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1. GİRİŞ 

1.1. Çalışmanın KODUSU 

Bu çalışma o,ot-dihidroksi Schiff bazlarının elde 

edilmesi, elde edilen Schiff bazlarının nikel (II) katyonu 

ile verdiAi koordinasyon bileşiklerinin hazırlanması ve ö

zelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Buna ilave-olarak o-hidroksi iki dişli (bidentat) 

o,o'-dihidroksi dört dişli (-tetradentat) ve çok dişli (po

lidentat) Schiff bazları ve bunların nikel (II) kompleks

leri de benzer şekilde hazırlanmış, özellikleri incelenmiş 

ve analitik amaçlarla kullanılıp kullanılamayacakları ko

nusu üzerinde de durulmuştur. 

o,o'-dihidroksi Schiff bazları literatürde az 

rastlanan üç dişli ligandlardır. Bu çalışmada geçen 0,0'

dihidroksi Sahiff bazları salisilaldehit ve 2-hidroksi-l

naftaldehidin aşaAıda förmülleri verilen aminlerle konden

sasyonundan elde edilmişlerdir. 

©r:2 00°0 ©rCH2NH2 

- CH2NH~ 

00° O OH 

2-Hidroksi- 2-Hidroksi- 2-Hidroksi- 2-Hidroksi-
anilin l-naftilamin benzilamin l-naftilmetil 

amın 

(I) (II) (III) (IV) 

Hazırlanan o,o'-dihidroksi Schiff bazları ve for

mülleri aşağıda verilmiştir. 

~
CH=N:©. 

O , -
OH HO 

CV) 

N-(2-Hidroksifenil)salisilaldimin 

N-Salisiliden-2-hidroksianilin 



OCH=N 
~OH HO 

(VI) 

2 

N-(2-Hidroksi-l-naftil)salisilaldirnin 

N-Salisiliden-2-hidroksi-l-naftilarnin 

{»" N-(2-Hidroksibenzil)salisilaldirnin 
CH=N-CH . . . . . " ~ 2 . N-Salısıııden-2-hıdroksı benzılarnın 

~OH HO 

(VII) 

. CH=N--Q OOOH HO 
(IX) 

N-(2-Hidroksi-ı-naftilmetil)salisil
aldirnin 

N-Salisiliden-2-hidroksi-l-naftil
metilamin 

N-(2-Hidroksifenil)-2-hidroksi
l-naftaldimin 

N-(2-Hidroksi-l-naftaliden)-2-hid
roksianilin 

2-Hidroksi-l-naftil-2-hidroksi-l-naf
taldirnin 

N-(2-Hidroksibenzil-)2-hidroksi-l
naftaldimin 

N-(2-Hidroksi-l-naftalidin)-2-hid
roksibenzilamin 



CH=N-CH2 o ro-0H 
HO 

(XII) 

3 

N-(2-Hidroksi-l-naftilmetil)-2-
hidroksi-l-naftaldimin 

N-(2-Hidroksi-l-naftaliden)-2-hid
roksi-l-naftilmetilamin 

Bunlara ilave olarak sentezlenen Schiff bazları 

ve formülleri şöyledir: 

o-CH=~-<Ö> 
~OH 

(XIII) 

~CH=N-CH~ 
QtOH 

(XIV) 

fiCH=N9 .. 0 
~OH CH 

3 
(XV) 

~. CH=~ 
QtOH Cl 

(XVII) 

~CH=NQ OOB Cl 

(XVIII) 

N-Fenil-salisilaldimin 

N-Salisiliden-anilin 

N-Benzil-salisilaldimin 

N-Salisiliden-benzilamin 

N-C2-Metilfenil)-salisilaldimin 

N-Salisiliden-o-toluidin 

N-(4-Metilfenil)salisilaldimin 

N-Salisiliden-p-toluidin 

N-(2-Klorofenil>salisilaldimin 

N-Salisiliden-o-kloranilin 

N-(3-Klorofenil)salisilaldimin 

N-Salisiliden-m-kloranilin 



(XIX) 

(XX) 

©ı::=N-CHı-g 
(XXI) 

CH=N-<Ö> OOr OH 

(XXII) 

CH:N-CH2-(O) 
00 011 

(XXIII) 

(XXIV) 

4 

N-(4-Klorfenil)salisilaldimin 

N-Salisiliden-p-kloranilin 

N-(l-Naftil)salisilaldimin 

N-Salisiliden-l-naftilamin 

N-(l-Naftilmetil)salisilaldimin 

N-Salisiliden-l-naftilmetilamin 

N-Fenil-2-hidroksi-l-naftaldimin 

N-(2-Hidroksi-l-naftaliden)anilin 

N-Benzil-2-hidroksi-l-naftaldimin 

N-(2-Hidroksi-l-naftaliden)benzilamin 

N-(l-naftil)-2-hidroksi-l-naftaldimin 

N-(2-Hidroksi-l-naftaliden)-1-naf
tilamin 



(XXV) 

OCH:n:CH1)ı 
~OH HO~ 

(XXVII~ 

rı 
~CH=N - N=CH1)ı 
~OH HO~ 

(XXVIII) 

rAJCH:f1J:CH'()ı 
QıOH HO~ 

(XXIX) 

(XXX) 

...... 

5 

N-(I-Naftilmetil)-2-hidroksi-I-naf
taldimin 

N-(2-Hidroksi-I-naftaliden)-I-naf
tilmetilamin 

N-(2-Hidroksibenzil)-4-nitrosalisil
aldimin 

N-(4-Nitrosalisiliden)-2-hidroksi
benzilamin 

1,2-Disalisilaldimino etan 

N,N-Bis-salisiliden-I,2-diaminoetan 

1,3-bisalisilaldimino propan 

N,N-Bis-salisiliden-I,3-diamino
propan 

1,4-Disalisilaldimino bütan 

N,N-Bis-salisiliden-I,4-diamino
bütan 

1,6-Disalisilaldimino hekzan 

N,N-Bis-salisiliden-I,6-diamino
hekzan 

1,2-Disalisilaldimino benzen 

N~N-Bis-salisiliden-o-fenilen
diamin 



~ 
©C~N N::iOJ 

(XXXII) 

ÔCH~N-oN~YAı. 
~OH HO~ 

(XXXIII) 

rı 
OZN~C~N NH~J~r? 

(XXXIV) 

il 

©r5:~11OO 
(XXXV) 

rı -
OO:IIHOOO 

(XXXVI) 

(XXXVII) 

. 6 

1,3-Disalisilaldimino benzen 

N,N-Bis-salisiliden-m-fenilen
diamin 

1,4-Disalisilaldimino benzen 

N,N-Bis-salisiliden-p-fenilen
diamin 

1,3-Di(4-nitrosalisilaldimino)
propan 

N,N-Bis( p~nitrosalisiliden)-
1,3-diamino propan 

1,2-Di(2-hidroksi-l-naft~ 
aldimino)etan 

N,N-Bis( 2~hidroksi-l-naftaliden) 
-1,2-diamino etan 

1,3-Di(2-hidroksi-l-naftaldimino) 
-propan 

N,N-Bis( 2-hidroksi-l-naftaliden) 
-1,3-diamino propan 

1,4-Di(2-hidroksi-l-naftaldimino) 
-bütan 

N,N-Bis(2-hidroksi-l-naftaliden)-
1,4-diamino bütan 



(XXXVIII) 

(XXXIX) 

nA 
©I::~N ı :~~ 

(XL) 

(XLI) 

nn 
©5NOH~H:OO 

(XLII) 

7 

1,6-Di(2-hidroksi-l-naftaldi
mino)hekzan 

N,N-Bis(2-hidroksi-l-naftali
den)-1,6-diaminohekzan 

1,2-Di(2-hidroksi-l-naftaldi
mino)benzen 

N,N-BisC2-hidroksi-l-naftali
den)o-fenilendiamin 

2,2'-Disalisilaldimino dietil
. .amın_ 

N,N-Bis-salisiliden-dietilen 
triamin 

N,N-Di«2,2'-disalisilaldimino) 
-etil)etilendiamin 

N,N-Bis-salisiliden-trietilen 
tetramin 

2,2'-DiC2-hidroksi-l-naftaıdi
mino)-dietilamin 

N,N-Bis(2-hidroksi-l-naftaliden) 
-dietilen triamin 

nnn 
CH=N ~ ~ OON=CH N,N-Di«2,2'-di(2-hidroksi-l-

00. O OH H HHO O O naftaldimino»etil)etilendiamin 

N,N-Bis(2-hidroksi-l-naftaliden) 
-trietilen tetramin 

(XLIII) 

NICH2-CH2-N~C:~O) 13 

(XLIV) 

2,2' ,2"-Trisalisilaldimino tri
etilamin 

N,N,N-Tris-salisiliden-2,2',2 R-
triamino trietil amin 
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1.2. Çalışmanın Amacı 

Nikel (II) nin Schiff bazları ile verdiği koor

dinasyon bileşiklerinin sentezine ve özelliklerinin ınce

lenmesine 1930 dan sonraki yıllarda başlanmıştır ve halen 

günümüzde de aktüel araştırma konularından birisidir 

(Schuman 1985, 1982, Atkins 1985, Kameniçek 1984, Konefal 

1984, Gündüz 1980, Tezcan 1980, Tüzün 1980, Black 1979, 

1977, 1977, Kale 1979, Kolis 1979, Maggio 1976). Şimdiye 

kadar yapılan çalışmalarda genellikle çift dişli (S4' N4 , 

04' S2 N2' S2 0 2) ligand sistemlerinin nikel (II) kompleks

Ieri incelenmiş ve tek dişli (ONO, ONNNO, 03N4) ligand 

sistemlerinin nikel (II) kompleksIerine ise pek rastlan

mamıştır. Sunulan çalışmada literatürde görülen bu boşlu

ğu kısmen de olsa doldurmak amacı ile birçok sayıda ONO, 

ONNNO ve 03N4 sisteminde tek dişli ligand olan Schiff baz

ları sistematik bir şekilde hazırlanmış, bunların nikel 

(II) kompleksIeri yapılmış, özellikleri çeşitli metodlar

la inceıenmiş ve bunların analitik amaçlarla kullanılıp 

kullanılamayacağı üzerinde de durulmuştur. Ancak karşılaş

tırmak amacıyla tarafımızdan çift dişli (NO, N20 2 , N40 2 ) 

ligand olan Schiff bazları, bunların nikel (II) kompleks

leri de hazırlanmış ve özellIikleri incelenmiştir. 

Literatür çalışmalarına göre S4' N4 , S2 N2' S202 

sistemlerindeki ligandlar~n nikel (II) ile karedüzlem ya

pıda, N20 2 nin ise karedüzlem ve tetrahedral olabileceği 

ileri sürülmektedir. Biz de çalışmalarımızın bir kısmında 

bu iddianın doğru olup olmadığını da araştırdık. 



9 

2. TEORİK KISIM 

2.1. Schiff Bazları ve Ligand Olarak önemleri 

Karbonil bileşikleri amino grupları ile konden

sasyon reaksiyonları verir ve karbon azot çifte bağı mey

dana gelir. Bu bağa azometin bağı adı verilir. Kondensas

yon reaksiyonları, karbonil bileşiklerinin kalitatif ve 

kantitatif tayinlerine imkan vermektedir. Kondensasyon re

aksiyonlarının genel şeması aşağıda verilmiştir. 

R 
'c=O 
,/ 

R 

... 
. ' + (1) 

R.R' ve Z ne kadar elektron çekici ve rezonansa iştirak 

edebilen gruplar ise azometin bileşiği o kadar kararlıdır. 

Kondenzasyon reaksiyonlarının mekanizması katılma-ayrılma 

reaksiyonu üzerinden yürüdüğünden azometin bileşiklerinin 

meydana gelmesi ortamın pH'ı ile yakındanilgilidir. Reak

siyonun pH'a bağımlığını gösteren mekanizmayı şu şekilde 

gösterebiliriz. 

R ... R, ... 
'C=O + H' .. ,...C·-OH (2) 

ır R 

H H 
R. .... , R ... i R......... ' ... 

'C'-OH + H-N-Z .. C-N'-Z .. ....... C::N-Z (3 ) 
R/ R---aH lı -H 20 R 

... (4) ... ... -H' Z-NH 2 + H' .. Z-NH3 
... 

Görülüyor ki bu reaksiyonlarda H' önemli bir rol oynamak-

dır. Ancak aşırısından da çekinmek gerektiği (4) numaralı 

reaksiyondan görülmektedir (Katalizör ve inhibitör). 

Azometin bileşiklerinin meydana gelmesinde rezo

~~nsında önemli roloynadığı belirtilmişti. Buna ripik bir 

örnek aşağıda verilmiştir 

-- • • .. 
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Asidik ortamda bu bileşik büyük ölçüde amıno formundadır 

ve bu bileşiğin kondensasyon ürünleri daha kolay meydana 

gelmektedir. 

Ayrıca kondensasyonreaksiyonu ortamında suyun bu

lunması (1) den görüldüğü gibi reaksiyonU sola kaydırır.Bu 

da arzu edilen birşey değildir. Bundan dolayı susuz ve suyu 

kolaylıkla tutulabilen ortamlarda çalışılması uygun olur. 

Yukarıda açıklanan karbonil kondensasyon ürünleri

nın bir grubu Schiff bazlarıdır. Schiff bazları ilk defa 

1860 da alman kimyacısı H. Schiff tarafından elde edilmiş

tireSchiff 1869).Bu bileşikler çok zayıf bazik özellik gös

terirler. Bunlar ilk defa 1930'lardaPfeiffer tarafından li

gand olarak kullanılmışlardır CPfeiffer 1932). Bu önemli bir 

olaydır. Çünkü o güne kadar bilim adamları NH 3 , H2N-NH 2 , 

C2 042 , CN- gibi küçük moleküllü ligandlari kullanmaktaydı
lar. 

Schiff bazlarının ligand olarak kullanılması Alf

red Werner'in çalışmalarından sonra koordinasyon kimyasın

da en önemli olay sayılmaktadı;. Bu tarihten sonra koordi~ 

nasyon kimyasını geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalarda 

elde edilen kompleksIerden bir çoğu analitik amaçlarla kul

lanılmaya başlanmış ve bazı metal katyonları kalitatif ve 

kantitatif olarak bu tip ligandlarla tayin edilmişlerdir.O

nun için koordinasyon kimyası çalışmalarıyla analitik kimya 

çalışmaları çoğu kez içiçedir ve ilk bakışta fark edilmesi 

oldukça güçtür. 

Schiff bazlarının koordinasyon bileşiklerinin in

celenmesine Pfeiffer'den sonra da devam edilmiş ve bu devam

lılık günümüze kadar gelmiştir. Hatta bu bazların koordi -

nasyon bileşiklerinin incelenmesi zamanımızın üzerinde en 

çok çalışılan konularından birisidir (Atkins 1985, Cariatı 

1985, Giaçomelli 1985, Ghiron 1985, Schuman 1985, 1982, Ko

nefal 1984, Kameniçek 1984, Gündüz 1980, Tüzün 1980, Kolis 

1979, Fayyaz 1979, Ledbetter 1977, Maggio 1976). Ayrıca son 

yıllarda Schiff bazlarının indirgenmesiyle elde edilen ka

rışık aminlerin koordinasyon bileşikleri de elde edilmekte 

ve özellikleri incelenmektedir (Konefal 1984). 

Schiff bazları içinde en iyi ligandlar azometin 
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grubuna orto durumunda -OH, -NH 2 , -OCH 3 , -SH gibi gruplar 

bulunduranlarıdır. Bu yüzden çalışmamızın konusunu teşkil 

eden o-hidroksi ve o,o'-dihidroksi Schiff bazları geçiş e

lementleri ile bunların verdiği koordinasyon bileşiklerini 

incelemek için oldukça uygun ligandlardır. Belirli geomet

rik yapıda koordinasyon bileşikleri elde edebilmek için 

Schiff bazlarının hazırlanmasında çeşitli kimyasal yapıda 

aminler kullanmak gerekmektedir. örneğin, 

lQt::~N-A 

tipindeki bir Schiff bazında A grubunun benzil olması duru

munda meydana gelen nikelCII) kompleksi kare düzlem, tersi

yer bütil grubu olması durumunda tetrahedr"aldir (Sacconi 

1963). 

üzerinde çaliştığımız Schiff bazlarının " fiziksel 

özelliklerinde göze çarpan aromatikolanların CV, VI, IX, 

X, ••• ) metilen taşıyanlara (VII, VIII, XI, XII, .•• ) göre 

daha yüksek erime noktasına sahip olmaları ve çözUnUrlük

lerinin daha az olmasıdır. Bu gözlemde molekül içi ve mole

küller arası hidrojen bağlarının etkisi büyük olsa gerektir. 

2.2. Schiff Bazlarının Nikel(II) KompleksIeri 

2.2.1. o,o'-Dihidroksi Schiff bazları nikel(II) kompleksleri 

Çalışmanın bu kısmında ligand ola~ak V, VI; VII, 

VIII, IX, X, XI ve XII numaralı Schiff bazları alınmış, bun

ların polar ortamlarda (alkol, su, DMSO, piridin gibi) ve 

uygun pH'larda nikel(II) katyonuyla verdikleri koordinasyon 

bileşikleri hazırlanmaya çalışılmıştır. Birbirine daha çok 

benzemelerinden dolayı V, VI, IX ve X numaralılar (aromatik 

ol~~lar) bir arada, VII, VIII, XI ve XII numaralılur Cali

fatik olanlar) bir arada incelenmiştir. Daha önceleri bu se

kiz Schiff bazının bakırCIl) ile verdiği kompleksler hazır

lanmış, magnetik ve spektral özellikleri incelenmiştir CGün

düz 1980, 1964, 1956, Tezcan 1980). 

Nikel(II) d 8 sisteminde olduğundan kare düzlem ya-
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pıda koordinasyon bileşikleri vermeye oldukça meyillidir 

ve kare düzlem bileşikleri diamagnetik özellik göstermekte

dir. Bu gözlem nikel kompleksIerinin çalışılmasında çok ö

nemli bir kriterdirı. Çünkü, nikel kare düzlem yapıda komp

leksler verebildiği gibi tetrahedral ve oktahedral yapıda 

kompleksler de verebilmektedir (Parcell 1977, Cotton 1972, 

Sacconi 1966, 1965, 1964, 1963, 1960, 1957, Maki 1958, Mar

tel 1958). Ayrıca ender de olsa beşli koordinasyonlu (kare 

piramit) bileşiklerine de rastlanmıştır (Sacconi 1968,1967, 

Holm 1961). 

Bu gruptaki Schiff bazlarının hepsi ONO tipindeki 

üç dişli ligandlardır. ONO tipindeki üç dişli ligandlar me

tal katyonuylaüç geometrik yapıda koordinasyon bileşikleri 

verebilirler. Bunları şematik olarak şu şekilde gösterebili

rız, Şekil 2.1. (Maggio 1976, 1974, 1971, Sacconi 1964, 

Holm 1964, 1964, Kato 1963). 

a!l~\\ / M \ 
.'./ ........... '. 

O~-------~b 

ML (Trigonal) 

/ i \ '-
/ i ", , i \, 

!/~ 
O~M~ , 1 ' \. ' , ,. 

, ' , ' Li 

MLL' (Karedüzlem) 

(/"?i\\\ 
Nf. _J __ - -\--'!> 
IV'M,)ÇI) iV,\ ~\i 
: i ' \1 
J -.l,-- - .. /- :N 

\ i 

'\ i / 

'" i, 
"'/ ML 2 (Oktahedral) ',\,'/ 

O 

Şekil 2.1. MetalCIl) katyonunun ONO tipindeki ligandla 

verebileceği koordinasyon bileşiklerinin geometrileri. 
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Çalışmalarımızdan ve literatür bilgilerinden tri

gonal yapıda nikel(II) kompleksIerinin teşekkül edemeyeceği 

kanaatine varılmıştır. Ancak geçiş elementleri üzerinde ya

pılan çalışmalardan bakırCIl) Inin 2-hidroksi benzil salisil

oldiminCVIII) ile verdiği kompleksin trigonal olduğu iddia 

edilmektedir (Kato 1963). 

İlk defa bu Schiff bazlarının bakırCIl) koordi

nasyon bileşikleri hazırlanmış ve stokiyometrisinin CuL şek

linde olduğu tesbit edilmiştir. Bunların magnetik ölçükle

rinde ve spektral özelliklerinde anormallikler gözlenmiştir 

CGündüz 1980, -1964, Kato 1963). Muhtemel yapının aşağıda 

verildiği gibi trigonal olduğu tahmin edilmiştirlo 

Ancak bu bileşiğin oktahedral bakırCIl) kompleksIerinin 

spektrumuna benzer spektrum vermesi ve kristal alan yarıl

ma enerjisinin (KAYE) oktahedral bakır(II) kompleksIeri bü

yüklüğünde olması ve ayrıca magnetik ölçQm değerlerinin 1,7 

BM'den daha düşük bulunması (yaklaşık ı BM) yapının fark

lı olması gerektiği düşüncesini doğurmuştur. Nitekim Barc

lay ve Boskins'in yaptığı X-ışını çalışmalarından bu tip 

kompleksIerde kompleksin dimer yapıda olduğu gösterilmiştir 

CBarclay 1965). Bu çalışmadan sonra İtalyan F.Maggio ve ar

kadaşları V numaralı Schiff bazının bakır(II), nikel(II), 

manganCIl), demir(ll) ve kobalt(ll) ile verdiği kompleksin 

yapısının dimer olduğunu X-ışını çalışmaları ile göstermiş

lerdir. Kompleksin yapısı aşağıdaki gibidirCMaggio 1976, 

Kale 1979). 

'\M"" C-~2 N"+2 M +2 F +2 ~~+2) u, ı, n, e, ~~ 
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Yukarıda verilen y~?ı kompleksin en küçük birimini göster

mektedir. Katı halce bunlar istiflenerek metal katyonu alt

tan ve üstten oksi:en atomlarıyla koordine olarak yalancı 

oktahedral yapıyı ::-.eydana getirmektedir. 

Hazırlar.~n nikeıCıı) kompleksinin UV spektrumu 

hem polar, hem de 2polar çözücülerde alınmıştır. Apolar çö

zücülerde spektrum":..:n kare düzlem komplekslerin spektrumuna 

uyduğu, polar çözü2~lerde ise oktahedral komplekslerin spek

trumuna uyduğu gör-:llmüştür , Spektrum 1, 2. Aynı özellik 

VI ve IX numaralı Schiff bazlarının nikelCII) komplekslerin

de de görülmüştür. X numaralı Schiff bazının nikelCII) komp

leksi bütün çabala~a rağmen elde edilememiştir. Fakat bu 

Schiff bazıyla nikeıCII)'nin koordinasyon biıeşiği NH 3 , 

RNH 2 ve R2NH gibi aminler yanında aşağıdaki gibi oluşmakta

dır. 

CXLVI) 

V, VI ve IX numaralı Schiff bazlarının nikeıCıı) 

kompleksleri NH 3 , RNH 2 , R2NH ve Py katarak yeni katılma ü

rünleri oluşmaktadırlar. Kompleks oluşurken dimer yapının 

bozularak aşağıdaki gibi kare düzlem kompleksler oluşmakta 

ve kompleksin magnetizmasında büyük bir değişiklik meydana 

gelmektedir. Başlangıçta paramagnetik olan kompleks bağla

dığı ligand yüzdesine göre yavaş yavaş IIldgnetizması azal

makta ve amin bağlaması % 100 olduğunda diamagnetik olmak

tadır. 

. . 
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XLVII ve XLVIII numaralı kompleksler aminleri ya

pılarına reversibI olarak alıp verdikleri halde XLIX numa

ralı kompleks ise aminleri reversibI olarak alıp vermemekte 

ve katılma ürünleri meydana getiI'mekte, f.;ı.kat reaksiyon 

kantitatif olmamaktadır. Muhtemelen XLIX numaralı kompleks 

amin alış verişi sırasında kısmen bozunmaktadır. Bu komp -

lekslerde aminlerin alınıp verilmesi termogravimetrik ana

lizle incelenmiştir (termogravimetrik analiz düşük sıcak -

lıkta kompleksIerin amin alışlarını ve bu aminleri yüksek 

sıcaklıkta vakum altındavermelerini kantitatif olarak takip 

etmede kullanılan bir analiz dalıdır). XLVI numaralı k6mp~ 

leks ise diğer üç kompleksten daha farklı bir özellik gös

termekte ve amin yanında oluşan bu kompleks paramagnetik 

özellik taşımakta, aminler termogravimetrik yolla alınama

makta ve yüksek sıcaklıklarda ise kompleks bozunmaktadır. 

Kompleksin bozunması ayrıca IR spektroskopisiyle de adım 

adım takip edilmiş ve kompleksin yapısındaki bağların ver

diği titreşimler 380-390 0 Ct da tamamen kaybolmuştur. Bu o

lay öteki kompleksIerde görülmemektedir. 

Ayrıca XLVI, XLVII, XLVIII ve XLIX numaralı komp

leksler trietilamin, tri-n-bütilamin yanında meydana gelme

mektedir. Muhtemelen bu tersiyer aminlerin sterik etkisin

den dolayı kare düzlem kompleksIerin teşekkül edememesin

dendir (F-gerginliği). 

XLVII ve XLVIII numaralı kompleksler tarafından 

alınan ve verilen amin yüzdesine göre magnetizmanın değiş-



mesi Şekil 2.2'de ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 

9610 O .. -- %100 

Şekil 2.20 XLVII ve XLVIII numaralı kompleksIerin 

alıp verdiği %NH3a göre magnetizmanın değişimi. 

Bu çalışmalar esnasında karşılaştığımız çok önem

li bir olay da XLVII numaralı komplekste L'nin piridin ve 

NH 3 olması durumunda derişik amin ortamlarında bir piridin 

veya amonyağa ilave olarak iki molekül daha piridin veya a

monyak kattığı görülmüş, ancak bu üç molekül piridin veya 

üç molekül amonyak katmış olan bu ürünlerin dayanıksız ol

dukları hemen iki molekül amini kaybettikleri ve sağlam tek 

aminli kompleks haline dönüştükIeri tarafımızdan tesbit e

dilmiştir. Tek aminli kompleks üzerinde yapılan magnetik 

süsseptibilite ölçümlerinden bu kompleksin diamagnetik ol

duğu tesbit edilmişti.,Dç amin bağlayan kompleks ise para

magnetiktir. İlave olarak yapıya giren iki aminin kolayca 

geri verilmesi üç aminli kompleksin muhtemelen uzamış tet

ragonal yapıda olduğunu ve nikelCIı) 'nin bu ligandlar yanın

da kare düzlem kompleksIerinindaha kararlı olduğunu göster

mektediro 

o,o'-Dihidroksi Schiff bazlarından azometin gru

bundaki azota bağlı metilen grubu ihtiva eden VII, VIII, 

XI ve XII numaralı ligandların nikeıCII)'ye karşı davranış

ları V, VI, IX ve X numaralı ligandların nikelCII) 'ye kar

şı olan davranışlarından farklıdır. Şöyle ki, bu ligandlar-
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dan XI ve XII numaralı olanlar nikel(II) ile ötekilerin ak

sine M/L:1/2 şeklinde kompleksler vermektedirler. Bunun an

lamı, bu Schiff bazlarının üç dişli bir ligand gibi değil, 

iki dişli bir bir ligand gibi davranmalarıdır ve bir OH 

grubu koordinasyona iştirak etmemektedir. Bunların muhte

mel yapısı aşağıdaki gibidir. 

(L) 

-OH'ın koordinasyona girmediği IR spektrumundan da görül

mektedir. Yaklaşık 3150 cm-l'de belirgin bir O-H piki tes

bit edilmiştir. Ancak bu pikin düşük frekanslarda çıkması 

OH grubunun serbet olmadığını, molekül içi veya moleküller 

arası kuvvetli hidrojen bağlarıyla bağlı olduğunu göster

mektedir. 

VII ve VIII numaralı Schiff bazlarının ise nikel 

(II) ile koordinasyon bileşikleri izole edilememiştir. 

L numara ile verilen bileşiklerin magnetik süs

septibilite ölçümlerinden bunların diamagnetik olduğu bu -

lunmuştur. Bu sonuç nikel(II) için kare düzlem bir yapı de

mektir. Bu sonucu yukarıda verilen NiL 2 stokiyometrisi, IR 

spektrumu ve UV spektrumu desteklemektedir, Spektrum 3 0 Ya

pısı kare düzlem olarak bilinen bir nikel(II) kompleksinin 

UV spektrumu alınıp hazırladığımız kompleksin UV spektru

muyla karşılaştırılıp yukarıdaki sonucavarılmıştır, Spekt

rum 4. 

L numaralı kompleks üzerinde bulunan sonuçlar li

teratürde verilen ve iki dlşli li~aliu olan N-alkilaldimin

lerle karşılaştırılabilir. Buna örnek olarak aşağıda LI nu

maralı N-alkilaldiminin nikel(II) kompleksi verilebilir 

(Sacconi 1963, 1960, 1957, Holm 1963, 1962). 
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(LI) 

LI numaralı kampleksin R grubu n-alkil olduğu tak

dirde kare düzlem yapıda olduğu literatürde verilmiştir. R 

grubu dallanmış alkil grubu olduğundan kare düzlem yapıdan 

sapmalar görülmüş ve dallanmış alkil grubunun büyümesiyle 

kare düzlem yapının tetrahedral yapıya dönüştüğü gösteril

miştir CSacconi 1964, 1960, Holm 1962). 

Ayrıca N-alkil grubuna bağlı bir donör atom bu

lunması halinde üç dişli ligand haline gelen Schiff bazla

rıyla nikelCII) 'nin oktahedral kompleksler verdiği tesbit 

edilmiştir. Burada azometin azotuyla donör atom arasındaki 

mesafe 3 ile 4 bağ uzunluğu kadardır CLoep 1984, Sacconi 

1968, 1967, 1966, Holm 1965, 1962). 

Bizim kullandığımız XI ve XII numaralı Schiff 

bazlarının nikel(II) kompleksIerinin kare düzlem yapıda 

bileşikler vermesı yukarıda bahsettiğimiz literatürde ge

çen ligandlar gibi oktahedral kompleksler vermemesi ligand-- . 

larımızda bulunan benzen ve naftalin halkalarının sterik 

etkisinden ileri gelmektedir. 

XI ve XII numaralı Schiff bazlarının nikelCII) i

le koordinasyon bileşikleri hazırlanırken ortama piperidi

nin de içinde bulunduğu sekonder aminler ilave edildiğinde 

önceden koordinasyona iştirak etmeyen OH'ında koordinasyo

na iştirak ettiği ve dörtlü koordinasyonu tamamlamak için 

sekonder aminin de yapıya girdiği görülmüştür. Muhtemel ya

pının aşağıdaki gibi olduğu tahmin edilmektedir. 

(LLL) 



19 

Bu tahminde magnetik süsseptibilite, IR spektru

mu, VV spektrumu ve elementel analiz çalışmalarından yarar

lanılmıştır, Spektrum 5, 6. 

VII ve VIII numaralı Schiff bazlarıyla ortama se

konder amin ilave ederek nikelCIı) kompleksinin benzer şe

kilde elde edilmesi denenmiş, fakat bu şartlarda da komp

leksler hazırlanamamıştır. 

VII, VIII, XI ve XII numaralı Schiff bazlarının 

nikelCII) kompleksIeri hazırlanırken ortama NH 3 ve çeşitli 

primer aminler ilave edildiğinde beklenen kompleksler yerı

ne amin değişimiyle ortamda yeni meydana gelen Schiff baz

larının kompleksIeri elde edilmiştir. Bu olaya bir örnek 

n-bütilaminle XI numaralı Schiff bazı arasındaki reaksiyonu 

verebiliriz. 

• 

(XI) 

(LIII) 

LIII numaradakine benzer dört - kompleks üzerinde yapılan 

magnetik süsseptibilite ölçümleri bu kompleksIerin diamag

netik, yani karedüzlem olduklarını göstermiştir. Tarafımız

dan gözetlenen bu tip amin değişmelerine çok az da olsa li

teratürde de rastlanmaktadır (Olszewsky 1965). 

Sekonder amin bağlayan Lll tipindeki kompleksler 

termogravimetrik analizle incelenmeye çalışıldığında, komp

lekslerin bozunduğu tesbit edilmiştir. 

2.2.2. o-Hidroksi Schiff bazlarının nikelCII) kompleksIeri 

Bu kısımda üzerinde duracağımız Schiff bazları ve 

kompleksIeri xııı-xxvı numaralar arasındaki Schiff bazları

dır. Bu Schiff bazlarıyla nikelCIı) katyonu arasında aşağı

da genel formülü verilen kompleksler hazırlanmış ve yapıla-
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rı daha önce verilen metotlarla aydınlatılmaya çalışılmış

tır. 

(LIV) 

(Z: fenil, benzil, l-naftil, l-naftilmetil, 

o-tolil, p-tolil, 3-klorofenil, 4-klorofenil) 

Bütün çabalarımıza ra~men Z'nin 2-klorofenil oldu~u durum

da nikel(II) kompleksi elde ediIememiş ve fakat ligand el

de edilmiştir. İmin grubuna orto pozisyonunda bulunan klo

run OH gibi davrandı~ı ve çok kuvvetli molekül içi hidrojen 

ba~ı verdi~i ve bundan dolayı da VII ve VIII numaralı li

gandlarda oldu~u gibi nikeI(II) ile kompleks vermedi~i tes

bit edilmiştir. 

Bu çalışmalarda bize son derece enteresan görünen 

bir gözlem de Z:fenil oldu~u zaman oluşan nikel(II) komp -

leksinin iki ortaklanmamış elektrona tekabül edecek kadar 

paramagnetik özellik göstermesidir. Ayrıca VV spektroskopi

siyle de nikelin kristal alan yarılmasıyla ilgili bir ab

sorpsiyon pikine rastlanmaması bu kompleksin NiL 2 stokiyo

metrisinde olması bu kompleksin tetrahedral yapıda oldu~una 

bir işarettir. NiL 2 yapısındaki (LIV) diğer bütün kompleks

Ierin diamagnetik özellik göstermesinden ve öteki veriler

den bunların karedüzlem yapıda oldukları sonucuna varılmış

tır. 

VII ve VIII numaralı o,o'-dihidroksi Schiff bazla

rının nikel(II) ile kompleks vermemesi fakat XIV ve XXI nu

maralı o-hidroksi Schiff bazlarıyla nikel(II)'nin NiL 2 sto

kiyometrisinde kompleksler vermesi oldukça ilginçtir. Bu hu

susu bu ligandların ba7.1ık kuvvetleriyle de açıklamak mümkün 

olabilir (Kılıç 1986). Bu Schiff bazları arasında en bazik 

olanları VII ve VIII numaralı Schiff bazlarıdır. Nikel(II) 

kompleksIerinin oluşmasında optimum pH gerektiği düşünülür

se bunun normal bir sonuç olduğu kanısına varılabilir.Komp

leks oluşumunun ligandın bazlık kuvvetiyle ilgili oldu~unu 
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daha iyi gösterebilmek için nikelCII) ile kompleks vermeyen 

VII numaralı Schiff bazının aldehit komponentine OH'e para 

pozisyonunda -N0 2 grubu sübstitüe edilmişCXXVI) ve bununla 

nikelCII) kompleksi hazırlanmıştır. Bu kompleksin yapısının 

incelenmesinden NiL 2 stokiyometrisinde, diamagnetik ve do

layısıyla kare düzlem yapıda oldu~u tesbit edilmiştir. 

LIV numaralı kompıekste Z grubu alkil oldu~unda 

CZ:H,CH3,C2HS,n-C3H7,n-C4H9 ve t-C4H9 ) bunlara tekabül eden 

Schiff bazları elde ediIememiş fakat nikel(II) kompleksIeri 

elde edilebilmiştir. Bu Schiff bazlarının nikel(II) komp -

lekslerinin elde edilmesi templat metoduyla gerçekleştiril

miştirCSuh 1985,Konefal 1984,Black 1979,1977). Templat me -

todunda stokiyometrik miktarlarda Schiff bazının aldehit 

komponenti, amin komponent i ve nikelCII) katyonu metanol 

ortamında reaksiyona sokularak Schiff bazı nikel(II) komp

leksi elde edilir. 

Daha önce de söylendi~i gibi bu kompleksIerde NiL 2 
stokiyometrisinde, diamagnetiktir ve kare düzlem yapıdadır. 

2.2.3. o,o'-Dihidroksidialdimin Schiff bazları nikelCII) 

kompleksleri 

o,o'-Dihidroksidialdimin Schiff bazları 2HN-R-NH2 

tipindeki diaminlerle o-hidroksi aldehitlerin reaksiyonun

dan elde edilmiştir. Bunlar XXVII ile XLIII numaralar ara

sındaki Schiff bazlarıdır. Buna ilave olarak simetrik bir 

trialdimin olan XLIV numaralı Schiff bazıda hazırlanmıştır. 

DiaminIerin genel formülünde görülen R şu gruplardan ibaret

tir:-CCH 2 )2-,-CCH 2)3-,-CCH 2 )4-,-CCH 2)6-,o-ph-,m-ph-,p-ph-, 

-CCH2)2-NH-CCH2)2-,-CCH2)2-NH-CCH2)2-NH-CCH2)2-

- Bütün Schiff bazları susuz metanolde veya sulu me-

tanolde elde edilmişlerdir. Her ne kadar çalışmanın girişin

de tek dişli (üç ve beş)ligandlar üzerinde durulaca~ı belir

tilmişsede bunların verdi~i koordinasyon bileşiklerin yapı

larının aydınlatılmasında yararlı olaca~ı düşüncesiyle çift 

dişliCiki ve dört)ligandlar ve bunların nikelCII) ile verdi

~i kompleksler hazırlanmış ve yapısı kesinlikle bilinenle -

rin spektral özellikleri üçdişli ligandlarla nikelCII) 'nin 

verdi~i kompleksIerin spektral özellikleriyle karşılaştırıl-
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mıştır. Karşılaştırmayla kompleksIerin yapılarının aydınla

tılmasının yanısıra bu tip Schiff bazlarının nikelCII) ile 

verdiği kompleksler üzerinde yapılan çalışmalarda bazı il

gınç sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

XXVII numaralı Schiff bazının nikel (II) komplek

sıne literatürde rastlanmıştır ve bu kompleksin yapısının 

kare düzlem olduğu X-ışını çalışmalarıyla kanıtlanmıştır 

CStackelberg 1947). Bundan başka literatürde XXXI numaralı 

Schiff bazının nikelCII) kompleksinede rastlanmış ve bunun

da yapısının kare düzlem olduğu belirtilmiştirCMarvel 1956) 

Çalışmamızın bu kısmında bulduğumuz ilginç sonuç -

lardan bir tanesi XXVIII numaralı Schiff bazının nikelCII) 

ile verdiği kompleksin yapısının hazırlanma metoduna göre 

değişmesidir. Şöyleki, Schiff bazının alkoldeki çözeltisi 

ile nikelCII) katyonu reaksiyona sokulduğunda meydana ge

len kompleksin NiL stokiyometrisinde ve iki elektrona te

kabül edecek kadar paramagnetik ve tetrahedral olduğu, ama 

Schiff bazının disodyum tuzu Nikeıeıı) katyonu ile reaksi

yona sokulduğunda meydana gelen kompleksin NiL stokiyomet

risinde, diamagnetik ve kare düzlem yapıda olduğu anlaşı~

mıştır. Buna benzer çalışmalara literatürde de rastlanmış

tırCHolm 1965,Hayter1965). XXVIII numaralı Schiff bazının 

nikelCII) ile verdiği kompleksin yapısının kompleks hazır

lanırken Schiff b~zının fendI veya fenolat halinden çıkıl

masına bağlı olarak değişmesini açıklamak için spektral me

todlara başvurulmuştur. Schiff bazı ve Schiff bazının di

sodyum tuzunun NMR, IR, UV spektrumları alınmıştır. IR ve 

VV spektrumlarından Schiff bazlarının fenolat halinde orto 

kinoid yapıya kaydığı görülmüştür, Spektrum 7a, 7b, 8, 9~ 

(LV) (LVI) 
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Schiff bazının yukarıda verilen fenolat halinin rezonans 

formüllerinden ANNO'nun bir düzlemde olması daha muhtemel 

olduğundan fenolat haıinden çıkıldığında karedüzlem yapıda 

nikelCII) kompleksinin meydana gelmesi doğaldır. Benzer şe

kilde o-hidroksi Schiff bazlarının fenol hallerinde bile 

azda olsa LVI ile gösteriıen·kinoid yapının mevcut olabile

ceği literatürde verilmiştirCledbetter 1977). Ayrıca bu 

Schiff bazının fenol ve fenolat halinin NMR spektrumu da 

bunu desteklemektedir, Spektrum 10, ll. Schiff bazının fe

nol ve fenolat halinin NMR spektrumlarından görüıeceği gi

bi fenol halinde 3:8,5 ppm de görülen azometin protonu fe

nolat halinde 10,5 ppm'e kayrnıştır. Yine aynı şekilde 

~:6,9-7,9 ppm de görülen aromatik halka protonları fenolat 

halinde 0,5 ppm kadar yüksek alanaCTMS ye doğru)kaymıştır. 

Fenol halinde ~:3,9 ve ~:2,1 ppm de pik veren metilen pro

tonları ise fenolat halinde sırasıyla 2,9 ve 1,5 ppm'e da

ha yüksek alana doğru . kaymıştır. Buda fenolat-halinde kino

id yapının daha muhtemelolduğunu kuvvetlendirmektedir. 

Aşağıda genel formülü verilen Schiff bazının bakır 

(II) ve cobaltCII) ile verdiği kompleksler hazırlanmış ve 

yapıları aydınlatılmaya çalışıl~ıştır. 

CLVII) 

Görülmüştür ki n sayısının artmasıyla kobalt ve 

bakır CII)'nin LVII numaralı Schiff bazlarıyla verdiği komp

lekslerin yapısı kare düzlemden tetrahedrale doğru değişmek

te, n:4 ve daha fazla olduğunda tetrahedral kompleksler o -

luşmaktadırCManassen 1970, Hariharan 1969, Weigold 1967). 

NikelCII) için ise n:2 ve 3 olduğunda kompleksler 

hazırlanabilmiş, n:4 ve 6 olduğunda herhangi bir kompleks 

elde edilememiştir(XXIX,XXX numaralı Schiff bazları). Aynı 

şekilde XXXI numaralı Schiff bazının nikelCıı) kompleksi el

de edilirken bu Schiff bazının benzerleriı .olan XXXII ve 

XXXIII numaralı Schif bazlarının nikel(II) kompleksleri elde 
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edilememiştir. Halbuki XXXII ve XXXIII numaralı Schiff ba-

zı ile bakır CII)'nin 

cuttur (Martel 1958). 

kompleks verdiği literatürde Dev-

o,o'-Dihidroksidialdimin Schiff bazlarında salisil

aldehit komponenti yerine 2-hidroksi-l-naftaldehit geçmesi 

ile hazırlanan XXXV, XXXVI, XXXVII,XXXVIII ve XXXIX numara

lı ligantlarında nikel CIL) ile kompleks verip vermedikleri 

araştırılmış ve salisil aldehitli Schiff bazlarında olduğu

gibi XXXVII,XXXVIII numaralı Schiff bazları hariç diğerleri 

ile NiL stokiyometrisinde kare düzlem kompleksler verdiği 

tespit edilmiştir. Ancak XXXVI numaralı Schiff bazı ile 

nikel (II) ninvermiş olduğu kompleksin buna karşı gelen 

salisilaldehit komponentli Schiff bazının kompleksinde ol

duğu gibi tetrahedral şekli ele geçmemiştir. Bu da bize 

naftalin halkasının bulunması taktirinde rezonansın daha 

derin olduğunu göstermektedir. Rezonansın etkisini başka 

şekilde de gösterebilmek için XXVIII numaralı Schiff bazın

da OH'e para pozisyonunda -N0 2 grubu sübstitüe edilerek 

XXXIV numaralı Schiff bazı hazırlanmış ve bunun nikelCII) 

ile verdiği kompleksin yapısı araştırılmıştır. Bu komplek

sın kare düzlem yapıda olduğu bulunmuştur, kompleks su or

tamında iki molekül su bağlayarak oktahedral yapıya varmak~ 

ta, ancak bu iki molekül su 10SoC de yapıyı hemen terkede

rek tekrar karedüzlem yapı meydana gelmektedir. Bu olay 

magnetik ve termogravimetrik analizlerle tesbit edilmiştir. 

Bu arada dikktimizi çeken bir husus da simetrik di

hidroksidialdimin Schiff bazlarından l,2-diamino etan ve 

o-fenilendiaminin salisilaldehit ve 2-hidroksi-l-naftaldehit 

ile vermiş oldukları Schiff bazlarının nikelCII) kompleksle

rinin sıcaklığa karşı son derece dayanıklı olmalarıdır. Yak

laşık 420 0 C'ye kadar ısıtılmalarına rağmen bozunmaya uğra
mamaları çok ilginçtir. Buna ilave olarak bu kompleksIerin 

nikelCII) nin EDTA kompleksinden daha dayanıklı olduğu ka

litatif olarak tespit edilmiştir. Bu tespitte şöyle hareket 

edilmiştir. Schiff bazı ve EDTA'nın eşit konsantrasyonlar

daki %50 alkollü çözeltisine nikel(II) çözeltisi ilave edil-. 

miş ve nikelCII) nın Schiff bazı kompleksi ele geçmiştir. 

Bu reaksiyon pH 5-10 arasında çeşitli pH larda gerçekleşti-
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rilmiştir. Hatta EDTArnın nikelCII) kompleksi üzerine adı 

geçen Schiff bazlarının çözeltisi ilave edildiğinde nikel 

CIL) nin EDTA kompleksi bozunarak Schiff bazının nikelCII) 

kompleksi ele geçmiştir. Aynı işlemler nikelCII) nin olduk

ça sağlam kompleks verdiği bilinen ve kantitatif maksatlar

la kullanılan 8-hidroksikinolinle de tekrarlandığında ben

zer sonuçlarelde edilmiştir. Bu da gösteriyorki bu Schiff 

bazlarının nikelCII) kompleksIeri oldukça sağlamdır ve kan

titatif nike tayininde kullanılabilir. Konu üzerinde ileri

de ayrıntılı olarak durulacaktır. 

Cok dişli (polidentat) ligand olan XL, XLI, XLII, 

XLIII ve XLIV numaralı Schiff bazlarının nikelCII) ile ver

diği kompleksler hazırlanıp incelenmiştir. Nikel(II) nin 

XL, XLI ,XLII ve XLIII numaralı Schiff bazları ile verdiği 

kompleksIerin di~magnetik ve dolayısıyla karedüzlem yapıda 

oldukları sonucuna varılmıştır~ KompleksIerin muhtemel ya

pısı aşağıdaki gibidir.-

......... .. :" ............. : .•. 

{,~ ·~:o\ ". ............. . . .... _.. . 

H 

n~c 
N·················O 

[
NH ı ........... Ni/"'" ı 
NH :~ ,,: 
(_l;,;;c········· ... Q 

·····0 (~~~~~1/ 
LVIII 

LVIII numaralı kompleksIerin ve ligantların IR s

spektrumlarına bakıldığında N-H titreşimlerine ait pikIerin 

yerlerinin değişmemeside burada NH'ların koordinasyona işti

rak etmediğini göstermektedir, Spektrum 12. 

Literatürde bu dört ligandın kobalt(III) ve bakır 

(II) ile verdiği kompleksIerin oktahedral oldukları ileri 

sürülmektedir(Awad 1986, Cannon 1970, Sarma 1955). Bu lite~ 

ratür bilgisinden de yararlanarak bir kere daha söylenebi

lirki, bu ligantlarla verdiği kompleksIerde nikelCII) kat

yonu karedüzlem yapıyı diğer yapılara tercih etmektedir. 
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XLIV numaralı, yedi dişli ligant olan Schiff bazı

nın nikel(II) ile verdiği kompleks, diğer çok dişli ligant

ların aksine paramagnetik kompleks vermiştir. Kompleksin 

stokiyometrisi Ni 3L2 şeklindedir. Kompleks için uygun bir 

çözücü bulunamadığından üzerinde spektral çalışmalar yapıla

mamış ve yapısı hakkında fazla bilgi edinelememiştir. 

2.2.4. Nikel-aldimin .ve dialdimin Schiff bazı kompleksIerin

de amin değişim reaksiyonları 

Nikel-aldimin ve dialdimin Schiff bazı kompleksIe

rinde Schiff bazının amin komponentinin değişme reaksiyon

larına daha önce bu Schiff bazlarının nikel(II) ile verdiği 

kompleksIerin yapılarını aydınlatmak amacı ile değinilmişti. 

Burada bu konuda tamamlayıcı bilgiler verilmekle yetinile~ 

cektir. 

Schiff bazlarında amın komponentinin başka bir a

minle yer değiştirme reaksiyonlarına ilk defa 1960 lı yıl

larda rastlanmıştırCOlszewsky 1965). Daha sonraki yıllarda 

ise böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Olszewsky çalışma

larında sadece NH 3 , anilin, n-bütilamin, benzilamini kullan

mıştır. Literatürde iki dişli ligand olan Schiff b~zlarının 

yukarıda belirtildiği gibi üzerinde kelat bileşiği vermeye 

elverişli başka bir donör atom bulundurmayan aminlerle amin 

değişim reaksiyonları incelenmiştir. Sunulan çalışmada ıse 

üç ve daha çok dişli Schiff bazlarının amin değişim reaksi

yonları daha çok sayıda aminle denenmiştir. Denenen aminler 

içinde üzerinde kelat bileşiği vermeye elverişli donör atom 

veya atomlar bulunduran da mevcuttur. Bulunan sonuçları kı

saca şöyle açıklayabiliriz. 

üç dişli ligand olan o,o'-dihidroksi Schiff bazla

rında VII, VIII, XI, XII numaralı, imin azotuna bağlı meti

len köprüsü bulunduran Schiff bazlarının nikelCII) kompleks

Ierinin hepsi NH 3 , metilamin, etılamin, n-propilamin, n-bü

tilamin, etilendiamin, o-fenilendiamin ve o-hidroksianilin 

ile amin değişim reaksiyonları vererek yeni nikeıCıı) komp

leksleri oluşturmaktadır. Bu amin değişim reaksiyonları so

nucunda oluşan kompleksIerin hepsi diamagnetik, yani kare

düz~emdir. Örnek olarak XI numaralı Schiff bazının nikelCıı) 
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kompleksinin n-bütilaminle verdi~i amın deAişim reaksiyo

nundan LIII numaralı kompleks elde edilmiştir. Di~erleri

nin hepsi buna benzer şekilde oluşmaktadır. Bu gruba dahil 

olan V,VI,IX ve X numaralı imin azotunun direkt aromatik 

halkaya ba~lı olduAu durumlarda böyle bir amin de~işim re

aksiyonu gözlenmemiştir. Zaten bu gruptaki Schiff bazları 

nikel(II) ile oldukça sa~lam kompleksler vermektedir. 

İki dişli ligant olan o-hidroksi Schiff bazlarının 

(Xııı-XXV) nikel(II) kompleksIerinde üç dişli ligantlarda

kine benzer şekilde amin de~işim reaksiyonları gözlenmiştir. 

Her iki grup Schiff bazında amin değişim reaksiyonunda iki 

faktörün rol oyhadı~ı görülmüştür. Bunlardan ilki, yer ' de

~iştirecek olan aminin Schiff bazındaki aminden daha küçük 

olması ve dolayısı ile daha az sterik etkiye sahip olması

dır, di~eri ise yer de~iştirecek aminin molekül yapısı bü

yük olsa bile yeni oluşacak Schiff bazı nikel(II) komplek

sinin sa~lam karedüzlem yapıda olmasını sa~layacak bir amin 

olmasıdır. 

o,o'-dihidroksidialdimin Schiff bazlarında XXVII, 

XXXI, XXXV ve XXXIX numaralıların nikel(II) ile çok sağlam 

karedüzlem kompleksler verdikleri ve bunların 420 0 C da bile 

bozunmadıkları daha önce söylenmişti. Amin değişimi sonunda 

kararlı karedüzlem nikel(II) kompleksIeri oluştuğundan ve 

yukarıda bahsedilen kompleksler çok kararlı olduklarından 

bu Schiff bazı nikel(II) kompleksIeri amin değişim reaksi

yonlarına u~ramamaktadırlar bilakis amin değişim reaksiyon

ları sonunda bu Schiff bazı nikel(II) kompleksIeri meydana 

gelmektedir. 

Di~er o,o'-dihidroksidialdimin Schiff bazlarından 

gerek nikel(II) ile kompleks veren XXVIII ve XXXVI gerekse 

kompleks vermeyen XXIX, XXX, XXXII,XXXIII, XXXVII ve XXXVIII 

numaralı Schiff bazları nikel(II) katyonu yanında etilendi

amin, o-fenilendiamin ile amin değişim reaksiyonu vererek 

yukarıda söylendiği gibi XXVII,XXXI,XXXV ve XXXIX numaralı 

Schiff bazlarının nikel(II) kompleksIerine dönüşmektedir. 

Cok dişli ligant olan o,o'-dihidroksidialdimin 

Schiff bazlarının (XL, XLI, XLII, XLIII ve XLIV) nikel(II) 

kompleksIeri NH 3 ve etilendiaminle amin de~işim reaksiyonu-
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na uğruyarak daha kararlı karedüzlem nikelCII) kompleksIeri 

vermektedirler. Bu kompleksIerde amin de~işim reaksiyonUnun 

daha kolayolması nikelCIı) kompleksIerinde çok üyeli hal

kaların bulunması ile açıklanabilir. 

Amin değişim reaksiyonları sonunda çıkarılan en ö

nemli sonuç nikelCII) katyonunun karedüzlem yapıda kompleks

ler vermeye meyilli olmasıdır. Amin değişim reaksiyonları 

ancak daha kararlı kompleksler oluşması takdirinde yürümek

tedir. 

2.2.5. Nikel kompleksIerinde ligand sübstitüsyonları 

Ligand sübstitüsyonu bir kompleksin yapısında bulu

nan bir ligandın yerini başka bir ligandın alması reaksiyo

nuna denirCSchumann 1985,1982). Bir nikelCII) kompleksinde 

ligand sübstitüsyonu şu şekilde gösterilebilir. 

NiL +L'----.. • NiL' + L 

Bu reaksiyon sonucunda oluşan NiL' kompleksi NiL kompleksin

den daha kararlıdır ve nikelCII) için genellikle bu komplek

sın kare düzlem yapıda olduğu bilinmektedir. 

Kullandı~ımız ligandların bazılarının nikelCII) 

kompleksIerinin çok kararlı olduğunu göstermek için ligand 

sübsti tüsyon reaksiyonları denenmiştir. Bu amaçla nikel C II) ·· 

nin asetilaseton(acac), 8-hidroksikinolin ve EDTA kompleks

Ieri üzerine (bu kompleksler oldukça kararlı olarak bilin

mektedir) V, VI, XXVII, XXXI ve XXXV numaralı Schiff bazla

rı ilave edildiğinde bunların nikel(II) kompleksIeri oluş

maktadır. 

2.3. Schiff Bazları ve Bunların Nikel(II) KompleksIerinin 

Spektral özellikleri 

2.3~1. Schiff bazlarının IR spektrumları 

Schiff bazlarının IR spektrumlarında başlıca üze

rinde durulması gereken pikler C=N esneme titreşimi, O-H 

esneme ve eğilme titreşimi ve aldimin karbonundaki C-H tit

reşım pikIeridir. Ayrıca hidrojen bağları sonucu meydana 

gelen halkaların halka deformasyon titreşimleri sayılabilir. 
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Schiff bazlarında C:N esneme titreşimleri genellik

le 1610-1640 cm- l de görülür. Bütün Schiff bazlarında bu 

bölgede keskin bir pik görülmüştürakat azometih grubuna bağ

lı metilen grubu taşıyan Schiff bazlarında bu pik 1625-1640 

cm- l de, metilen grubu taşımayanlarda (direkt aromatik hal

kaya bağlı olanlar) 1600-1627 cm- l de tespit edilmiştir. 
Bunlardanda anlaşılıyor ki Schiff bazları istendiği gibi 

ortamda mevcuttur. 

IR spektrumlarında O-H titreşimlerinin genel ola

rak 3500 cm- l cıvarında görülmesi gerekirken üzerinde çalı
şılan Schiff bazlarının OH grubu hidrojen bağı vermeye çok 

-1 -1 uygun olduğundan 3500 cm deki pikler yaklaşık 2700 cm de 

görülmektedir. Bu husus literatür bilgileri ile uyuşum ha

lindedirCLedbetter 1977, Freedman 1961). Literatürde halka 

deformasyon titreşim pikIerinede rastlanmaktadır. Bu tip 

titreşimler ilk olarak Nakamato tarafından bakırCıı) ve de

mirCII) nin asetilaseton ile verdiği kompleksIerde ve ase

tilasetonun kendisinde görülmüştür{Nakamato 1982). Bu titre-
-1 

şimlerin600-400 cm aralığında olduğu söylenmiştir. Bizde 

çalışmalarımızda bu dalga sayılarında halka deformasyon pik

lerini gördük. Ayrıca tarafımızdan yapılan meta ve para hid

roksi Schiff bazlarında yukarıda verilen dalga boylarındaki 

halka deformasyon pikIeri görülmemiştir. 

2.3.2. Schiff bazlarının nikel(II) kompleksIerinin IR spekt

rumIarı 

Schiff bazlarının nikel(II) kompleksIerinin IR 

spektrumları incelendiğinde bazı karakteristik pikIerin kay~ 

bolduğu, bazılarının yerıerinin kaydığı ve bazı yeni pikle

rın ortaya çıktığı gözlenmiştir. 

Schiff bazlarının karakteristik C=N titreşim pikIe

rinde kompleks oluşumu ile 10-25 cm- l dalga sayısı kadar 

daha düşük dalga sayılarına kayma olduğu görülmüştür. Bu 

beklenen bir husustur. Çünkü kompleks teşekkülü ile azometin 

grubunun çifte bağının elektron yoğunluğu azalmaktadır. Bu 

gözlem kompleks teşekkülü için alınan kriterlerden bir tane

sidir, Spek~rum 13,14. 
-1 Schiff bazlarında 3500 veya 2700 cm de görülen 
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O-H pikIeri kompleks oluşumu ile tamamen kaybolmaktadır. 

Bu da kompleksin teşekkül ettiğini gösteren diğer bir önem

li kriterdir, Spektrum 13,14. 
-1 

Ayrıca, 600-400 cm aralığında Schiff bazlarında 

görülen halka deformasyon pikIerinde kompleks teşekkülü ile 

önemli ölçüde kaymalar görülmüş ve hatta bazıları da kaybol

muştur. 

Schiff bazlarında olmayıpta kompleks oluşumu ile 

ortaya çıkan yeni pikIerin azometin grubundakiazot ile 

nikelCII) arasındaki bağa ait titreşim piki olduğu zannedil~ 

mektedir. Bu pikler yaklaşık 790-820 cm- l dalga sayıları a

rasında zayıf olarak görülmektedirler, Spektrum ıs. 

Schiff bazlarının nikelCII) kompleksIerinde meyda

na gelen Ni-O bağına ait titreşim pikIeri cihazımızın çalış

ma alanı nedeni ile tesbit edilememiştir. Literatürde bu 

pikIerin 200-300 cm- l arasında çıktığı söylenmektedir (Na

kama to i 982) . 

üzerinde çalışılan Schiff bazlarının nikelCII) 

kompleksIerine amin katılması ile oluşan yeni kompleksIerin 

IR spektrumlarında yeni pikIerin ortaya çıktığı görülmüştür. 

Bunlar amine ait N-H titreşim pikIeri ve Ni-N(amin) titreşi

mine ait olan piklerdir. İkinci belirtilen Ni~N titreşimleri 

625-640 cm- l arasında görülmüştür. 

2.3.3. Schiff bazları ve bunların nikelCIı) kompleksIerinin 

UV spektrumları 

Schiff bazları ve bunların nikelCII)ile verdikleri 

kompleksIerin UV spektrumları alınarak kompleksin teşekkül 

edip etmediği hakkında bir karara varılmıştır. Ayrıca lite~ 

ratürde yapısı bilinen nikel (II) kompleksIerinin UV spekt-·

rumu ile hazırlanan Schiff bazı kompleksIerinin UV spektrum

ları karşılaştırılarak yapı hakkında fikir edinilmiştir, 

Spektrum 4a,4b. 

Bunlardan başka metilen grubu ihtiva eden Schiff 

bazlarının UV spektrumlarından bulunan Adeğerleri metimax. 
len grubu ihtiva etmeyenlerinkinden yaklaşık 30 nm daha dü-

şük bulunmuştur. 
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3 0 DENEL KISIM 

3. ı. Cihazlar 

Schiff bazları ve koordinasyon bileşiklerinin IR 

spektrumlarının alınmasında Perkin Elmer-337 İnfrared 

spektrofotometresi kullanılmış ve IR spektrumları genellik

le Schiff bazları ve koordinasyon bileşikleri yaklaşık 0,2 

mm lik KBr diskleri haline getirilerek alınmıştır. Magne

tik süsseptibilite değerleri Newport Instrument marka bir 

güç kaynağı ile çalışan ve 23000 Gauss'a kadar alan temin 

edebilen Sartorius marka bir Gouy terazisi .ile tayin edil

miştir. Bu Gouy terazisinin ayarı CUS0 4 .5H 20 ve 

FeCNH4)2CS04)2.6H20 (Mohr tuzu) ile yapılmış, tüm magnetik 

süsseptibilite ölçümlerinde 7130 gauss luk bir alanda ça

lışılmıştır. Çalışmamızda kullanılan NMR cihazı ise 

Varian T-60 marka 60 MHz'lik NMR spektrometresidir. Bütün 

Schiff bazlarının nikel (II) kompleksIeri Şekil 3.1. de 

gösterilen düzenekte elde edilmiştir. 

Şekil 3.1. Koordinasyon bileoiklerinin elde edildiği 
düzeneJe 
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Azot tayinleri Kjeldahl metoduyla gerçekleştiril

miştir.Kullanılan cihaz, klasik Kjeldahl cihazının biraz 

değiştirilmişidir. Bu cihaz Şekil 3.2. de görülmektedir. 

Kompleksler üzerinde yapılan termogravimetrik analizlerde 

Şekil 3.3. de görülen düzenek kullanılmıştır. Bu düzenek 

tarafımızdan dizayn edilmiştir. Şekil 3.3. de verilen~ı

hazın numune kabı "G", Pyrex'ten yapılmış rodajlı bir tüp

tür. Bu tübe bir miktar numune alındıktan sonra "H" manto

lu ısıtıcısından oluşturulmuş hava banyosundaki yerine 

yerleştirilir. Mantolu ısıtıcı "K" ile gösterilen amyant 

ve mantar tabakalar ile izole edilmiştir. "L"; bu hava 

banyosunun sıcaklığını ölçmede kullanılan bir yüksek sı-

NaOH 

-:===:::ı::l====C7..- Buhar 

Numune 

Şekil 3.2. Kullanılan değiştirilmiş Kjeldahl cihazı 
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-.. vakuma 

E F 

B 

Şekil 3.3. Termogravimetrik analizde kullanılan düzenek 

caklıktermometresidir. "A" balonunda NH 4Cl veya aminhid

roklorürü bulunur, "B" damlatma hunisinde ise derişik NaOH 

vardır. önce vakum yapılarak "DEF" muslukları yardımıyla 

"A" balonunun ve "G" numune kabının havası boşaltılır, 

sonra "B" musluğu açılarak "A" daki çözeltide bulunan a

mi~hidroklordründen aminin serbest h~le geçmesi sağlanır. 

"C" temizleyicisinden geçen amin "G" numune kabına ulaşır 

ve katılma kompleksleri gerçekleşir. Amin atmosferi numune 

ile uzun süre temas ettirildikten sonra "G" kabı tartıla

rak yapıya nekadar amin girdiği saptanır. Sonra terrnal a

nalize başlanır. "H" ısıtıcısı bir variakla idare edilerek 

sıcaklığın kademeli olarak yükselmesi sağlanır, ıOoC'lik 
aralıklarla "G" tüpünün sıcaklığı artırılır ve her sıcak

lık derecesinde en az on dakika beklenir . . Bu arada "D" 

musluğu kapatılır ve "G" tübünün vakumlanması sağlanır. 

Her sıcaklık derecesindeki beklemeden sonra "G" tübü so

ğutulur ve tartılır, böylece kompleksteki aminin hangi sı

caklık derecesinde ayrıldığı ve aminin stokiyometrik mik

tarı saptanabilmiştir. 
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3.2. Analizler 

Schiff bazlarının nikelCII) komplekslerindi azot 

analizleridaha önce söylendiği gibi yarı mikro Kjeldahl 

metodu ile,nikel analizleri ise gravimetrik olarak dimetil

glioksimle yapılmıştır.Her iki tayin için numuneler derişik 

H2S0 4 içinde yüksek sıcaklıkta çözünürleştirilmişlerdir. 

3.3. Kullanılan Kimyasal Maddeler 

Kulanılan kimyasal maddeler ve saflık dereceleri 

aşa~ıda verilmiştir. 

Kimyasal madde Firma Saflık derecesi 

Etanol T.C.Tekel %96,5 

Metanol Merck %99 

Aseton Merck %99,9 

DMSO Merck - %98 . 

DMF Merck Pure 

Piridin R.de ml. e n Pure 

Dietileter Merck Pure 

Diklormetan Merck Pure 

H2S04 Merck %99,9 

Salisilaldehit Merck Pure 

2-Hidroksi-l-
naftaldehit Merck Pure 

Hidroksilami:r:.ı 
hidroklorür Merck Pure 

Metilamonyüm 
klorür BDH Pure 

Etilamonyum 
klorür BDH Pure 

n-Butilamin BDH Pure 

Dietilamin R.de Wien Pure 

Piperidin Merck Pure 

Trietilamin Merck Pure 

Benzilamin Merck Pure 

l-Naftilamin Merck Pure 

Etilendiamin rluka Pure 

1,3-Diaminopropan Merck Pure 

1,4-Diaminobütan BDH Pure 

1,6-Diaminohekzan BDH Pure 
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Kimyasal madde Firma Saflık derecesi 

o-Toluidin BDH Pure 

p-Toluidin BDH Pure 

o-Fenilendiamin Merck Pure 

m-Fenilendiamin Merck Pure 

p-Fenilendiamin Merck Pure 

Anilin Merck Pure 

2-Hidroksianilin Merck Pure 

2-Kloroanilin BDH Pure 

3-Kloroanilin BDH Pure 

4-Kloroanilin BDH Pure 

l-Nitroso-2-
naftol BDH Pure 

2-Naftol Merck Pure 

NiAc 2 ·4H 2O Merck Pure 

Nie1 2 ·6H 2O Merck Pure 

3.4. Schiff Bazlarının Elde Edilmesi 

3.4.1. o,o'-Dihidroksi Schiff bazlarının elde edilmesi 

3.4.1.1. v-xı numaralar arasındaki o,o'-dihidroksi Schiff 

bazlarının elde edilmesi 

0,01 Mol 2-hidroksi aldehitin 40-50 ml etanolde

ki çözeltisi bir su banyosunda yaklaşık 50 oe'a kadar ısı

tılır. Bu çözeltiye 0,01 mol o-hidroksi amının 20 ml eta

noldeki çözeltisi ilave edilir. Çözelti iki saat kendi 

Tablo 3.1. o,o'-Dihidroksi Schiff Bazlarının 

özellikleri. 

Schiff Bazı ° e.n. C e) VerimCı) Fiziksel özellikler 

v 193 96 Kırmızı ,iğne Krist. 

vı 224* 62 Kahverengi,iğne krist. 

vıı 183 85 Sarı,parlak,iğne krist. 

vııı 172 90 Sarı,mat,iğne krist. 

ıx 248 85 Turuncu, iğne krist. 

X 299* 85 Kırmızı ,iğne krist. 

xı 221* 77 Sarı,parlak iğne krist. 

x Bozunarak, krist. :kristalin 
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haline bırakılır. Meydana gelen kristaller Nuçe hunisinden 

emilerek süzüıür. Kristaller (X numaralı Schiff bazı ha

riç) etanolden tekrar kristallendirilerek saflaştırılır. 

Bütün Schiff bazlarının e.n., verimleri ve bazı fiziksel 

özeılikleri Tablo 3.1. 'de verilmiştir. 

3.4.1.2. XII numaralı o,o'-dihidroksi Schiff bazının elde 

edilmesi 

250 ml'lik bir balona LU gr. 2-naftol, 15 gr. 

hekzametilentetramin ve 25 ml susuz asetik asit konur. 

Isıtılarak homojen bir karışım meydana getirilir. Bu ka

rışım 95-100 °C'de yarım saat ısıtılır. Meydana gelen sa

rı mikro iğne şeklindeki kristaller Nuçe hunisinden süzü

lür, bolca etanolle yıkanıp kurutulur (Duff 1934). 

e.n.:220 Oc (bozunarak), verim:%95 

3.4.2. o-Hidroksi aldimin Schiff bazlarının elde edilmesi 

xııı-xxvı numaralar arasındaki o-hidroksi aldi

mın Schiff bazlarının hepsi aşağıda verildiği gibi aynı 

yoldan elde edilmişlerdir. 

0,01 mol o-hidroksi aldehitlerin 30-40 ml etanol

deki çözeltisi yaklaşık 60 °C'a kadar ısıtılır. Uzerine 

aminlerin 20 ml etanoldeki çözeltisi il~ve edilir. Karış

tırılan çözelti bir gün kendi haline bırakılır. Meydana 

gelen kristaller Nuçe hunisinden süzülür, metanol veya 

etanolden tekrar kristallendirilerek saflaştırılır. Bu 

Schiff bazlarının e.n.,verimleri ve bazı fiziksel özellik

leri Tablo 3.2. 'de verilmiştir. 

3.4.3. o,o'-Dihidrok~idialdimin Schiff bazlarının elde 

edilmesi 

3.4.3.1. xxvıı-xxxıx numaralar arasındaki o,o'-dihidroksi 

dialdimin Schiff bazlarının elde edilmesi 

xxvıı-xxxıx numaralar arasındaki o,o'-dihidroksi 

dialdimin Schiff bazlarının hepsi aşağıda verildiği gibi 

aynı şekilde elde edilmişlerdir. 

0,02 mol 2-hidroksi aldehitlerin 40-50 ml eta

noldeki çözeltisi kaynama sıcaklığına kadar ısıtılıp üze-
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Tablo 3.2 . o-Hidroksialdimin Schiff Bazlarının 

özellikleri. 

Schiff Bazı o e.n. ( C) VerimCı) Fiziksel özellikler 

XIII 56 95 Kirli sarı,iğne krist. 

XIV 37-38 97 Limon sarı,kübik krist. 

XV 53 98 Turuncu,kübik krist. 

XVI 92-9~ 80 Koyu . ~ krist. sarı,ıgne 

XVII 81 70 Sarı,mat, iğne krist. 

XVIII 98 72 Sarı,mat,iğne krist. 

XIX 106 75 Sarı,iğne krist. 

XX 55 85 Kahverengi,kübik krist. 

XXI 95 Açık sarı,iğne krist. 

XXII 94 88 Limon 
. ~ krist . sarı,ıgne 

XXIII 115 80 Sarı ,iğne krist. 

XXIV 181 90 Kahverengi kübik krist. 

XXV 136 Sarı,iğne krist. 

XXVI 234- 85 Limon sarı,iğne krist. 

krist.:kristalin 

rıne 0,01 mol diaminin 20 mL etanoldeki çözeltisi ilave 

edilip 3-4- saat kendi haline bırakılır. Meydana gelen 

kristaller Nuçe hunisinden süzülerek kurutulur. Etanolden 

tekrar kristallendirilerek saflaştırılır (XXXV ve XXXVI 

hariç). Tablo 3.3.'de bu Schiff bazlarının e.n., verım

leri ve bazı fiziksel özellikleri verilmiştir. 

3.4.3.2. XL-XLIV numaralar arasındaki çok dişli Schiff 

bazlarının elde edilmesi 

XL-XLIV numaralar arasındaki Schiff bazları aşa

ğıda verildiği gibi elde edilmişlerdir. 

0,02 mol 2-hidroksi aldehitin susuz metanoldeki 

50 mIllik çözeltileri üzerine oda sıcaklığında ( 20 o C) 

0,01 mal poliaminlerin 20 ml metanoldeki çözeltileri dam

la damla ilave edilir. XL numaralı Schiff bazını ihtiva 

eden çözeltiye hacmı kadar su ilave edilip yağ şeklinde 

ayrılan Schiff bazı ayırma :ı1unisine alınıp susuz metanol-
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Tablo 3 . 3. o,o'-Dihidroksidialdimin Sehiff Bazla

rının özellikleri. 

Sehiff Bazı e.n. (oC) Verimcı) Fiziksel özellikler 

XXVII 128 83 Sarı parlak,yaprak krist. 

XXVIII 69 78 Sarı parlak,yaprak krist. 

XXIX 92 85 Sarı parlak,yaprak krist. 

XXX 73 77 Sarı mat ,iğne krist. 

XXXI 156 85 Turuncu mat ,iğne krist. 

XXXII 110 81 Sarı mat ,iğne krist. 

XXXIII 224 77 Sarı,iğne krist. 

XXXIV 95 Kirli sarı,iğne krist. 

XXXV 246 95 Kirli sarı ,mikro krist. 

XXXVI 214 87 Turuneu,mikrokübik krist. 

XXXVII 174 90 Sarı,iğne krist. 

XXXVIII 181 91 Sarı,iğne krist. 

XXXIX 200x 92 Sarı,iğne krist. 

xBozunarak, krist.~kristalin 

de çözülür ve 3x40 cm silika (Ma11inckrodt, Siıikar CC-7) 

kolondan geçirilerek saflaştırılır. 

XLI, XLII numaralı Sehiff bazlarını ihtiva eden 

çözelti soğukta bir gün kendi haline bırakılır. Meydana 

gelen kristaller Nuçe hunisinden süzülüp tekrar kristal

lendirilip saflaştırılır. 

XLIII numaralı Schiff bazını ihtiva eden çözelti 

2-3 gün soğukta kendi haline bırakıldığında çok düşük ve

rimle Schiff bazı elde edilmiştir. 

Tablo 3.4. Cok Dişli Schiff Bazlarının özellikleri 

Sehiff Bazı 

XL 

XLI 

XLII 

XLIII 

XLIV 

o e.n. ( C) 

30-34 

102 

153 

192 

91 

krist.:kristalin 

Verimcı) Fiziksel özellikler 

50 Sarı,yağımsı 

80 Limon sarı,iğne krist. 

45 Limon sarı,iğne krist. 

25 Turuncu,iğne krist. 

95 Açık sarı,iğne krist. 
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XLIV numaralı Schiff bazını ihtiva eden çözelti 

bir saat kendi haline bırakıldıktan sonra hacmı kadar su 

ilave edilerek kristallendirilir. Süzülen kristaller eta

nolden tekrar kristallendirilerek saflaştırılır. Hazırla

nan bu Schiff bazlarının e.n., verimler ve bazı fiziksel 

özellikleri Tablo 3.4. 'de verilmiştir. 

3.5. Schiff Bazlarının Nikel (II) KompleksIerinin Elde 

Edilmesi 

3.5.1. o,ol-Dihidroksi Schiff bazlarının nikel (II) komp

lekslerinin elde edilmesi 

3.5.1.1. v-xıı Numaralar arasındaki o,ol-dihidroksi Schiff 

bazlarının nikel (II) kompleksIerinin elde edilmesi 

Bu Schiff bazlarından 0,01 mol tartım al~nıp Şe

kil 3.1.'de görülen düzenekteki 250 mIllik balona konur. 

50 ml metanol ilave edilerek kaynama sıcaklığına kadar ı-
~-

sıtılır. V,VI,VII,VIII,IX ve XI numaralı Schiff bazlarının 

hazırlanan bu çözeltiye ve X ve XII nin ise süspansiyonla

rı üzerine 0,01 mol NiAc 2 .4H20 veya NiC1 2 .6H 20 nun 50 ml 

metanoldeki çözeltisi damla damla ilave edilip kaynam~ 

Tablo 3.5. o,ol-Dihidroksi Schiff Bazlarının 

Nikel(II) KompleksIerinin özellikleri 

Kompleks 

V-NiCII) 

VI-Ni(II) 

VII-Ni(II) 

VIII-Ni(II) 

Stok. 

NiL 

NiL 

K ° m 

K ° m 
IX-NiCII) NiL 

380 2,9 

380 2,7 

P 1 e k s 

p 1 e k s 

380 2,8 

X-Ni(II) K ° m p 1 e k s 

XI-Ni(II) NiL
2 

XII-Ni(II) NiL
2 

Dia:Diamagnetik 

265 

277 

Dia 

Dia 

Hesaplanan 
%N %Ni 

Bulunan 
%N %Ni 

5,22 21,92 5,36 

4,37 18,36 5,01 

olu Ş m a d ı 

olu Ş m a d ı 

20,82 

17,31 

4,37 18,36 4,06 18,68 

olu Ş m a d ı 

4,58 9,61 

3,95 8,21 

4,59 

4,04 

10,04 

8,16 
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sıcaklıgında 3-4 saat geri so~utucu altında kaynatılır. 

So~utulan çözeltide me ydana gelen mikrokristaller süzüle

rek ayrılır. Bu kompleksIerin özellikleri Tablo 3.5. 'de 

verilmiştir. 

3.5.1.2. v-xıı numaralar arası o,o'-dihidroksi Schiff baz

ları nikel (II) kompleksIerinin amin katılma ürünlerinin 

elde edilmesi 

Şekil 3.1. 'de görülen 250 ml'lik balona 0,01 mol 

Schiff bazı konup üzerine 50 ~l metandI ve yaklaşık 0,05 

mol amonyak, n-bütil amin, dietil amin, piperidin ve pi

ridin gibi aminlerden birtanesi ilave edilir. Bu karışım 

kaynama noktasına kadar ısıtılıp 0,01 mol NiC1 2 .6H 20'un 

50 ml metanoldeki çözeltisi damla damla ilave edilir.Olu

şan kahverengi çözelti 2-3 saat geri so~utucu altında ısı

tıldıiında ami~katılmış kristalin kompleksler oluşur. 

Süzülerek kompleks elde edilir. Bu kompleksIerin özellik

leri Tablo 3.6.'da verilmiştir. 

3.5.2. o-Hidroksialdimin Schiff bazlarının nikel (II) 

kompleksIerinin elde edilmesi 

3.5.2.1. xııı-xxvı numaralar arasındaki o-hidroksialdimin 

Schiff bazlarının nikel (II) kompleksIerinin elde edilmesi 

xııı-xxvı numaralar arasındaki Schiff bazlarının 

nikel (II) kompleksIeri aşa~ıda verildi~i şekilde aynı 

yolla elde edilmişlerdir. 

Şekil 3.1.'deki 250 ml'lik balona 0,01 mol Schiff 

bazının 50 ml'lik metanollü çözeltisi konup karıştırılarak 

kaynama sıcaklığına kadar ısıtılır. Bu çözeltiye 0,005 mol 

NiAc 2 .4H 20'nun 20 ml sıcak metanoldeki çözeltisi ilave edi

lip bir saat geri soğutucu altında kaynatılır. Soğutulan 

çözeltiden kompleks mikro kristaller halinde ayrılır ve 

süzüıür. Bu kompleksIerin bazı özellikleri Tablo 3.7. 'de 

verilmiştir. KompleksIerin hepsi NiL2 stokiyometrisinde

dir. 





Tablo 3.6. 'nın Devamı 
Elementel; Analiz Termo Gravimetrik Analiz 

Kompleksler' e.n. u Hesaplanan Bulunan Hesaplanan Bulunan 
COC) CBM) %N %Ni %N %Ni %Amın %Amin 

V-NiCıı).Et 2NH 380 Dia 8,21 17,22 7,97 18,87 21,52 22,33 

VI-NiCII).Et 2NH 380 Dia 7,13 14,94 7,43 14,58 18,58 17,39 

VII-NiCII).Et
2

NH K ° m p 1 e k s olu Ş m a d ı 

VIII-NiCII).Et 2NH K ° m , p 1 e k s ° 1 u Ş m a d ı 

IX-NiCII).Et
2

NH 380 Dia 7,13 14,94 7,22 14,51 18,76 18,93 

X-NiCII).Et
2

NH 2,5 7,00 13,25 7,08 13,43 Pirolize Uğruyor C 200 o C) 

öXI-NiCII).Et 2NH Dia 6,88 14,42 6,1$ 14,27 Pirolize Uğruyor C 200o C) 

XII-NiCII).Et 2NH Dia 6,10 12,85 5,64 13,48 Pirolize Uğruyor C 200o C) 
.ı= 

V-Ni C II) . pip'~ridin 380 Dia 7,93 16,55 7,80 
N 

16,79 23,30 21,72 

VI-NiCII).pi:?eridin 380 Dia 6,88 14,43 6,55 15,21 20,89 20,71 

VII-NiCII).piperidin K ° m p 1 e k s ° 1 u ş m a d ı 

VIII-NiCIII).piperidin K o m p 1 e k s ° 1 u Ş m a d ı 

IX-NiCII).piperidin 380 Dia 6,90 14,49 6,95 14,52 20,98 20,99 

X-NiCII).piperidin 2,44 6,15 12,90 5,74 12,63 Pirolize Uğruyor C 200 o C) 

XI-NiCII).piperidin Dia 6,71 14,13 6,45 14,02 Piro1ize Uğruyor ( 200 o C) 

XII-NiCII).piperidin Dia 5,97 12,79 6,25 11,88 Piro1ize Uğruyor C 200 o C) 



Tablo 3.6. 'nın Devamı 

Kompleksler 

V-Ni(II).Py 

VI-Ni(II).Py 

VII-Ni(II).Py 

VIII-Ni(II) .~:Jy 

IX-Ni(II).Py 

X-Ni(II).Py 

XI-NiCII).Py 

XII-Ni(II).Py 

Dia:Diamagnetik 

n-BuNH 2 :n-Büti1 Amin 

Et
2

NH :Dietil Amin 

Py :Piridin 

e.n. 
(oC) 

380 

380 

380 

Elementel Analiz 
u Hesaplanan Bulunan 

(BM) %N %Ni %N %Ni 

Dia 8,07 16,93 8,27 17,38 

Dia 7,02 14,72 6,44 13,69 

K o m p 1 e k s o 1 u Ş m a' d ı 

K o m p 1 e k s o 1 u Ş m a d ı 

Dia 7,02 14,72 6,17 15,41 

K o m p 1 e k s o 1 u Ş m a d ı 

Amin Değişim Reaksiyonuna Uğruyol" 

Amin Değişim Reaksiyonuna Uğruyol" 

Termo Gravimetrik Analiz 
Hesaplanan Bulunan 

%Amin %Amin 

21,69 20,56 

19,81 21,95 

19,81 20,98 

ç 
w 
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Tablo 3.7. o-Hidroksialdiminlerin Nikel CIL) Komp-

lekslerinin özellikleri 

Kompleks e.n. Verim u Hesaplanan Bulunan 
(oC) C%) CBM) %N %Ni %N %Ni 

XIII-Ni(II) 271 76 2,9 6,21 13,02 6,20 13,12 

XIV-Ni CIl) 222 x 85 Dia 5,84 12,26 5,65 12,65 

XV-NiCII) 258 94 Dia 5,84 12,26 5,22 12,38 

XVI-NiCII) 266 81 Dia 5,84 12,26 5,48 12,80 

XVII-NiCII) K o m p 1 e k s o 1 u Ş m a d ı 

XVIII-NiCII) 340 x 75 Dia 5,18 11,29 5,01 12,00 
• 

XIX-Ni(II) 300x 76 Dia 5,18 11,29 5,12 11,65 

XX-Ni CIL) 25'5 80 Dia 5,08 10,65 5,11 11,00 

XXI-Ni(II) 236 . 85 Dia 4,83 10,14 4,39 11,34 

XXII-Ni(II) 312 90 Dia 5,08 10,65 4,75 11,08 

XXIII "';Ni C II) ... 249
x 

92 Dia 4,83 10,14 4,44 11,02 

XXIV-NiCII) 300x 90- Dia 4,30 9,02 3,56 10,42 

XXV-NiCII) 261
x 92 Dia 4,12 8,64 4,22 8,80 

XXVI-NiCII) 300x 85 Dia 9,32 9,77 8,59 9,65 

xBozunarak, Dia:Diamagnetik 

3.5.2.2. N-Alkilaldimin nikel (II) kompleksIerinin elde 

edilmesi 

Daha önce N-alkilaldiminlerin kararsız oldukları 

ve elde edilemediği, ancak bunların nikel (II) kompleks

lerinin kararlı olduğu söyıenmişti. O yüzden bu kompleks

ler templat reaksiyonlarla elde edilmektedir. ŞekilI. 'de 

gösterilen düzeneğin balonuna 0,02 mol aldehit, 0,01 mol 

NiAc 2 .4H20 ve 0,02 mol alifatik primer amin konup, üzeri

ne 50 ml metanol ilave edilir, karıştırılarak ısıtılır. 

Geri soğutucu altında 5-6 saat kaynatılır. Soğuyan çözel

tiden oluşan kompleks mikro kristaller halinde süzülerek 

ayrılır. Tablo 3.8. 'de bu kompleksler ve bazı özellikleri 

verilmiştir. 

-----~-
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Tablo 3.8. N-Alkilaldimin Nikel (II) Kompleksleri-

nın özellikleri 

Kompleks Z e.n. u Hesaplanan Bulunan 
(oC) (BM) %N %Ni %N %Ni 

LIV-Ni(II) 
(Aldehit kom-
ponenti:Sali-
sil aldehit) 

-H 360 Dia 9,37 19,65 9,15 19,95 

-CH 3 213 1,1 8,57 17,96 8 ,85 17,95 

-C 2H5 198 Dia 7,89 16,54 7,70 16,35 

-n-C H 4 9 144 Dia 6,81 14,29 7,05 15,03 

-t-C H 
4 9 

360 3,0 6,81 14,29 6,90 14,58 

(Aldehit Kom-
ponenti:2-Hid-
roksi-l-Naft-
aldehit) 

-H 360 Dia 6,98 14,65 6,75 14,32 

-n-C H . 
4 9 360 Dia 5,46 11,45 5,10 11,25 

Dia:Diamagnetik 

3.5.3. o,o'-Dihidroksidialdimin Schiff bazlarının 

nikel (II) komplekslerinin elde edilmesi 

3.5.3.1. xxvıı-xxxıx numaralar arasındaki o,ol-dihidroksi

dialdimin nikel (II) komplekslerinin elde edilmesi 

Şekil 3.1.'deki düzenekte görülen 250 mlllik ba

lona Schiff bazının 0,01 molünün 50 ml metanoldeki çözel

tisi konup karıştırılarak kaynama sıcaklığına kadar ısıtı

lır. Bu çözeltiye (XXXV,XXXVI,XXXIX numaralı Schiff bazla

rının sıcak metanoldeki süspansiyonları) 0,01 mol 

NiAc 2 .4H
2
0'nun 20 mL sıcak metanoldeki çözel~isi damla dam

la ilave edilip bir saat geri soğutucu altında kaynatılır. 

Soğutulan çözeltiden kompleks çözünürlüğüne göre kristalin 

veya mikro kristalin ayrılır. Nuçe hunisinden süzülür ve 

kurutulur. Bu kompleksIerin bazı özellikleri Tablo 3.9. l da 

verilmiştir. KompleksIerin hepsi NiL stokiyometrisindedir. 
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Tablo 3.9. o,o'-Dihidroksidialdimin Nikel (II) 

KompleksIerinin özellikleri 

Kompleks e.n. u Hesaplanan Bulunan 
CoC) (BM) %N %Ni %N %Ni 

XXVII-Ni CIL) 380 Dia 8,62 18,07 8,68 18,00 
XXVIII-NiCII) 380 2,9 8,26 17,33 8,14 17,28 
XXVIII-NiCII) 276 Dia 8,26 17,33 8,55 17,91 
XXIX-NiCII) K ° m p 1 e k s o 1 u ş m a d ı 

XXX-Ni(II) K o m p 1 e k s o 1 u Ş m a d ı 

XXXI-Ni(II) 380 Dia 7,47 15,66 7,39 15,51 
XXXII-NiCIı) K o m p 1 e k s o 1 u ş m a d ı 

XXXIII-NiCıı) K o m p 1 e k s o 1 u ş m a d ı 

XXXIV-Ni(II) 380 Dia 13,06 13,69 12,09 13,79 
XXXV-NiCII) 380 Dia 6,53 13,70 6,12 13,47 

XXXVI-NiClI) 380 Dia 6,32 13,25 5,95 13,52 
XXXVII-NiCıı) ·K o ın p 1 e k s o 1 u ş m a d ı 

XXXVII-NiCII) K o m p 1 e k s o 1 u Ş m a d ı 

XXXIX-NiCII) 380 Dia 5,92 12,41 5,45 12,11 

Dia:Diamagnetik 

3.5.3.2. XL-XLIV numaralar arasındaki çok dişli Schiff 

bazlarının nikel (II) kompleksIerinin elde edilmesi 

XL ve XLI numara ile verilmiş olan Schiff baz la

rı nike1 (II) kompleksIeri şu metodla elde edilmişlerdir. 

Şekil 3.1.'de görülen 250 mI'lik balona 0,01 mol 

Schiff bazının 50 ml metanoldeki çözeltisi konup kaynama 

sıcaklığına kadar ısıtılır. Bu çözeltiye 0,01 mol 

NiAc 2 .4H 20'nun 20 ml metanoldeki çözeltisi damla damla 

il~ve edilir, geri soğutucu altında bir saat kaynatılır. 

Bu süre sonunda balondan geri soğutucu çıkarılarak çözücü

nün yarı yarıya buharlaşması ~ağlanır. Soğutulan çözeltiden 

viskoz bir yağ ayrılır, bu yağın üzerindeki çözelti aktarı

lır. Yağ kıvamındaki kompleks üzerine 50 ml aseton ilave 

edilir ve ısıtılır. Isıtmadan sonra aseton aktarılmak sure

ti ile kompleksten ayrılır, işlem iki üç kez tekrarlandık

tan sonra bir gün yine 50 ml asetonda bekleyen kompleks 
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Tablo 3.10. o,o'-Dihidroksidialdimin Çok Dişli . 
Schiff Ba z ları Nikel (II) Komplek sIerinin Özel-

likleri 

Kompleks e.n. u Hesaplanan Bulunan 
(oC) (BM) %N %Ni %N %Ni 

XL-Ni(II) 189 Dia 11,42 15,96 10,89 16,07 
XLI-Ni(II) 252 Dia 13,63 14,29 12,95 15,50 
XLII-Ni(II) 240~ Dia 9,01 12,60 8,81 12,51 
XLIII-Ni(ıı) 240~ Dia 11,00 11,57 10,55 12,15 
XLIV-Ni(II) 240

x 
2,6 10,30 16,21 10,17 16,50 

x 
Bozunarak. Dia:Diamagnetik 

katılaşır, süzülür ve vakumda kurutulur. 

XLII ve XLIII numaralı Schiff bazlarının kompleks

leride şu metodla elde edilmişlerdir. 0,02 mol 2-hidroksi

l-naftaldehit, 0,01 mol amin ve 0,01 mol NiAc 2 .4H 20 50 ml 

metanolde ısıtılarak çözüıür. Bu karışım Şekil 3.1.'deki 

düzenekte bir saat geri soğutucu altında kaynatılır ve bu 

süre sonunda meydana gelen kristalin kompleks süzülerek ay

rılır,etüvde kurutulur (templat metodu). 

XLIV numaralı Schiff bazının nikel (II) kompleksi 

ıse nikelCIı) Inin salisilaldehit tuzundan hazırlanmıştır. 

0,01 mol nikel(II)-salisilaldehit Şekil 3.1.'deki düzenek

te 50 ml diklorometan içinde süspansiyon haline getirilir 

ve kaynama sıcaklığına kadar ısıtılır. Bu çözelti üzerine 

0,005 mol poliaminin 10 ml diklorometandaki çözeltisi ila

ve edilir, geri soğutucu altında bir saat kaynatılır. Ba

londan ayrılan çözelti yarı yarıya buharlaştırılır ve üze

rine hacmi kadar dietileter ilave edilir. Çöken kompleks 

süzülerek ayrılır ve kurutulur. Hazırlanan bu kompleksle

rin özellikleri Tablo 3.10.'da verilmişti~ 
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3.6. Amin Değişim Reaksiyonları 

3.6.1. o,o'~dihidroksi Sehiff bazları nikel CIL) kompleks

lerinde amin değişim reaksiyonlari 

v-xıı numaralar arasındaki Sehiff bazlarından V, 

VI,IX,X numaralı olan Sehiff bazlarının nikel (II) komp

leksleri amin değişim reaksiyonu vermemektedir. Bu Sehiff 

bazlarından VII,VIII,XI,XII numaralı olan azometine bağlı 

metilen grubu taşıyanlar ise küçük primer aminlerle, eti

lendiaminle, o-fenilendiaminlev~ 2-hidroksianilinle amın 

değişim reaksiyonları vermektedir. 

Şekil 3.1. 'deki 250 ml'lik balona 0,02 mol Sehiff 

bazı Cveya XI,XII numaralı Schiff bazlarının nikel (II) 

kompleksleri), 0,01 mol NiC1 2 .6H 20 konup üzerine 50 ml 

metanol ilave edilir, karıştırılarak homojen bir hale ge

tirilir. Bu karışıma adı geçen aminlerden bir -tanesi yak

laşık Sehiff bazının iki katı olacak kadar ilave edilir 

ve geri soğutueu altında onbeş dakika kaynatılır. Soğutu

lan çözeltiden yeni Sehiff bazının nikel (II) kompleksi 

kristalin veya mikro kristalin olarak ayrılır, Süzülür ve 

kurutulur. Bu reaksiyonlarda meydana gelen yeni Sehiff ba

zı-nikel (II) komplekslerinin özellikleri Tablo 3.11.'de 

verilmiştir. 

3.6.2. o-hidroksialdimin Sehiff bazlarının nikel (II) 

komplekslerinde amin değişim reaksiyonları 

Şekil 3.1. 'de görülen düzeneğin 250 ml'lik balo

nuna 3.5.2.'de hazırlanan komplekslerden 0,01 mol konup 

50 ml metanolle süspansiyon haline getirilir. Bu süspan

sıyon üzerine kompleksin iki katı kadar küçük moleküllü 

bir primer amin, etilendiamin, o-fenilendiamin veya 2-hid

roksianilin konarak geri soğutueu altında yarım saat kay

natılır. Soğutulan çözeltiden yeni Sehiff baZırı.Lll ııikel

(II) kompleksi ayrılır, süzülür, kurutulur. Bu reaksiyon

larda meydana gelen yeni Sehiff bazı nikel (II) kompleks

Ierinin özellikleri Tablo 3.12.'de verilmiştir. 



Tablo 3.11. o,o'-Dihidroksi Schiff Bazları Nikel (II) KompleksIerinde Amin De~işim 

Reaksiyonlarında Meydana Gelen Yeni KompleksIerin Özellikleri 

Kompleks Yerdeğiştiren e.n. u Hesaplanan Bulunan 
Amin (oC) (BM) %N %Ni %N %Ni 

V-Ni(II) NH 3 Amin De~işimi Gözlenmedi 

VI-Ni(II) NH
3 Amin Değişimi Gözlenmedi 

VII-Ni(II) NH 3 360 Dia 9,37 19,65 9,17 19,27 

VIII-Ni(II) NH 3 360 Dia 9,37 19,65 9,25 18,85 

IX-Ni(II) NH 3 Amin değişimi Gözlenmedi 

X-Ni(II) NH
3 Amin Değişimi Gözlenmedi 

XI-Ni(II) NH 3 360 Dia 6,98 14,65 7,00 16, 01 

XII-Ni(II) NH 3 360 Dia 6,98 14,65 7,18 15,55 

V-Ni(II) Amin Değişimi Gözlenmedi 
.ı=-

en to 

VI-Ni(II) en Amin Değişimi Gözlenmedi 

VII-Ni(II) en 380 Dia 8,62 18,07 7,95 19,12 

VIII-Ni(II) en 380 Dia 8,62 18,07 8,80 18,91 

IX-Ni(II) en Amin Değişimi Gözlenmedi 

X-Ni(II) en Amin Değişimi Gözlenmedi 

XI-Ni(II) en 380 Dia 6,53 13,70 6,51 14,17 

XII-NiCII) en 380 Dia 6,53 13,70 6,33 14,03 



Tablo 3.11. 'in devamı 

Kompleks Yerdeğiştiren e.n. u Hesaplanan -
-" ..... ~ -...... -- _. 

Amin (oC) O~M) 9ôN %Ni (;,N ';, ı~ :i 

V-Ni CIL) o-fenilendiamin Amin Değişimi Gözlenmedi 

VI-NiCII) o-fenilendiamin Amin Değişimi Gözlenme'di 

VII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 6,93 16,11 

VIII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 6,99 16,27 

IX-NiCII) o-fenilendiamin Amin Değişimi Gözlenmedi 

X-Ni CIL) o-fenilendiamin Amin Değişimi Gözlenmedi 

XI-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 5,92 12,41 5,42 13,14 

XII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 5,92 12,41 5,75 12,94 
(]ı' 

D 

VII-NiCII) 2-hidroksianiıin 380 2,8 5,22 21,92 5,21 22,03 

VIII-NiCII) 2-hidroksianilin 380 2,8 5,22 21,92 5,17 2 2 , ın 

XI-NiCII) 2-hidroksianilin 380 2,8 4,37 18,36 4,10 19,12 

XII-Ni(II) 2-hidroksianilin 380 2,8 4,37 18,36 3,95 18,65 

en:Etilendiamin,Dia:Diamagnetik 



Tablo 3.12. o-Hidroksialdimin Schiff Bazların Nikel (II) komplekslerinde Amin 

De~işim Reaksiyonlarında Meydana Gelen Yeni KompleksIerin özellikleri 

Kompleks Yerdeğiştiren e.n. u Hesaplanan Bulunan 
Amin (oC) (BM) %N %Ni %N %Ni 

XIII-Ni(II) NH 3 
360 Dia 9,37 19,65 9,04 20,51 

XIV-Ni(II) NH 3 360 Dia 9,37 19,65 8,.82 21,55 

XV-Ni(II) NH 3 
360 Dia 9,37 19,65 9,62 19,27 

XVI-Ni(II) NH 3 
360 Dia 9,37 19,65 9,42 19,61 

XVII-Ni(II) NH 3 
360 Dia 9,37 19,65 9,27 19,83 

XVIII-Ni(II) NH 3 
360 Dia 9,37 19,65 9,11 18,95 

XIX-Ni(II) NH 3 360 Dia 9,37 19,65 8,49 19,98 

XX-Ni(II) NH 3 360 Dia 9,37 19,65 9,11 19,65 c.rı 

f-J 

XXI-Ni(ıı) NH 3 360 Dia 9,37 19,65 10,16 19,97 

XXII-Ni(II) NH 3 360 Dia 6,98 14,65 

XXIII-Ni(II) NH 3 360 Dia 6,98 14,65 9,36 20,56 

XXIV-Ni(II) NH 3 
360 Dia 6,98 14,65 

XXV-Ni(II) NH 3 360 Dia 6,98 14,65 

XXVI-Ni(II) NH 3 360 Dia 6,98 14,65 

XIII-Ni(II) en 380 Dia 8,62 18,07 8,55 19,92 

XIV-Ni(II) en 380 Dia 8,62 18,07 8,60 18,66 

XV-Ni(II) en 380 Dia 8,62 18,07 8,52 18,63 

XVI-Ni(II) en 380 Dia 8,62 18,07 8,03 19,17 

XVII-Ni(II) en 380 Dia 8,62 18,07 8,24 19,63 



Tablo 3.12. 'nin Devamı 

Kompleks Yerdeğiştiren e.n. u Hesaplanan Bulunan 
Amin CoC) CBM) %N %Ni %N %Ni 

XVIII-NiCII) en 380 Dia 8,62 18,07 8,35 18,01 

XIX-NiCIı) en 380 Dia 8,62 18,07 7,93 18,43 

XX-NiCII) en 380 Dia 8,62 18,07 7,95 18,43 

XXI-NiCII) en 380 Dia 8,62 18,.07 7,88 18,27 

XXII-NiCII) en 380 Dia 6,53 13,70 6,18 14,43 

XXIII-NiCII) en 380 Dia 6,53 13,70 6,22 13,92 

XXIV-Ni CIL) en 380 Dia 6,53 13,70 

XXV-NiCII) en 380 Dia 6 ; 53 13,70 6,27 13,77 

XXVI-Ni(II) en 380 Dia 14,48 15,17 
uı 

XIII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,40 16,10 
~ 

XIV-NiCII) o-feniıendiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,13 16,03 

XV-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,22 16,23 

XVI-NiCIı) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,63 16,11 

XVII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,45 17,01 

XVIII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,12 16,22 

XIX-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,27 16,36 

XX-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 6,93 16,25 

XXI-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,41 15,19 

XXII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 5,92 12,41 5,48 13,00 

XXIII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 5,92 12,41 5,65 12,57 
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3.6.3. o,o'-Dihidroksidialdimin Schiff bazlarının nikelCII) 

kompleksIerinde amin de~işim reaksiyonları 

3.6.3.1. xxvıı-xxxıx numaralar arasındaki o,o'-dihidroksi

dialdimin Schiff bazlarının nikel (II) kompleksIerinde 

amin değişim reaksiyonları 

xxvıı-xxxıx numaralar arasındaki dört dişli Schiff 

bazlarından XXVII,XXXI,XXXIV,XXXV,XXXVI ve xxxıx numaralı 

olan Schiff bazlarının nikel (II) kompleksIeri oldukça sağ

lam olduklarından amin değişim reaksiyonu vermemektedirler. 

Şekil 3.1.'de görülen dezeneğin 250 ml'lik balonu

na 0,01 mol Schiff bazı ve o~oı mol NiC1 2 .6H2 0 konup 50 ml 

metanolle karıştırılarak homojen birkarışım hazırlanır. 

Bu karışıma Schiff bazının iki katı kadar etilendiamin, 

o-fenilendiamin, 2-hidroksianilin ilave edilir, geri soğu

tucu altihda - yarım saat kaynatılır. So~utulan çözeltiden 

yeni Schiff bazının nikel (II) kompleksi ayrılır, süzülür, 

kurutulur. Bu reaksiyonlarda meydana gelen yeni Schiff bazı 

nikel (II) kompleksIerinin özellikleri Tablo 3.13'de veril

miştir. 

3.6.3.2. XL-XLIV numaralar arasındaki çok dişli o,o'-di

hidroksidialdimin Schiff bazlarının nikel (II) kompleks

lerinde amin değişim reaksiyonları 

Bu gruptaki Schiff bazlarının nikel (II) kompleks

leri son derece kolayamin değişim reaksiyonu vermektedir. 

Şekil 3.1. 'de görülen düzene~in 250 ml'lik balonuna 0,01 

mol Schiff bazı, 0,01 mol NiC1 2 .6H 20 ve Schiff bazının iki 

katı kadar amin konup üzerine 50 ml metanol ilave edilir, 

geri so~utucu altında onbeş dakika kaynatılır. Soğutulan 

çözeltiden yeni Schiff bazının nikel (II) kompleksi ayrı

lır, süzülür, kurutulur. Bu reaksiyonlarda meydana gelen 

yeni Schiff bazı nikel (II) kompleksIerinin özellikleri 

Tablo 3.14'de verilmiştir. 



Tablo 3.13. o,oLDihidroksidialdimin Schiff Bazları Nikel (II) Komplekslerinde Amin 

Değişim Reaksiyonlarında Meydana Gelen Yeni Komplekslerin Özellikleri 

Kompleks Yerdeğiştiren eön. u Hesaplanan Bulunan 
Amin ( C) (BM) %N %Ni %N %Ni 

XXVIII-Ni CIL) en 380 Dia 8,62 18,07 8,80 19,53 

XXIX-NiCII) en 380 Dia 8,62 18,07 8,47 18,95 

XXX-NiCII) en 380 Dia 8,62 18,07 8,25 18,67 

XXXII-NiCII) en 380 Dia 8,62 18,07 

XXXIII-NiCII) en 380 Dia 8,62 18,07 

XXXVII-Ni C II) en 380 Dia 6,53 13,70 6,55 14,12 

XXXVIII-NiCII) en 380 Dia 6,53 13,70 6,66 14,83 
uı 

uı 

XXVIII-NiCII) o-feni1endiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,17 15,50 

XXIX-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,28 17,03 

XXX-NiCII) o-feni1endiamin 380 Dia 7,47 15,66 7,45 15,83 

XXXII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 

XXXIII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 

XXXVII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 5,92 12,41 6,93 15,20 

XXXVIII-Ni (II) o-feni1endiamin 380 Dia 5,92 12,41 6,03 13,70 



Tablo 3.13. 'ün Devamı 

Kompleks Yerdeğiştiren e.n. u Hesaplanan Bulunan 
Amin (oC) (BM) %N %Ni %N %Ni 

XXVIII-Ni(II) 2-hidroksianilin 380 2,9 5,22 21,92 5,25 23,01 

XXIX-Ni(II) 2-hidroksianilin 380 2,9 5,22 21,92 5,36 22,41 

XXX-NiCII) 2-hidroksianilin 380 2,9 5,22 21,92 

XXXII-Ni(II) 2-hidroksiani1in 380 2,9 5,22 21,92 

XXXIII-Ni(II) 2-hidroksianilin 380 2,9 5,22 21,92 

XXXVII-Ni (II) 2-hidroksianilin 380 2,9 4,37 18,36 4,12 19,20 

XXXVIII-NiCII) 2-hidroksiani1in 380 2,9 4,37 ' 18,36 4,49 

en:etilendiffinin,Dia:Oiamagnetik 
(]ı 

ın 



Tablo 3.14. ö,o'-Dihidroksidialdimin Cok Dişli Sehiff Bazları Nikel ( II) 
i 

KompleksIerinde Amin Değişim Reaksiyonlarında Meydana Gelen Yeni Komp-

lekslerin özellikleri 

Kompleks Yerdeğiştiren eön. u Hesaplanan Bulunan 
Amin ( C) (BM) %N %Ni %N %Ni 

XL-NiCII) NH 3 360 Dia 9,37 19,65 10,35 20,17 

XLI-Ni(II) NH 3 360 Dia 9,37 19,65 10,01 20,28 

XLII-NiCII) NH 3 360 Dia 6,98 14,65 7,00 14,65 

XLIII-NiCII) NH 3 360 Dia 6,98 14,65 7,17 14,63 

XLIV-NiCII) NH 3 360 Dia 9,37 19,65 10,30 20,22 

XL-NiCII) en 380 Dia 8,62 '18,07 8,43 19,01 

XLI-NiCII) en 380 Dia 8,62 18,07 8,57 18,85 ()1 

--.J 

XLII-NiCII) en 380 Dia 6,53 13,70 

XLIII-NiCII) en 380 Dia 6,'53 13,70 

XLIV-NiCII) en 380 Dia 8,62 18,07 8,80 18,17 

XL-Ni(II) o-fenilendiamin 380 Dia 7,47 15,66 8,13 16,53 

XLI-NiCII) o-feni1endiamin 380 Dia 7,47 15,66 

XLII-NiCII) o-fenilendiamin 380 Dia 5,92 12,41 5,22 13,55 

XLIII-NiCII) o-feni1endiamin 380 Dia 5,92 12,41 

XLIV-NiCII) o-feni1endiamin 380 Dia 7,47 15,66 

en:etilendiamin,Dia:Diamagnetik 
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şöyle özetlene-

bilir. 

i. o,o'-Dihidroksi Schiff bazlarının elde edilme

sinde önemli bir güçlükle karşılaşılmamıştır. Bu gözlerni, 

orto- durumunda bulunan -OH grubunun, teşekkül eden azome

tin grubundaki azot ile hidrojen bağı vermesi ve yapıyı sağ

lamlaştırması şeklindeaçıklamak mümkündür. Böyle olduğu, 

meta- ve para- durumunda hidroksi ihtiva eden Schiff bazla

rının zor teşekkül etmesiyle desteklenebilir. Ayrıca bu mad

delerde hidrojen bağının varlığı, V ve XII numaralı iki -OH 

ve tek -OH bulunduran Schiff bazlarının erime noktalarının 

193 ve 56 0 C olarak bulunmasıylada gösterilebilir. Bu gözlem 

bütün benzer maddelerde mevcuttur. Böyle bir sonuç, iki -OH 

bulunduran Schiff bazlarında molekül içi hidrojen bağları

nın yanısıra, moleküller arası hidrojen bağlarının, tek -OH 

bulunduranlardan çok daha kuvvetli olduğunu göstermektedir. 

o,o'-Dihidroksi Schiff bazlarında ortaya çıkarılan 

bir başka özellikte, bu maddelere -CH 2- grubunun etkisidir. 

örneğin V ve VII numaralı Schiff bazlarının erıme noktaları 

karşılaştırıldığında, -CH 2- bulunduranların erime noktası, 

-CH 2- grubu bulundurmayan homoloğundan en az 100c daha dü

şüktür. -CH 2- grubunun etkisi bu tip maddelerin UV spekt

rumIarında görülmektedir. Şöyleki; -CH 2- grubu ihtiva eden 

maddelerin ~ değerleri, -CH 2- grubu ihtiva etmeyen homo-max. 
loglarından 25-30 nm daha düşüktür. Buna örnek olarak V ve 

VII numaralı Schiff bazlarının~ değerleri verilebilir. max. 
Bunlar sırasıyla 351 ve 326 nm dir. 

o,o'-Dihidroksi Schiff bazlarının IR spektrumların

dan bulunan bazı karakteristik pikler ve bunların gözlendi

ği frekanslar Tablo 4.1.'de verilmiştir. Tablo 4.1.'den de 

görüldüğü gibi metilen köprüsü bulunduran Schiff bazları 

yaklaşık 1640 cm- l de C=N'a ait titreşim pikIeri verdikleri 

halde, metilen köprüsü bulundur~ayanlar yaklaşık 1610 cm- l 

de C=N titreşim pikIeri vermektedir. Bunu metilen köprüsü

nün C=N ile aromatik halka arasındaki rezonansı kesmesi ile 

açıklayabiliriz. Bu sonuç daha önce Esma Kılıç tarafından 
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Tablo 4.1. o,o'-Dihidroksi Schiff Bazlarının 

IR Spektrumlarından Bulunan Önemli Gruplara 

Ait Karakteristik Pikler 

-1 
Schiff Bazı 

-1 C=N (cm ) O-H (cm ) 

V 1608 2550,2830 

VI 1605 2560 

VII 1640 2550, 2670 

VIII 1645 2600 

IX 1615 2562,2690 

X 1612 2560 

XI 1640 2560,2740 

XII 1650 2560,2730 

yapılan susuz ortam çalışmalarından potansiyometrik metotla 

bulunan sonuçlarla da uyum halindedir (Kılıç 1986). 
-1 . 

Bütün bu Schiff bazlarında yaklaşık 2560 cm de 

O-H esneme titreşimlerine ait pik bulunmuştur. Bazılarında 

bu esneme titreşimlerine ilave olarak, 2750 cm- l de bir pik 

daha gözlenmiştir. 

Bu Schiff bazlarına ait halka deformasyon pikIeri 
-1 . . . 

ise, 400-600 cm arasında bırkaçtane pık olarak tespıt e-

dilmiştir. Bu pikIer, hidrojen ba~ı vasıtasıyla oluşan hal

kaya ait piklerdir. 

Tablo 4.1. 'de verilen Schiff bazlarının beş tanesi 

nikel (II) katyonu ile kompleks vermiştir. Bunlardan üç ta

nesı paramagnetik,dolayısı ile yalancı oktahedral, iki ta

nesı ise diamagnetik, yani karedüzlemdir. Bu kompleksIerin 

yapılarına karar vermede; elementel analiz, magnetik süssep

tibilite ölçümleri, UV ve IR spektrumları ve literatürde 

verilen yapısı bilinen nikel (II) kompleksIeriyle karşılaş

tırma yapmak yardımcı olmuştur. Bu kompleksIerin bazı ~zel

likleri Tablo 4.2.'de verilmiştir. Tablo 4.2.'den de görü

lece~i gibi bu beş Schiff bazının nikel (ıi) ile kompleks 

vermesi ile C=N titreşimlerine ait pikIerin daha düşük dal

ga sayısına do~ru kaydı~ı görülmüştür. Bu da kompleks oluşu

mu esnasında imin azotunun koordinasyona iştirak etti~ini 
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Tablo 4- . 2 . o,o'-Dihidroksi Schiff Bazları 

Nikel (II) Komplekslerinin özellikleri 

Kompleks Stok. J.l C=N O-H Ni:~ -1 -1 (BM) (cm ) Ccm ) (cm ) 

V-NiCII) NiL 2,9 1605 814 

VI-NiCII) NiL 2,7 1602 817 

IX-NiCII) NiL 2,8 1600 820 

XI-NiCII) NiL 2 Dia 1600 3140 795 

XII-NiCII ) NiL 2 Dia 1615 3145 816 

Stok.:Stokiyometri,Dia:Diamagnetik 

göstermektedir. Zira, kompleks oluşumu ile azot üzerindeki 

elektron yoğunluğu azaldığından, C=N titreşim piki daha dü

şük dalga sayısında çıkmıştır. Aynı şekilde Tablo 4.2.'de

ki ilk üç kompleksin IR spektrumunda OH pikine rastlanmamak

ta ve dolayısı ile her iki OH' ın koordinasyona girdiği an

laşılmaktadır. Son iki komplekste 3140 cm- l de görülen OH'a 

ait titreşim piki ise, amin komponentinde bulunan OH'ın ko

ordinasyona girmediğini göstermektedir. Kompleks oluşumu 

ile Ni-N'a ait 815 cm- l de yeni pikler de ortaya çıkmıştır. 
Tablo 4-.2.'de görülen ilk üç nikel CiL) kompleksi 

NH 3 , n-bütil amin, dietil amin, piperidin ve piridin ile 

katılma bileşikleri vererek diamagnetik NiL.Amin tipinde 

(L: Schiff Bazı) kare düzlem kompleksler oluşturmaktadırlar. 

Sadece, nikel (II) katyonu ile kompleks vermeyen X numaralı 

Schiff bazı ise NH3 'lı ortamda paramagnetik ve NiL.NH 3 ti

pinde kompleks vermektedir. XI ve XII numaralı kompleksler 

ise, amonyak ve primer amin yanında amin değişim reaksiyonu 

vermektedir. Tablo 4.3.'de o,o'-dihidroksi Schiff bazı 

nikel CIL) kompleksIerinin amin katma ürünlerinin özellik

leri verilmiştir. 

Tablo 4.2. ve 4.3. mukayese edildiğinde, nikel CIL) 

bu Schiff bazlarıyla kompleks verdiğinde paramagnetikken, 

bu kompleksIerin amin katılmış ürünleri diamagnetiktir ve 

dolayısı ile kare düzlemdir. Bu da nikel CiL) katyonunun 

kare düzlem yapıda kompleksler vermeye yatkın olduğunu gös-
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Tablo 4.3. o,o'-Dihidrok si Sch iff Bazları Nik el 

(II) KompleksI e rinin Amin Katma Ürünlerinin 

ö zellikleri 

Kompleks 

V-Ni(II).NH
3 

VI-NiCII).NH 3 

IX-NiOı) .NH 3 

X-NiCII).NH
3 

XI-NiCII).NH3 

XII-NiCII).NH
3 

V-NiCII).pip 

IX-NiCII).pip 

X-NiCII).pip 

XI-NiCII).pip 

XII-NiCII).pip 

).l 
CBM) 

Dia 

Dici 

Dia 

2,5 

Dia 

Dia 

Dia 

Dia 

2,4 

Dia 

Dia 

1603 

160 3 

1615 

1620 

1640 

1640 

1625 

1610 

1600 

1610 

1610 

pip:Piperidin,Dia:Diamagnetik 

termektedir. 

soo 

S19 

815 

812 

soo 

798 

800 

820 

820 

820 

S19 

652 

655 

65S 

666 

640 

665 

660 

660 

645 

655 

N-H 
-1 (cm ) 

3140,3240, 
3330 

3130,3250, 
3400 

31S0,3245, 
3320 

3175,3240, 
3345 

3125,3240, 
3320 

3170,3310, 
3390 

3240 

3240 

3240 

3235. 

3235 

Tablo 4.3.'deki V,VI ve IX numaralı Schiff bazları

nın amin katılmış nikel CIL) kompleksIeri, kattıkları amini 

terrnalolarak yapıdan vermekte ve daha sonra tekrar yapıla

rına almaktadır. Terrnal gravimetrik analiz Şekil 3.3.'de 

verilen düzenekte yapılmıştır. Bu aminlerin yaklaşık 260 0 C 

de yapıdan alınması kompleksIerin oldukça kararlı oldukla

rının bir delilidir. 

2. o-Hidroksialdimin Schiff bazları o,o'-dihicirok

si Schiff bazlarıyla karşılaştırıldığında, amin komponen

tinde -OH bulundurmadığından daha uzun sürede kristallen

diği görülmüştür. Daha öncede söylendiği gibi burada da 

hidrojen bağının etkisi açıkça görülmektedir. 

Yine aynı şekilde o,o'-dihidroksi Schiff bazların-
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da oldu~u gibi -CH 2- grubu bulunduran o-hidroksialdimin 

Schiff bazının erime noktası, -CH 2- grubu bulundurmayan ho

molo~undan en az 100c daha düşüktür. Bunların UV spektrum

larına bakıldı~ında -CH 2- grubu ihtiva edenlerin A de-max. 
~erleri, -CH 2-grubu ihtiva etmeyen homologlarından 25-30 

nm daha düşüktür. Buna örnek olarak XIII ve XIV numaralı 

Schiff bazlarının A de~erleri verilebilir. Bunlar sıra-"max. 
sı ile 347 ve 321 nm dir. o-Hidroksialdimin Schiff bazları-

nın IR spektrumlarından bulunan bazı karakteristik pikler 

ve bunların gözlendi~i frekanslar Tablo 4.4.'de verilmiştir. 

Tablo 4.4. incelendi~inde, metilen köprüsü bulundu

ran Schiff bazları, yaklaşık 1640 cm-l de C=N'a ait titreşim 
pikIeri verdikleri halde, bunların metilen grubu bulundur

mayan homologları daha düşük dalga sayısında C=N titreşi

mine ait pikler vermektedir. Burada da -CH 2- grubunun C=N 

ile aromatik halka arasında rezonansı engelledi~i görülmek

tedir. 

Tablo 4.4. o-Hidroksialdimin Schiff Bazlarının 

IR Spektrumlarından Bulunan önemli Gruplara-

Ait Karakteristik Pikler 

Schiff Bazı -1 C=N (cm ) O-H -1 (cm ) 

XIII 1615 2860 

XIV 1625 2730 

XV 1625 2600 

XVI 1640 2700 

XVII 1617 2740 

XVIII 1605 2730 

XIX 1600 2750 

XX 1620 2735 

XXI 1645 2730 

XXII 1635 Gözlenemedi 

XXIII 1640 Gözlenemedi 

XXIV 1615 2730 

XXV 1645 2760 
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Bu Schiff bazlarından XVII numaralı olanı h~riç, 

diğerlerinin hepsi nikel (II) katyonu ile NiL 2 stokiyomet

risinde kompleksler vermektedirler. Bu kompleksIerin bazı 

özellikleri Tablo 4.5.'de verilmiştir. 

Tablo 4.5.'de dikkatimizi çeken bir husus, XIII 

numaralı Schiff bazının nikel (II) ile verdiği NiL 2 stoki

yometrisindeki kompleksin diğerlerinin aksine paramagnetik 

olmasıdır. İmin grubundaki azotun ve -OH'ın koordinasyona 

iştirak ettiği bu Schiff bazları ve kompleksIerinin IR 

spektrumları karşılaştırıldığında görülmektedir. Kompleks 
-1 

oluşumu ile C=N titreşim pikIeri yaklaşık 15 cm daha 

düşük dalga sayılarında çıkarken, -OH pikine hiç rastlanma

mıştır. Kompleks oluşumu ile ortaya çıkan yeni pik olar2k, 
-1 . 

Ni-N=C grubundaki ~ü-N bağının ti -treş imine ait 8 O O cm pı-

ki gözıenmiştir. 

KompleksIerin elementel analiz neticelerinden, 

magnetik süsseptibilite ölçümlerinden ve Liratürde yapısı 

Tablo 4.5. o-Hidroksi Aldimin Schiff Bazlarının 

Nikel (II) KompleksIerinin özellikleri 

Kompleks .Stok. V. (BM) C=N Cem-I) Ni-N=C C cm-I) 

XIII-Ni(II) NiL 2 2,9 1625 805 

XIV-Ni CIl) NiL 2 Dia 1625 802 

XV-NiCII) NiL 2 Dia 1611 809 

XVI-NiCII) NiL 2 Dia 1610 810 

xvıı-Cıı) K o m p 1 e k s O 1 u Ş m a d ı 

XVIII-NiCII) NiL 2 Dia 1603 810 

XIX-NiCII) NiL 2 Dia 1600 805 

XX-NiCII) NiL 2 
Dia 1600 805 

XXI-NiCII) NiL 2 
Dia 1620 820 

XXII-NiCII) NiL 2 Dia 1605 795 

XXIII-NiCII) NiL 2 
Dia 1615 810 

XXIV-NiCII) NiL 2 Dia 1609 808 

XXV-NiCII) NiL 2 
Dia 1625 790 

Stok.:Stokiyometri,Dia:Diamagnetik 
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bilinen kare jüzlem nikel (II) kompleksIerinin UV spekt

rumIarı ile, ~omplekslerin UV spektrumlarının karşılaştı

rılmasından, XIII numaralı hariç diğerlerinin karedüzlem 

kompleksler verdikleri kanısına varılmıştır. 

Bu grupta toplanan Schiff bazları veya bunlarının 

nikel (II) kompleksIerinin hepsi, imkan verildiği taktirde 

yapısında bulunan amin komponentinden daha küçük molekül 

yapılı primer aminlerle amin değişim reaksiyonu vererek ye

ni Schiff bazı kompleksIeri elde edilmektedir. 

3. o,ot-Oihidroksidialdimin Schiff bazlarından 

xxvıı-xxxıx ~umaralar arasındakilerin elde edilmesinde her

hangi bir güçlükle karşılaşılmamıştır. Sadece xxxıx numara

lı olanı diğerıerine nazaran daha geç teşekkül etmektedir. 

Bunların kolaylıkla elde edilmelerinin sebebi, o,o'-dihid

roksi Schiff bazlarıhda ölduğu gibi o~to- pozisyonunda bu

lunan -OH ların, azometin grubundaki azotlarla hidrojen ba

ğı vererek daha sağlam bir yapıya varmalarıdır. Erime nok

talarına bakıldığında, metilen grubu ihtiva eden Schiff 

bazlarında, erime noktası metilen sayısı ile düzenli bir 

şekilde değişmemektedir. Fakat metilen sayısının artmasıyla 

çözünürlükleri artmaktadır. Bu Schiff bazlarının IR spekt

rumIarında bulunan ba~ı karakteristik pikler ve bunların 

dalga sayıları Tablo 4.6. 'da verilmiştir. Tablo 4.6. 'dan 

görüleceği gibi 1645 cm- l lerde görülen C;N titreşim pik

leri bu Schiff bazlarının istenildiği gibi teşekkül ettiği

ni göstermektedir. xxxıv numaralı Schiff bazında ise C:N ve 

O-H pikIerine rastlanmamıştır. 3330 cm- l de keskin ve ka

rakteristik bir pike rastlanmıştır ve bu pik N-H titreşim

lerine aittir. Aynı şekilde 1675 cm-ldeki titreşim. piki ise 

~N değil C=O titreşimlerine aittir. Bu da maddenin büyük 

ölçüde kinoid yapıda olduğunu göstermektedir. 

Bu Schiff bazlarından iki C=N grubn hirbirine ya

kın olan xxvıı, xxxı, xxxıv, XXXV, xxxvı ve XXXIX numaralı

lar nikel (II) ile NiL stokiyometrisinde diamagnetik ve do

layısı ile karedüzlem kompleksler vermektedir. XXVIII numa

ralı ise aynı stokiyometride hem paramagnetik hem de dia

magnetik kompleksler verdiği halde, iki C~ grubunun birbi-
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Tablo 4.6. o,o'-Dihidroksidialdimin Schiff Baz

larının IR Spektrumlarından Bulurian önemli 

Gruplara Ait Karakteristik Pikler 

Schiff Bazı C=N (cm-I) -1 O-H (cm ) 

XXVII 1630 2700 

XXVIII 1645 2710 

XXIX 1640 2600 

XXX 1640 2560 

XXXI 1640 2740 

XXXII 1635 2740 

XXXIII 1635 2725 

XXXV 1660 2900 
XXXVI 1640 2750 

XXXVII 1645 2770 . 

XXXVIII 1645 2760 

XXXIX 1655 2750 

rine uzak olduğu XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXVII,XXXVIII 

numaralılar ise nikel (II) ile kompleks vermemektedirler. 

XXVIII numaralı Schiff bazı ancak fenolat formunda iken 

nikel (II) ile kare düzlem kompleks vermektedir .. Bu Schiff 

bazı fenolat halinde kinoid yapıdadır ve azot üzerindeki 

yük yoğunluğu oldukça fazladır. XXXIV numaralı nitro gru

bu bulunduran ve XXVIII numaralı Schiff bazının homoloğu 

olan Schiff bazı nikel (II) ile sadece kare düzlem kompleks 

vermektedir. Bu Schiff bazının IR spektrumundan kinoid ya

pıda olduğu anlaşılmıştır. Bu da normal bir sonuçtur. Bütün 

bu kompleksIerin bazı özellikleri Tablo 4.7.'de verilmiş

tir. 

KompleksIerin IF. spektrumlarında C=:N titreşimle

rının Schiff bazlarına göre yaklaşık 20 cm- l daha düşük 
dalga sayılarında çıkması , O-H pikIerinin görülmemesi ve 

diamagnetik olmaları O N N O tipinde olan dört dişli li

gantların nikel (II) ile verdikleri kompleksIerde her iki 

azot ve oksijenin koordinasyona iştirak ettiğini, komplek

sinde yapısının kare düzlem olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4.7. o,o'-Dihidroksidialdimin Schiff Baz-

larının Nikel CIL) Komplekslerinin Özellikleri 

(cm l) Ni-N::'C 1 
Kompleks Stok. )-\ CBM) C::N (cm ) 

XXVII-NiCII) NiL Dia 1605 SLL 

XXVIII-Ni CIL) NiL Dia 1620 SlS 

XXVIII-Ni(II) NiL 2,9 1630 790 

XXXI-Ni(II) NiL Dia 1615 S17 

XXXIV-Ni(II) NiL Dia 1645 790 

XXXV-NiCII) NiL Dia 1630 795 

XXXVI-NiCII) NiL Dia 1620 780 

XXXIX-NiCII) NiL Dia 1635 S05 

Stok.:Stokiyometri, Dia:Diamagnetik 

Ayrıca IR spektrumlarında yaklaşık 800 cm- l civarında 
C=N-Ni koordinasyon bağı titreşim piklerine rastlanmıştır. 

XXIX,XXX,XXXII,XXXIII,XXXVII,XXXVIII numaralı olan 

Schiff bazları nikel Cıı) ile kompleks vermemekte fakat 

etilendiamin, o-fenilendiamin ve nikel (II) katyonu yanın

da amin değiştirerek çok sağlam yapıda kare düzlem komp

leksler vermektedir (XXVII,XXXI,XXXIV,XXXV numaralı Schiff 

bazlarının kompleksleri meydana gelmektedir). Amin değişi

mi sonunda meydana gelen bu kompleksler yaklaşık 420 °C'ta 

kadar bozunmamaktadırlar. Bundan dolayı bu tip ligantların 

kare düzlem yapıya oldukça elverişli olduğunu söyleyebili-

rıze 

Buradan çıkarılan en önemli sonuç, ligandın geo

metrisi uygun olduğunda N20 2 tipindeki ligandlar nikelCII) 

ile çok sağlam kare düzlem yapıda kompleksler vermektedir. 

4. o,o'-dihidroksidialdimin çok dişli Schiff baz

larının elde edilmesi diğer Schiff bazlarına nazaran da

ha güç ve daha düşük vRrimlR olmaktadır. Bu Schiff bazla

rının erime noktalarının düşük olması ve jel halinde ayrı

lıp uzun sürede kristallenmesini Schiff bazının amin kom

ponentinde fazla sayıda hidrofil grupların bulunmasıyla a

çıklamak mümkündür. XL-XLII numaralar arasındaki Schiff 

bazlarının erime noktaları molekül ağırlığı arttıkça art

maktadır. Bu Schiff bazlarının IR spektrumlarında bulunan 
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Tablo 4.8. o,o'-Dihidroksidialdimin Çok Dişli 

Schiff Bazlarının IR Spektrumlarından Bulunan 

önemli Gruplara Ait Karakteristik Pikler 

Schiff Bazı C=N -1 (cm ) O-H -1 (cm ) N-H -1 (cm ) 

XL 

XLI 

, XLII 

XLIII 

1630 

1630 

1650 

1650 

2730 3370 

2735 3250,3370 

3250,3380 

3250,3380 

karakteristik pikler ve bunların dalga sayıları Tablo 4.8. 

de verilmiştir. 

Yukarıda verilen dört tane Schiff bazı nikel (II) 

katyonu ile NiL stokiyometrisinde kar~ düzlem kompleksler 

vermektedir. Bu kompleksIerin kare düzlem olduklarına ele

mentel analiz neticelerinden ve magnetik süsseptibilite 

ölçümlerinden varılmıştır. KompleksIerin çeşitli özellik

leri Tablo 4.9. 'da verilmiştir. 

Nikel (II)'nin çok dişli o,o'-dihidroksi Schiff 

bazlarıyla verdiği kompleksIerde imin azotuna ve O-H'e bağ

lanarak dörtlü koordinasyon yaptığı IR spektrumlarından an

laşılmıştır. N-H'ların koordinasyona iştirak etmedikleride 

aynı IR spektrumlarından görülmüştür. Bu nikel (II) komp

leksleri NH 3 , etilendiamin ve o-fenilendiaminle kolayca 

amin değişim reaksiyonu vererek yeni nikel (II) kompleks

Ieri elde edilmektedir. 

5. Elde edilen bazı kompleksIerin kesin geometrik 

yapılarını tesbit etmek için X-işını çalışmaları yapmak 

uygun olacaktır. Fakat nikel (II)'nin diamagnetik olan 

kompleksIerinin kare düzlem olması gerekmekte ve şimdiye 

kadar literatürde bunun aksine herhangi bir kayda rastlan

mamaktadır. Bu yüzden diamagnetik nikel (II) kompleksIeri 

üzerinde X-ışını çalışması yapılması pek gerekli değildir. 

Elde ettiğimiz kompleksIerin pek çoğu diamagnetik ve kare 

düzlemdir. 

6. Magnetik süsseptibilite ölçümleri yapı tayinin-
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Tablo 4.9. o,oJ-Dihidroksidialdimin Cokdişli 

Sc hiff Bazların ın IR Spektrumlarından Bulunan 

önemli Gruplara Ait Karakteristik Pikler 

Kompleks Stok. u C ~l C N:~i CH2~~ıH 
(BM) (cm ) (cm ) Cem ) 

XL-Ni(II) NiL Dia 1625 805 3400 

XLI-Ni(II) NiL Dia 1610 800 - 3380 -

XLII-Ni(II) NiL Dia 1630 3250, 3430 

XLIII-NiCII) NiL Dia 1635 785 3250,3380 

Stok .:Stokiyometri, Dia:Diamagnetik 

de kullanılan en etkili metodlardan birisidir ve bilhassa 

nikel (II) gibi d 8 sisteminde olan katyonların kompleksle

rinin yapılarının tayininde daha' da büyük önem kazanmakta

dır. Bazı hallerde yapı aydınlatılmasında X-ışını krista

lografik çalışmalarında elde edilen sonuçların de~erlendi

rilmesinde yardımcı olmaktadır. 
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Dalga boyu, nın 

Spektrum 1. N-2-hidroksi fenil salisilaldi~n ni~~l(II) kompleksi
nin UV-spektrumu, (a) dioksan da, (b) toluen de. 
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Dalga boyu, nın 

Spektrum 2. N-2-hidroksi fenil salisilaldimin nikeıcıI) kOffiuleksi
nin UV-spektrwnu, Ca) kloroforın da, Cb) aseton da 
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Dalga boyu, nın 

(y) 

N 
..::t 

Cb) 

Spektrum 4. (a) FLv~I-1,3~di-2-hidroksi-l-naftaldimin nikelCII) 
kompleksinin dioksandaki UV-spektrumu, Cb) N-2-hidroksi-l-naftil
metil-2-hidroksi-l-naftaldimin nikelCII) kompleksinin dioksandaki 
UV-spektrumu 
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Dalga ooyu, nın 

Spektrum 5. N-2-hid:ı-ük:si-l-i-ıö.f"tilrnetil-2-hidYDksi-l-naftaldimin 
nikel( II) kompleksinin piperidin katma ürününün dioksandaki 
W-spektrulIlu 
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Sp~~um 6. N-2-hidroksi benzil-2-hidroksi-l-r3ftaldimin nikelCII) 
kompleksinin piperidin katJna ürününün IR spektrumu, KBr diskde 
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Dalga boyu, nın 

.::t 
LI) 
('y) 

(b) 

SpektrUffi 7. (a) l,3-disalisilaldimino propanın ai sodyum tuzunun 
asetondaki UV-spektrumu, (b) l,3-disalisiıaldimino propanın ase
tondaki UV-spektrumu 
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