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Abstract 

The purpose of the study is to discuss the identification-detection of 
misconceptions based upon a description made about misconceptions 
supposed to exist for mass in a document prepared to identify common 
misconceptions related to physics and to draw attention to the fact that an 
explanation or a description of a physical quantity may lead to the 
misconception of a new concept of another physical quantity or  the  
persistence of misconceptions.  The data of the study were obtained from the 
text books including modern physics topics and misconceptions about the 
modern physics topics and scientific documents like papers presented and 
articles published about physics education and they were examined via 
descriptive analysis.  The most interesting statement that draws attention 
that is included in the document prepared to determine the common 
misconceptions about physics subjects is that “the mass increases depending 
on the velocity near the velocity of light.”  It is considered that the statement 
discussed in the study should be evaluated not as a misconception but as 
information which is not correct-valid or a mistake which can lead to a 
misconception. 
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Kütle İçin Belirtilen Bir Kavram Yanılgısı Hakkında Yapılan Bir 
Betimlemenin Tartışılması* 
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yanılgıları, kavram 
yanılgılarının 

tespiti. 

Özet 

Çalışmanın amacı, fizik konularıyla ilgili yaygın olarak karşılaşılan kavram 
yanılgılarını belirtmeye yönelik hazırlanan bir dokümanda kütle için var 
olduğu söylenen bir kavram yanılgısı hakkında yapılan bir betimlemeden 
yola çıkarak kavram yanılgılarının tespitini-ortaya çıkarılmasını tartışmak ve 
fiziksel bir nicelik için yapılan bir betimlemenin veya açıklamanın başka bir 
fiziksel nicelikle ilgili yeni bir kavram yanılgısına ya da var olan yanılgının 
kalıcılığına neden olabileceğine dikkat çekmektir. Çalışmanın verileri, 
modern fizik konularını; modern fizik konularıyla ilgili kavram yanılgılarını 
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içeren kitaplar, fizik eğitimiyle ilgili sunulmuş bildiri ve yayınlanmış makale 
gibi bilimsel dokümanların betimsel analiz yaklaşımına göre incelenmesiyle 
sağlanmıştır. Fizik konularıyla ilgili yaygın olan kavram yanılgılarını 
belirtmek için hazırlanan dokümanda yer alan dikkat çekici ifade “Işık hızına 
yakın hızlarda kütle hıza bağlı olarak artar.” şeklindedir. Çalışmada tartışılan 
ifadenin bir kavram yanılgısından ziyade kavram yanılgısına neden 
olabilecek bir hata ya da doğru-geçerli olmayan bilgi olarak 
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

1. Giriş 

Kütlenin göreceli olduğunu belirten eşitliğin Albert Einstein tarafından 1905 
yılında ortaya konan özel rölativite kuramının önemli denklemleri arasında yer 
aldığı, önemsendiği ve uzun süre kullanıldığı görülmektedir (Gündüz, 1999). Özel 
rölativite kuramı, başlangıçta ışığın boşlukta sürati olan             değerine 
yakın büyüklükte bir hıza sahip bir parçacığın kütlesinin      parçacığın bağıl 
hızının büyüklüğüne     bağlı olarak arttığını ve parçacığın kütlesinin    durağan 

kütlesinden      farklı olarak    
  

   
  

  

  eşitliği ile hesaplanması gerektiğini 

ortaya koymuştur (Beiser, 1997; Gündüz, 1999).  

Ancak daha sonra (1948'de) Einstein yazdığı bir mektupta kütlenin sahip olunan 
hızın büyüklüğüne bağlı olarak artmaması gerektiğini ve kütlenin değişmez 
olduğunu belirtmiştir (Beiser, 2008). Mazur (2015:352-353), nesneye (cisme, 
parçacığa,…) göre bağıl hızlarının büyüklüğü ne olursa olsun tüm gözlemcilerin 
nesnenin kütlesinin değeri hakkında hemfikir olması gerektiğini ifade etmektedir. 
Bir sistemin kütlesi ve iç enerjisi değişmezlerdir, yani gözlemci ile sistemin bağıl 
hareketinden etkilenmezler. Bir cismin kütlesinin artması, iç enerjisinin artmasıyla 
mümkün olabilir (Mazur, 2015:352-353). Eşit sayıdaki temel parçacıkların farklı 
dizilişleri bile sistemlerin iç enerjilerini dolayısıyla kütlelerini farklı kılabilir. 
İyonlaşmış bir döteryum (  

 ) molekülü ile bir helyum (  
 ) iyonu aynı temel 

parçacıklara sahip olmalarına karşın kütleleri farklıdır. Her ikisinin iki proton, iki 
nötron ve bir elektron içermeleri yanında temel parçacıkların farklı dizilişleri söz 
konusudur. Temel parçacıkların farklı dizilişi   

  ve   
  sistemlerinin iç 

enerjilerinin ve ona bağlı olarak kütlelerinin farklı olmasına neden olur. Yapılan 
hassas ölçümler, döteryumun (  

 ) kütlesinin 6,688078x10-27 kg ve helyumun (  
 ) 

kütlesinin 6,645568x10-27 kg şeklinde farklılığını ortaya koymaktadır (Mazur, 
2015:352). 

Günümüzde kaynak olarak kullanılan bazı dokümanlarda (Beiser, 1997; Gündüz, 

1999) bile görülen   
  

   
  

  

  eşitliğinin modern fizikte kalıcı bir yer edindiği ve 

neredeyse vazgeçilmez bir statüye kavuştuğu sanılmaktadır.  Özellikle 45 yaşın 
üzerindeki fizikçiler ve fen bilimciler arasında eşitliğin geçerli-doğru olduğuna 
inananların sayısının az olmadığı düşünülmektedir. Genelde yaşı büyük olan 
insanların gençlere göre doğru-geçerli olmayan bilgilerden ve alışkanlıklardan 
vazgeçmelerinin daha zor olduğu söylenebilir. Günümüzde geçerliliğini kaybetmesi 

gereken-beklenen denklemin (  
  

   
  

  

) adeta fizikçiler ve fen bilimciler beni zor 

unutacak (!) diye bağırdığı karikatürize edilebilir.  
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Fizik konularıyla ilgili yaygın olan kavram yanılgılarını belirtmek için hazırlanan 
dokümanda (Güneş, Ateş, Eryılmaz, Yürük, Özdemir, Kanlı, Serin, Üstün, Aygün, 
Gülçiçek, Çekiç Toroslu ve Damlı, 2017:292) yer alan dikkat çekici ifade “Işık hızına 
yakın hızlarda kütle hıza bağlı olarak artar.” şeklindedir. Seçilen ifadeyle ilgili 
olarak açıklanması, belirtilmesi ve tartışılması gereken iki önemli hususun olduğu 
söylenebilir. Birincisi sürat ve hızın farklı nicelikler olmasına rağmen birbirlerinin 
yerine kullanılması (Yıldız, 2014; Yıldız, 2017) ikincisi ise kavram yanılgılarının 
ortaya çıkarılması (tespit edilmesi) şeklidir.  

Çalışmanın amacı, fizik konularıyla ilgili yaygın olarak karşılaşılan kavram 
yanılgılarını belirtmeye yönelik hazırlanan bir dokümanda kütle için var olduğu 
düşünülen-söylenen bir kavram yanılgısı hakkında yapılan bir betimlemeden yola 
çıkarak kavram yanılgılarının tespitini-ortaya çıkarılmasını tartışmak ve fiziksel 
bir nicelik için yapılan bir betimlemenin veya açıklamanın başka bir fiziksel 
nicelikle ilgili yeni bir kavram yanılgısının ya da var olan yanılgının kalıcı 
olmasının sebebi olabileceğine dikkat çekmektir.  

2. Yöntem 

Araştırma, bir doküman incelemesidir. Çalışmanın verileri, modern fizik 
konularını; fizik konularıyla ilgili kavram yanılgılarını içeren kitaplar, fizik 
eğitimiyle ilgili sunulmuş bildiri ve yayınlanmış makale gibi bilimsel dokümanların 
betimsel analiz yaklaşımına göre incelenmesiyle sağlanmıştır. 

3. Bulgular ve Yorum 

Fizik konularıyla ilgili yaygın olan kavram yanılgılarını belirtmek için hazırlanan 
dokümanda (Güneş vd, 2017:292) yer alan dikkat çekici ifade “Işık hızına yakın 
hızlarda kütle hıza bağlı olarak artar.” şeklindedir. Verilen ifadeyle ilgili olarak 
açıklanması, belirtilmesi ve tartışılması istenilen iki önemli hususun birincisi “Işık 
hızı” ile kastedilen c=3x108 m/s ise bu sabit değer ışığın boşlukta süratidir, hızı 
değildir. Bir çalışmada (Yıldız, 2017) belirtildiği gibi olanak ile imkân sözcükleri 
arasında kurulan ya da var olan ilişki sürat ile hız arasında yoktur. Kütleyle ilgili 
bir kavram yanılgısı olarak sunulan ifadenin sürat ve hızla ilgili bir başka kavram 
yanılgısına neden olmaması için “Işığın boşluktaki süratine yakın büyüklükte hızlar 
için kütle hızın büyüklüğüne bağlı olarak artar.” şeklinde yeniden düzenlenmesi 
yararlı olur.  

İkinci husus araştırmalar (Eryılmaz ve Sürmeli, 2002; Yıldız ve Büyükkasap, 2006) 
kavram yanılgılarının bilgi eksikliklerinden, hatalardan ve tahminlerden ayırt 
edilerek tespit edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Aynı araştırmalar bir 
düşüncenin kavram yanılgısı sayılabilmesi için peş peşe üç koşulu sağlaması 
gerektiğini belirtmektedir. İlki bireyin düşüncesinin-cevabının bilimsel 
düşünceden/uzmanların görüşlerinden farklı olması, ikincisi bireyin düşüncesini-
cevabını birtakım gerekçelerle-açıklamalarla desteklemesi yani savunması veya 
ona sahip çıkması, üçüncüsü ise kendi düşünce-cevap ve açıklamalarından emin 
olması gerekir.  

Kullanılan-yararlanılan kitaplar, öğretmenler, okunan-dinlenen masallar, dini 
inançlar ve konuşulan dil çocuklarda-öğrencilerde oluşan kavram yanılgılarının 
sebeplerinden bazıları olarak görülmektedir (Yıldız, 2003). Kavramsal veya görsel 
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olarak doğru hazırlanmayan, hatalı ya da bilimsel olmayan bilgiler içeren 
kitapların bireylerde kavram yanılgılarının oluşmasına neden olduğu 
bilinmektedir (Yildiz, 2013).            

Çalışmada tartışılan ifadenin (Işığın boşluktaki süratine yakın büyüklükte hızlar 
için kütle hızın büyüklüğüne bağlı olarak artar) bir kavram yanılgısından ziyade 
kavram yanılgısına neden olabilecek bir hata ya da yanlış bilgi olarak 
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kavram yanılgıları ile kavram 
yanılgılarına neden olacak doğru ya da bilimsel olmayan bilgileri ayırt etmek 
gerekir. Kitap ya da başka bir doküman hazırlayanların araştırmadan, 
sorgulamadan, güncel ve yeni gelişmeleri takip-merak etmekten uzak tutumları, 
yararlanılan kaynaklarda mevcut olan hataların ya da doğru olmayan bilgilerin 
yeni hazırlanan dokümanlara aynen veya farklı olarak yansımasına neden olabilir. 
Neticede yanılgı olarak görülen ifadenin yeni ürünü hazırlayanlarda var olan bir 
kavram yanılgısı olarak değil güncel-yeni gelişmelerin takip edilmemesinden veya 
bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir hata olarak görülmesi gerektiği 
öngörülmektedir. Ayrıca kütlenin değerinin kütlenin sahip olduğu hızın 
büyüklüğüne bağlı olarak arttığını ayrı bir başlık altında ele alan-açıklayan, birçok 
çalışma için kaynak olarak kullanılan-yararlanılan ve çok da eski olmayan 
dokümanlara (Beiser, 1997:25; Gündüz, 1999:19-21) rastlanılmaktadır. Benzer bir 
durum Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde 1987 yılından itibaren lise üçüncü 
sınıflarda beş yıl süreyle ders kitabı olarak okutulan “Lise Fizik III” isimli 
dokümanda (Özmen, Tanrıkulu, Aydemir, Gürel, Özdemir, Kaya ve Dunay, 
1987:142) “Kütlenin Hıza Göre Değişimi” başlığı altında kütlenin hızın 

büyüklüğüne bağlı değişimini veren eşitliğin (  
  

   
  

  

), gerekli açıklamaların ve 

ilgili grafiğin verildiği görülmektedir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan lisans 
yerleştirme sınavlarında kullanılan fizik soruları (ÖYS-1996) arasında çözümü 

sadece    
  

   
  

  

 denklemiyle mümkün olan soruların (Gül, 2007:475) bulunması 

dikkat çekici bir başka durumdur. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Doğruluğu-geçerliliği kabul görmeyen   
  

   
  

  

 denkleminin günümüzde bile bazı 

dokümanlarda (Beiser, 1997:25; Gündüz, 1999:19-21; Yıldız, 2013:10) yer alması 
önemli görülmektedir. Eşitliğin doğru ve geçerli olmadığı ifadesine kuşku ile bakan 
ve onu kullanma eğilimi gösteren fen bilimcilerin ve fizikçilerin olabileceği 
düşünülmelidir. Çünkü onların ortaöğretim, lisans ya da lisansüstü eğitimleri 
sürecinde yararlandıkları kaynaklarda var olan hatalı-geçersiz açıklamalar ve 
eşitlikler onların yanlış öğrenmelerine neden olmuş olabilir. Günlük yaşamın, 
temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine büyük katkı sağlayan fiziğin hızlı bir 
ilerleme-gelişme süreci geçirdiği bilinmektedir. Fiziğin hızlı ilerleme-gelişme 
sürecine tüm fizikçilerin ve fen bilimcilerin uyum sağladığı veya ayak uydurduğu 
iddia edilemez. 

Bir çalışmada (Yıldız, 2017) belirtildiği gibi ülkemizde yapılan merkezi sınavlar 
düşünüldüğünde ÖSYM sürecin öncüsü ve en deneyimlisidir. Aynı çalışmada 
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kurumun, eğitimle ilgili tüm muhataplar (öğrenciler, öğretmenler, öğretmen 
adayları, akademisyenler, uzmanlar, araştırmacılar, anne-babalar, okullar, kamu ve 
özel kurslar) için yol gösterici ve örnek alınan olduğu belirtilmektedir. Türkiye için 
etkinliği ve önemi büyük olan bir kurumun (ÖSYM) yaptığı sınavlarda sadece  

  
  

   
  

  

  denklemi kullanılarak çözümü mümkün olan sorulara (Gül, 2007:475) 

rastlanılması durumun ciddiyetini ve zorluğunu ortaya koyduğu gibi kavram 
yanılgılarının oluşmasını sağlayacak hatalı ya da bilimsel olmayan bilgilerin 
kullanılmasının devam ettiğini göstermektedir. 

Fiziğin konularıyla ilgili kavram yanılgılarının tespitinin bazı çalışmalarda 
(Eryılmaz ve Sürmeli, 2002; Yıldız ve Büyükkasap, 2006) belirtildiği gibi 
hatalardan, doğru-geçerli olmayan bilgilerden ve tahminlerden ayırt edilerek 
yapılması gerektiği söylenebilir.  

Fizikle ilgili bir nicelik için yapılan tanımın, betimlemenin veya açıklamanın bir 
başka fiziksel nicelikle ilgili yeni bir kavram yanılgısının oluşmasına ya da var olan 
yanılgının pekişmesine neden olabileceği unutulmamalıdır. “Işık hızına yakın 
hızlarda kütle hıza bağlı olarak artar” ifadesinin sürat ile hızın aynı anlamda 
kullanılmasına neden olabileceği düşünüldüğünden “Işığın boşluktaki süratine 
yakın büyüklükte hızlar için kütle hızın büyüklüğüne bağlı olarak artar” şeklinde 
yeniden düzenlenmesi yararlı görülmektedir.    
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