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3.1 KUVVET, UZAY VE CİSİM 

Statik, mekaniğin kavramlar bazında temel taşıdır ve uzayda, dış kuvvet-
lerin etkisindeki rijit cisimlerin denge koşullarını inceler. Bu tanımda üç 
ana büyüklük var; kuvvet, uzay ve cisim. Şimdi bunları sırayla incele-
yelim. 

KUVVET: Hareketin nedeni olarak düşünülen fiziksel etkenin matematik 
modelidir. Bir kuvvet, etki noktası, şiddeti, doğrultusu ve yönü ile kuvvet 
bir vektörel büyüklüktür. Kuvvetleri doğrudan belli olan ya da belli olma-
yan (vasıtalı) kuvvetler, iç ya da dış kuvvetler ve yüzeye ya da hacme 
dağılı kuvvetler biçiminde sınıflamak mümkündür. Kuvvetler sistemini 
ele almaya başlamadan önce, bir kuvvetin bazı temel özellikleri açıklığa 
kavuşturulmalıdır.  

Şekil (3.1a) daki köşebente bağlı telin, köşebent üstüne uyguladığı F kuv-
vetini ele alalım. Burada F kuvvetinin şiddetinin yanı sıra, doğrultusu ile 
yönü de önemlidir ve bu özellikleri ile kuvvet bir vektörel büyüklüktür.  

Bir kuvvet ya doğrudan doğruya mekanik temas ile ya da uzaktan uygu-
lanır. Yer çekimi kuvveti, uzaktan uygulanan kuvvet için güzel bir örnek-
tir. Şekil (3.1) deki kablo kuvveti doğrudan doğruya etkiyen kuvvetlere 
bir örnek olarak verilebilir. 

UZAY: Gözlemlenen fiziksel olayın ortaya çıktığı geometrik bölgeye 
denir ve incelenen probleme bağlı olarak tek boyutlu, iki boyutlu ya da üç 
boyutlu olabilir. Uzayın boyutu, incelenen noktanın koordinat değerleri 
sayısını da verir. Örneğin üç boyutlu uzayda bir ),,(P zyx  noktasının üç 

koordinat değeri vardır (Bakınız Şekil 3.2). 

CİSİM: Fiziksel olayın etkilerinin ölçüldüğü geometrik bölgeye verilen 
isimdir. Rijit cisimler statiğinde cisimlerle ilgili olarak yapılan idealleştir-
me maddesel nokta (parçacık) ve rijit cisimdir. Kullanılacak cismin seçi-
mi, tamamen ele alınan probleme ve çözümü aranan sorulara göre değişir. 

Parçacık: Boyutları, ele alınan problemin boyutları yanında ihmal edile-
bilecek mertebede küçük olan cisme denir ve parçacığın kütlesi bir nokta-
da toplanmış olarak kabul edilir. Şekil (3.3a) da içi su dolu beton su 
deposunun toplam ağırlığı W bilinsin. Ayrıca yatay esen doğrultusunda 
esen rüzgarın su tankı üstüne uygulayacağı eşdeğer yük etkisi de RF  

olsun. Şimdi su haznesi parçacık kavramı ile inceleniyorsa, W ağırlığını 
temsil eden Şekil (3.3b) deki kürenin boyutlarının hiç bir önemi yoktur. 
Ayrıca su deposunun yere uygun bir biçimde tutturulduğu düşünülür. 
Depoya etkiyen düzgün yayılı rüzgar yükünün bileşkesi olan RF  kuvveti 

doğrudan bir bilgi olarak probleme girer ve bunun parçacık üstündeki etki 
noktasının hesaplarda bir önemi yoktur. 
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Rijit cisim: Boyutları, kuvvetler etkisinde hiç değişmediği kabul edilen 
ideal bir cisimdir ve birbirine göre sabit yerlerde duran çok sayıda parça-
cıktan oluşur. Dış etkiler altında katı cisimlerin boyutlarındaki değişme-
nin küçük olduğu ya da ele alınan problem açısından cismin boyut değişi-
minin pek önemli olmadığı hallerde rijit cisim kabulü kullanılır. Şimdi 
Şekil (3.3a) daki su tankını tekrar inceleyelim. Yüksekliği a derinliği b 
olan boş su deposunun yerden yüksekliği h dır. Su dolu deponun düşey W 
ağırlığı nedeniyle gerçekte düşey çubuk boyları bir miktar kısalı ve buna 
bağlı olarak tankın yerden yüksekliği h da azalır. Eğer su haznesini ayak-
ta turan çubuklar birer rijit cisim gibi düşünülürse, o zaman bütün boy 
değişimleri ihmal edilir ve Şekil (3.3c) deki eşdeğer çubuğun boyu hesap-
larda h olarak kullanılır. Depoya etkiyen düzgün yayılı rüzgar yükünün 
bileşkesi ( )RF q ab=  biçiminde hesaplanır ve bunun etki noktası ise 

yayılı yükün ağırlık merkezidir.  

 
3.2 STATİĞİN İLKELERİ 

Statiğin hedefi karşılaşılan fizik problemi matematiği bir araç olarak kul-
lanarak çözmektir. İşte bunun için idealize edilmiş fiziksel durumdan 
matematiğe geçişte dört ana ilkeden yararlanılır. Bunlar paralel kenar 
ilkesi, denge ilkesi, süperpozisyon ilkesi ve etkitepki ilkesidir. Şimdi 
dördünü de sırasıyla inceleyelim. 

KUVVETLERİN TOPLANMASINDA PARALEL KENAR İLKESİ: Bir madde-
sel noktaya etkiyen 1F  ve 2F  kuvvetleri yerine tek bir R kuvveti yerleşti-

rilebilir. Şekil (3.4) de görüldüğü gibi, bileşke adı verilen bu R kuvveti, 

 1 2= +R F F  (3.1) 

olur.  

DENGE İLKESİ: Şekil (3.5) deki rijit cisme, aynı hat üzerinde duran A ve 
B noktalarından şiddetleri eşit ama yönleri zıt, 

 1 2 1ve =-F F F  (3.2) 

kuvvetleri etkiyorsa, rijit cismin denge hali değişmez. 

SÜPERPOZİSYON İLKESİ: Şekil (3.6) daki rijit cismin A noktasına etki-
yen 1F  kuvvet sistemine, dengede olan bir başka kuvvet sistemi, 

 2 2( , )-F F   (3.3) 

nin eklenmesi ya da çıkartılması bu cismin genel konumunu değiştirmez.  

ETKİTEPKİ İLKESİ: Şekil (3.7) de görüldüğü gibi birbirlerine değen A 
ve B cisimleri birbirlerine karşılıklı olarak uyguladıkları ,A BR R  kuv-


