
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Neslihan HANCIOĞLU 

 

Anabilim Dalı : Kimya 

Programı : Kimya 

 

HAZĠRAN 2010 

HEDEFLĠ α,β-DOYMAMIġ KARBONĠL BĠLEġĠKLERĠNĠN  

SENTEZĠ 

 



 



 

HAZĠRAN 2010 
 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Neslihan HANCIOĞLU 

(509081224) 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 07 Mayıs 2010 

Tezin Savunulduğu Tarih : 08 Haziran 2010 

 

Tez DanıĢmanı : Prof. Dr. Olcay ANAÇ (ĠTÜ) 

Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Oya ATICI (ĠTÜ) 

 Prof. Dr. Keriman GÜNAYDIN (ĠÜ) 

 

 

HEDEFLĠ α,β-DOYMAMIġ KARBONĠL BĠLEġĠKLERĠNĠN  

SENTEZĠ 

 





 
iii 

 

 

 

Anneme ve babama, 

 

 

 



 
iv 



 
v 

ÖNSÖZ 

α,β-doymamıĢ karbonil bileĢikleri organik sentezde kullanılabilecek ara ürünlerdir. 

Bu çalıĢmada, α,β-doymamıĢ karbonil bileĢiklerinin sentezinden bahsedildiği gibi bu 

bileĢiklerin değiĢik diazo bileĢikleri ile reaksiyonları da incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmam sırasında bilgi ve yardımları ile yol gösteren sevgili hocam Prof. Dr. Olcay 

ANAÇ’a, baĢta her sorumu sabırla yanıtlayıp bilgilerini benimle paylaĢan Dr. Füsun 

ġeyma KıĢkan olmak üzere laboratuardaki tüm çalıĢma arkadaĢlarıma ve çalıĢmama 

maddi destek sağlayan Ġ.T.Ű. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teĢekkür ederim.  

Ayrıca maddi ve manevi her aĢamada yanımda olan anneme, babama ve ağabeyime 

teĢekkür ederim. 

 

 

Haziran 2010 

 

Neslihan HANCIOĞLU 

Kimyager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

                                                                                                                                                 Sayfa 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ v 
ĠÇĠNDEKĠLER ........................................................................................................ vii 
KISALTMALAR ...................................................................................................... ix 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ .................................................................................................. xi 
ġEKĠL LĠSTESĠ ...................................................................................................... xiii 

ÖZET ..................................................................................................................... xviiii 
SUMMARY ............................................................................................................. xix 
1. TEORĠK KISIM .................................................................................................... 1 

1.1 α,β-/ α,β,,-Konjuge karbonil ilidlerinin ElektrohalkalaĢması ile dihidrofuran 

ve dihidrooksepin sentezi .................................................................................. 2 
1.2 Enaminonlar ...................................................................................................... 5 

  1.2.1 Enaminonlar ile diazo bileĢikleri reaksiyonları ........................................ 6 

2. DENEYSEL KISIM ............................................................................................. 11 
2.1 Kullanılan Kimyasallar .................................................................................... 11 

2.2 Kullanılan Cihazlar .......................................................................................... 11 
2.3 ÇıkıĢ BileĢiklerinin Sentezi ............................................................................. 12 

  2.3.1 Enaminon sentezi için birinci yol ........................................................... 12 

  2.3.2 Enaminon sentezi için ikinci yol............................................................. 14 

    2.3.2.1 Claisen kondenzasyonu ................................................................ 14 

    2.3.2.2 Enaminon sentezi ......................................................................... 15 

2.4 Enaminonların Katalitik Ortamda ÇeĢitli Diazo BileĢikleri ile Reaksiyonu Ġçin 

Genel Yöntem .................................................................................................. 16 
  2.4.1 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50) ile diazo 

bileĢiklerinin reaksiyonları ........................................................................ 18 

  2.4.2 Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) ile diazo 

bileĢiklerinin reaksiyonları ........................................................................ 28 

  2.4.3 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on ile diazo bileĢiklerinin 

reaksiyonları .............................................................................................. 33 

3. SONUÇLAR ......................................................................................................... 41 
3.1 Dikarbonil Enaminon BileĢiklerinin Sentezi ................................................... 41 
3.2 Dikarbonil Enaminon BileĢiklerinin Diazo BileĢikleri ile Reaksiyonları ....... 42 

KAYNAKLAR ......................................................................................................... 49 

EK A.1 ....................................................................................................................... 53 
ÖZGEÇMĠġ .............................................................................................................. 75 

 



 
viii 

 



 
ix 

KISALTMALAR 

NMR : Nükleer Manyetik Rezonans 

IR : Ġnfrared 

GC : Gaz Kromatografisi 

TLC : Ġnce Tabaka Kromatografisi 

Me : Metil 

EtOAc : Etil asetat 

Ph : Fenil 

Cu(acac)2 : Bakır (II) asetilasetonat 
 

 

 

 



 
x 



 
xi 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

Çizelge 1.1 : Enaminonların dimetil diazomalonat ile Cu(acac)2 katalizörlüğündeki 

reaksiyonlardan elde edilen ürünlerin ham karıĢımda GC’ye göre 

dağılımları. ........................................................................................... 10 

Çizelge 3.1 : 50 no’lu bileĢiğin diazo bileĢikleri ile reaksiyonları sonucu ham 

karıĢımda ürünlerin gaz kromatografisine göre dağılımları. ................ 43 

 



 
xii 



 
xiii 

ġEKĠL LĠSTESĠ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

 

ġekil 1.1 : α,β-doymamıĢ karbonil bileĢiklerinin dimetil diazomalonat ile      

reaksiyonları ............................................................................................... 1 

ġekil 1.2 : α-Metoksimetilen ketonların etil diazoasetat ile reaksiyonu ...................... 2 

ġekil 1.3 : α- ve β-Ġononun diazo bileĢikleri ile Cu(acac)2 katalizli reaksiyonu ......... 3 

ġekil 1.4 : Z-tri-sübstitüye konjuge ketonlarla dimetil diazomalonatın reaksiyonu .... 3 

ġekil 1.5 : Tetra-sübstitüye konjuge keton (18) ile dimetil diazomalonatın reaksiyonu 

 .................................................................................................................... 3 

ġekil 1.6 : α,β-Konjuge esterler ile diazo β-dikarbonillerin Cu(acac)2 katalizörü 

varlığındaki reaksiyonundan dihidrofuran oluĢumu .................................. 4 

ġekil 1.7 : Cu(acac)2 katalizörü varlığında stirildikarbonil bileĢikleri ile 

diazobiskarbonillerin reaksiyonu ............................................................... 4 

ġekil 1.8 : Bpy* bakır katalizli enonlar ile diazo bileĢiklerinin [4+1] siklokatılma 

reaksiyonu .................................................................................................. 5 

ġekil 1.9 : Enaminonun karbenlerle verebilebileceği reaksiyon yolları  ..................... 6 

ġekil 1.10 : α-Diazoketonun birincil ve ikincil enaminonlarla termal reaksiyonu ...... 6 

ġekil 1.11 : α-Diazoketonun birincil ve ikincil enaminonlarla Cu(acac)2 

katalizörlüğündeki reaksiyonu ................................................................. 7 

ġekil 1.12 : Açık zincirli enaminonlar ve enamino esterlerin etil diazoasetat ile bakır-

katalizli reaksiyonları ............................................................................... 7 

ġekil 1.13 : Yarı halkalı enaminonların etil diazoasetat ile bakır-katalizli reaksiyonu 8 

ġekil 1.14 : Yarı halkalı enaminonların vinildiazoasetat ile bakır-katalizli reaksiyonu

 .................................................................................................................... 9 

ġekil 1.15 : Üçüncül enaminonlar ile dimetil diazomalonatın reaksiyonu .................. 9 

ġekil 1.16 : Nafton, kinolin ve araya girme ürünleri için mekanizma olasılığı ......... 10 

ġekil 2.1 : Oksialkiliden bileĢiğinin aminle kondenzasyon reaksiyonu .................... 12 

ġekil 2.2 : 50 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu..................................................... 13 

ġekil 2.3 : 51 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu..................................................... 13 

ġekil 2.4 : 51 no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu ................................................... 14 

ġekil 2.5 : Claisen kondenzasyonu ............................................................................ 15 

ġekil 2.6 : Claisen ürününün aminle kondenzasyon reaksiyonu ............................... 15 

ġekil 2.7 : 55 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu..................................................... 17 

ġekil 2.8 : 56 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu..................................................... 17 

ġekil 2.9 : 56 no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. .................................................. 18 

ġekil 2.10 : 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion ile diazo bileĢiklerinin   

reaksiyon ürünleri................................................................................... 18 

ġekil 2.11 : 57a no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................. 19 

ġekil 2.12 : 57a no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu ................................................ 20 

ġekil 2.13 : 57b ve 57c bileĢiklerinin top-çubuk gösterimi. ...................................... 20 

ġekil 2.14 : 57b no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu................................................. 21 

ġekil 2.15 : 57c no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................. 22 

ġekil 2.16 : 57c no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu ................................................ 23 



 
xiv 

ġekil 2.17 : 57d no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................. 24 

ġekil 2.18 : 57e no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................. 25 

ġekil 2.19 : 57e no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu ................................................ 25 

ġekil 2.20 : 58 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................... 26 

ġekil 2.21 : 58 no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu.................................................. 27 

ġekil 2.22 : 59 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................... 28 

ġekil 2.23 : (Z)-Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) ile diazo 

bileĢiklerinin reaksiyon ürünleri............................................................. 38 

ġekil 2.24 : 60a no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................. 29 

ġekil 2.25 : 60a no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu ................................................ 30 

ġekil 2.26 : 60b no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................. 31 

ġekil 2.27 : 60b no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu................................................ 31 

ġekil 2.28 : 60c no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................. 32 

ġekil 2.29 : 60c no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu ................................................ 33 

ġekil 2.30 : 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on ile diazo bileĢiklerinin 

reaksiyonu .............................................................................................. 33 

ġekil 2.31 : 61a no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................. 34 

ġekil 2.32 : 61a no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu ................................................ 35 

ġekil 2.33 : 61b no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................. 36 

ġekil 2.34 : 61b no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu................................................ 37 

ġekil 2.35 : 61b ve 62 no’lu bileĢiklerin 1H NMR spektrumu .................................. 37 

ġekil 2.36 : 61c no'lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu.................................................. 38 

ġekil 2.37 : 61c no'lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu ................................................ 39 

ġekil 3.1 : Dikarbonil enaminon sentezi için 1. yol. .................................................. 41 

ġekil 3.2 : Dikarbonil enaminon sentezi için 2. yol ................................................... 42 

ġekil 3.3 : 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50) bileĢiğinin diazo 

bileĢikleri ile reaksiyonları. ...................................................................... 42 

ġekil 3.4 : (Z)-Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoatın (51) diazo 

bileĢikleri ile reaksiyonları. ...................................................................... 43 

ġekil 3.5 : Cu(acac)2 katalizörü varlığında stirildikarbonil bileĢikleri ile 

diazobiskarbonillerin reaksiyonu. ............................................................ 44 

ġekil 3.6 : Keton-ilidden 1,5-elektrohalkalaĢma ile dihidrofuran oluĢumu. .............. 44 

ġekil 3.7 : 60b no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu ................................................... 45 

ġekil 3.8 : 60b no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu.................................................. 46 

ġekil 3.9 : Ester-ilidin 1,3- ve 1,5-dipol yapıları. ...................................................... 46 

ġekil 3.10 : Keton-ilidin 1,3- ve 1,5-dipol yapıları. ................................................... 46 

ġekil 3.11 : 51 no’lu bileĢiğin E- ve Z- izomerlerinin enerjileri. ............................... 47 

ġekil 3.12 : 56 no’lu bileĢiğin E- ve Z- izomerlerinin enerjileri................................ 47 

ġekil 3.13 : 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on ile diazo bileĢiklerinin 

reaksiyonu...............................................................................................47 

ġekil A.1 : 50 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ........................................... 55 

ġekil A.2 : 51 no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. ...................................................... 55 

ġekil A.3 : 51 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları ............................................ 56 

ġekil A.4 : 55 ve 56 no’lu bileĢiklerin ham karıĢımlarının gaz kromatogramları ..... 56 

ġekil A.5 : 55 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları ............................................ 57 

ġekil A.6 : 56 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları ............................................ 57 

ġekil A.7 : 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50) bileĢiğinin etil 

diazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. ........ 58 

ġekil A.8 : 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50) bileĢiğinin etil 

asetodiazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. 58 



 
xv 

ġekil A.9 : 57b no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................... 59 

ġekil A.10 : 57b no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 59 

ġekil A.11 : 57b no’lu ürünün HSQC spektrumu. ..................................................... 60 

ġekil A.12 : 57c no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................. 61 

ġekil A.13 : 57c no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 61 

ġekil A.14 : 57d no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................. 62 

ġekil A.15 : 57d no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 62 

ġekil A.16 : 57e no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................. 63 

ġekil A.17 : 57e no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 63 

ġekil A.18 : 58 no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................... 64 

ġekil A.19 : 58 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları .......................................... 64 

ġekil A.20 : 59 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ......................................... 65 

ġekil A.21 : Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) bileĢiğinin 

dimetil diazomalonat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz 

kromatogramı. ........................................................................................ 65 

ġekil A.22 : Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) bileĢiğinin etil 

diazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. ...... 66 

ġekil A.23 : 60a no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 66 

ġekil A.24 : 60b no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................. 67 

ġekil A.25 : 60b no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 67 

ġekil A.26 : 60c no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................. 68 

ġekil A.27 : 60c no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 68 

ġekil A.28 : 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on (56) bileĢiğinin etil 

diazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. ...... 69 

ġekil A.29 : 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on (56) bileĢiğinin etil 

asetodiazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı.

 ................................................................................................................ 69 

ġekil A.30 : 61a no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................. 70 

ġekil A.31 : 61a no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 70 

ġekil A.32 : 61b no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................. 71 

ġekil A.33 : 61b no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 71 

ġekil A.34 : 62 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ......................................... 72 

ġekil A.35 : 61c no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. .................................................. 72 

ġekil A.36 : 61c no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. ....................................... 73 

 



 
xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xvii 

 

HEDEFLĠ α,β-DOYMAMIġ KARBONĠL BĠLEġĠKLERĠNĠN SENTEZĠ  

ÖZET 

α,β-DoymamıĢ karbonil bileĢikleri ile diazobiskarbonil bileĢiklerinin katalitik 

ortamdaki reaksiyonları Anaç ve grubu tarafından incelenmektedir. s-Cis α,β-

doymamıĢ keton ve ester bileĢikleri bakır(II) asetilasetonat katalizörlüğünde dimetil 

diazomalonat ile dihidrofuran, dihidrobenzoksepin, araya girme türevlerini 

oluĢturmaktadır. α,β-Konjuge aldehit bileĢikleri de bu reaksiyonlarda sadece aldehit 

fonksiyonu üzerinden epoksit ve dioksalen türevlerini oluĢturmaktadır. Z-enonlar ve 

β-C’da iki sübstitüenti olan enonlar ile gerçekleĢtirilen reaksiyonlarda ise 

dihidrofuran türevleri gözlenmemiĢ, yerine dioksol türevleri oluĢmuĢtur. Yakın 

zamanda yine grubumuz -amino ,-doymamıĢ keton bileĢiklerinin (enaminon) 

karbenik reaksiyonlarını da incelemiĢtir. Bu reaksiyonlardan, beklenen 3H-

dihidrofuran ürünlerinin yanısıra çıkıĢ bileĢiğinin sübstitüentlerine göre nafton ve 

kinolin türevleri de ana ürün olarak elde edilmiĢtir. Ayrıca daha önceki çalıĢmalarda 

gözlenmemiĢ olan ikinci bir dihidrofuran ürünü de (5H-dihidrofuran) yine bu 

reaksiyonlardan ele geçmiĢtir.    

Enaminonlar (-amino ,-doymamıĢ keton) hem nükleofilik enaminleri hem de 

elektrofilik enonları içeren çok yönlü sentetik ara ürünlerdir. Bu tez çalıĢmasında 

α,β-doymamıĢ dikarbonil enaminon bileĢikleri sentezlenmiĢtir. Bu bileĢikler, 

oksialkiliden türevlerinin aminle kondenzasyonu sonucunda elde edilmiĢtir. Ġkinci bir 

sentez yolu olarak da Claisen kondenzasyonunu takiben aminle kondenzasyon 

yapılarak bu bileĢikler sentezlenmiĢtir. Sentezlenen dikarbonilenaminon 

bileĢiklerinin sırasıyla dimetil diazomalonat, etil diazoasetat ve etil asetodiazoasetat 

ile bakır(II) asetilasetonat katalizörü varlığındaki reaksiyonları da incelenmiĢtir. Bu 

reaksiyonlardan yüksek verimle ana ürün olarak 3H-dihidrofuran türevleri elde 

edilmiĢtir. Sentezlenen bu dikarbonilenaminon bileĢiklerinin etil diazoasetat ile 

yapılan reaksiyonlarından ayrıca yan ürün olarak furan türevleri de gözlenmiĢtir.  
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SYNTHESIS OF TARGETED α,β-UNSATURATED CARBONYL 

COMPOUNDS 

SUMMARY 

Reactions of α,β-unsaturated carbonyl compounds and diazobiscarbonyl compounds 

in catalytic medium are investigated by Anaç et. al.. s-Cis α,β-unsaturated ketone and 

ester compounds form dihydrofuran, dihydrobenzoxepine, insertion derivatives with 

dimethyl diazomalonate with copper(II) acetylacetonate as the catalyst. In these 

reactions, α,β-conjugated aldehyde compounds only form epoxide and dioxalane 

derivatives which occurs out of aldehyde functional group. Dihydrofuran derivatives 

have not been obtained  from the reactions with Z-enones and enones which have 

two substituents on their β-carbons. Instead, dioxoles are obtained from these 

reactions. Our group has investigated carbenic reactions of -amino ,-unsaturated 

ketone compounds (enaminone). Not only the expected 3H-dihydrofuran products 

but also naphtone and quinoline derivatives which depend on the starting compound 

are obtained as main products in these reactions. Furthermore, a second dihydrofuran 

product (5H-dihydrofuran) which is not observed in the precedent studies is obtained 

from these reactions.    

Enaminones (-amino ,-unsaturated ketone) are versatile synthetic intermediates 

that combine the ambident nucleophilicity of enamines with the ambident 

electrophilicity of enones. In this study we synthesized α,β-unsaturated dicarbonyl 

enaminone compounds. These compounds are obtained as a result of the 

condensation reaction of oxyalkylidene derivatives and amine. As a second synthesis 

way, a Claisen condensation reaction is performed, which is continued with the 

condensation reaction of amine and the Claisen product on the second step. Also the 

reactions of these dicarbonylenaminone compounds with dimethyl diazomalonate, 

ethyl diazoacetate and ethyl acetodiazoacetate in the presence of copper (II) 

acetylacetonate are investigated respectively. 3H-dihydrofuran derivatives as the 

main product are obtained with high yields from these reactions. The reactions of 

these dicarbonylenaminone compounds with ethyl diazoacetate also gives furane 

derivatives as a by-product. 
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1.  TEORĠK KISIM 

Spencer’ın öncü çalıĢmalarından [1-3] esinlenmiĢ olan grubumuz bir süredir α,β 

doymamıĢ karbonil bileĢikleri ve metal karben ara ürünlerinden türeyen karbonil 

ilidlerinin formal 1,5-elektrohalkalaĢma reaksiyonları üzerinde çalıĢmaktadır [4-7]. 

Dimetil diazomalonat gibi diaçil diazo bileĢiklerinin Cu(II) asetilasetonat varlığında 

α,β-doymamıĢ keton ve esterler ile bozunması, ağırlıklı olarak, dihidrofuran 

ürünlerini vermektedir. Diğer yandan aynı reaksiyonda α,β-enallerin dioksalen 

ürünlerini verdiği bildirilmiĢtir. Reaksiyonların sözü edildiği Ģekilde gerçekleĢmesi 

için doymamıĢ karbonil bileĢiklerinin β-konumunda mono-sübstitüye olmaları ve 

trans geometriye sahip olmaları gerektiği bu çalıĢmalarda vurgulanmıĢtır. Söz 

konusu ürünlerin daha ileri reaksiyonlar da verebildiği bildirilmiĢtir (ġekil 1.1). 

Benzer formal elektrohalkalaĢma reaksiyonları Hamaguchi [8] ve daha yakın tarihte 

Sliwinska [9] tarafından da bildirilmiĢtir. 

 

ġekil 1.1 : α,β-doymamıĢ karbonil bileĢiklerinin dimetil diazomalonat ile       

reaksiyonları. 

Grubumuz yukarıda sözü edilen çalıĢmalarda β-konumunda alkil/aril substitüenti 

taĢıyan α,β-doymamıĢ karbonil bileĢikleri kullanmıĢtır. Sürmekte olan 



 
2 

çalıĢmalarımızın bir parçası olarak β-konumunda azot gibi bir heteroatomun ve α-

konumunda ikinci bir açil grubunun varlığının reaksiyonun yürüyüĢünü nasıl 

etkileyeceği görülmek istenmiĢtir. Bu çıkıĢ maddeleri, Spencer grubunun incelemiĢ 

olduğu [1-3] sabit cisoid geometrili β-alkoksi-α,β-doymamıĢ ketonlar ile de 

analogdur. 

1.1 α,β-/ α,β,,-Konjuge Karbonil Ġlidlerinin ElektrohalkalaĢması ile 

Dihidrofuran ve Dihidrooksepin Sentezi 

Diazo ve α,β-/ α,β,,- konjuge karbonil bileĢiklerinden oluĢan konjuge karbonil 

ilidleri 1,3-, 1,5- ve 1,7- dipol oluĢumları ve sonrasında 

siklokatılma/elektrohalkalaĢma reaksiyonları ile sırasıyla oksiran, dihidrofuran ve 

dihidrobenzoksepinleri oluĢtururlar [11-17].   

Bu konudaki ilk çalıĢma karbonil ve olefin kısmı birbirine göre s-cis olan α-

metoksimetilen ketonların (6) etil diazoasetat ile reaksiyonunu inceleyen Spencer ve 

grubuna aittir. (ġekil 1.2) [1-3]. 

 

ġekil 1.2 : α-Metoksimetilen ketonların etil diazoasetat ile reaksiyonu. 

Bu çalıĢmadan 35 yıl sonra 1997’de Anaç ve grubu [4] α,β-doymamıĢ karbonil 

bileĢikleri ile metalo-karbenoidlerin reaksiyonlarının incelendiği ilk çalıĢmalarını 

yayınlamıĢlardır [5-7, 18]. Bu ekip diazodikarbonillerle β-C-H içeren α,β-enonların 

/en-esterlerin/ en-diesterlerin bakır(II) asetilasetonat katalizörü varlığında 

reaksiyonlarını gerçekleĢtirilmiĢlerdir. s-Cis konjuge karbonil ilidler karĢıt dönüĢlü 

1,5-elektrohalkalaĢma reaksiyonu ile dihidrofuran türevlerini oluĢturur (ġekil 1.3).  

Z-di/tri-sübstitüye konjuge keton (16, ġekil 1.4) veya tetra-sübstitüye konjuge 

ketonların (19, ġekil 1.5) β-karbonlarındaki sterik engellemeler reaksiyonlardaki 

dihidrofuran oluĢumunu engellerler. Z-enonlar (15) ve β-C’da iki sübstitüenti olan 

enonlar (19) ile gerçekleĢtirilen reaksiyonlarda dihidrofuran türevleri (18, 21) 

gözlenmemiĢtir. Dihidrofuranlar yerine, yine bir elektrosiklik 1,5-halka kapanma 

reaksiyonu ile, dioksol türevleri (17, 20) oluĢmuĢtur. 
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ġekil 1.3 : α- ve β-Ġononun diazo bileĢikleri ile Cu(acac)2 katalizli reaksiyonu. 

 

ġekil 1.4 : Z-tri-sübstitüye konjuge ketonlarla (16) dimetil diazomalonatın 

reaksiyonu. 

 

ġekil 1.5 : Tetra-sübstitüye konjuge keton (19) ile dimetil diazomalonatın 

reaksiyonu. 

Anaç ve grubu ayrıca konjuge esterler/diesterlerin reaksiyonunda, konjuge ketonlara 

nazaran daha kolay bir Ģekilde, dihidrofuranlardan türeyen lakton/lakton türevlerini 

elde etmiĢlerdir. (ġekil 1.6) [7, 18]. 
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ġekil 1.6 : α,β-Konjuge esterler ile diazo β-dikarbonillerin Cu(acac)2 katalizörü 

varlığındaki reaksiyonundan dihidrofuran oluĢumu. 

Anaç ve grubunun yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda [7, 18] siklopropan türevleri yerine 

dihidrofuran türevleri elde edilmiĢtir. Reaksiyon koĢullarında oksiran türevleri, 

muhtemelen sterik etkilere karĢı hassas ve daha gergin halkalar olması nedeniyle, 

gözlenmemiĢtir. Bu reaksiyonlardan dihidrofuran türevlerinin oluĢumu 1,5-dipolün 

oluĢumu için gerekli olan ilid kararlılığının sağlanmıĢ olması ile açıklanabilir. En az 

bir keton fonksiyonu olan stirildikarbonillerin reaksiyonundan 1,5-elektrohalkalaĢma 

ile dihidrofuran türevleri (23) ve 1,7-elektrohalkalaĢma ile dihidrobenzoksepin 

türevleri (24) elde edilmiĢtir (ġekil 1.7). Bu çalıĢmada benziliden asetilasetonun 

(22a) Cu(acac)2 katalizörlüğünde dimetil diazomalonat ile reaksiyonu sonucu 1:1,5 

oranında dihidrofuran : dihidrobenzoksepin türevleri elde edilmiĢtir. 

ġekil 1.7 : Cu(acac)2 katalizörü varlığında stirildikarbonil bileĢikleri ile 

diazobiskarbonillerin reaksiyonu. 

Z- ve E-etil asetobenziliden asetatlardan (Z-22b, E-22b) her ikisi ile aynı koĢullarda 

yapılan reaksiyonlarda konjuge keton ve konjuge ester ilidlerinin reaktiviteleri 

kıyaslanmıĢtır. Her iki denemede de ester ilidinden sadece dihidrofuran türevi (23b) 

ve keton ilidinden sadece dihidrobenzoksepin türevi (24) yaklaĢık aynı oranlarda 

elde edilmiĢtir. Buradan ester ilidinin dihidrobenzoksepin oluĢumunu tercih 
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etmediğini sadece keton ilidinin tercih ettiğini ve keto-ilidinin de fenil halkasının 

geçici olarak aromatikliğini kaybetmesi ile ürünü verebildiği anlaĢılmaktadır. 

Son ve Fu’nun bakır katalizli enonlar ve diazo bileĢikleri ile yaptıkları çalıĢmada, 

Anaç ve grubunun çalıĢmalarındakine benzer Ģekilde dihidrofuran türevlerini elde 

etmiĢlerdir (ġekil 1.8) [19]. 

 

ġekil 1.8 : Bpy* bakır katalizli enonlar ile diazo bileĢiklerinin [4+1] siklokatılma 

reaksiyonu. 

1.2 Enaminonlar 

Enaminonlar organik sentezde kolaylıkla elde edilebilen ve oldukça önemi olan 

bileĢiklerdir. Enaminonların genel olarak reaktivitelerine bakıldığında elektrofil 

hücumları için 3 odak (N, Cα, O) bulunmaktadır. Bu yüzden elektrofilik karben ve 

karbenoidlerle kolaylıkla reaksiyon vermesi beklenir.  

Enaminondaki reaktif merkezlerin varlığından dolayı karben reaksiyonların 

kemoseçiciliği, özellikle de geçiĢ metal katalizli karben transfer reaksiyonları, önemli 

bir konu haline gelmiĢtir [10, 20, 21].  

Enaminon ile karben arasında beĢ ana reaksiyon yolu olduğu söylenebilir (ġekil 1.9). 

SiklopropanlaĢma, N-H bağına araya girme, Cα-H bağına araya girme, azot ilidi 

oluĢumu ve karbonil ilidi oluĢumu. 
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ġekil 1.9 : Enaminonun karbenlerle verebilebileceği reaksiyon yolları. 

N-H araya girme reaksiyonu baĢlangıçta azot ilidi oluĢumu ve sonrasında 1,2-H 

kaymasının gerçekleĢmesi ile açıklanabilir. Benzer Ģekilde Cα’ya karbenin elektrofil 

hücumu ile oluĢan dipolar ara ürününün 1,2-H kaymasıyla formal C-H araya girme 

ürünü elde edilir. Ayrıca bu ara ürünün 1,3- halkalaĢmasıyla siklopropan türevi 

meydana gelebilir. 

SiklopropanlaĢma genellikle enamino esterlerin (amino grubu = morfolino, 

pirolidino, piperidino) metilen veya diklorkarbenle reaksiyonunda oluĢur. Ancak 

“push-pull”(donör-akseptör)-sübstitüye siklopropanlar kolaylıkla halka açıp dipolar 

bir ara yapı üzerinden yeni ürünlere dönüĢür [22]. Kararlı siklopropanlar ise 

sübstitüye urasillerin varlığında halkalı N-açil enaminonların etil diazoasetat ile bakır 

katalizörlüğünde reaksiyonundan elde edilmiĢtir [23]. 

1.2.1 Enaminonlar ile diazo bileĢikleri reaksiyonları 

Kascheres ve grubu, diazoketonların ve diazoasetatların birincil ve ikincil 

enaminonlarla termal ve bakır katalizli reaksiyonlarını incelemiĢlerdir. Bu 

reaksiyonlardan enaminonların yapısına ve sübstitüentlerine bağlı olarak N-H bağına 

ya da Cα-H bağına karben araya girme ürünlerini (sırasıyla 27 ve 25) veya pirol 

türevlerini (28) elde etmiĢlerdir (ġekil 1.10 ve 1.11). Pirolün oluĢum mekanizması 

ilgili yayınlarda net bir Ģekilde açıklanamamıĢtır [24-27]. 

ġekil 1.10 : α-Diazoketonun birincil ve ikincil enaminonlarla termal reaksiyonu. 
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 ġekil 1.11 : α-Diazoketonun birincil ve ikincil enaminonlarla Cu(acac)2 

katalizörlüğündeki reaksiyonu. 

Bu reaksiyonların aksine Maas ve grubu alkoksikarbonilkarbenlerin açık zincirli 

enaminonlar ve enamino esterlerle bakır-katalizli reaksiyonlarından 2-açil-3-

aminosiklopropan-1-karboksilatların halka açılması ile oluĢan türevlerini (29) elde 

etmiĢlerdir (ġekil 1.12) [28]. Sadece bir reaksiyonda çok az oranda dihidrofuran 

türevini (36) tespit etmiĢlerdir. 

 

ġekil 1.12 : Açık zincirli enaminonlar ve enamino esterlerin etil diazoasetat ile bakır-

katalizli reaksiyonları. 

Yine aynı grubun 1998 yılında yaptıkları çalıĢmada yarıhalkalı enaminonların (32) 

enamin çift bağına karben araya girme ürünleri gözlenmiĢtir (ġekil 1.13) [29]. 

3435’ye ve 3637’a dönüĢüm enamin reaktivitesine bağlıdır. Bu dönüĢüm azota 

Me bağlı iken azota benzil bağlı olduğu duruma göre daha çok oluĢur. (Enamin 

fonksiyonunun nükleofilitesi: NPh<NCH2Ph<NMe) Azota fenil sübstitüenti bağlı 

iken bu dönüĢüm hiç gerçekleĢmez ve sadece 33 numaralı ürün elde edilir. 
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ġekil 1.13 : Yarı halkalı enaminonların etil diazoasetat ile bakır-katalizli reaksiyonu. 

1998 yılındaki çalıĢmaların devamı niteliğinde 1999 ve 2009 yıllarında iki ayrı 

çalıĢma Maas ve grubu tarafından yapılmıĢ olup halkalı betain ürünleriyle (38) yine 

araya girme ürünleri (39) elde edilmiĢtir (ġekil 1.14) [30, 31]. Bu reaksiyonlarda azot 

atomunun bazikliği arttıkça reaksiyon sırasında doğrudan betain oluĢumu 

gözlenmiĢtir ve 3938 ısısal izomerizasyon gerçekleĢmiĢtir. Öte yandan azot 

üzerinde Ph sübstitüentinin olması betain oluĢumunu engellemiĢtir. Enaminonun açil 

kısmındaki R
1
 sübstitüentinin de ürün dağılımına etkisi vardır ancak bu etki 

çalıĢmalarda açıklanamamıĢtır. 

Grubumuz, monokarbonil üçüncül enaminonlar ile dimetil diazomalonatın Cu(acac)2 

varlığında reaksiyonlarını incelemiĢtir [32]. Bu reaksiyonlara ait genel denklem ġekil 

1.15’de, ürün dağılımları Çizelge 1.1’de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 1.14 : Yarı halkalı enaminonların vinildiazoasetat ile bakır-katalizli reaksiyonu. 

 

ġekil 1.15 : Üçüncül enaminonlar ile dimetil diazomalonatın reaksiyonu. 

Reaksiyonlarda (40l ve 40n ile yapılan deneyler hariç) önemli ölçüde 3H-

dihidrofuran (41) bileĢiğinin oluĢtuğu görülmüĢtür. Bu bileĢiğin yanı sıra 

reaksiyonlarda bu bileĢiğe benzer 
1
H NMR spektrumu ve neredeyse aynı kütle 

spektrumu veren ikinci bir dihidrofuran bileĢiğine (42, 5H-dihidrofuran) 

rastlanılmıĢtır. Ayrıca reaksiyonların bazılarından da Cα-H araya girme ürünü (43) 

beklenen ürün olarak elde edilmiĢtir. Reaksiyonlardan ayrıca beklenilmeyen ürünler 

olarak nafton ve kinolin türevi bileĢikler de ele geçmiĢtir. Bu ürünlerin oluĢumuna ait 

olasılıklardan biri de bir siklopropan halkası oluĢumudur. Donör-akseptör özellikteki 

bu halka kolaylıkla açılabilir. Halkanın a yönünden beklenilmeyen bir açılma 

gerçekleĢtirmesiyle nafton türü bileĢik oluĢabilir. Bu bileĢik, reaksiyonlarda sadece 3 

deneyde gözlenmiĢtir. Halkanın beklenen Ģekilde açılmasıyla da (b yönü)  azot 

üzerinde dialkil grubu varlığında Cα-H araya girme ürünü (43), eğer azot üzerinde bir 

fenil grubu varsa da kinolin türevleri reaksiyonlarda elde edilmiĢtir (ġekil 1.16).  
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Çizelge 1.1 : Enaminonların dimetil diazomalonat ile Cu(acac)2 katalizörlüğündeki 

reaksiyonlardan elde edilen ürünlerin ham karıĢımda GC’ ye göre dağılımları. 

 R
1 

R
2 

R
3
 R

4 
41 42 43 44 45 

a Ph Me Me - 1 0.33 0.56 - - 

b Ph -(CH2)5- - 1 0.35
a 

0.23 - - 

c Ph Me Ph H 1 0.53
b
 - 3.52 - 

d Ph Ph Ph H 1
b 

- - 2.47 - 

e Ph Me Ph NO2 1 - - - - 

f Ph Me Ph OMe 1
c 

1
c 

- - 3.52 

g Ph Me Ph Me 1 d - - 1.27 

h 4-NO2C6H4 Me Ph H 1 - - - 11.73 

i 4-MeOC6H4 Me Ph H 1
b
 0.72 - - 14.30 

j  4-MeC6H4 Me Ph H 1 0.98 - - 1.20 

k 3-NO2C6H4 Me Me - 1 - - - - 

l 3-MeOC6H4 Me Me - - 1 0.30 - - 

m 2-Naftil Me Ph H 1
c 

1
c 

- 0.84 - 

n Me Me Ph H - - - - 1
e
 

o Me Me Ph OMe 1
f
 5.08 - - 5.36 

p Me Me Ph Me 1
d 

1
d
 - - 1.13 

a Saf numune elde edilememiĢ, GC alıkonma zamanı ve safsızlık içeren bir numunesinin 1H NMR spektrumu ile 

varlığı tespit edilmiĢtir. 
b Saf numune elde edilememiĢ, GC alıkonma zamanı ile varlığı tespit edilmiĢtir. 
c GC’ de iki ürün tek pik vermiĢtir. 41/42 oranı belirsizdir. 
d SaflaĢtırma aĢamasında sadece bir fraksiyonda önemsenmeyecek ölçüde görülmüĢtür. Tespiti 1H NMR ile 

yapılmıĢtır. 
e Reaksiyonda baĢka ürün ele geçirilememiĢtir. 
f 42o ile karıĢım halinde elde edilmiĢtir. 

 

 

ġekil 1.16 : Nafton, kinolin ve araya girme ürünleri için mekanizma olasılığı.
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2.  DENEYSEL KISIM 

2.1 Kullanılan Kimyasallar 

Çözücü olarak kullanılan diklormetan, etil asetat,  etanol, metanol, dietileter, benzen  

Merck, kloroform ve heksan Riedel de Haёn firmalarından satın alınmıĢtır. Asetik 

asit %100 glasiyal Riedel de Haёn, sodyum hidrür %60 ve trietilortoformat %98 

Aldrich firmalarından satın alınmıĢtır. N-metilanilin ve asetilaseton Merck, 

etilasetoasetat, benzil metil keton ve metil format Fluka firmalarından satın 

alınmıĢtır. 

Kolon kromatografisi için kullanılan alümina (aluminumoxide 90 active, neutral, 70-

230 mesh), preparatif TLC için kullanılan alümina (aluminumoxide 60 GF254 neutral 

type E), preparatif TLC için kullanılan silika (silica gel 60 GF254) Merck firmasından 

satın alınmıĢtır. 

Dimetil diazomalonat (46), etil diazoasetat (47) ve etil aseto diazoasetat (48) literatür 

prosedürüne [33-35] göre sentezlenmiĢtir.  

Oksi alkiliden bileĢikleri; 3-(etoksimetilen)pentan-2,4-dion (49a) ve etil 2-

(etoksimetilen)-3-oksobutanoat (49b) literatür prosedürüne [36] göre sentezlenmiĢtir. 

2.2 Kullanılan Cihazlar 

IR spektrumları Perkin Elmer Spektrum One B cihazı ile alınmıĢtır. Katı bileĢikler 

için ATR (Attenuated Total Reflection) kullanılarak IR çekimi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1
H NMR analizleri 250 MHz ve 500 MHz Bruker (AC) cihazlarda TMS iç standart 

kullanılarak alınmıĢtır. 
13

C NMR analizleri de 60 MHz ve 125 MHz’de 

gerçekleĢtirilmiĢtir. GC-MS analizlerinde Hewlett-Packard cihazına bağlı HP-1 

kapiler kolon kullanılmıĢtır. Kolon sıcaklık programı 100
o
C’de 5 dakika isotermal, 

dakikada 20º hız ile 290
o
C’ye ısıtma ve 290

o
C’de 10 dakika isotermaldir.

 
Alıkonma 

zamanları (tR) dakika cinsinden verilmiĢtir. 
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2.3 ÇıkıĢ BileĢiklerinin Sentezi 

2.3.1 Enaminon sentezi için birinci yol 

0.2 Mol oksialkiliden bileĢiği ve 21.7 mL (0.2 mol) N-metilanilin 80 mL etanolde 

çözüldü. KarıĢım 6-8 saat kaynatıldı. Reaksiyonun takibi gaz kromatografisi ile 

yapıldı ve ürün oluĢumu tamamlanınca reaksiyon sonlandırıldı. Çözücüler dönel 

buharlaĢtırıcıda uçurulduktan sonra bakiyeye vakum damıtması uygulanarak 

enaminon saf olarak elde edildi.  

 

ġekil 2.1 : Oksialkiliden bileĢiğinin aminle kondenzasyon reaksiyonu. 

 

3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50): Deneyden elde edilen ham 

karıĢıma vakum damıtması uygulanarak açık kahverengi sıvı elde edildi. tR: 12.73. 

EI-MS: 217 (M
+
, 41), 202 (63.5), 186 (67), 174 (90.5), 160 (100), 132 (78), 117 (31), 

77 (36) (ġekil Ek A.1). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3)  7.55 (s, 1H), 7.33 (t, J = 7.65, 

2H), 7.14 (m, 3H), 3.16 (s, 3H), 2.23 (s, 6H) (ġekil 2.2). 

 

Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) : Deneyden elde edilen ham 

karıĢıma vakum damıtması uygulanarak koyu sarı renkte sıvı elde edildi. tR: 13.15. 

EI-MS: 247 (M
+
, 30), 204 (88), 186 (100), 158 (56), 132 (67), 117 (23), 77 (34) 

(ġekil Ek A.2 ve A.3). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) s, 1H), 7.16-7.13 (m, 

2H), 7.04-6.97 (m, 3H), 4.01-3.81 (m, 2H), 3.17 (s, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.05 (s, 3H) 



 
13 

(ġekil 2.3). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3)  194.1, 168.2, 151.0, 146.6, 129.6, 126.5, 

122.3, 108.1, 60.7, 42.0, 27.9, 14.3 (ġekil 2.4). 

 

ġekil 2.2 : 50 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 

 

ġekil 2.3 : 51 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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ġekil 2.4 : 51 no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 

2.3.2 Enaminon sentezi için ikinci yol 

2.3.2.1 Claisen kondenzasyonu  

Űç boyunlu bir litrelik balona 0.8 mol %80’lik NaH tartılıp üzerine hemen 400 mL 

kuru eter eklendi. Balon mekanik karıĢtırıcı, geri soğutucu ve damlatma hunisi ile 

donatılıp geri soğutucunun tepesine CaCl2 tüpü yerleĢtirildi. Damlatma hunisine 0.8 

mol metanol konulup karıĢtırılarak balon içeriği üzerine damlatıldı. Kaynamanın ve 

özellikle köpürmenin Ģiddetlenmemesine dikkat edildi. Ekleme bitip köpürme 

yavaĢlayınca 10 dakika kaynatıldı. Ardından oda sıcaklığına soğutuldu. Böylece 0.8 

mol sodyum metoksit hazırlandı. Madde eter içinde çöken beyaz tortu halindeydi. Bu 

karıĢım tuz-buz banyosu ile 0°C’ye soğutuldu. Damlatma hunisine 0.8 mol benzil 

metil keton ve 0.84 mol metil format karıĢımı konuldu ve balon içeriği üzerine 

sıcaklık 10-15°C’yi geçmeyecek Ģekilde 30-40 dakika damlatıldı. Bu sırada karıĢım 

hamurlaĢtı. KarıĢtırmayı Ģiddetlendirmek için ilave çözücü eklemek gerekti. 

Eklemenin ardından sistem nemden korunarak gece boyu karıĢtırıldı. Ertesi gün 
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hamur halindeki karıĢım üç porosite fritten süzüldü. Eterle süzüntü renksiz olana dek 

yıkama yapılarak vakumda 40°C’de kurutuldu. 

 

ġekil 2.5 : Claisen kondenzasyonu. 

2.3.2.2 Enaminon sentezi  

0.05 Mol Claisen ürünleri karıĢımı (53 ve 54) ve 5.43 mL (0.05 mol) N-metilanilin 

40 mL metanolde çözüldü. Sodyum enolatın serbest hale geçebilmesi için 3.15 mL 

(0.05 mol) glasiyal asetik asit kullanıldı. KarıĢım 6-8 saat kaynatıldı. Reaksiyonun 

oluĢumu gaz kromatografisi ile takip edildi ve ürün oluĢumu tamamlandığında 

reaksiyon sonlandırıldı. KarıĢım süzüldü ve katı kısımlar diklormetan ile yıkandı. 

Çözücülerin dönel buharlaĢtırıcıda uçurulmasının ardından etil asetat ya da 

diklormetan ile seyreltilen bakiyeye sırasıyla; doygun NaHCO3 çözeltisi, su ve 

doygun tuzlu su ile yıkama yapıldı ve Na2SO4 üzerinden kurutuldu. OluĢan 55 ve 56 

no’lu ürünler kolon kromatografisi ile ayrıldı.  

 

ġekil 2.6 : Claisen ürününün aminle kondenzasyon reaksiyonu. 

 

(E)-4-(metil(fenil)amino)-1-fenilbut-3-en-2-on (55) ve 4-(metil(fenil)amino)-3-

fenilbut-3-en-2-on (56): Deneyden elde edilen karıĢım kolon kromatografisi ile 

saflaĢtırıldı. Al2O3, heksan:EtOAc 10:1 ile baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı.  
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(E)-4-(metil(fenil)amino)-1-fenilbut-3-en-2-on (55): Kolonun 18-28 no’lu 

fraksiyonlarından 55 no’lu ürün elde edildi. tR: 14.94. EI-MS: 251 (M
+
, 14), 160 

(100), 130 (15), 117 (35), 91 (36), 77 (35) (ġekil Ek A.4 ve A.5). 
1
H NMR (250 

MHz, CDCl3)  7.97 (d, J = 12.92, 1H), 7.30-7.25 (m, 5H), 7.14-7.05 (m, 5H), 5.39 

(d, J = 12.93, 1H), 3.72 (s, 2H), 2.78 (s, 3H) (ġekil 2.7). 

 

4-(metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on (56): Kolonun 6-14 no’lu fraksiyonlarına 

Al2O3, heksan:EtOAc 10:1 koĢulundan baĢlanmak üzere derece derece polarite 

artırılarak bir kolon kromatografisi daha uygulandı. Ġkinci kolonun 10-22 no’lu 

fraksiyonlarından 56 no’lu ürün ağırlıklı olarak elde edildi ve ardından heksandan 

kristallendirilerek saf olarak ele geçirildi. Elde edilen beyaz kristallerin erime noktası 

= 84-86°C. tR:14.02. EI-MS: 251 (M
+
, 82), 236 (86), 208 (100), 193 (68), 165 (33), 

77 (78) (ġekil Ek A.4 ve A.6). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3)  7.90 (s, 1H), 7.28-7.19 

(m, 7H), 7.10-7.06 (m, 3H), 2.84 (s, 3H), 2.05 (s, 3H) (ġekil 2.8). 
13

C NMR (60 

MHz, CDCl3) δ196.7, 146.5, 144.0, 136.7, 130.6, 128.2, 127.1, 126.0, 123.3, 119.3, 

116.1, 38.0, 26.9 (ġekil 2.9). 

2.4 Enaminonların Katalitik Ortamda ÇeĢitli Diazo BileĢikleri ile Reaksiyonu 

Ġçin Genel Yöntem 

Kuru 3 boyunlu balona 10 mL benzende çözünmüĢ 2.1 mmol enaminon ve 9.8 10
-3

 

mmol katalizör kondu. Azot atmosferi altında kaynayan çözeltiye 1 mL benzende 

çözünmüĢ 1.4 mmol diazo bileĢiği yaklaĢık 1,5-2,5 saatte damlatıldı. Diazo 

bileĢiğinin tükenmesi IR ile takip edildi. Dimetil diazomalonatın 2130 cm
-1

, etil aseto 

diazoasetatın 2133 cm
-1

 ve etil diazoasetatın 2105 cm
-1

 deki diazo bantlarının 

kaybolduğu görüldüğünde reaksiyon sonlandırıldı. Çözelti hemen siyah bant süzgeç 

kağıdından süzüldü ve uygun kromatografik yöntemler ile saflaĢtırıldı. 



 
17 

 

ġekil 2.7 : 55 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 

 

ġekil 2.8 : 56 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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ġekil 2.9 : 56 no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 

2.4.1 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50) ile diazo bileĢiklerinin 

reaksiyonları 

3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50) bileĢiğinin diazo bileĢikleri ile 

reaksiyonları gerçekleĢtirildi. Ham karıĢımların gaz kromatogramları ġekil Ek A.7-

8’de verilmiĢtir. 

ġekil 2.10 : 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion ile diazo bileĢiklerinin 

reaksiyon ürünleri. 
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Dimetil 4-asetil-5-metil-3-(metil(fenil)amino)furan-2,2(3H)-dikarboksilat (57a): 

Ham karıĢımdan kolon kromatografisi ile saflaĢtırıldı. (Al2O3, heksan:EtOAc 10:1 ile 

baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı) Kolonun 9-18 fraksiyonuna 2:0.2 

heksan:EtOAc preparatif TLC yapıldı. (baĢlangıçtan itibaren 1. zon) Bu zona tekrar 

aynı koĢulda preparatif TLC yapıldı ve baĢlangıçtan itibaren 2. zon alındı. tR: 13.86. 

EI-MS: 347 (M
+
, 58), 241 (30), 197 (100), 167 (48), 151 (30), 107 (91), 77 (32), 59 

(20). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 7.29-7.22 (m, 2H), 6.95 (d, J = 8.04 Hz, 2H), 

6.79 (bozuk t, J = 7.24-7.08 Hz, 1H), s, 1H), 3.87 (s, 3H), 3.48 (s, 3H), 2.62 (s, 

3H), 2.41 (s, 3H), 1.87 (s, 3H) (ġekil 2.11). 
13

C NMR (60 MHz, CDCl3) δ 194.5, 

168.7, 166.8, 164.8, 149.1, 129.2, 118.4, 113.3, 98.7, 91.6, 68.8, 53.8, 52.8, 32.2, 

29.2, 14.8 (ġekil 2.12). 

 

ġekil 2.11 : 57a no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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ġekil 2.12 : 57a no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 

57b ve 57c bileĢiklerinin Hb-C2-C3-Ha’deki dihedral açı hesaplamaları teorik olarak 

yapılmıĢ 57c bileĢiğinin dihedral açısının 5.30 derece olduğu görülmüĢtür (ġekil 

2.13). Carpus diyagramından bu sistemdeki hidrojenlerin birbirini yaklaĢık olarak J = 

8 Hz ile etkilediği anlaĢılmıĢtır. Dolayısıyla 57c bileĢiğinde hidrojenler aynı yöne 

bakarken 57 b bileĢiğinde hidrojenler farklı yönlerde durmaktadır. 

 

ġekil 2.13 :  57b ve 57c bileĢiklerinin top-çubuk gösterimi. 
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(2R,3R veya 2S,3S)-Etil 4-asetil-5-metil-3-(metil(fenil)amino)-2,3-dihidrofuran-2-

karboksilat (57b):  Ham karıĢımdan silika kolon kromatografisi ile saflaĢtırıldı. 

Heksan:EtOAc 4:1 ile baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı. Kolonun 7. 

fraksiyonundan madde elde edildi. tR: 13.50. EI-MS: 303 (M
+
, 27), 230 (10), 196 

(12), 181 (17), 153 (16), 125 (66), 107 (100), 77 (20), 51 (4) (ġekil Ek A.9 ve A.10). 

1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 7.21 (bozuk tripletin bozuk dubleti, J = 8.24-7.24 / 

1.95-1.46, 2H), 6.96 (d, J = 8.78, 2H), 6.76 (t, J = 7.32, 1H), 5.41 (d, J = 1.46, 1H), 

4.74 (d, J = 2.92, 1H), 4.26-4.15 (m, 2H), 2.70 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 

1.24 (bozuk t, J = 7.32-6.83, 3H) (ġekil 2.14). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ 195.0, 

171.2, 169.7, 149.1, 129.6, 119.0, 114.9, 111.4, 82.5, 67.4, 62.3, 31.7, 29.4, 15.2, 

14.3 (ġekil Ek A.11). 

 

ġekil 2.14 : 57b no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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(2S,3R veya 2R,3S)-Etil 4-asetil-5-metil-3-(metil(fenil)amino)-2,3-dihidrofuran-2-

karboksilat (57c): Ham karıĢımdan kolon kromatografisi ile saflaĢtırıldı. (Al2O3, 

heksan:EtOAc 10:1 ile baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı. Kolonun 50-60 no’lu 

fraksiyonlarına yeniden kolon yapıldı (Al2O3, heksan:EtOAc 4:1 ile baĢlandı, 

polarlık derece derece artırıldı) ve 5-8 no’lu fraksiyonlarından ürün elde edildi. tR: 

13.77. EI-MS: 303 (M
+
, 36), 196 (11.5), 181 (16), 153 (15), 125 (63), 107 (100), 77 

(21) (ġekil Ek A.12 ve A.13). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 7.23-7.20 (m, 2H), 6.83 

(d, J = 8.11, 2H), 6.76 (t, J = 6.75, 1H), 5.55 (d, J = 8.74, 1H), 5.11 (d, J = 8.87, 1H), 

4.03-3.91 (m, 2H), 2.64 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 1.89 (s, 3H), 0.93 (t, J = 7.10, 3H) 

(ġekil 2.15). 
13

C NMR (60 MHz, CDCl3) δ 194.7, 170.5, 167.3, 149.2, 129.1, 118.0, 

113.4, 111.7, 83.3, 65.0, 61.6, 32.3, 29.1, 15.0, 13.6 (ġekil 2.16). 

 

ġekil 2.15 : 57c no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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ġekil 2.16 : 57c no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 

 

(2R,3S veya 2S,3R)-Etil 2,4-diasetil-5-metil-3-(metil(fenil)amino)-2,3-dihidrofuran-

2-karboksilat (57d): Ham karıĢımdan kolon kromatografisi ile saflaĢtırıldı. (Al2O3, 

heksan:EtOAc 2:0.3 ile baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı. Kolonun 17-22 

no’lu fraksiyonlarına heksan:EtOAc 4:1 koĢulunda preparatif TLC yapıldı. 

(baĢlangıçtan itibaren 3. zon) 57d’nin ana ürün olduğu bir karıĢım elde edildi. tR: 

14.11. EI-MS: 345 (M
+
, 26), 258 (4), 197 (87), 181 (21.5), 169 (49), 153 (20), 149 

(5), 107 (100), 77 (19), 51 (4) (ġekil Ek A.14 ve A.15). 

KarıĢımından 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 7.28 (t, J = 7.92, 2H), 6.98 (d, J = 7.96, 

2H), 6.83 (d, J = 7.23, 1H), 6.11 (bs, 1H), 4.34-4.26 (m, 2H), 2.55 (s, 3H), 2.43 (s, 

3H), 2.19 (s, 3H), 1.84 (s, 3H), 1.32 (t, J = 7.12, 3H) (ġekil 2.17).  
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ġekil 2.17 : 57d no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 

 

(2S,3S veya 2R,3R)-Etil 2,4-diasetil-5-metil-3-(metil(fenil)amino)-2,3-dihidrofuran-

2-karboksilat (57e): Ham karıĢımdan kolon kromatografisi ile saflaĢtırıldı. (Al2O3, 

heksan:EtOAc 2:0.3 ile baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı. Kolonun 10-11 

no’lu fraksiyonlarına heksan:EtOAc 4:1 koĢulunda preparatif TLC yapıldı. 

(baĢlangıçtan itibaren 2. zon) 57e’nin ana ürün olduğu bir karıĢım elde edildi. tR: 

13.82. EI-MS: 345 (M
+
, 30), 258 (4.5), 197 (100), 181 (31), 169 (54), 153 (30), 134 

(3), 107 (99), 77 (21), 51 (6) (ġekil Ek A.16 ve A.17). 

KarıĢımdan 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 7.37-7.21 (m, 2H), 6.95 (d, J = 7.84, 2H), 

6.77 (bozuk t, J = 7.25, 1H), 6.12 (bs, 1H), 4.07-43.92 (m, 2H), 2.62 (s, 3H), 2.42 (s, 

3H), 2.28 (s, 3H), 1.85 (s, 3H), 0.85 (t, J = 7.04, 3H) (ġekil 2.18). 
13

C NMR (125 

MHz, CDCl3)  197.3, 179.8, 163.5, 148.2, 128.2, 117.1, 112.1, 107.6, 95.2, 65.5, 

61.7, 31.3, 28.3, 24.4, 13.8, 12.5 (ġekil 2.19).  
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ġekil 2.18 : 57e no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 

 

ġekil 2.19 : 57e no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 
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Etil 4-asetil-5-metilfuran-2-karboksilat (58): Ham karıĢımdan kolon kromatografisi 

ile elde edildi. Al2O3, heksan:EtOAc 10:1 ile baĢlandı, polarlık derece derece 

artırıldı. Kolonun 32-40 no’lu fraksiyonlarından ürün N-metilanilin safsızlık olmak 

üzere karıĢım halinde elde edildi. Heksandan kristallendirme ile N-metilanilin 

uzaklaĢtırılarak 58 no’lu ürün beyaz kristaller halinde ele geçti. Erime noktası = 98-

100°C. tR: 9.96. EI-MS: 224 (M
+
, gözlenmedi), 196 (88), 182 (86), 153 (100), 137 

(8), 109 (19) (ġekil Ek A.18 ve A.19). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 8.01 (s, 1H), 

4.37-4.29 (m, 2H), 2.52 (s, 3H), 2.41 (s, 3H), 1.39-1.32 (m, 3H) (ġekil 2.20). 
13

C 

NMR (60 MHz, CDCl3) δ 192.8, 159.2, 149.9, 142.2, 130.1, 128.0, 61.0, 28.7, 14.3, 

10.4 (ġekil 2.21). 

 

ġekil 2.20 : 58 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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N-metil-N-fenilformamid (59): 50 no’lu bileĢiğin etil diazoasetat ile olan deneyinden  

elde edilen ham karıĢımından silika adsorbandan kolon kromatografisi ile elde edildi. 

Heksan:EtOAc 4:1 koĢulu ile baĢlandı ve polarlık derece derece artırıldı. Kolonun 

11-15 no’lu fraksiyonlarından madde elde edildi. tR: 7.89. EI-MS: 135 (M
+
, 81), 106 

(100), 94 (17), 77 (32), 51 (10) (ġekil Ek A.20). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 8.45 

(bs, 1H), 7.39 (bozuk t, J = 7.56-6.50, 2H), 7.25 (bozuk t, J = 7.15-6.89, 1H), 7.15 

(d, J = 7.60, 2H), 3.30 (s, 3H) (ġekil 2.22).  

 

ġekil 2.21 : 58 no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 
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ġekil 2.22 : 59 no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 

2.4.2 Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) ile diazo 

bileĢiklerinin reaksiyonları 

Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) bileĢiğinin diazo bileĢikleri 

ile reaksiyonları gerçekleĢtirildi. Ham karıĢımların gaz kromatogramları ġekil Ek 

A.21 ve A.22’de verilmiĢtir (ġekil 2.23). 

 

ġekil 2.23 : (Z)-Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) ile diazo 

bileĢiklerinin reaksiyon ürünleri.  
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4-Etil 2,2-dimetil 5-metil-3-(metil(fenil)amino)furan-2,2,4(3H)-trikarboksilat (60a): 

Ham karıĢımdan kolon kromatografisi ile saflaĢtırıldı. Al2O3, heksan:EtOAc 2:0.3 ile 

baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı. Kolonun 24-30 no’lu fraksiyonlarına Al2O3, 

heksan:EtOAc 2:0.2 koĢulunda preparatif TLC yapıldı. (baĢlangıçtan itibaren 1. zon) 

tR: 14.10. EI-MS: 377 (M
+
, 31.5), 332 (4), 271 (21), 240 (3), 227 (93), 211 (44), 199 

(50), 183 (99), 167 (43), 123 (22), 107 (100), 77 (27), 59 (20) (ġekil Ek A.23). 
1
H 

NMR (250 MHz, CDCl3) 7.20 (t, J = 7.61, 2H), 6.90 (d, J = 8.03, 2H), 6.76 (t, J = 

7.29, 1H), 5.94 (bs, 1H), 4.00-3.94 (m, 2H), 3.86 (s, 3H), 3.56 (s, 3H), 2.56 (s, 3H), 

2.38 (s, 3H), 0.87 (t, J = 7.03, 3H) (ġekil 2.24). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) 

168.7, 167.1, 165.3,  164.6, 150.7, 129.0, 118.5, 114.4, 103.9, 92.1, 70.1, 60.1, 

54.0, 53.1, 32.7, 14.3, 14.1 (ġekil 2.25). 

 

ġekil 2.24 : 60a no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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ġekil 2.25 : 60a no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 

 

(2S,3R veya 2R,3S)-Dietil 5-metil-3-(metil(fenil)amino)-2,3-dihidrofuran-2,4-

dikarboksilat (60b) : Ham karıĢımdan kolon kromatografisi ile saflaĢtırıldı. Al2O3, 

heksan:EtOAc 2:0.1 ile baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı. Kolonun 26-38 

no’lu fraksiyonlarına Al2O3, heksan:EtOAc 2:0.2 koĢulunda preparatif TLC yapıldı. 

(baĢlangıçtan itibaren 1. zon) tR: 13.89. EI-MS: 333 (M
+
, 8), 226 (64), 198 (55), 181 

(77), 170 (39), 153 (67), 127 (20), 107 (100), 77 (21), 51 (12) (ġekil Ek A.24 ve 

A.25). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3)  7.18 (t, J = 7.65, 2H), 6.79 (d, J = 8.09, 2H), 

6.73 (t, J = 7.12, 1H), 5.41 (d, J = 9.00, 1H), 5.10 (d, J = 9.11, 1H), 4.11-3.84 (m, 

4H), 2.60 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 1.00 (t, J = 7.07, 3H), 0.88 (t, J = 7.05, 3H) (ġekil 

2.26). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) 170.4, 167.7, 165.1, 150.6, 129.2, 128.9, 

118.1, 114.5, 103.8, 83.6, 66.3, 61.7, 59.8, 32.8, 14.3, 14.1, 14.0 (ġekil 2.27). 



 
31 

 

ġekil 2.26 : 60b no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 

 

ġekil 2.27 : 60b no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 
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(2S,3S veya 2R,3R)-Dietil 5-metil-3-(metil(fenil)amino)-2,3-dihidrofuran-2,4-

dikarboksilat (60c) : Ham karıĢımdan kolon kromatografisi ile saflaĢtırıldı. Al2O3, 

heksan:EtOAc 2:0.1 ile baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı. Kolonun 21-25 

no’lu fraksiyonlarına Al2O3, heksan:EtOAc 2:0.2 koĢulunda preparatif TLC yapıldı. 

(baĢlangıçtan itibaren 2. zon) tR: 13.67. EI-MS: 333 (M
+
, 20), 288 (5), 226 (31), 197 

(29), 181 (38), 170 (23), 153 (46), 127 (24), 107 (100), 77 (20), 51 (18) (ġekil Ek 

A.26 ve A.27). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3)  7.22 (t, J = 7.65, 2H), 6.90 (d, J = 

8.09, 2H), 6.76 (t, J = 7.02, 1H), 5.42 (bs, 1H), 4.84 (d, J = 2.69, 1H), 4.25-4.19 (m, 

2H), 4.02-3.97 (m, 2H), 2.67 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 1.30 (bozuk t, J = 6.82, 3H), 0.97 

(bozuk t, J = 7.06, 3H) (ġekil 2.28). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) 169.6, 168.7, 

163.8, 148.6, 127.9, 117.1, 113.5, 113.2, 102.2, 81.6, 66.9, 60.9, 58.7, 30.5, 13.2 

(ġekil 2.29). 

 

ġekil 2.28 : 60c no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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ġekil 2.29 : 60c no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 

2.4.3 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on (56) ile diazo bileĢiklerinin 

reaksiyonları 

4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on (56) bileĢiğinin diazo bileĢikleri ile 

reaksiyonları gerçekleĢtirildi. Ham karıĢımların gaz kromatogramları ġekil Ek A.28-

29’da verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.30 : 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on ile diazo bileĢiklerinin 

reaksiyonu. 
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Dimetil 5-metil-3-(metil(fenil)amino)-4-fenilfuran-2,2(3H)-dikarboksilat (61a): Ham 

karıĢımdan kolon kromatografisi ile saflaĢtırıldı. Al2O3, heksan:EtOAc 2:0.3 ile 

baĢlandı, polarlık derece derece artırıldı. Kolonun 6-9 no’lu fraksiyonlarına 

heksan:EtOAc 2:0.1 koĢulunda preparatif TLC yapıldı. (baĢlangıçtan itibaren 2. zon)   

tR: 15.26. EI-MS: 381 (M
+
, 29), 322 (4), 275 (80), 231 (100), 216 (65), 185 (52), 128 

(25), 107 (72), 77 (21), 59 (12) (ġekil Ek A.30 ve A.31). 
1
H NMR (250 MHz, 

CDCl3) 7.16 (d, J = 8.78, 2H), 7.12 (d, J = 7.80, 2H), 7.04 (t, J = 7.32, 2H), 7.02 

(d, J = 7.32, 1H), 6.85 (d, J = 8.29, 2H), 6.68 (t, J = 7.32, 1H), 6.16 (bs, 1H), 3.798 

(s, 3H), 3.38 (s, 3H), 2.56 (s, 3H), 2.17 (s, 3H) (ġekil 2.31). 
13

C NMR (60 MHz, 

CDCl3) δ 168.1, 166.0, 152.4, 149.2, 133.1, 129.0, 128.6, 126.8, 126.4, 117.6, 113.3, 

110.0, 89.9, 70.8, 53.6, 52.6, 32.1, 13.8 (ġekil 2.32). 

 

ġekil 2.31 : 61a no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu.  
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ġekil 2.32 : 61a no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu.  

 

Etil 5-metil-3-(metil(fenil)amino)-4-fenil-2,3-dihidrofuran-2-karboksilat (61b): Ham 

karıĢımdan Al2O3, heksan:EtOAc 2:0.5 koĢulunda preparatif TLC yapıldı. 

BaĢlangıçtan itibaren alınan 4. zona Al2O3, heksan:EtOAc 2:0.1 koĢulunda tekrar 

preparatif TLC yapıldı. BaĢlangıçtan itibaren 1. ve 2. zonlar alındı. 1. zon tR: 15.08 

alıkonma zamanlı maddenin 2. izomerini içerirken 2. zon tR: 15.08 alıkonma zamanlı 

maddenin 1. izomeri ve tR: 12.14 alıkonma zamanlı madde ile karıĢım halinde ele 

geçirildi.  

tR: 15.08. EI-MS: 337 (M
+
, 2), 264 (9), 230 (100), 202 (58), 185 (50.5), 158 (31), 128 

(55), 107 (74), 77 (20), 51 (8) (ġekil Ek A.32 ve A.33). 
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ġekil 2.33 : 61b no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 

1. izomer: 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 7.29-7.23 (m, 8H), 6.97 (d, J = 8.12, 2H), 

5.52 (bs, 1H), 4.73 (d, J = 2.68, 1H), 4.27-4.22 (m, 2H), 2.77 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 

1.34-1.26 (m, 3H). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ 170.7, 150.2, 134.1, 133.2, 132.9, 

128.7, 128.3, 119.5, 116.8, 99.5, 86.0, 61.4, 31.8, 14.6, 12.4. 

2. izomer: 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 7.33-7.21 (m, 6H), 7.04-6.98 (m, 2H), 

6.89-6.74 (m, 2H), 5.26 (d, J = 4.06, 1H), 5.06 (bs, 1H), 4.27-4.21 (m, 2H), 2.76 (s, 

1.5H), 2.69 (s, 1.5H), 2.00 (s, 3H), 1.31 (bozuk t, J = 6.92, 3H) (ġekil 2.33). 
13

C 

NMR (125 MHz, CDCl3) δ 171.4, 150.0, 134.1, 133.1, 133.1, 128.7, 128.4, 120.0, 

116.2, 100.3, 86.7, 61.5, 32.2, 14.5, 11.9 (ġekil 2.34). 

 

Etil 5-metil-4-fenilfuran-2-karboksilat (62): 61b nin 2.izomeri ile karıĢım halinde 

(61b:62 = 1.18:1) elde edildi. tR: 12.14 EI-MS: 230 (M
+
, 100), 202 (43), 185 (55), 

158 (34.5), 128 (36), 115 (9.5), 102 (6), 77 (6), 51 (5) (ġekil Ek A.34). KarıĢımdan 

1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 7.39 (bs, 1H), 7.32-7.23 (m, 5H), 4.37 (q, J = 7.12, 

2H), 2.52 (s, 3H), 1.38 (t, J = 7.1, 3H).  (ġekil 2.35). 
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ġekil 2.34 : 61b no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 

 

ġekil 2.35 : 61b ve 62 no’lu bileĢiklerin 
1
H NMR spektrumu. 
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Etil 2-asetil-5-metil-3-(metil(fenil)amino)-4-fenil-2,3-dihidrofuran-2-karboksilat 

(61c) : Ham karıĢımdan Al2O3, heksan:EtOAc 4:1 koĢulunda preparatif TLC ile 

saflaĢtırıldı.  (baĢlangıçtan itibaren 4. zon). tR: 15.26. EI-MS: 379 (M
+
, 10), 292 (2), 

231 (100), 203 (63), 186 (56), 158 (23), 128 (30), 107 (74), 77 (21), 51 (7) (ġekil Ek 

A.35 ve A.36). 
1
H NMR (250 MHz, CDCl3) 7.29-7.05 (m, 7H), 6.95 (d, J = 7.94, 

2H), 6.78 (t, J = 7.07, 1H), 6.21 (bs, 1H), 4.36-4.31 (m, 2H), 2.58 (s, 3H), 2.26 (s, 

3H), 2.23 (s, 3H), 1.33 (t, J = 7.08, 3H) (ġekil 2.36). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3)  

199.8, 168.9, 152.7, 149.5, 133.4, 129.5, 128.8, 126.6, 126.5, 118.2, 113.4, 110.5, 

94.7, 71.4, 63.0, 32.4, 27.3, 14.3, 14.1 (ġekil 2.37).  

 

ġekil 2.36: 61c no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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ġekil 2.37: 61c no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 
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3.  SONUÇLAR  

3.1 Dikarbonil Enaminon BileĢiklerinin Sentezi 

Dikarbonil enaminon bileĢiklerinin sentezi için 2 farklı yol izlenmiĢtir. Ġlk olarak 49a 

ve 49b bileĢikleri literatürde var olan yönteme [36] benzetilerek sentezlenmiĢtir. 

Önce oksialkiliden bileĢiği elde edilmiĢ ve sonrasında N-metilanilin ile tepkimeye 

sokularak dikarbonil enaminon bileĢikleri elde edilmiĢtir. (ġekil 3.1) 

 

ġekil 3.1 : Dikarbonil enaminon sentezi için 1. yol. 

2. yöntem olarak metil keton bileĢiği ile bazik ortamda metilformat ile Claisen 

kondenzasyonu reaksiyonu yapılmıĢ ve sodyum enolat türevi elde edilmiĢtir. 

Sonrasında bu enolat tuzu asidik ortamda serbest hale getirilip N-metilanilin ile 

kondenzasyon reaksiyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. (ġekil 3.2) 
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ġekil 3.2 : Dikarbonil enaminon sentezi için 2. yol 

3.2 Dikarbonil Enaminon BileĢiklerinin Diazo BileĢikleri ile Reaksiyonları 

Sentezlenen 3-((metil(fenil)amino)metilen) pentan-2,4-dion (50) bileĢiği ile dimetil 

diazomalonat (46), etil diazoasetat (47) ve etil asetodiazoasetat (48), Cu(acac)2 

katalizörlüğünde reaksiyonları yapıldı. Reaksiyon sonucu oluĢan ürünler ġekil 3.3’de 

gösterilmiĢtir. OluĢan ürünlerin gaz kromatografisine göre dağılımları Çizelge 3.1’de 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.3 : 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50) bileĢiğinin diazo 

bileĢikleri ile reaksiyonları. 

Reaksiyonlardan ana ürün olarak dihidrofuran türevleri (57) elde edilmiĢtir. Etil 

diazoasetat (47) ile gerçekleĢtirilen reaksiyonda ise dihidrofurandan (57b-c) 

NHMePh eliminasyonu ile ayrıca 58 numaralı furan bileĢiği de oluĢmuĢtur. Bunun 
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dıĢında reaksiyonlarda baĢka bir ürün tespit edilememiĢtir. 50 no’lu bileĢiğin etil 

asetodiazoasetat deneyinde (eada) saflaĢtırma aĢamasında elde edilen dihidrofuran 

ürünlerinin (57d ve 57e) kolon kromatografisi sırasında bozunarak 57b ve 57c’yi 

oluĢturduğu ürünlerin 
1
H NMR spektrumundan anlaĢılmaktadır. Bu dönüĢümün nasıl 

gerçekleĢtiğini anlamak için deneysel çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

Çizelge 3.1 : 50 no’lu bileĢiğin diazo bileĢikleri ile reaksiyonları sonucu ham 

karıĢımda ürünlerin gaz kromatografisine göre dağılımları. 

 

  
 

dmdm           1 - - 

eda           1 
(57b : 57c, 1.73:1) 

0.19 0.13 

eada           1 
(57d : 57e, 0.77 : 0.23) 

- - 

Aynı deneyler etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) ile de 

tekrarlanmıĢtır. Reaksiyon ürünleri ġekil 3.4’de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.4 :  (Z)-Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoatın (51) diazo 

bileĢikleri ile reaksiyonları. 

Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoatın (51) reaksiyonlarından da 

sadece dihidrofuran türevleri elde edilmiĢtir. Reaksiyonun ham karıĢımının kütle 

spektrumunda dihidrofurandan oluĢan furanın varlığı gözlense de bu furan bileĢiği 

saf olarak elde edilememiĢtir. 

Grubumuzun 2008 yılındaki benzer çalıĢmasında α,β-doymamıĢ dikarbonil 

bileĢikleri Cu(acac)2 katalizörü varlığında dimetil diazomalonat (46) ile reaksiyona 

sokulmuĢtur (ġekil 3.5) [18]. 
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ġekil 3.5 : Cu(acac)2 katalizörü varlığında stirildikarbonil bileĢikleri ile 

diazobiskarbonillerin reaksiyonu. 

En az bir keton fonksiyonu olan stirildikarbonillerin reaksiyonundan 1,5-

elektrohalkalaĢma ile dihidrofuran türevleri (23) ve 1,7-elektrohalkalaĢma ile 

dihidrobenzoksepin (24) türevleri elde edilmiĢtir. Benziliden asetilasetonun (22a) 

Cu(acac)2 katalizörü varlığında dimetil diazomalonat ile reaksiyonu sonucunda 1:1,5 

oranında dihidrofuran:dihidrobenzoksepin (23a:24a) elde edilmiĢtir. Bu sonuç, 

keton-ilidden dihidrobenzoksepin, ester ilidden de dihidrofuran türevi oluĢumunu 

desteklemektedir. Ayrıca çıkıĢ stiril dikarbonilin E- veya Z- olmasının reaksiyondaki 

ürün çeĢitliliğine etki etmediği, deney koĢullarında E-/Z- stereoizomerlerinin 

biribirlerine dönüĢebildiği sonucuna varılmaktadır. 

 

ġekil 3.6 : Keton-ilidden 1,5-elektrohalkalaĢma ile dihidrofuran oluĢumu. 

Bu tez çalıĢmasında, α,β-doymamıĢ karbonil bileĢiğinde β-konumunda amin 

fonksiyonu bulunmaktadır. Dolayısıyla Anaç ve grubunun [18] yaptığı çalıĢmadaki 

gibi 1,7-elektrohalkalaĢma reaksiyonlarının oluĢumu sözkonusu değildir. Ancak 

yukarıda sözü geçen çalıĢmadaki tespitlere benzer Ģekilde, çıkıĢ enamino dikarbonil 

bileĢiklerinin E-/Z- stereoizomerlerinin biribirlerine dönüĢebilme olasılığı 

beklenebilir [18]. Bu tez çalıĢmasında gerçekleĢtirilen reaksiyonlardan elde edilen 
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tüm dihidrofuranların keton-ilidden gerçekleĢen 1,5-elektrohalkalaĢma ile oluĢtuğu 

tespit edilmiĢtir (ġekil 3.6). 

60b no’lu dihidrofuran bileĢiğine yapılan 
13

C NMR analizinde spektrumda keton 

grubuna ait C olmadığı ancak ester karboniline ait C’ların olduğu görülmektedir. 

(ġekil 3.7 ve ġekil 3.8)  

Benziliden içermeyen bu tip çıkıĢ bileĢikleriyle çalıĢıldığında dihidrofuran 

oluĢumunda, keton-ilidin ester ilide kıyasla, 1,5-elektrohalkalaĢma reaksiyonunu 

tercih ettiğini gözlenmektedir. Daha önceki araĢtırmamızda ise [18], 1,7-

elektrohalkalaĢmaya da uygun konjuge benziliden türevleri ile çalıĢıldığında,  keton-

ilidin, ester-ilide göre daha çok dihidrobenzoksepin oluĢumunu tercih ettiğini 

gösterilmiĢti. Çünkü ester ilidin oluĢturduğu 1,3-dipolün OEt grubunun fazladan 

rezonansı nedeniyle daha kararlı olması ve bu kararlılığın ancak 1,5-dipolar sınır 

yapıda etkili olabilmesi sonucu düĢünülebilir. Benzer yaklaĢımla, keton-ilidin 

oluĢturduğu 1,3-dipolünün de 1,7 elektrohalkalaĢma reaksiyonunda uç orbitallerinin 

etkileĢimi ile dihidrobenzoksepini oluĢturduğu gözlenmektedir.   

 

ġekil 3.7 : 60b no’lu bileĢiğin 
1
H NMR spektrumu. 
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ġekil 3.8 : 60b no’lu bileĢiğin 
13

C NMR spektrumu. 

Bu çalıĢmada ise seçilmiĢ çıkıĢ bileĢiğinin yapısından dolayı 1,7-dipolar yapısının 

oluĢumu sözkonusu değildir. Sözkonusu olan ester- ve keton-ilidlerinin  1,5-dipolar 

yapı kararlılıklarının kıyaslanmasıdır. Yukarıda açıklanan yaklaĢımın  bir devamı 

olarak keton-ilidin 1,5-dipolar yapısının daha kararlı olması ve dihidrofuran 

oluĢumuna daha baskın olarak yönlenmesi beklenebilir (ġekil 3.9 ve 3.10). 

 

ġekil 3.9 : Ester-ilidin 1,3- ve 1,5-dipol yapıları. 

 

ġekil 3.10 : Keton-ilidin 1,3- ve 1,5-dipol yapıları. 
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51 bileĢiği için gerçekleĢtirilen MM2 modellemesinde E- izomerin enerjisinin 

146.3149, Z- izomerinin de enerjisinin 129.5588 olduğu görülmüĢtür. (ġekil 3.11) 

Ancak her iki molekülün de basit düzeyde modellendiğinde rahatlıkla dönebildiği de 

gözlenmiĢtir. 

 

ġekil 3.11 : 51 no’lu bileĢiğin E- ve Z- izomerlerinin enerjileri. 

4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on (56) no’lu çıkıĢ bileĢiğinin E- ve Z- 

izomerlerinin MM2 modellemesinde Z- izomerinin daha düĢük enerjili olduğu 

gözlenmiĢtir (ġekil 3.12).  

 

ġekil 3.12 : 56 no’lu bileĢiğin E- ve Z- izomerlerinin enerjileri. 

4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on (56) no’lu bileĢik ile de diazo 

bileĢiklerinin reaksiyonları Cu(acac)2 katalizörlüğünde yapılmıĢtır (ġekil 3.13). 

 

ġekil 3.13 : 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on ile diazo bileĢiklerinin 

reaksiyonu. 
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Deneylerden ana ürün olarak dihidrofuran türevleri elde edilmiĢtir. Etil diazoasetat 

ile gerçekleĢtirilen reaksiyondan, dihidrofurandan NHMePh eliminasyonu ile 62 

no’lu furan türevi de ele geçmiĢtir. 

Bu tez çalıĢmasında öncelikle α,β-konjuge dikarbonil enaminon bileĢikleri 

sentezlenmiĢ ve yapıları geçerli spektral tekniklerle tayin edilmiĢtir. Sentezlenen bu 

dikarbonil enaminon bileĢikleri bakır (II) asetilasetonat katalizörü varlığında dimetil 

diazomalonat, etil diazoasetat ve etil asetodiazoasetat ile reaksiyona sokulmuĢtur. 

Reaksiyonlar sonucunda simetrik sübstitüye karben (dmdm) deneylerinde baskın 

dihidrofuran türevleri, asimetrik sübstitüye karben deneylerinde (eda ve eada) ise biri 

baskın olarak diastereomer dihidrofuran türevleri elde edilmiĢtir. ÇalıĢmaların 

sonraki aĢamalarında diastereomer dihidrofuranların tanımlanması planlanmaktadır.  

Ayrıca 1,5-elektrohalkalaĢma reaksiyonlarında keton-ilid ile ester-ilidin 

reaktivitelerini incelediğimizde sadece keton-ilidden 1,5-elektrohalkalaĢma 

reaksiyonunu gözlemlenmiĢtir. Reaksiyonlarımızda ester-ilidden oluĢan dihidrofuran 

türevlerinin oluĢmadığı görülmüĢtür. 
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EK A.1: SPEKTRUMLAR 
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EK A.1: SPEKTRUMLAR 

 

 

ġekil A.1 : 50 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 

 

ġekil A.2 : 51 no’lu bileĢiğin gaz kromatogramı. 
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ġekil A.3 : 51 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 

 

ġekil A.4 : 55 ve 56 no’lu bileĢiklerin ham karıĢımlarının gaz kromatogramı. 
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ġekil A.5 : 55 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 

 

 

ġekil A.6 : 56 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.7 : 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50) bileĢiğinin etil 

diazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. 

 

ġekil A.8 : 3-((Metil(fenil)amino)metilen)pentan-2,4-dion (50) bileĢiğinin etil aseto 

diazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. 
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ġekil A.9 : 57b no’lu ürünün gaz kromatogramı. 

 

 

ġekil A.10 : 57b no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.11 : 57b no’lu ürünün HSQC spektrumu. 
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ġekil A.12 : 57c no’lu ürünün gaz kromatogramı. 

 

 

ġekil A.13 : 57c no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.14 : 57d no’lu ürünün gaz kromatogramı. 

 

ġekil A.15 : 57d no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.16 : 57e no’lu ürünün gaz kromatogramı. 

 

ġekil A.17 : 57e no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.18 : 58 no’lu ürünün gaz kromatogramı. 

 

 

ġekil A.19 : 58 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.20 : 59 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 

 

 

ġekil A.21 : Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) bileĢiğinin 

dimetil diazomalonat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. 
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ġekil A.22 : Etil 2-((metil(fenil)amino)metilen)-3-oksobutanoat (51) bileĢiğinin etil 

diazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. 

 

ġekil A.23 : 60a no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.24 : 60b no’lu ürünün gaz kromatogramı. 

 

ġekil A.25 : 60b no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.26 : 60c no’lu ürünün gaz kromatogramı. 

 

ġekil A.27 : 60c no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.28 : 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on (56) bileĢiğinin etil 

diazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. 

 

 

ġekil A.29 : 4-(Metil(fenil)amino)-3-fenilbut-3-en-2-on (56) bileĢiğinin etil 

asetodiazoasetat ile reaksiyonunun ham karıĢımının gaz kromatogramı. 
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ġekil A.30 : 61a no’lu ürünün gaz kromatogramı. 

 

ġekil A.31 : 61a no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.32 : 61b no’lu ürünün gaz kromatogramı. 

 

 

ġekil A.33 : 61b no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 
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ġekil A.34 : 62 no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 

 

ġekil A.35 : 61c no’lu ürünün gaz kromatogramı. 
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ġekil A.36 : 61c no’lu ürünün kütle spektrum yarılmaları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
74 

 

 

 



 

 

 
75 

ÖZGEÇMĠġ 

 
 

Ad Soyad: Neslihan Hancıoğlu 

Doğum Yeri ve Tarihi: Ġstanbul, 1986 

Adres: YeĢilyurt Mah. Pıtrak Sok. Doğanoğlu Apt. No. 5/10 Bakırköy Ġstanbul 

Lisans Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

 

 


