
KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ 

Ağırlık Nedir? 

 Hareketsiz cisimleri harekete geçirebilen; hareketli cisimleri hızlandıran, yavaşlatan ya 

da durduran; cisimlerin hareket yönlerini ve şekillerini değiştirebilen etkiye kuvvet 

denir.  

 Dünya üzerinde rahatça yürümeyi, top oynamayı, paraşütün yere inmesini, 

kaydıraktaki çocuğun aşağıya doğru kaymasını sağlayan bir kuvvet vardır. Cisimlerin 

yere doğru hareketini sağlayan bu kuvvete yer çekimi kuvveti adı verilir. 

 Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti, ağırlık olarak adlandırılır.  

 Ağırlık bir kuvvettir.  

 Birimi ise kuvvet birimi olan Newton’dur (N).  

 Ağırlık da kuvvet gibi dinamometre ile ölçülür.  

 

Kütle Ağırlık 

Madde miktarıdır. Yer çekimi kuvvetinin kütleye etkisidir. 

Eşit kollu terazi ile ölçülür. Dinamometre ile ölçülür. 

Birimi kilogram (kg) ve gramdır (g). Birimi Newton’dur (N). 

Kuvvet değildir. Kuvvettir. 

Yönü olmayan bir büyüklüktür. Yönü olan bir büyüklüktür. 

 

 Bir cismin kütlesi her yerde aynı iken ağırlığı Dünya yüzeyindeki farklı bölgelerde 

farklılık gösterebilir. Örneğin, bir insanın Ekvator’daki ağırlığı kutuplardakine göre 

daha azdır.  

 Ağırlık birimi N olduğu hâlde günlük yaşamda kilogram kullanılmaktadır. Bu, yanlış 

bir uygulamadır. 

 Aşağıda 1 kg kütleli bir cismin gezegenlerdeki ağırlığı gösterilmektedir.  



 

 Dünya’nın ve diğer gök cisimlerinin birbirlerine ve üzerinde bulunan cisimlere 

uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekimi denir. Yer çekimi de Dünya’nın cisimlere 

uyguladığı çekim kuvveti olduğuna göre bir tür kütle çekimidir.  

 Cisimlere etki eden yer çekimi kuvveti, Dünya’da ve diğer gök cisimlerinde farklılık 

gösterir. Bunun sonucunda farklı gök cisimlerinde ölçülen ağırlık değerleri de farklılık 

gösterir. Kütlesi büyük olan gök cisimleri varlıklara daha fazla çekim kuvveti 

uygularken kütlesi küçük olanlar daha az çekim kuvveti uygular. Kütlesi Dünya’dan 

daha küçük olan Ay’da bir cismin ağırlığının daha az olmasının nedeni budur. 

 

KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ 

İş Nedir? 

 Günlük hayatta kullandığınız “iş” kavramıyla fiziksel anlamda kullanılan “iş” kavramı 

aynı değildir. 

 Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim, bu kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa 

uygulanan kuvvet ile fiziksel anlamda iş yapılmış olur. Örneğin kapıyı açarken, 

yerdeki paketi kaldırırken, kâğıdı yırtarken uygulanan kuvvetler ile fiziksel anlamda iş 

yapılmıştır.  

 



 Bir duvarı ittiğinizde duvarı hareket ettiremezsiniz. Benzer şekilde kilitli bir kapıyı 

iterek açamazsınız. Duvara ve kapıya kuvvet uyguladığınız hâlde bu durumda iş 

yapmış olmazsınız. Çünkü fiziksel anlamda iş yapmış olmak için uygulanan kuvvetin, 

cismi kuvvet doğrultusunda hareket ettirmesi gerekir. 

 Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden kuvvet, fiziksel anlamda iş 

yapmaz. Örneğin bir hamal sırtındaki yük ile yürürken fiziksel anlamda iş yapmış 

olmaz. Çünkü bu sırada yüke uyguladığı kuvvet, yükün hareket yönüne diktir.  

 Elindeki çanta ile merdivenden çıkan biri ise çantaya yer çekimine karşı bir kuvvet 

uygular. Çanta, uygulanan bu kuvvet doğrultusunda hareket ettiği için fiziksel 

anlamda iş yapılmış olur. 

 Market arabasını iten kişi, arabayı ittiği yönde hareket ettirdiği için fiziksel anlamda iş 

yapar. Bu kişi arabaya daha fazla malzeme koyduğunda arabayı aynı mesafede hareket 

ettirmek için ona daha fazla kuvvet uygular. Bunun sonucunda yaptığı iş artar.  

 Market arabası 2 m hareket ettirildiğinde yapılan iş, 1 m hareket ettirildiğinde yapılan 

işten daha fazladır. Çünkü alınan yol artarsa yapılan iş de artar.  

 Sonuç olarak fiziksel anlamda yapılan iş, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru 

orantılıdır.kuvvet ve alınan yol arttıkça yapılan iş de artar. 

 Kuvvet biriminin Newton (N), yol biriminin ise “metre” (m) olduğunu öğrenmiştiniz. 

Buna göre iş birimi, “N. m” şeklinde verilir ve bu birim “joule” (jul) olarak 

adlandırılır. “J” ile gösterilir. 

Enerji 

 Enerji, iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Enerji, kinetik ve potansiyel 

enerji olmak üzere sınıflandırılır. 

 

 Kinetik Enerji 

 Hareket hâlindeki her varlığın enerjisi vardır. Cisimlerin hareketlerinden dolayı 

sahip oldukları bu enerji kinetik enerji olarak adlandırılır.  

 Aynı süratle hareket eden bir otomobil ve kamyonun sahip olduğu kinetik 

enerji birbirinden farklıdır. Kamyonun enerjisi, otomobile göre daha fazladır. 



Çünkü aynı süratle hareket eden cisimlerden kütlesi büyük olanın kinetik 

enerjisi daha fazla olur.  

 Kütleleri aynı, süratleri farklı cisimlerden ise sürati fazla olanın kinetik enerjisi 

daha fazladır. 

 O hâlde bir cismin sürati veya kütlesi arttıkça kinetik enerjisinin de arttığı 

sonucuna ulaşabiliriz. 

 Potansiyel Enerji 

 Bir cismin, durumundan dolayı sahip olduğu enerji, potansiyel enerji olarak 

adlandırılır. Bu nedenle potansiyel enerji, durum enerjisi olarak da tanımlanır. 

 Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

 Belirli bir noktaya göre yüksekte bulunan cisimler, bulundukları 

konumlarından dolayı bir enerjiye sahiptir. Bu enerji çekim potansiyel 

enerjisi olarak adlandırılır.  

 Çekim potansiyel enerjisi, cismin ağırlığına ve bulunduğu yüksekliğe bağlıdır. 

 Örneğin ağaçtaki bir elma çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Bu elma yere 

düştüğünde toprakta bir iz oluşturur. Aynı ağırlıktaki elma, ağacın daha 

yüksekteki dalından düştüğünde ise toprakta oluşan izin derinliği artar. Cisim 

ne kadar fazla yükseklikten düşerse cismin düştüğü yüzeye yapacağı etki de o 

oranda fazla olur. Çünkü daha yüksekte bulunan cismin sahip olduğu çekim 

potansiyel enerjisi daha büyüktür.  

 Belirli bir yükseklikte bulunan iki cisimden ağırlığı fazla olan cismin yere göre 

sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi, hafif olan cisme göre daha fazladır. Bu 

cisimler aynı yükseklikten serbest bırakılırsa ağırlığı fazla olan cismin kum 

zeminde oluşturacağı iz de daha derin olur. 

 



 Sarmal bir yayı elinizle sıkıştırdığınızda yayın elinizi ittiğini hissedersiniz. Bu yayı 

çekerek gerdirdiğinizde ise yayın sizi kendine doğru çektiğini fark edersiniz. 

Çünkü yay, kendini sıkıştıran ya da geren cisme zıt yönde bir kuvvet uygular. 

Gerilmiş ya da sıkıştırılmış yay serbest bırakıldığında yayın uyguladığı kuvvet, iş 

yapar. Bu durum, yayda bir enerjinin depolandığını gösterir.  

 Yayda olduğu gibi esnek cisimlerin sıkıştırılması ve gerilmesi sonucunda sahip 

olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi adı verilir.  

 Bir yay ne kadar fazla gerdirilir ve sıkıştırılırsa yayda depolanan esneklik 

potansiyel enerjisi de o kadar fazla olur. Ayrıca yayın sertliği artarsa esneklik 

potansiyel enerjisi de artar. 

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 

Enerjinin Korunumu 

 Enerjinin bir türden başka bir türe dönüşmesine enerji dönüşümü adı verilir. 

 Aşağıda, sırıkla yüksek atlama yapan bir sporcunun başlangıçtan mindere düşünceye 

kadar yaptığı hareketler aşamalı olarak gösterilmiştir. Bu aşamalarda sporcunun sahip 

olduğu enerji türleri ve hangi durumlarda bunların birbirine dönüştüğü, sürtünmenin 

olmadığı varsayılarak açıklanmıştır. 

 Sırıkla atlama yapan sporcu başlangıçta koşarken 

kinetik enerjiye sahiptir. Sporcunun sürati arttıkça kinetik 

enerjisi de artar. Sırıkla yükselinceye kadar sporcunun 

sadece kinetik enerjisi vardır. 

 Atlama sırasında sırık esnediği için sporcu 

yükselmeye başlar. Bu sırada sporcunun sahip olduğu 

kinetik enerji, esnek bir cisim olan sırıkta esneklik potansiyel 

enerjisine dönüşür. 

 Esneklik potansiyel enerjisi kazanan sırık, sporcunun 

yükselip yatay çıtanın diğer tarafına geçmesini sağlar. 

Sporcu yerden yükseldiği için sporcunun çekim potansiyel 

enerjisi artar. 

 Engeli aşan sporcunun, mindere düşerken çekim 

potansiyel enerjisi azalır. Bu sırada hızlanan sporcunun 

kinetik enerjisi artar. Çünkü azalan çekim potansiyel enerjisi 

kinetik enerjisine dönüşmüştür. 



 Yukarıdaki örnekte olduğu gibi hareketin bazı aşamalarda sporcunun sahip olduğu 

enerji türü değişmiş ancak toplam enerji değişmemiştir. Enerji türleri birbirine 

dönüştüğü için enerji kaybolmamıştır. Buradan enerjinin korunduğu sonucuna ulaşılır. 

 Bir sistemde toplam enerjinin değişmemesine, Enerjinin Korunumu Yasası denir. 

Sürtünme Kuvveti ve Enerji 

 Temas hâlindeki yüzeyler arasında hareketi engelleyici bir kuvvet vardır. Cismin 

kinetik enerjisinde azalmaya neden olan bu kuvvet sürtünme kuvvetidir.  

 Sürtünme kuvvetinin hareketle zıt yönlü olduğunu ve hareketi yavaşlattığını önceki 

sınıflarda öğrenmiştiniz. Sürtünme kuvveti, hareketi yavaşlatır dolayısıyla sürati 

azalan cismin kinetik enerjisinde azalmaya neden olur. 

 Bir bisikletin frenine bastığınızda tekerlek ile fren pabuçları birbirine temas eder ve 

bunlar arasındaki sürtünme artar. Sürtünme kuvvetinin artması sonucu bisikletin sürati 

azalır. Dolayısıyla bisikletin kinetik enerjisinde azalma olur. 

 Sürtünme kuvveti sadece katı yüzeyler arasında oluşmaz.  Cisimler ile havayı 

oluşturan tanecikler arasındaki temas sonucu oluşan sürtünme kuvvetine, hava direnci 

adı verilir.  

 Hava direnci, hava ortamında hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştırır ve 

cisimlerin yavaşlamasına neden olur. Paraşütle atlayan bir paraşütçü hava direnci ile 

karşılaşır. Kinetik enerjisindeki azalma sayesinde yere güvenli bir şekilde iniş 

gerçekleştirir. 

 Havanın cisimlere direnç uygulaması gibi su da cisimlere bir direnç uygular. Su 

içerisindeki cisimlerin hareketini zorlaştıran bu direnç kuvvetine, su direnci adı 

verilir. Kayığa bindiğinizde kürek çekerken zorlanırsınız. Bunun nedeni su direncinin 

küreğin hareketini yavaşlatmasıdır. Bu örnekten anlaşılacağı gibi su direnci de kinetik 

enerjide azalmaya neden olur. 

 Sürtünme kuvvetinden dolayı kaybedilen kinetik enerji, ısı enerjisine dönüşür. 

 Sürtünen yüzeylerin ısınmasının nedeni budur.  

Hava ve Su Direncinin Yaşamdaki Etkisi 

 Buluttan ayrılan yağmur damlalarının sürati önce artar, bir süre sonra azalır. Daha 

sonra sabit bir süratle damlalar yeryüzüne iner. Yağmur damlalarının hızlanmasını 

engelleyen kuvvet hava direncidir. Hava direnci olmasaydı yağmur damlaları sürekli 

hızlanarak yere düşerdi.  

 Atmosfere giren meteorların hızlarını azaltarak yeryüzüne zarar vermesini engelleyen 

de hava direncidir. 



 Bazı jet uçaklarının kısa pistlere inişini kolaylaştırmak için kullanılan paraşütler 

vardır. Bunlar hava direncinin etkisiyle uçağı yavaşlatır ve uçağın güvenli bir şekilde 

durmasını sağlar. 

 Kuşların vücut yapıları, gaga şekilleri ve tüylerinin hafifliği havada daha rahat hareket 

etmelerini sağlar. Kuşlar bu yapıları sayesinde hava direncinden fazla etkilenmezler. 

 Kuşların vücut yapıları ve uçmalarından esinlenilerek uçaklar üretilmiştir. Uçaklar 

hava direncini en aza indirecek şekilde tasarlanır. Bu araçların uçları sivridir. Dış 

yüzeylerinde ise pürüzsüz ve kaygan malzemeler kullanılır. Uçakların inişi sırasında 

hava direncini artırmak için kanatların üzerindeki yapılar açılır. Böylece uçak yavaşlar 

ve güvenli bir iniş gerçekleşir.  

 Otomobil, tren gibi araçlar da hava direncini en aza indirecek şekilde tasarlanır. 

Böylece havanın üstten ve yan taraflardan aracın alt kısımlarına göre daha hızlı 

dolanması sağlanarak hava direnci azaltılır.  

 Suda yaşayan canlıların vücut yapıları su direncinden en az etkilenecek şekildedir. 

Balıkların vücutlarının kaygan olması ve üzerlerindeki pullar su dirençlerini azaltarak 

hareketlerini kolaylaştırır. 

 Yüzücüler su direncini azaltmak için suya dalarken ellerini birleştirirler. Dalgıçların 

dalış sırasında giydikleri özel kıyafetler de su direncini azaltarak onların daha kolay 

dalmalarını ve yüzmelerini sağlar. 

 Suda ulaşım veya taşımacılık amacıyla kullanılan gemi, sandal, feribot gibi araçların 

şekillerine hiç dikkat ettiniz mi? Bu araçlar su direncinden daha az etkilenecek şekilde 

tasarlanmıştır. Örneğin gemilerin ön kısımları, su ile temas yüzeyini azaltarak su 

direncini azaltmak için “V” şeklinde yapılır. Ayrıca denizaltıların ön kısımları su 

direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece bu araçlar suda hızlı hareket 

edebilir. 

 Verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi hava ve su direncinin yaşamınıza önemli 

etkileri vardır. Kullanılan pek çok araç, havanın veya suyun sürtünme kuvvetini 

azaltacak şekilde tasarlanmış olup yaşamınızı kolaylaştırmaktadır.  

 


