermiştir: 

(i) Fenil tosilat ve aril Grignard reaktifi için 1. derece kinetikleri sülfonil 

grubuna aril karbanyonunun nükleofilik etkimesiyle uyumlu 

görünmektedir. 

(ii) THF:Toluende, Grignard reaktifi kısmen çözünür ve Grignard reaktifi ile 

verici THF koordinasyonunun da yer değiştirmesiyle Mg ile esterin 

koordinasyonu oluşur. Mg’un nükleofilik solvatasyonu C–Mg bağının 

polarizasyonunu sağlar ve bu da sülfonil grubunda elektrofilik S’e karşı 

karbanyonun nükleofilik gücünde artışa sebep olur. 

(iii) Sübstitüe aril Grignard reaktifleri için Hammett ρ-σ eğrisi iyi bir 

korrelasyon vermiştir. 

(iv) Etkinleşme entropisinin büyük negatif değeri, geçiş durumunda C–S 

oluşmasıyla belirlenen reaksiyon gidişiyle uyumludur. 

(v) Bu sonuçlar, tek basamaklı SN2 mekanizması yoluyla sülfonil iletiminin 

gerçekleştiğini gösterir; fakat geçiş durumunda fenoksi grubunun 

ayrılmasıyla karbanyonun etkimesinin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan 

mekanizmalar arasında birine karar vermeyi sağlamaz. 

Arilarensülfonatlar ile aril Grignard reaktiflerinin sülfonil transfer reaksiyonları 

konusunda yapmış olduğumuz çalışma bize aşağıdaki sonuçları vermiştir: 

(i) Yüksek ρ değeri, beklendiği gibi sübstitüentlerin elektron çekici etkisi ile 

arensülfonatın reaktifliğinin önemli ölçüde arttığı sonucunu gösterir. 

Arensülfonil grubu üzerinde elektron çekici sübstitüent, reaksiyon 
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merkezinin elektron yoğunluğunu azaltır, böylece nükleofilik karbanyonun 

etkisi daha kolay olur ve C–S bağı oluşumunun hızı artar bu da reaksiyon 

sabiti ρ için büyük + değer sonucunu verir. 

(ii) Arensülfonil grubu üzerindeki elektron çekici sübstitüent aynı zamanda 

fenoksi grubunun ayrılma gücünü azaltabilir. Eğer hız belirleyen basamak 

ayrılan grup ayrılmasını içeriyorsa S–O bağ kopması ve C–S bağ oluşması 

üzerine Y-C6H4SO2OPh’ın Y sübstitüentinin ters etkisi sonucu reaksiyon 

sabiti ρ’nun küçük pozitif hatta negatif bir değer olması beklenir. Bizim 

bulduğumuz reaksiyon sabiti ρ’nun büyük pozitif değeri geçiş durumunda 

ayrılan grup etkisinin olduğunu gösterir bu sonuç da tek basamaklı 

mekanizma önerisini değil iki basamaklı mekanizma önerisini destekler. 

(iii) Grignard reaktif ile arilarensülfonat arasında C–S bağı oluşumu, basamaklı 

bir mekanizma ile yürür. Burada hbb, arensülfonata karbanyonun tiyofilik 

etkisinin olduğu basamaktır. Geçiş durumunda tiyofilik etki fenoksi 

grubunun ayrılmasından önce meydana gelmektedir. Grignard 

reaktiflerinin arilarensülfonatlarla olan C–S eşleşmesi üzerine sübstitüent 

etkisi için yapılan bu çalışma, katılma-ayrılma SNa mekanizması için diğer 

bir kanıttır. 

Arensülfonatlara karbanyonun hız belirleyen tiyofilik etkimesi için bir başka 

kanıt sağlamak için, hız belirleyen basamak üzerine ayrılan grubun etkisini araştırmak 

üzere arilbenzensülfonatın ariloksi grupları üzerine sübstitüent etkisini araştırmak üzere 

yaptığımız çalışmada aşağıdaki sonuçları vermiştir: 
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(i) Hammett σ sabitleri ile hız üzerine ayrılan grup etkilerinin iyi korelasyonu 

göstermektedir ki; sübstitüentin, ariloksi grup ve reaksiyon merkezine 

direkt rezonans etkisi yoktur. 

(ii) ρ’nun değeri ariloksi oksijeninde kısmi yüksük bir geçiş hali olduğunu 

gösterir. Bu sonuç yüksek ρ = 2,13 değeri ile uyuşmaktadır. 

(iii) Arilbenzensülfonatların ayrılan grup üzerindeki sübstitüentler için 

Hammett metodolojisi göstermiştir ki; karbanyondan gelen yük baskın bir 

şekilde sülfonil merkezinde kalır ve fenolik oksijen önemli bir yük taşımaz. 

Bu sonuç Grignard reaktiflerinin arilarensülfonatlar ile sülfolama 

reaksiyonunun basamaklı katılma-ayrılma şeklinde olduğunu destekler. İlk 

basamak karbanyonun sülfonil grubuna tiyofilik etkisinin olduğunu hız 

belirleyen basamaktır. Ariloksi grubunun ayrılması ikinci basamaktır. 
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