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ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ 1

Test 1’in Çözümleri

1. Bir cisim durgun hâldeyken durgun kütle enerjisi-
ne sahiptir. Durgun kütle enerjisini veren bağıntı           
E0 = m.c2  dir. Cisim ışık hızıyla kıyaslanabilir bir v 
hızı ile hareket ederken toplam enerjisi;

 E

1–

c

v

m.c

2

2

2

=

 bağıntısı ile bulunur. Bu bağıntıda v yerine c yazdı-
ğımızda karekökün içi sıfır çıkar. Yani;

 E
0

m.c
2

= = 3

 bulunur. Bunun anlamı şudur: Kütlesi olan herhan-
gi bir cismi ışık hızına ulaştırmak için, cisme sonsuz 
enerji vermek gerekir. Buna evrendeki enerji yet-
mez. Bu nedenle kütlesi olan hiçbir cisim ışık hızına 
ulaşamaz.

Yanıt E dir.

2. Modern fizik ve klasik fizik birbirinden farklı ya da 
birbirinin alternatifi değildir. Modern fizik, klasik fizi-
ğin belli bir noktaya ulaştırdığı bilimsel bilgileri, 
gelişmelerin ışığında daha derinlemesine inceleye-
rek yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu neden-
le soruda verilen üç önerme de yanlıştır.

Yanıt E dir.

3. 0,5c

c

ışık sinyali

GG

 Işık hızı, eylemsiz referans sisteminde ışık kaynağı-
nın ve gözlemcinin hareketlerinden bağımsız olarak 
sabittir. Bu nedenle G gözlemcisinin ölçeceği ışık 
hızının değeri c olur.

Yanıt A dır.

4. Modern fiziğe göre aynada her zaman kendimizi 

görebiliriz. Çünkü ışık hızı, kaynağının ve göz-

lemcinin hareketinden bağımsız olarak sabittir. Bu 

nedenle biz hangi hızla hareket edersek edelim, her 

durumda ışık bize göre aynı  c  hızıyla hareket ede-

rek görüntü oluşturur. Bu nedenle I. yargı yanlıştır.

 Her durumda ışık bize göre aynı  c  sabit hızıyla 

hareket ettiğinden, arabamızın farları önümüzü 

aydınlatır, II. yargı doğrudur.

 Cep telefonu sinyalleri elektromanyetik dalga olup 

ışık hızıyla hareket eder. Biz ışık hızıyla hareket etti-

ğimizde de cep telefonuyla konuşabiliriz. Bu neden 

III. yargı yanlıştır.

Yanıt C dir.
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5. Hızı küçük ve kütlesi büyük cisimlerle ilgili olayları 
klasik fizik yasaları ile açıklayabiliriz.

 Işık hızına yakın hızla hareket eden çok küçük par-
çacıklarla ilgili olayları da modern fizik yasaları ile 
açıklarız.

 Gözlemciye göre bağıl hızı sabit olan gözlem çerçe-
vesine eylemsiz referans sistemi denir.

Yanıt A dır.

6. 

G

0,5c

lazer ışını

 Işık hızı bütün gözlem çerçevelerinde aynıdır. Hiçbir 
durumda ışık hızı değişmez.

Yanıt B dir.

7. Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması ışık hızına 
yakın hızlarda gerçekleşir. Bu olay fiziksel bir olay-
dır ve göz yanılması ile ilgisi yoktur.

Yanıt E dir.

8. Michelson-Morley deneyinin asıl amacı esir denilen 
maddenin varlığını kanıtlamaktır. Buna bağlı olarak 
Dünya’nın esir maddesine göre bağıl hareketini 
kanıtlamak da Michelson-Morley deneyinin amaçla-
rı arasındadır. Bu deney ışık hızını ölçmek amacıyla 
yapılmamıştır.

Yanıt A dir.

9. 0,5c

K L

x x

0,8cDünya

 K ve L araçları Dünya’dan eşit uzaklıkta oldukla-
rından, yayılan iki sinyal aynı anda ve c hızıyla 
gözlemciye ulaşır.

Yanıt C dir.

10. Modern fizik 20. yüzyıl başlarında, bilim dünya-
sında yaşanan bir dizi gelişme sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Planck’ın siyah cisim ışıması üzerine 
yaptığı çalışmalar, Einstein’in fotoelektrik olayı ve 
görelilikle ilgili çalışmaları modern fiziğin doğuşuna 
katkıda bulunan çalışmalardandır.

Yanıt E dir.
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11. Hareket eden sistemlerde zamanın yavaşlama-
sı hareketten kaynaklanan bir ilüzyon değildir. 
Zaman, hareket eden sistemlerde göreli olarak 
sabit duran bir sisteme göre daha yavaş geçer.

Yanıt D dir

12. Einstein’in özel görelilik teorisine göre,

I. Fizik yasaları tüm eylemsiz (ivmesiz) referans 
sistemlerinde aynıdır.

II. Işığın boşluktaki hızı tüm eylemsiz referans sis-
temlerinde aynıdır ve ışık boşlukta,

 2,99792458 · 108  m/s
 sabit hızla hareket eder.

III. Rölativistik hızlar ile hareket eden sistemlerde 
ölçülen zaman, durgun sistemlere göre azalır.

 O hâlde  I ve II. öncüller doğru, III. öncül yanlıştır.

Yanıt D dir.

13. Verilen her üç bilgi de Michelson-Morley deneyi 
sonuçlarındandır.

Yanıt E dir.

14. 

 Zaman genişlemesi, bir referans sisteminde hare-
ketli başka bir referans sistemini gözlemleyen kişi 
için olu.

 Uzay aracı içindeki adam, kendi referans sistemin-
deki parayı araç dursa da hareket etsede süresini 
aynı görür.

Yanıt E dir.

15. 

Bülent

Dünya

Serap

0,8c

Kemal

 İki gözlemcinin birbirine göre bağıl hızları varsa, 
her biri diğer referans noktasına göre zamanın 
yavaşladığını gözlemler.

Yanıt E dir.
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Test 2’nin Çözümleri

1. Verilen açıklamaları yapan bilim insanı Einstein’dir. 
Bu çalışmanın adı ise özel görelilik teorisidir.

Yanıt B dir.

2. Yolculuğa çıkan kardeşin bindiği aracın hızı, ışık 
hızına ne kadar çok yaklaşırsa o kadar genç kalır.

Yanıt B dir.

3. v

a

K

v = 0L

M

 Eylemsiz referans sistemi durgun ya da sabit hız-
la hareket eden sistemleri kapsar. Eğer bir sistem 
ivmeli hareket yapıyorsa, eylemsiz referans sistemi 
olamaz.

 Buna göre sabit hızla hareket eden  K  kamyonu ile  
durgun hâldeki  L  otobüsü eylemsiz referans siste-
mi olarak kabul edilebilir.

Yanıt C dir.

4. Müonlar, ışık hızına yakın hızlada hareket ettiğinden 
uzunluk büzülmesi onların Dünya’ya olan uzaklıkla-
rını kısaltmaktadır.

Yanıt A dir.

5. Michelson-Morley  ikilisinin yaptığı deney; esir akın-
tısını saptayacak hassasiyette olduğu hâlde esirin 
varlığı gözlenmemiştir. Bu nedenle I. yargı yanlıştır.

 Michelson-Morley  deneyi ile ışığın tüm referans 
sistemlerinde kaynağın ya da ortamın hızına bağlı 
olmaksızın  c  hızıyla hareket ettiğini göstermiştir. II. 
yargı doğrudur.

 Newton mekaniğinin bu deneyle bir ilişkisi yoktur. Bu 
nedenle III. yargı yanlıştır.

Yanıt D dir.

6. Verilen bilgilerden I ve III doğru, II yanlıştır.

Yanıt D dir.

7. Michelson-Morley deneyinin sonucunda uzayda esir 
denilen bir maddenin olmadığı kanıtlanmıştır. Uzay-
da esir maddesinin olmadığı kanıtlanınca ışığın 
yayılması için bir ortama gereksinim duymadığı da 
kanıtlanmış olur.

 Işığın hızının saydam ortamlarda değişiklik göster-
mesi Michelson-Morley deneyi ile ilgili değildir.

Yanıt C dir.
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8. 

G

v

Dünya

x
z

y

 G  gözlemcisi  dikdörtgen levhanın hareket yönün-
deki boyutlarını değişmiş olarak görür.  y  uzunluğu 
hareket yönünde olduğu için,  z  uzunluğunun da 
hareket yönünde bileşeni olduğu için  y  ve  z  uzun-
luklarını küçülmüş olarak görür.

Yanıt D dir.

9. C  seçeneğinde  uzunluk ve zaman değişimleri sa-
dece görünürdedir, gerçekte değişmez denilmekte-
dir. Halbuki uzunluk büzülmesi ve zaman kısalması 
söz konusudur.

Yanıt C dir.

10. I ve II. öncülde verilenler özel görelilik teorisinin var-
sayımlarındandır.

 III. öncülde verilen bilgi özel görelilik teorisinin var-
sayımı değildir.

Yanıt B dir.

11. Özel göreliliğin ikinci varsayımına göre, ışığın boş-
luktaki hızı tüm referans sistemlerinde aynıdır. Yani 
boşlukta ışığın hızı sabittir ve eylemsiz referans sis-
temlerinin birbirine göre hareketinden bağımsızdır.

Yanıt D dir.

12. Göreceli hız arttıkça, hareket yönündeki kısalma ar-
tar. Düşey yöndeki uzunluklar değişmez.

Yanıt E dir.

13. I. Modern ışık teorisine göre ışık hızıyla hareket 
eden bir parçacağın kütlesi değişmez.

II. Işık hızıyla hareket eden parçacığın boyutu sıfır 
olur.

III. Işık hızıyla hereket eden bir parçacık için zaman 
kavramı yoktur.

Yanıt B dir.

14. Michelson-Morley deneyinin sonucuna göre ışık tüm 
referans sistemlerinde aynı  c  hızıyla hareket eder.

 Einstein özel görelilik teorisine yukarıdaki olguyu ka-
bul ederek başlamıştır.

Yanıt A dır.
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15. 

G
2

0,8c G
1

Dünya

 Uzay aracının içindeki gözlemciye göre geçen za-
man  t0 , dünya üzerindeki durgun gözlemcinin ölç-
tüğü süre  t  olmak üzere bunlar arasında;

 t =  c · t0

 ilişkisi vardır.  Rölativistik hız değerleri için  c  daima 
1 den büyük bir değer aldığı için

 t > t0

 olur. Sorumuzda uzay aracının içindeki  G1  gözlem-
cisinin ölçtüğü  t1  değeri,  G2  gözlemcisinin ölçtüğü  
t2  değerinden küçük olur. I. ve II. öncüller kesinlikle 
olamaz.

Yanıt C dir.

16. Işık hızına yakın hızlarla hareket eden cisimlere dı-
şarıdan bir gözlemci tarafından bakıldığında, hare-
ket yönünde kısalmış olarak görülürler.

 

C)

0,5a

a

0,2a

D)

a

A)

a

0,75a

B)

a

0,6a

 Göreceli hız arttıkça, hareket yönündeki kısalma ar-
tar. Ancak hareketli cisimleri hızları  c  ışık hızına 
ulaşamayacağı için cismin hareket yönündeki uzun-
luğu sıfır olamaz.

Yanıt E dir.


