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ODTÜ Fizik Bölümü

Kapak

Makro evrenin gizemli kavram›

Entropi
Entropi bir sistemin düzensizli¤inin bir ölçüsüdür. Bu tan›m çerçevesinde
bakarsak, yere yay›lm›ﬂ cam parçalar› ve çay, ilk konumdaki dolu çay barda¤›ndan
daha düzensiz oldu¤u için daha yüksek bir entropiye sahiptir. Bunu eldeki örnekten
soyutlayarak genel bir ifade olarak verirsek düﬂük entropinin düzenli, yüksek
entropinin ise daha az düzenli durumlar› betimledi¤ini söyleyebiliriz.
1. Giriﬂ

T

ermodinamik oldukça genç
bir bilim dal›d›r. 19. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda, yani Newton’dan yaklaﬂ›k 200 y›l sonra geliﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂ,
Carnot, Clasius, Boltzman, Maxwell gibi
birçok bilim adam›n›n u¤raﬂlar› sonucu
temel yasalar› (birinci ve ikinci yasalar)
formüle edilmiﬂtir.

Termodinami¤in birinci
yasas› evrende toplam
enerjinin sabit oldu¤unu
yani yarat›lamayaca¤›n›
veya yok edilemiyece¤ini,
sadece ﬂekil de¤iﬂtirece¤ini
ifade ederken, ikinci yasa
enerjinin sadece bir yönde,
yararlan›labilenden
yararlan›lamayana veya
düzenliden düzensize
de¤iﬂtirilebilece¤ini
ifade eder.

Di¤er do¤a olaylar›n› anlatan fizik
yasalar› (örne¤in hareket kanunlar›, ya
da özellikle yüksek teknoloji ürünlerinin
çok yo¤un biçimde yaﬂamlar›m›za girmesiyle, elektriksel süreçler) konusunda
toplumda iyi kötü baz› kavramlar yerleﬂmiﬂ olsa da, termodinamik bilimi ve özellikle kanunlar› konusunda, hemen hemen hiçbirﬂey bilinmez. Ancak ne ilginçtir ki, bu iki yasan›n temel içeriklerini
içinde bar›nd›ran baz› söylemler dünyadaki birçok kültürün günlük al›ﬂkanl›klar›
aras›na girmiﬂtir. Örne¤in en karakteristik özdeyiﬂlerden “ne ekersen onu biçersin” günlük yaﬂamda her gün defalarca
testten geçmektedir. Bu özdeyiﬂ özellikle termodinami¤in birinci yasas›n›n temel ilkelerini içinde bar›nd›rmaktad›r.
Bu yasa “evrenin toplam enerjisinin
sabit oldu¤unu”, bir di¤er deyiﬂle “enerjinin yarat›lmas› ve yok edilmesinin imkans›z oldu¤unu” ifade etmektedir. An-

cak bir formdan baﬂka bir forma dönüﬂebilir. Yani bu bir korunum yasas›d›r.
Üzerinde durulmas› gereken tek ﬂey
termodinami¤in birinci yasas› olsayd›,
enerjinin tüketilmeksizin tekrar tekrar
kullan›labilece¤ini düﬂünebilirdik; buna
bir engel olmazd›. Ama fiziksel süreçlerin böyle iﬂlemedi¤ini biliyoruz.
Örne¤in bir kömür parças› yand›¤›nda üretilen enerji yok olmaz; ama üretilen, ›s› ve uzaya yay›lan gazlara dönüﬂür. Süreç içinde toplam enerji sabit kalsa da yani enerji kaybolmasa da ayn›
kömür parças›n›n tekrar yak›l›p yeni bir
enerji elde edemeyece¤imizi biliyoruz.

‹ﬂe dönüﬂtürülemeyen enerji miktar›n›n
ölçüsüne 1865’te Alman fizikçi Clausius
taraf›ndan entropi ad› verilmiﬂtir.
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Bunun nedeni ayn› türden bir iﬂin yap›labilmesi için gerekli kullan›labilir enerjideki sürekli azalmad›r. Bu da termodinami¤in ikinci yasas›n›n ifadelerinden
biridir. Yani, birinci yasa evrende toplam
enerjinin sabit oldu¤unu yani yarat›lamayaca¤›n› veya yok edilemiyece¤ini,
sadece ﬂekil de¤iﬂtirece¤ini ifade ederken, ikinci yasa enerjinin sadece bir yönde, yararlan›labilenden yararlan›lamayana veya düzenliden düzensize de¤iﬂtirilebilece¤ini ifade eder.
Art›k iﬂe dönüﬂtürülemeyen enerji
miktar›n›n ölçüsüne 1865’te Alman fizikçi Clausius taraf›ndan entropi ad› verilmiﬂtir. Bu yeni terminoloji ba¤lam›nda
kullan›labilir enerjideki (serbest enerji)
azalma entropideki art›ﬂ› ifade eder.
‹kinci yasan›n üzerine inﬂa edildi¤i fiziksel prensip daha önce Carnot taraf›ndan görülmüﬂtü: Buharl› motorun nas›l
çal›ﬂt›¤›n› anlamaya çal›ﬂan Carnot, bunun sistemin bir parças›n›n çok so¤uk,
di¤er parças›n›n çok s›cak olmas› nedeniyle gerçekleﬂti¤ini anlam›ﬂt›. Yani,
enerjinin iﬂe dönüﬂtürülebilmesi için bir
sistemin farkl› k›s›mlar›ndaki enerji yo¤unluklar› aras›nda bir farkl›l›k (›s› fark›)
bulunmas› gerekiyordu ve enerji daha
yüksek bir yo¤unluk düzeyinden daha
düﬂük bir düzeye akt›¤›nda iﬂ üretilebiliyordu. Ancak bu süreç sonunda gelinen
durumda bir kez daha iﬂ üretebilmek için
daha az enerji kal›yordu. Demek ki, kapal› bir sistem içinde enerji seviyeleri
aras›ndaki fark dengelenmeye do¤ru evrilme e¤ilimindedir.
Enerjinin, denge sa¤lanana dek,
yüksek yo¤unluklu bölgeden düﬂük yo¤unluklu bölgeye geçme e¤ilimine B.
Russel çok hoﬂ bir üslupla “demokrasi
e¤ilimi” ad›n› vermektedir (Scientific
Outlook, p.14, 1963).
Clasisus termodinami¤in ikinci yasas›n› “entropi (elde edilemeyen enerji) her
zaman bir maksimuma yönelir” ﬂeklinde
ifade etmiﬂtir. Bu durum denge durumudur. Önemi gere¤i bir kez daha vurgularsak, denge durumu, entropinin, iﬂ görebilmek için gerekli kullan›labilir/elde edilebilir serbest enerjinin bulunmad›¤›, bir
maksimuma ulaﬂt›¤› durumdur.

lanmas› ve yerden ilk konumuna yükselmesi için gerekli enerji nereden geliyor”
diye bir soru da gelebilir ak›llara. ‹lginçtir
ki burada da sorun yok. Bunu görmek
için düﬂme sürecini enerji perspektifinden inceleyelim: Yer çekimi kuvveti etkisi alt›nda düﬂmesi sonucu bardak bir kinetik enerji kazan›r. Bu kinetik enerji
düﬂme sonucu “›s›ya” dönüﬂür. Yani yere yay›lm›ﬂ olan cam parçalar›ndaki ve
çaydaki (ve hatta yerdeki) atom ve moleküller çarpmadan öncekine göre daha
h›zl› titreﬂiyor ve çaydakiler daha h›zl› bir
ﬂekilde rastgele hareket ediyor olacaklard›r; daha ›s›nm›ﬂ olmak mikro perspektiften bu anlama gelmektedir.
Enerjinin, denge sa¤lanana dek, yüksek
yo¤unluklu bölgeden düﬂük yo¤unluklu
bölgeye geçme e¤ilimine B. Russel çok hoﬂ
bir üslupla “demokrasi e¤ilimi”
ad›n› vermektedir.

Bu tarihsel giriﬂten sonra termodinamik yasalar›na, özellikle istatistiksel mekanik perspektifinden, düzen ve düzensizlik olgular› ba¤lam›nda yak›ndan bakal›m.

2. Termodinami¤in
Kanunlar›- Düzen ve Düzensizlik
Bir çay barda¤›n› yere düﬂürdü¤ümüzde bardak k›r›l›r; cam k›r›klar› ve çay
yere yay›l›r. Bu düﬂme süreci tamam›yla
Newton yasalar› çerçevesinde gerçekleﬂmiﬂtir. Zira cam bardak ve çaydaki
atom ve moleküllerin her biri Newton yasalar› gere¤i davranm›ﬂlard›r.
ﬁimdi bu süreci zamanda geri çevirelim. Bu iﬂi, örne¤in bu süreci filme al›p,
filmi tersten oynatarak yapabiliriz. Görece¤imiz ﬂey döﬂemeye yay›lm›ﬂ cam
parçalar›n›n toparlanarak barda¤› oluﬂturmas› ve çay›n geriye akarak bu barda¤›n içine girmesi ve böylece oluﬂan bir
bardak çay›n yerden yükselerek tekrar
düﬂmeden önceki ilk konumuna ulaﬂmas›d›r.
Geçek hayatta böyle ﬂeyler olamayaca¤›na koﬂullanm›ﬂ olan insanlar bunu ola¤an d›ﬂ› bulacaklar ve hemen filmi
tersten oynatt›¤›m›z› anlayacaklard›r.
Ancak ne tuhaft›r ki, tersten oynat›lan bu
süreçte olan biten de Newton yasalar›na
uygundur. Tamam da, “barda¤›n topar-

Enerjinin korunumu yasas›na göre
bu ›s› enerjisi düﬂen çay dolu barda¤›n
düﬂme an›nda kaybetti¤i potansiyel
enerjiye (ya da kazand›¤› eﬂde¤er kinetik enerjiye) eﬂittir. Dolay›s› ile yerdeki
nesneler üzerindeki bu küçük “art›k ›s›
enerjisi” barda¤› ve çay› toparlayarak
birlikte düﬂmeden önceki konuma yükseltmek için yeterlidir. Buradaki önemli
nokta ›s› enerjisini “enerjinin korunumu
ilkesi” çerçevesinde anlamak ve de¤erlendirmektir.
Is› enerjisi dikkate al›nd›¤›nda “enerjinin korunumu yasas› “Termodinami¤in 1. Yasas›” olarak adland›r›l›r.
Bu yasa, bu genel yorumuyla Newton
hareket yasalar› ile uyumludur. Burada
dikkatli bir dil kullanma gere¤i duyuyorum. Zira, klasik mekani¤in temeli olan
Newton’un hareket yasalar›n› kullanarak,
enerjinin korunumu ilkesini matematiksel
olarak türetmek mümkün olsa da bu korunum ilkesi bu hareket kanunlar›ndan
daha geneldir. Konunun önemi gere¤i
burada teknik bir parantez açmam ve bu
genellikten ne kastetti¤imi aç›klamam
gerekiyor. Daha önce dergimizin May›s
2008 tarihli 167. say›s›nda ayr›nt›l› anlatt›¤›m gibi, her korunum yasas› do¤adaki,
dolay›s› ile do¤ay› betimleyen fizik yasalar›ndaki (makroskopik perspektiften bak›yorsak Newton yasalar›, mikroskopik
perspektiften Kuantum yasalar› vs), bir
simetriye (=de¤iﬂmezlik) karﬂ›l›k gelir.
Enerjinin korunum yasas› bu fizik yasalar›n›n zaman içindeki ötelenmeler
alt›nda de¤iﬂmezli¤i ile iliﬂkilidir.
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Bu iliﬂki nedeni ile Termodinami¤in 1.
Yasas› (enerjinin korunumu ilkesi) da
t›pk› Newton yasas› gibi zaman içinde
(zaman›n tersine çevrilmesi iﬂlemi alt›nda) simetriktir. Bu nedenle, 1. Yasa da
parçalar›n bir araya gelip barda¤› oluﬂturmas› ve ilk konuma geri yükselmesi
üstüne bir yasaklama getirmez.
Yaﬂad›¤›m›z makroskopik dünyada
böyle olaylara tan›k olmad›¤›m›za göre,
ve gene bu dünyadaki pek çok fiziksel
süreci baﬂar›yla aç›klayan Newton yasalar› ve Enerjinin Korunum ‹lkesi de bu
süreçler üzerinde bir k›s›t getirmedi¤ine
göre, o zaman bunlar›n olmas›n› yasaklayan hangi fiziksel kanundur sorusu geliyor insan›n akl›na.
Bu soruyu yan›tlamaya baﬂlamadan
önce hemen bir saptama yapal›m. Yukar›da sözünü etti¤imiz Newton yasalar›
yal›n (matematiksel noktasal) nesneler
için formüle edilmiﬂtir. Buna karﬂ›n ele
ald›¤›m›z fiziksel süreçlerdeki (çay dolu
bardak gibi) nesneler makroskopik yap›lard›r (her santimetre küpünde 10^23
atom/molekül bulunan). Makroskopik bir
yap›ya Newton yasalar›n› uygulayabilmek için bu yasalar› uygulayabilece¤imiz “noktasal” nesnelerin hareketlerinin
(konum ve h›zlar›n›) tek tek ayr›nt›yla izlenebilmesinin gerekti¤i ve bu denli yüksek say›da bir topluluk için bunun ne anlama geldi¤ini akl›m›zdan ç›karmayal›m.

3. Entropi Yasas›
Yukarda entropi için verdi¤imiz “düzensizli¤in bir ölçüsü” ifadesi pek kesinlik
taﬂ›yan bir ifade de¤il kuﬂkusuz. Ayr›ca
gene yukarda bunun tersinmez sistemler
için zamanla (sabit kalmay›p) artt›¤› da
söylendi. Peki, tersinmezlik (ve tersinirlik) ne demek? Genel olarak tersinmezlik, sistemi oluﬂturan tüm ögelerin (parçac›klar›n) tek tek mekanik davran›ﬂlar›n›n tüm ayr›nt›lar› ile izlenmesi veya kontrol edilmesinin olanaks›z olmas› anlam›na gelir. Aksine, bu olana¤a sahip olsayd›k bu sistemler tersinir olurdu.
Çok iyi bilindi¤i gibi fiziksel enerji
kavram› parçac›klar›n konumlar›, h›zlar›,
kütleleri ve kuvvetleri cinsinden kesin
matematiksel ifadelerle anlat›labilir. O
zaman do¤al olarak akla ﬂu geliyor: 2.
Yasa içinde yer alan entropi kavram›n›
da benzer ﬂekilde matematiksel olarak
kesinleﬂtirmek olanakl› m›d›r? Madem
ki, entropi düzensizli¤in bir ölçüsüdür, bu
kesinleﬂtirme iﬂlemine önce düzensizlikle baﬂlamam›z gerekir.
Geçmiﬂ ile gelecek aras›ndaki görünür fark›n, dolay›s› ile makroskopik sistemlerin tersinmezli¤inin aç›klamas› için
ﬂöyle bir varsay›m yap›labilir: Atomlar›n
hareketleri hakk›ndaki baz› yasalar zaman içinde tek bir yönde (gelece¤e do¤ru) iﬂler, her iki yönde simetrik olarak iﬂlemez. Ancak böyle bir yasa ya da ilke

günümüze de¤in henüz keﬂfedilmiﬂ de¤il. Bildi¤imiz bütün fizik yasalar›nda
(mikro evrene iliﬂkin geliﬂtirilen tüm kuantum yasalar›nda) geçmiﬂ ve gelecek
bak›m›ndan bir asimetri yoktur. Burada
gene önemli bir parantez açmak istiyorum. Madem ki dünyadaki (evrendeki)
her ﬂey atomlardan oluﬂmaktad›r, makroskopik sistemlere iliﬂkin tüm fiziksel
süreçleri aç›klamaya da mikro evrendeki
fizik kanunlar›ndan baﬂlamam›z gerekir,
ki biz de öyle yap›yoruz.
Yani yal›n nesneleri içeren herhangi
bir fiziksel sürece iliﬂkin bir film ileri ya
da geri oynat›ld›¤›nda biz bu filmi izleyerek hangisinin gerçek fiziksel süreç,
hangisinin zamanda tersine çevrilmiﬂ
süreç oldu¤unu ay›rdetme durumunda
de¤iliz (Bu noktada herhangi bir parçac›¤›n kamera ile gözlenmesi sürecinde bile göz önünde bulundurulmas› gereken
Heisenberg belirsizlik ilkesine iliﬂkin incelikleri de bir tarafa b›rak›yoruz).
Ancak makroskopik yap›lar›n hareketlerinde durum farkl›d›r. Örne¤in sürtünme tersinmezdir. Örnek olarak bir
masa üzerindeki kalem kutusunun hareketini göz önüne alal›m.Bir fiske ile harekete geçirilen kalem kutusu bir süre sonra durur. Zira buna kazand›rd›¤›m›z baﬂlang›ç kinetik enerjisi (sürtünmesiz ideal
durumda düzgün hareket enerjisi olarak
yorumlayaca¤›m›z) kutu ve masadaki
atomlar›n geliﬂi güzel ve düzensiz hareketlerinin enerjisine dönüﬂmüﬂtür.

‹ﬂte tam bu noktada ENTROP‹ kavram›n› devreye sokmam›z gerekiyor.
Genel bir tan›mla baﬂlayal›m: Entropi
bir sistemin düzensizli¤inin bir ölçüsüdür. Bu tan›m çerçevesinde bakarsak, yere yay›lm›ﬂ cam parçalar› ve çay,
ilk konumdaki dolu çay barda¤›ndan daha düzensiz oldu¤u için daha yüksek bir
entropiye sahiptir. Bunu eldeki örnekten
soyutlayarak genel bir ifade olarak verirsek düﬂük entropinin düzenli, yüksek
entropinin ise daha az düzenli durumlar›
betimledi¤ini söyleyebiliriz.
Bu kavramlardan yola ç›karak ﬂimdi
Termodinami¤in 2. Yasas›’n› ﬂu ﬂekilde ifade edebiliriz: Yal›t›lm›ﬂ kapal› bir
sistemin entropisi zamanla artar (veya tersinir sistemler için ayn› kal›r).

Dünyadaki (evrendeki) her ﬂey atomlardan oluﬂmaktad›r, makroskopik sistemlere iliﬂkin
tüm fiziksel süreçleri aç›klamaya da mikro evrendeki fizik kanunlar›ndan
baﬂlamam›z gerekir, ki biz de öyle yap›yoruz.
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çe BP’den 377000 y›l sonra bir araya
gelerek (daha sonra -BP’den 10^8 y›l
sonra- yo¤unlaﬂarak y›ld›zlar› oluﬂturacak olan) hidrojen ve helyum gaz›n›
oluﬂturdular.

Baﬂlang›çta, Büyük Patlama an›nda f›ﬂk›ran enerji tüm uzaya düzgün bir ﬂekilde yay›lm›ﬂt›r.

Madem ki, 2. Yasa çerçevesinde hep
düzenden düzensizli¤e gidiﬂ var, o zaman ﬂu çok önemli soruya yan›t bulunmas› gerekiyor: Baﬂlang›çtaki düzen
nas›l oluﬂuyor? Yani temel sorun düzenli bir durumla baﬂlay›p düzenli bir durumla bitiremeyiﬂimizde yat›yor. Yan›tlar›n› ancak profesyonel istatistik termodinamik kitaplar›nda bulabilece¤imiz sorular›n say›s›n› art›rabiliriz. Örne¤in, k›smen düzenli olan her hangi bir duruma
bakarken de, neden bunun daha da düzenli bir durumdan evrilerek geldi¤i sonucunu ç›kar›r›z?
Tüm bunlardan dünyaya (evrene)
iliﬂkin bir ç›karsama yaparsak evrenin
geçmiﬂinin ﬂimdiki durumdan daha düzenli olmas› gerekti¤i sonucuna (varsay›m›na) ulaﬂ›r›z. Ancak evrene bakt›¤›m›zda her ﬂeyin oldukça iyi bir düzen
içinde oldu¤u da görülüyor. 2. Yasa ile
uyumlu olmas› için bunun daha da düzenli bir durumdan evrilerek gelmesi gerekir. Peki, gerçekte durum nedir? 2. Yasa “baﬂlang›çta bütün evren tümüyle düzensiz rastgele hareketlerden ibaretti”
söylemi ile nas›l uyumlaﬂt›r›labilir?

4. Evrenin oluﬂumu- Büyük
Patlama Teorisi ve 2. Yasa
Dergimizin daha önceki bir say›s›nda
(Eylül 2010; 195. say›) evrenin 13.7 milyar y›l önce dev bir patlama sonucu nas›l oluﬂtu¤unun öyküsünü anlatm›ﬂt›k.
Günümüzde çok ileri teknoloji ürünü

olan optik ve radyo teleskoplar› ile görebildi¤imiz kadar›yla, evren çok büyük ölçekte oldukça düzenli bir yap›ya sahiptir.
Bunun en önemli kan›tlar›ndan biri, s›cakl›¤› 2.7 K olan arka fon ›ﬂ›mas›d›r. Bu
fon ›ﬂ›mas› bir anlamda büyük patlama’dan (BP) geriye kalan bir hayalettir. Gene görüldü¤ü kadar›yla evren her yönde
düzgün bir ﬂekilde geniﬂlemeyi sürdürmektedir.
Baﬂlang›çta, BP an›nda f›ﬂk›ran
enerji tüm uzaya düzgün bir ﬂekilde yay›lm›ﬂt›r. Evren patlamadan çok çok k›sa
bir süre sonra son derece s›cak bir radyasyon ve temel parçac›klar›n›n bir çorbas›yd›. Zaman ilerledikçe, bu enerji hiçbir noktada asla yo¤unlaﬂmadan uzay›n
her noktas›n› düzgün ve homojen bir biçimde doldurmuﬂtur. Evren geniﬂleyip
so¤udukça olan tüm bu geliﬂmeler büyük bir ayr›nt› ve baﬂar›yla hesaplanm›ﬂt›r. ‹lk 10^(-4) saniyeden önce olan geliﬂmeleri bir yana b›rak›rsak bu hesaplamalar çok yüksek bir güvenilirli¤e sahiptir. (Saniyenin bu onbinde bir noktas›ndan yaklaﬂ›k 3 dakika sonras›na kadar
olan biten büyük bir ayr›nt›yla Weinberg’in kitab›nda anlat›lm›ﬂt›r.)
Bu hesaplamalara göre evren bu evrede her taraf›na düzgün ﬂekilde da¤›lm›ﬂ foton (›ﬂ›k), elektron ve protonlar,
döteronlar, helyum çekirdekleri ve eser
miktarda baz› hafif atom çekirdekleri ve
nötrinolar gibi parçac›klardan oluﬂmuﬂtur. Bu da¤›l›mdaki özellikle elektron ve
protonlar geniﬂleme ve so¤uma sürdük-

Evrende madde ne kadar düzgün
da¤›lm›ﬂt›r? Bu sorunun yan›t›na ulaﬂmak için, b›rakt›¤›m›z yerden sürdürelim
kronolojiyi. Y›ld›zlar bir araya gelerek
galaksileri oluﬂturdu. Galaksiler de bir
araya gelerek kümeleri, onlar da üst kümeleri oluﬂturdu, vb. Ancak tüm bu yap›lanmalar evrenin gözlemlenmiﬂ çok etkileyici homojenli¤ini (düzgünlü¤ü-düzeni)
etkileyebilecek yap›lanmalar olmaktan
çok uzakt›r. Zamanda günümüzden ne
kadar geriye gidersek gidelim, evrenin
inceleme olana¤›n› buldu¤umuz her kesimi ayn› ﬂekilde düzgün görünmektedir.
Bu bir anlamda 2. Yasa ba¤lam›nda ciddi s›k›nt›lara iﬂaret etmektedir (Yarad›l›ﬂç›lar›n fazla derine inmeden bu argümana neden bu denli s›k› s›k›ya sar›ld›klar›n› anlamak çok zor olmasa gerek).
2. Yasa ba¤lam›nda tutarl›l›k için evrenin ilk oluﬂum evresinde düﬂük entropi
durumunda olmas›n› bekleriz. BP Teorisi
bunu aç›klayabilir mi? Baﬂlang›çta evren
geniﬂlemekte olan çok çok s›cak bir gaz
oldu¤una göre do¤al olarak ilk akla gelen bunu bir ›s›l denge durumu olarak
yorumlamakt›r. Ancak, ›s›l denge bir
maksimum entropi durumu oldu¤undan
bu yorum bize ciddi s›k›nt› yaratabilir.
Böylece, ya evrenin oluﬂum modeli, ya
da 2. Yasada bir sakatl›k oldu¤unu düﬂünmeye itilebiliriz. Zira 2. Yasa gere¤ince evrenin entropisi baﬂlang›ç evresinde
maksimum de¤il bir tür minimum de¤erinde olmal›yd›. Bu ikilemden bir tür ç›k›ﬂ
yolu ﬂöyle olabilir: Baﬂlang›çta, BP’den
hemen sonra evren henüz çok küçükken
bir ›s›l denge durumunda oldu¤unu kabul edebiliriz. Gerçekten de çok küçük
bir evrenin olabilecek en yüksek entropi
durumunda oldu¤unu kabul etmek çok
zor de¤il. Evrenin o evredeki büyüklü¤ü
(Planck ölçe¤i: RPl= 10 ^(-33) cm) ile bugün ulaﬂt›¤› büyüklü¤ü (10 ^28 cm) karﬂ›laﬂt›r›rsak, 60 mertebelik bir farka ulaﬂ›r›z ki, baﬂlang›çtaki maksimum entropinin 180 mertebe (10^180 kez ) geniﬂlemiﬂ bir hacim içinde çok küçük kalaca-
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ﬂar› atar›z. Bu ﬂekilde entropinin vücudumuzda artmas›na engel olur ve düzenimizi (=yaﬂam›m›z›) sürdürebiliriz. Düﬂük entropi kayna¤›m›z›n izini sürelim.

¤› ve minimum olarak yorumlanabilece¤i
aç›kt›r. Demek ki, evren geniﬂledikçe kabul edilebilir maksimum entropi de evrenin hacmi ile birlikte artm›ﬂt›r. Ancak gerçekte oluﬂan entropi, olabilecek maksimum entropinin gerisinde kalm›ﬂt›r. Bu
nedenle, entropi hep olabilecek en yüksek entropi düzeyine ulaﬂmak için art›ﬂ›n› sürdürecektir. 2. Yasa ile uyum bu ﬂekilde sa¤lanm›ﬂ olur.
Bu süreç sonunda entropi bir maksimuma ulaﬂ›r ve evrenin ›s›l ölümü mü
gerçekleﬂir, yoksa baﬂka senaryolar da
mümkün müdür? Bu sorular pek çok
yerde hala tart›ﬂ›lan araﬂt›rma konular›d›r. R. Penrose an›tsal eseri “‹mparatorun Yeni Usu” adl› eserinden baﬂlayarak
bu konuyu tart›ﬂmay› daha yenilerde
yazd›¤› di¤er eserlerinde de sürdürmüﬂtür. (Özellikle son eserinde R. Penrose
yukarda tart›ﬂt›¤›m›z, 2. Yasa ile BP Teorisinin uyumu konusu üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r). Hemen vurgulayal›m ki, yukar›da son paragrafta sunulan argüman bu
konuda üretilmiﬂ son yan›t de¤ildir; daha
inceltilmiﬂ ve geliﬂkin yan›tlar bu dergi
için hedefledi¤imiz düzeyin çok üstüne
ç›kaca¤› için konuyu burada kesmeyi
uygun gördük. Büyük Patlama Teorisi’nin 2. Kanun ile uyum konusu, farkl›
bir okuyucu kitlesini hedefleyen çok popüler kitaplarda da tart›ﬂ›lm›ﬂ ve özellikle “evrenin baﬂlang›c›ndaki düzen” gibi
Penrose’u üç an›tsal kitab›n› sürekli
meﬂgul eden konu, yüzeysel argümanlarla bir anlamda geçiﬂtirilmiﬂtir (Rifkin).

5. Entropi ve yaﬂam
Yan›tlanmas› gereken en önemli sorulardan biri ﬂudur: Evrendeki düﬂük entropilerin kayna¤› nedir? Bu soruyu yukarda ayr›nt›s›yla ele ald›¤›m›z çay barda¤› örne¤i için yan›tlamaya çal›ﬂma
ödevini okuyucuya b›rak›p yaﬂam konusuna girelim ve ayn› soruyu soral›m. ‹nsan olarak (düzenli bir organizma olarak) kendimizdeki düﬂük entropiyi nas›l
aç›kl›yoruz? Enerjiyi yedi¤imiz yiyeceklerden ve soludu¤umuz oksijenden sa¤lar›z. Ancak bu enerji ço¤unlukla ›s› ﬂeklinde vücudumuzu terk eder. Enerji korundu¤una göre vücutlar›m›zdaki enerji,
büyüme durduktan sonraki evrede eriﬂ-

‹nsan olarak (düzenli bir organizma olarak)
kendimizdeki düﬂük entropiyi nas›l
aç›kl›yoruz?

kin yaﬂam›m›z boyunca yaklaﬂ›k olarak
sabit kal›r. (Kuﬂkusuz, büyüme evresinde ve kilo ald›¤›m›zda mevcut enerji stokumuza yeni enerji ekleriz.)
O halde eriﬂkin evresinde sahip oldu¤umuz enerji stokuna yeni bir enerji
eklememize gerek yok mudur? Baﬂka
türlü soral›m soruyu: Büyüme evresinden sonraki eriﬂkin ça¤›m›zda canl› varl›¤›m›z› nas›l sürdürebiliyoruz? Bunun
için gerçekten ek enerjiye ihtiyaç yok
mudur? Vard›r kuﬂkusuz: Is› formunda
sürekli kaybetti¤imiz enerjiyi karﬂ›layacak ek enerjiyi almam›z gerekir ki, bunun için yemek yeriz.
Is›, enerjinin en düzensiz, yani en
yüksek entropiye sahip ﬂeklidir. Ek
enerjiyi, yiyecek ve oksijen olarak, düﬂük entropi durumunda al›r›z ve ›s›, karbon dioksit olarak yüksek entropi formunda harcar›z.
Bir kez daha hat›rlayal›m. Termodinamik kanunlar›na göre, enerji korunur,
fakat entropi korunmaz, sürekli artar.
Dolay›s› ile kendimizi canl› tutabilmek
için entropiyi düﬂük tutmak zorunday›z.
‹ﬂte tam bu amaçla, düﬂük entropiye sahip yiyecek ve oksijen bileﬂkesiyle beslenir, bunlar› vücudumuzda yakar, ç›kan
›s›y› (yüksek enerjiye sahip enerjiyi) d›-

Yiyeceklerimiz aras›nda önemli bir
yer tutan eti ele alal›m (vejetaryenlerden
özür dileyerek). Bu yiyece¤in kayna¤›
olan hayvanc›klar›n da biz insanlar gibi
düﬂük entropi yap›s›n› oluﬂturmak ve
sürdürmek için düﬂük bir entropi kayna¤›na ihtiyac› vard›r. Hem biz insanlar ve
hem de ara basamakta bize besin hizmeti gören düﬂük entropili hayvanc›klar
için yayg›n bir besin kayna¤› da bitkilerdir. Bitkilerin foto sentez mekanizmalar›
entropiyi azaltan çok önemli bir mekanizmad›r. Bitkiler havadaki karbon dioksiti al›p, oksijeni ay›rd›ktan sonra karbonu kendi yap›lanmas›nda kullanmak
üzere özümler, insan ve hayvanlar olarak karbonu ve oksijeni vücutlar›m›zda
tekrar birleﬂtirerek entropiyi azaltma sürecini sürdürürüz.
Yeﬂil bitkiler foto sentezi, yani entropiyi azaltma sürecini güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan
yararlanarak gerçekleﬂtirir. Güneﬂ ›ﬂ›¤›
enerjiyi dünyaya göreceli olarak düﬂük
entropili formda, yani “görünür ›ﬂ›¤›n” fotonlar›yla taﬂ›r. Dünya ve üzerindeki
canl›lar bu enerjiyi depolay›p saklayamaz, bir süre sonra tümünü (›ﬂ›ma ﬂeklinde) uzaya geri gönderir. Ancak geri
gönderilen bu enerji yüksek entropili
formda, yani ›s› (k›z›l ötesi ›ﬂ›nlar) formundad›r: Özetlersek, yayg›n izlenimin
(inanc›n?) aksine, dünya, üzerindeki
canl›larla birlikte güneﬂten enerji almaz.
Yap›lan ﬂey enerjiyi düﬂük entropi formunda almak ve yeniden ancak bu kez
yüksek entropi formunda uzaya geri
püskürtmektir. Özetle, güneﬂ bizim temel düﬂük entropi kayna¤›m›zd›r.
Peki, güneﬂin bu özelli¤i nereden
gelmektedir? Bunun nedeni güneﬂin
uzayda s›cak bir nokta olmas›d›r. Yani
gök, s›cakl›k bak›m›ndan bir dengesizli¤e sahiptir. ﬁöyle ki, güneﬂin yer ald›¤›
küçük bir bölge (galaksi içindeki çok büyük bir ölçekteki) di¤er tüm bölgelerden
daha yüksek s›cakl›¤a sahiptir. Bu da
yeterince güçlü bir düﬂük entropi kayna¤› oluﬂturur. ﬁöyle ki, dünya bu s›cak
noktadan enerjiyi düﬂük entropi formun-
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da al›r ve uzay›n so¤uk bölgelerine yüksek entropi formunda geri gönderir.
Teknik Not: Görünür ›ﬂ›kla k›z›l ötesi ›ﬂ›k aras›ndaki temel fark, ilkinin di¤erinden daha yüksek frekansa, yani fotonlar›n›n daha yüksek enerjiye sahip olmas›d›r. Bu durumda dünyaya güneﬂten
gelen enerjinin tekrar uzaya geri sal›nan› dengeleyebilmesi için, enerjinin korunumu ilkesi çerçevesinde, sal›nan fotonlar›n say›s›n›n gelenlerin say›s›ndan daha yüksek olmas› gerekir. Böylece dünyadan uzaya geri püskürtülen enerji güneﬂten dünyaya gelen enerjiye göre daha yüksek say›da serbestlik derecesi
üzerine yay›lm›ﬂ olmal›, dolay›s› ile daha
yüksek entropiye sahip olmal›d›r.

6. Entropi ve tarih
Antik Helen için tarih sürekli bir bozulma süreciydi. Romal› Horace da benzer görüﬂteydi: Horace, termodinami¤in
ikinci yasas›n› bilmiyordu kuﬂkusuz. Ancak onun “zaman dünyan›n de¤erini düﬂürür” ifadesi bu yasan›n içeri¤ini çok
veciz bir ﬂekilde özetlemektedir.
Helen mitolojisinde tarih, her biri bir
önce gelenden daha bozulmuﬂ beﬂ evre
olarak betimlenir. Hesiod (MÖ 8.yy) bu
evreleri Alt›n, Gümüﬂ, Pirinç, Kahramanlar ve Demir Ça¤lar› olarak betimler.
(Kozmolojik evrimin- y›ld›z oluﬂumunun
da demirde son bulmas› çok ilginç bir
rastlant› olmal›.)
Alt›n Ça¤ bolluk dönemidir ve Pandora’n›n hayat›n kötülüklerini içeren
sand›¤›n kapa¤›n› açmas›yla ani bir sona ulaﬂ›r. Bu olay› takiben her ça¤ bir
öncekinden daha sert ve zorlu geçmiﬂtir.
En son ça¤ demir ça¤›d›r ve bütün kötülükler bu dönemin ürünüdür.
Hesiod bu dönem için ﬂunlar› söylüyor: “Hakl› kiﬂi, iyi insan, ya da yeminine
sad›k kiﬂi ödül bulmayacak; fakat haks›zl›k yapan ve kibirli/küstah kiﬂiden daha fazla onur duyacak. Hak kol gücünde
olacak ve art›k gerçek olmayacak.”
Kula¤a çok aﬂina geliyor de¤il mi?
Yaﬂad›¤›m›z dönem Hesiod’un yukarda
betimledi¤i Demir Ça¤› olmas›n; özellikle de ülkemiz için. Kim bilir daha ne ka-

Formüle edildi¤i dönemden baﬂlayarak
entropi yasas›n› aﬂmak için çok ciddi bilim
adamlar› taraf›ndan da say›s›z giriﬂimlerde
bulunulmuﬂtur. Bunlar›n en ünlüsü 19.yy’›n
sonlar›nda Maxwell taraf›ndan yap›land›r ve
bu daha sonra yepyeni bir araﬂt›rma
alan›n›n yolunu açm›ﬂt›r.

dar zaman kötüler de¤erli insanlar› karalayarak, iftiralar atacak ve ezecek?
Tarihin çevrimsel bir bozulma süreci
oldu¤u fikri antik Helen’de toplumsal yap›n›n ne ﬂekilde düzenlenmesi gerekti¤i
konusundaki fikirleri de do¤al olarak etkiledi. Örne¤in Platon ve Aristoteles, de¤iﬂim bozuﬂma oldu¤una göre, iyi toplum düzeninin, en az de¤iﬂime u¤rayan
düzen oldu¤una inan›yorlard›. Yani, ideal durum bozulma sürecini olabildi¤ince
yavaﬂlatan dönemdi. Amaçlar› bir sonraki nesle olabildi¤ince “de¤iﬂimden korunmuﬂ” bir dünyay› miras b›rakmakt›.
Ortaça¤ boyunca Bat› Avrupa’ya
egemen olan H›ristiyan tarih görüﬂü,
dünyadaki yaﬂam›, ahiret yaﬂam›na ba¤l›l›k için bir mola yeri olarak de¤erlendiriyordu. Ancak Antik Helen’deki döngüsel
model terk edilse de tarihi bir bozuﬂma
süreci olarak de¤erlendirmeyi sürdürdü.
Fukuyama’n›n daha sonra geri çekti¤i
“tarihin sonu” tezi bu bozuﬂma sürecinin
son noktas›n› m› oluﬂturuyordu?

7. Sonsöz
Yukar›daki tart›ﬂmalardan anlaﬂ›l›yor
ki, entropi yasas›n›n, bilimin kapsama
alan›na giriﬂi ancak 150 y›l kadar çok k›sa bir süre önce gerçekleﬂmiﬂ olsa da,
ünlü fizikçi A. Eddington’un “do¤an›n en

üstün yasas›” betimlemesini hakl› ç›karacak derinli¤e sahip bir yasad›r. Bu felsefi (belki de metafiziksel demek daha
do¤ru olurdu) derinli¤ine koﬂut olarak
sürekli bir sorgulaman›n (özellikle devr-i
daim makineler ba¤lam›nda) da hedefi
olmaktan kurtulamam›ﬂt›r. Formüle edildi¤i dönemden baﬂlayarak entropi yasas›n› aﬂmak için çok ciddi bilim adamlar›
taraf›ndan da say›s›z giriﬂimlerde bulunulmuﬂtur. Bunlar›n en ünlüsü 19.yy’nin
sonlar›nda Maxwell taraf›ndan yap›land›r ve bu daha sonra yepyeni bir araﬂt›rma alan›n›n yolunu açm›ﬂt›r. Bu konu
üzerinde yap›lan ve günümüze kadar
uzanan çal›ﬂmalar sonucunda art›k iyice
anlaﬂ›lm›ﬂt›r ki “karﬂ›l›ks›z hiç birﬂey,
hatta gözlem bile yapamay›z.” Gözlem
sonucunda bir bozuﬂma oldu¤u veya
teknik bir deyiﬂle, üzerinde gözlem yapt›¤›m›z nesnenin durumunu de¤iﬂtirdi¤imiz - bozdu¤umuz gerçe¤i Kuantum
Mekani¤i’nin en simgesel özelliklerinden
biridir: Heisenberg Belirsizlik ‹lkesi. Maxwell ile baﬂlayan 2. Yasay› aﬂma giriﬂimlerinin öyküsü bu say›da yer alan Dr. S.
Turgut’un makalesinde ayr›nt›l› bir biçimde anlat›lmaktad›r.
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