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BÖLÜM 3 — Okuma Parçası 

Kütle ve Ağırlık 

Eğer elimize bir demir parçası aldığımızda, ağır olduğunu hissederiz. Eğer bir plastik veya odun parçası 

aldığımızda hafif olduğunu hissederiz. Günlük hayatta genellikle “kütle” ve “ağırlık” kavramlarını 

karıştırırız. Aslında kütle ve ağırlık birbirlerinden farklı kavramlardır. Bu kavramları açıklamak için 

bowling topu örneğini kullanacağız.  

Bildiğimiz gibi maddeler atomlardan veya moleküllerden oluşmaktadır. 

Bowling topu kauçuk, üretan, plastik ve reçineden ya da bunların 

karışımından yapılmış yuvarlak bir toptur. Bowling topunu oluşturan bu 

madde topluluğuna (miktarına) “Kütle” denir. Bowling topunu oluşturan 

maddeler değişmediği sürece, bowling topunun kütlesi değişmez. 

Kütleyi ölçmek için kullanılan birim kilogramdır.  

4 kg ağırlığında bir bowling topunu dünya üzerinde nereye götürürsek 

götürelim, hangi uydu ve gezegende bulunursak bulunalım, neyin 

etrafında dönüyor ve ne kadar hızlı veya yavaş gidiyor olursak olalım, 

yanımızda taşıdığımız bowling topunun kütlesi her zaman aynı yani 4 kg 

olacaktır. Kısaca kütle nerde olursa olsun değişmez. 

Atom veya moleküller birbirlerini çeker. Kütlelerde atom ve molekül 

topluluğundan oluştuğu için birbirlerini çeker. Bir madde başka bir 

maddeyi kendisine doğru çekerken, o madde de o maddeyi kendisine 

doğru çeker. Örneğin dünya bowling topunu kendisine doğru çekerken, 

bowling topu da dünyayı kendisine doğru çeker. Bizim kütlemizin 

bowling topunu çekmesi dünyanın çekiminden az olduğu için bowling topu hiç de bize doğru yaklaşmaya 

tenezzül etmez. Cisimleri yere doğru çeken ve onların atomlarına veya moleküllerine kadar etkili olan 

kuvvete “ kütle çekimi veya yer çekimi” denir.  Dünya’nın bize uyguladığı çekim kuvveti yaklaşık olarak 

1 kg kütleye bu ortalama olarak 9,83 N (Newton) etki eder. ( 1 kg 10 N ) 

Eğer kütleye yerçekimi etki ediyorsa bu “ağırlığı” verir. Dünyada bir bowling topu tartıldığında ağırlığı 

40.034 Newton (N) olarak ölçülmüştür. Aynı bowling topu Ay’a götürülüp tartıldığında ağırlığı 6.672 

Newton (N) olarak ölçülmüştür. Bu farklılığın nedeni yer çekimidir. Yer çekimi cisme etki ederek 

ağırlığını değiştirmiştir. 

 

G = m. g 

G = Ağırlık   g = Yerçekimi ivmesi   m = Kütle 
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Ağırlık ve kütleyi çoğu zaman birbiriyle karıştırırız veya alışkanlıktan 

dolayı birbiri yerine kullanırız. Genelde eşit kollu terazide ağırlık 

ölçtüğümüzü sanırız. Ancak bu doğru değildir. Gerçekte, eşit kollu 

terazinin iki kefesine konulan maddelerin, kütleleri karşılaştırılır. 

Kütleler birbirine yakın olduğunda terazi dengede kalır. Böylece 

“tartma” işlemi gerçekleştirilmiş olur. Pazarda 1 kg patates 

istediğimizde patatesin kütlesi bu şekilde tartılır ve “patatesin ağırlığı 1 

kg” olarak söylenir. Bu yanlıştır ancak alışkanlık haline gelmiştir.  

Kütle eşit kollu terazi ile ölçülürken ağırlık el kantarı (dinamometre) ile ölçülür.  

Evde kullandığımız banyo terazimiz de dinamometre türüne girmektedir. 

Çevremizde ağırlığımızdan söz ederken kimse “ 720 Newton çekiyorum” 

demez; “72 kiloyum” der. “Nedir bu 72 kilo?” sorusuna hiç kimseden “kütlem” 

cevabını alamayız. 

Bu yanlışlıklar yalnızca dilimizde kaldığı ve anlayışımızı etkilemediği sürece zararı yoktur. Zaten, Dünya 

üzerinden fazla ayrılmadıkça ağırlık da pek değişmez. Ancak konu yerçekimsiz ortam olmaya dayanınca 

daha dikkatli olmak gerekir. Çünkü yerçekimsiz ortam olunduğu söylenilen durum ve şartlarda artık neyin 

kütle, neyin çekim kuvveti veya ağırlık olduğunu açık seçik bilmekten başka çaremiz yoktur. 

Hacim 

Belirli bir şekli olsun olmasın etrafımızdaki cisimler boşlukta yer kaplarlar. Katıların belirli bir şekli 

varken, sıvı ve gazların belirli bir şekli yoktur ancak bu üç madde de boşlukta yer kaplar. Hacim, bir 

cismin boşlukta üç boyutlu olarak kapladığı yer miktarıdır. Üç boyutluluk “en”, “boy” ve “derinlik” 

algılarının hepsinin birden var olduğu ortamdır. Cisimlerde üç boyutluluk “uzunluk”, “genişlik” ve 

“derinlik” olarak algılanır. Aşağıdaki resimlerde her cismin üç boyutlu hali gösterilmiştir.  
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Hacim “uzunluk x genişlik x derinlik” olarak hesaplanır. Yandaki şekildeki 

tahta parçasının hacmi “5 cm x 5 cm x 4 cm = 100 santimetre küp ( cm³)” 

olarak hesaplanır. Bazı cisimlerin hacmi “uzunluk, genişlik ve derinlik” 

hesaplamasıyla bulunmayabilir. Bu cisimlerin hacmini bulmak için “suya 

yerleştirme metodu” kullanılır. 

Bir dereceli silindire yeterli su doldurduktan sonra silindirdeki su seviyesini 

okuruz. Bu suyun ilk hacmini verir (60 mL). Bu hacmi bir yere kaydettikten 

sonra hacmini bulmak istediğimiz cismi dikkatlice suya yerleştiririz. Eğer 

cisim suya batmamışsa bir kalem yardımıyla suya batırırız. Cisim suya 

battıktan sonra yükselen suyun son hacmini okuruz (72 mL). Suyun son 

hacmini de kaydettikten sonra, sıra cismin gerçek hacmini bulmaya gelir. 

Bunun için suyun son hacminden (72 mL) -  suyun ilk hacmini (60 mL) 

çıkartırız. Oluşan fark cismin hacmini verir (72mL – 60 mL = 12 mL). Bir 

mililitre bir santimetre küpe eşit olduğu için (1mL = 1 cm³), cismin hacmi 

12 cm³’tür 

Düzgün şekle sahip olmayan cisimlerin hacmini farklı şekilde de bulabiliriz. 

Bunun için bir kabı, ağzına kadar su doldururuz ve geniş boş bir kabın 

içerisine yerleştiririz. Cismi suya bıraktığımızda, su taşarak boş geniş kabın 

içerisine dökülür. Eğer cisim suya tam olarak batmamışsa bir kalem 

yardımıyla suya batırırız. Taşan suyu dikkatlice alarak, bir dereceli silindire 

boşaltırız ve su seviyesini okuruz. Su seviyesi bize cismin hacmini 

verecektir.  

Gazlar bulundukları ortamı doldurduğu için, hacmini bildiğimiz kabın hacmi, içinde bulunduğu gazın 

hacmini verecektir.  

Yoğunluk / Özkütle 

Yoğunluk hacim ve kütleye bağlıdır. Plastik, metal, odun ve diğer maddeler farklı oldukları için farklı 

yoğunluklara sahiptir. Ağırlık maddeleri oluşturan atom veya moleküllere bağlıdır. Örneğin, aynı 

hacimdeki bir bakır ve alüminyum küpünü tuttuğumuzda farklı ağırlıklarda olduğunu fark ederiz.  Bakır 

küpü alüminyum küpüne göre daha ağırdır. Eğer bakır ve alüminyum küpünü eşit kollu bir teraziye 

yerleştirdiğimizde bakır ve alüminyum küpünün kütlesinin farklı olduğunu görürüz. 

Aynı hacimdeki küplerin kütlelerinin farklı olması yoğunluğu da farklı kılar. 

Bakırın kütlesi alüminyumdan daha büyük olduğu için, bakırın yoğunluğu da 

büyüktür. Yoğunluğun matematik eşitliği D = m/v ’e göre kütlenin büyük olması 

yoğunluğu da arttırmaktadır.  
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Bakırın alüminyumdan neden daha yoğun olduğunun birkaç nedeni olabilir. 

 Bakır atomlarının kütlesi alüminyum atomlarının kütlesine göre daha fazla olabilir. 

 Bakır atomları alüminyum atomlarından daha küçük olabilir ve daha fazla sıkışmış olabilir. 

 Bakır atomları alüminyum atomlarına göre daha farklı biçimde düzenlenmiş olabilir  

Bakır atomları alüminyum atomlarından biraz daha küçüktür. Bakır atomlarının küçük boyutlarda olması 

demek aynı miktardaki boşluğa daha fazla sığması demektir. Bu nedenle, bakır küpler alüminyum 

küplerinden daha fazla atom içerir. Daha küçük oldukları için bakır atomları gerçek anlamda alüminyum 

atomundan daha fazla kütleye sahiptir. Büyük kütleleriyle daha çok birbirine bağlanmış olan atomlar bakır 

küpünü alüminyum küpünden daha yoğun yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir maddenin hacmi küçük kütlesi büyük ise yoğunluğu da büyük olur. Örneğin; kütlesi büyük olan 

kurşun numunesi, aynı boyuttaki mum numunesinden daha yoğundur. 

Bir maddenin hacmi büyük kütlesi küçük ise yoğunluğu da küçük olur. Örneğin; hacmi büyük olan plastik 

numunesi, hacmi küçük demir numunesinden daha az yoğundur. 
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Plastikler “polimer” olarak adlandırılan birbirine bağlanmış 

moleküllerin uzun zincirlerinden oluşur. Bu polimer zincirleri 

birbirlerine dolanarak ve bükülerek plastiği oluşturur. En bilinen plastik 

“polietilen” [(-CH2-CH2-)n] ‘dir. Polietilen, küçük basit molekül olan 

“etilen” ‘in [CH2=CH2] birbirine bağlanarak oluşturdukları uzun 

“monomer” zincirlerinden oluşur.  Çoğu plastik gibi, polietilendeki 

polimerler de karbon ve hidrojenden oluşmuştur.  

Karbon ve hidrojen atomları çok hafiftir ve plastiğe düşük yoğunluğu kazandırır. Plastikler farklı 

yoğunlukta olabilirler çünkü farklı atomlar karbon-hidrojen zincirlerine bağlanır. Farklı plastiklerin 

yoğunluğu polimer zincirlerinin birbirine yakın dolanmasına bağlıdır. 

 

Tahta veya odun çoğunlukla karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının 

birbirine bağlanarak oluşturdukları “glikoz” moleküllerinden oluşur. Bu 

glikoz molekülleri birbirlerine bağlanarak uzun zincir olan “selülozu” 

oluştururlar. Birçok selüloz molekülü bir arada istiflenerek tahtanın 

yapısını ve yoğunluğunu verir.  

 

Genellikle, plastik ve odunun yoğunluğu aynıdır. Çünkü uzun zincirler aynı atomlarla düzenlenmiştir. 

Yoğunluğun farklı olması genellikle polimer zincirdeki düzen ve bükülmelerden kaynaklanır. Ayrıca, 

odun canlılardan oluştuğu için, bitki hücrelerin yapısı ve odunu oluşturan öteki maddeler yoğunluğu 

etkiler. 

Mum karbon ve hidrojen atomlarının uzun zincirler şeklinde 

bağlanmasıyla oluşur. Bu uzun zincirler karışık sıralanmış ve iç içe 

geçmiştir. 

Mumda olduğu gibi suda da hidrojen atomlarının sayısı çoktur ancak su, 

mumdan daha yoğundur. Bunun nedeni sudaki oksijenler mumdaki 

karbon atomlarından daha küçük ve kütlesi daha fazladır. Ayrıca, su 

molekülleri mumdaki gibi uzun zincirler içermez. 

 

Kil, su gibi oksijen atomlarını içerir. Oksijen atomları silikon ve 

alüminyumdaki gibi kilide ağır yapar. Kil atomları birbirine yakın şekilde 

dizildiği için sudan daha ağırdır.  
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Yüzme ve Batma 

Bir cisim bir sıvıya yerleştirildiğinde ya yüzer, ya batar, ya da askıda kalır. Cisimlerin bir sıvıda batması 

veya yüzmesi, suyun ve maddelerin yoğunluğuyla ilişkilidir. Bir cismin yoğunluğu sıvının 

yoğunluğundan küçükse cisim yüzer, sıvının yoğunluğuna eşit ise cisim askıda kalır, sıvının 

yoğunluğundan büyükse cisim batar. 

Bir numunenin boyutu ne olursa olsun sıvıların yoğunluğu aynıdır. 

Kütlesi 200 gram, hacmi 100 cm3 olan bir numunenin yoğunluğu 

D=m/v formülüne göre D=200/100= 2 g/cm3 ‘tür. Bu numunenin yarısı 

kesildiğinde hacmi ve kütlesi azalacaktır. Numunenin hacmi 50 cm3, 

kütlesi 100 g olurken yoğunluğu D =100/50 = 2 g/cm3 olacaktır. Bu 

numunenin de yarısı kesildiğinde hacmi 25 cm3, kütlesi 50 g olurken bu 

yeni numunenin yoğunluğu D = 50/25 = 2 cm3 olacaktır. Bu 

hesaplamada da anlaşılacağı gibi bir cismin boyutu ne olursa olsun, 

hacim ve kütle aynı miktarda azalacağı için yoğunluğu her zaman eşit 

olacaktır.  

Dev bir kütük derede yüzebilirken, küçük kum taneleri suyun dibine batmaktadır. Neden hafif kum 

tanelerinin su dibine batarken, ağır kütüklerin su yüzeyinde yüzdüğünü açıklayalım. Kütük parçasının 

hacmi, kütlesine göre daha fazladır. Hacmin büyük olması kütük parçasını suya göre daha az yoğun yapar. 

Kum tanelerinin hacmi küçüktür. Kum tanelerinin kütlesi hacme göre daha büyük olur. Kütlenin büyük 

olması kum tanelerinin suya göre daha fazla yoğun olmasını sağlar. Bu nedenle kütük su yüzeyinde 

yüzerken, kum taneleri su dibine batmaktadır. 

Çelik gibi yoğun malzemeden yapılmış olan büyük gemilerin neden suda batmadığını merak edebilirsiniz. 

Bunun birçok cevabı olabilir. Ama burada ön planda olan düşünce yoğunluktur. Bir cismin suda yüzmesi 

ya da batması cismin yoğunluğuna bağlıdır. Eğer katı bir topu veya küp şeklindeki bir çeliği suya 

yerleştirirsek, batacaklardır. Ancak çeliği döverek ince ve geniş bir çanak veya benzeri bir şekle getirirsek, 

çanak yüzecektir. Bunun nedeni çelik çanağın kütlesi aynı olduğundan ve hacim büyüdüğünden yoğunluk 

azalacaktır. Çelikten yapılan gemilerin yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğu için çelik gemiler su 

yüzeyinde yüzecektir. 
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Yoğunlukları farklı sıvılar 

Her madde farklı atom veya moleküllerden oluştuğu için, her maddenin 

yoğunluğu farklıdır. Sıvıları oluşturan atom veya moleküller belli bir ağırlığa ve 

boyuta sahiptir. Sıvıları oluşturan atomların veya moleküllerin birbirine yakın 

veya uzak sıralanması ve çok veya az sayıda bulunması sıvıların yoğunluğunu 

belirler. Bu nedenle yoğunluk sıvıların karakteristik özelliğidir. 

Su, yağa göre daha fazla yoğunluğa sahiptir. Bu nedenle su, yağda batar. Su 

molekülleri birbirine bağlanmış oksijen ve hidrojen atomlarından oluşmuştur. 

Oksijen, karbon atomlarından ağır ve daha küçüktür. Bu nedenle yağ 

molekülleriyle aynı hacme sahip su molekülleri, yağdan daha ağırdır. Bu, su 

moleküllerini yağa göre daha yoğun yapar. Ayrıca su molekülleri birbirlerini çok 

iyi çeker ve birbirlerine oldukça yakın sıralanmışlardır. Buda su molekülünün 

yoğun olmasının nedenlerindendir. 

Alkol, yağa göre daha az yoğunluğa sahiptir. Bu nedenle alkol, yağda yüzer.   Alkol yağdan daha az 

yoğundur. Alkol molekülleri çoğunlukla hidrojen ve karbon atomlarından oluşmuştur, bu yönüyle yağa 

benzer.  Fakat alkol karbon ve hidrojen atomlarının dışında birde oksijen atomları içerir. Bu da, alkolü 

biraz ağır yapar. Oksijen atomlarının ağırlığından dolayı alkolün yağdan daha yoğun olduğunu 

düşünebilirsiniz. Ancak alkol molekülleri birbirlerine yakın ve sıkı dizilmemişlerdir. Bu nedenle 

hacimleri fazladır. Alkol moleküllerinin hacimlerinden dolayı, alkolün yoğunluğu yağa göre daha az 

olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

İki madde birbirinde çözündüğünde yoğunluk değişecektir. Tuzlu su, normal suya göre daha fazla 

yoğundur. Tuzu suda çözdüğümüzde, tuz, suyun hacmini ve kütlesini yükseltir, ancak suyun kütlesi hacme 

göre daha fazla olur. Yoğunluk formülüne göre D = m/v, kütlenin artması, yoğunluğu da arttırır. Eğer 

teraziye eşit hacimde tuzlu su ve normal su yerleştirilirse, tuzlu suyun kütlesi daha fazla olacaktır. Bir 

suya havuç parçaları attığımızda, havuç parçaları suya batacaktır. Suya yeterince tuz ekleyip 

çözdüğümüzde, havuç parçaları su yüzeyinde yüzecektir. Bunun nedeni tuz eklendiğinde yoğunluğun 

artmasıdır. 
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Sıcaklığın yoğunluğa etkisi 

Katı veya sıvılar ısıtıldığında, moleküller daha hızlı hareket eder ve birbirlerinden biraz daha ayrılırlar. 

Soğutulduklarında ise moleküller daha yavaş hareket eder ve birbirlerine biraz daha yaklaşırlar.  

Soğuk su sıcak suya göre daha yoğundur. Su soğutulduğunda su molekülleri yavaşlayıp birbirlerine biraz 

yaklaşır böylece hacmi azalır. Madde kaybı olmadığı için suyun kütlesi değişmez. Hacmin azalması, 

yoğunluğu yükseltmiştir. 

Su 3.98 °C ‘ye (  +4 °C) geldiğinde en yoğun halini alır. 3.98 °C ‘den 

daha fazla soğutulursa, su molekülleri düzenli hale geçmeye başlar ve 

buzu oluşturur. Buz oluşunca su moleküllerinin hacmi artar ve kütle 

değişmediğinden yoğunluk azalır. Böylece buz sudan daha az 

yoğunlukta olur ve su yüzeyine çıkar. 

Kışın, dere ve göl yüzeylerinde buz oluştuğunu görürüz. 

İlkbahar geldiğinde buz erir ve soğuk su dibe batar. Soğuk su, 

dipteki minerallerle çarpar ve mineralleri su yüzeyine hareket 

etmesini sağlar. Mineraller yüzeye hareket ederken suda 

çözünerek, bol mineralli suları oluşturur. Bu olayın nasıl 

gerçekleştiğini bir deney ile açıklayalım.  

Oda sıcaklığında su dolu bardakların diplerine renkli gıda boyası ekleyip bir bardağa buz koyduğumuzda, 

buz olan bardaktaki boyanın suda daha hızlı çözündüğünü görürüz. Bunun nedeni bardaktaki suyun 

sıcaklığı yaklaşık 20 °C iken, buzun sıcaklığı yaklaşık 0 °C ‘dedir.  Buz eridiğinde ortaya çıkan su daha 

soğuk olur. Soğuk suyun yoğunluğu daha fazla olduğu için oda sıcaklığındaki suyun dibine inmeye başlar. 

Soğuk su dibe indiğinde dipteki boyaya çarparak boyayı su yüzeyine doğru hareket ettirir. Boya yüzeye 

hareket ederken suyla karışır.   

 

 


