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MAKROSİKLİK GRUPLAR İÇEREN BAZI vic-DİOKSİM, FTALOSİYANİN ve 

KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ VE ÖZELLİKLERİ

Özer BEKAROĞLU 

İ.T.O.Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

İik Kimya literatürlerinde bile makrosiklik adı geçmemesine rağmen bir çok örneğe rastlamak 

mümkündür. Pedersen tarafından 1967 alkali ve toprak alkali metalleriyle kristal kompleksler veren 

siklik etilenglikol eter veya "Taç Eter" bileşiğinin yapılmasından sonra, 1985 yılında yayınlanan Pimentel 

raporunda da belirtildiği gibi, kimya'da bir rönesans oluşmuştur. Zira isteğe bağlı özelliklerde 

bileşiklerin dizaynı için çok değişik teori ve deney olanakları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyle organik ve 

İnorganik temele sahip bilim adamları seçimli kimyasal davranışlar gösteren yeni bileşikler 

sentezlemişlerdir. Bu çalışmalar kimyasal kataliz, enzim davranışları, membran sistemlerinde iyon ve 

moleküllerin selektif taşınmaları ve kimyasal ayırmalar gibi seçiciliğin öncelikle düşünüldüğü bir çok 

alanda büyük bîr ilgi çekmiştir.

Önceden tesbit edilen özelliklerde yeni moleküllerin yaratılması önemsiz ve saçma bir işlem değildir. 

Böyle bir şeyi başarıyla tamamlayabilmek için problemi iyi bilmek, çözüme yaratıcı olarak yaklaşmak, 

moiekülsel gereksinim için ihtiyaç duyulan hayal gücüne ve tasarlanan bileşiği sentezleme yeteneğine 

sahip olmak gerekir.

Biyolojik aktivite ve mekanizmalar yönünden uzun yıllar yeni vic-dioksim ve kompleksleri üzerine 

grubumuzca çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda en büyük problem sentezlenen komplekslerin çoğu 

zaman bilinen solventlerde çözünmez oluşuydu. Bu problemi çözmek için makrosiklik gruplar veya 

zincir bileşikler içeren ligandlar dizayn edilerek sentezleri başarıldı ve sonuçta kolay çözünür 

kompleksler elde edildi. Ancak istek üzerine dış ülke gruplarıyla yapılan çalışmalar bu tip bileşiklerin 

çözünürlükten öte daha başka özellikler gösterilebileceği gerçeğini ortaya koymuştur. Örneğin; 

Mesofaz (sıvı kristal), yarı iletkenlik, reversible gaz sensör özellikleri veya Ftalosiyaninierin zengin tc 

elektron sistemlerinden ötürü fotodinamik tümör tedavisinde kullanılmaları. Bu tip özellikler ve 

literatürde görülen daha başka uygulama örnekleri, yeni değişik molekül dizayn ve sentezi için bizi 

teşvik etmiştir. Bu düşünceden yola çıkılarak gaz sensör, antiferromagnetizm, non lineer optik, 

fotoiletkenlik, fotovoltaik ve bilgi depolama gibi üstün özeliikfer gösterebilecek yeni Ftalosiyanin ve 

komplekslerinin sentez ve özellikleri üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Burada makrosiklik gruplar katılmasıyle elde edilen bazı vic-dioksim ve ftalosiyanin bileşiklerinden ve 

bunların bazı ilginç reaksiyon ve özelliklerinden bahsedilecektir.


