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1.1 MEKANİK 

Mekanik, kuvvetlerin etkisi altında kalan cisimlerin denge ve hareket 
şartlarını anlatan ve inceleyen bilim dalıdır. Mekaniğin amacı, mühen-
dislik problemleri biçiminde karşımıza çıkan fiziksel olayları önceden 
tahmin etmek, yorumlamak ve bunlara çözümler getirmektir. Bunun için 
gözlemlerden elde edilen sonuçlar kullanılarak bir olayı tanımlayan çeşit-
li etkenler arasında değişmeyen bağıntılar, yani olayın kanunları belirlen-
meye çalışılır. Önerilen kanunların dayandırıldığı varsayımların doğrulu-
ğu ya da geçerlilik sınırları deneylerle araştırılır. Şimdi bu kanunların ve 
varsayımların uygulanacağı cisim kavramını açıklayalım. Mekanikte 
cisimler: 

 Rijit cisimler (şekil değiştirmeyen) 

 Şekil değiştirebilen cisimler  

diye ikiye ayrılır.  

Rijit Cisimler Mekaniği: Burada yapılan idealleştirme, dış etkiler ne olur-
sa olsun, cismin geometrisinde bir değişiklik olmadığıdır. Statik rijit 
cisimler mekaniğinde cismin dengesini ele alır. 

Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği: Katı cisimlerin yükleme sıra-
sındaki davranışlarını inceler. Ama istenirse sade bir dallanma, teorik 
mekanik ve uygulamalı mekanik biçiminde de yapılabilir. Teorik meka-
nikte, uygulamada karşımıza çıkan bütün problemler eşit titizlikle incele-
nir. Uygulamalı mekanikte ise, mühendislik problemlerine, yaklaşık ta 
olsa, çözümler bulunmaya çalışılır. Uygulamalı mekaniğin sonuçları her 
zaman kesin olmayabilir, ama önemli olan ele alınan problemde mühen-
dislik uygulamaları için gerekli yeter yakınsaklığın sağlatılmasıdır. Buna 
göre elastisite teorisi kuramsal mekanik ve cisimlerin mukavemeti uygu-
lamalı mekaniktir.  

Akışkanlar Mekaniği: Sıvılar ve akışkanlar incelenir. Hidrodinamik 
kuramsal mekanik içinde yer alırken, hidrolik uygulamalı mekaniğe girer. 

Katı cisimler dış kuvvetlerin etkisinde şekil değiştirirler, ama bu durum 
genellikle katı cismin boyutları ile karşılaştırıldığında oldukça küçüktür. 
O zaman kuvvetlerin etkisi altında şekil değiştirmediği varsayılan hipote-
tik cisme rijit cisim denir. Rijit cisimlerin kuvvet etkisindeki davranışını 
ele alan bilim dalı rijit cisim mekaniğidir. Rijit cisimler mekaniği konusu 
bakımından rijit cisim statiği ve rijit cisim dinamiği diye ikiye ayrılır. 
Rijit cisim statiği, denge koşullarını kullanarak mühendislik problemle-
rinde duran cisimlere etki eden bağ kuvvetlerini araştırır. Rijit cisim dina-
miği ise hareket denklemlerini kullanarak cismin hareketini inceler.  

 



 

 

 4  STATİK ve MUKAVEMET 

1.2 TARİHÇE 

Geçmişi çok eski çağlara dayanan statiğin, bilimsel temellere oturtulması 
yeni sayılabilir. Örneğin, paralel kenar ilkesi SIMON STEVINUS (1548-
1620) tarafından önerilmiştir. Dinamik, statikten de daha yenidir. İlk 
bilimsel çalışmalar GALILEO GALILEI (15641642) ile başlamakla birlik-
te, günümüze kadar uzanan temelleri ISAAC NEWTON (16421726) tara-
fından atılmıştır.  

Kuvvet ve yer değiştirme arasındaki ilişki ilk defa Robert HOOKE 
(16351703) tarafından bulunmuştur. 

Ünlü matematikçi kardeşler Jacob (16551705) ile Johann BERNOULLI 
(16671748) diferansiyel ve integral hesabını kullanarak bir köprü tasa-
rımı yaptılar. Daha sonra değişim hesabının başlangıcını oluşturacak 
çalışmalarda bulundular ve bu sırada mukavemet konusunda bir önemli 
gelişme, 1694 de eğrilik ile moment arasındaki orantılığın önerilmesiyle, 
1705 de çubuk kesitlerinin eğilmede düzlem kalması varsayımı oldu.  

 
1.3 STATİK ve MUKAVEMET 

Rijit cisim mekaniği kapsamında ele alınan bir problemde, cismin dış 
etkenler (yükler) altında dayanımı incelenmez, sadece onun dengesi araş-
tırılır. Dış etkiler altında cismin hiç bir şekil değiştirme yapmadığı varsa-
yılır. Buna bir örnek vermek istersek, Şekil (1.1a) da P dış yükünü taşı-
yan çubuğa bakalım. Statik kapsamında sadece A noktasındaki bağ kuv-
vetleri denge sağlanacak biçimde hesaplanır. 

Gerçekte ise, eğer bu yük sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılırsa Şekil 
(1.1b) de görüldüğü gibi çubuk önce biçim değiştirir, daha sonra yükün 
belli bir değere ulaşması ile hasar görmeye başlar ve en sonunda da kırı-
lır. İşte mukavemet konusu içinde, dış etkiler altındaki cisimlerin belli 
sınırları aşmayacak biçimde şekil değiştirişini ve bu durumda hasar gör-
memesi için gerekli şartlar araştırılır. Bunun için P kuvvetinin alabileceği 
değere bir sınırlama getirmek ya da çubuk kesitini büyüterek çubuk rijit-
liğini arttırmak gibi çeşitli çözümler içinden en uygununu belirlemek bir 
mühendislik problemi olarak mukavemet bilgisiyle yapılabilir. Yukarıda 
anlatılanların ışığında, mukavemet konusu içinde incelenecek cisim artık 
ideal bir kavram olan rijit cisim olmayıp, kuvvetlerin etkisiyle sınırlı mik-
tarda şekil değiştirebilen bir katı cisimdir. Bütün bunlar yapılırken, taşıyı-
cı elemanın hem sağlam hem de ekonomik olması arzu edilir. Ama bu iki 
koşul bir biriyle çelişir. O nedenle bir mühendis aynı zamanda bu ikisi 
arasında en uygun çözüme ulaşmaya da çalışılır. 

 


