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1. Girifl

T
ermodinamik oldukça genç
bir bilim dal›d›r. 19. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda, yani New-
ton’dan yaklafl›k 200 y›l son-
ra gelifltirilmeye bafllanm›fl,

Carnot, Clasius, Boltzman, Maxwell gibi
birçok bilim adam›n›n u¤rafllar› sonucu
temel yasalar› (birinci ve ikinci yasalar)
formüle edilmifltir.

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 gir-
mesiyle, elektriksel süreçler) konusunda
toplumda iyi kötü baz› kavramlar yerlefl-
mifl olsa da, termodinamik bilimi ve özel-
likle kanunlar› konusunda, hemen he-
men hiçbirfley bilinmez. Ancak ne ilginç-
tir ki, bu iki yasan›n temel içeriklerini
içinde bar›nd›ran baz› söylemler dünya-
daki birçok kültürün günlük al›flkanl›klar›
aras›na girmifltir. Örne¤in en karakteris-
tik özdeyifllerden “ne ekersen onu biçer-
sin” günlük yaflamda her gün defalarca
testten geçmektedir. Bu özdeyifl özellik-
le termodinami¤in birinci yasas›n›n te-
mel ilkelerini içinde bar›nd›rmaktad›r.

Bu yasa “evrenin toplam enerjisinin
sabit oldu¤unu”, bir di¤er deyiflle “enerji-
nin yarat›lmas› ve yok edilmesinin im-
kans›z oldu¤unu” ifade etmektedir. An-

cak bir formdan baflka bir forma dönüfle-
bilir. 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 süreçle-
rin böyle ifllemedi¤ini biliyoruz. 

Örne¤in bir kömür parças› yand›¤›n-
da üretilen enerji yok olmaz; ama üreti-
len, ›s› ve uzaya yay›lan gazlara dönü-
flür. Süreç içinde toplam enerji sabit kal-
sa da yani enerji kaybolmasa da ayn›
kömür parças›n›n tekrar yak›l›p yeni bir
enerji elde edemeyece¤imizi biliyoruz.

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. 
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Bunun nedeni ayn› türden bir iflin yap›la-
bilmesi için gerekli kullan›labilir enerji-
deki sürekli azalmad›r. Bu da termodi-
nami¤in ikinci yasas›n›n ifadelerinden
biridir. Yani, birinci yasa evrende toplam
enerjinin sabit oldu¤unu yani yarat›la-
mayaca¤›n› veya yok edilemiyece¤ini,
sadece flekil de¤ifltirece¤ini ifade eder-
ken, ikinci yasa enerjinin sadece bir yön-
de, yararlan›labilenden yararlan›lamaya-
na veya düzenliden düzensize de¤ifltiri-
lebilece¤ini ifade eder. 

Art›k ifle dönüfltürülemeyen enerji
miktar›n›n ölçüsüne 1865’te Alman fizik-
çi Clausius taraf›ndan entropi ad› veril-
mifltir. Bu yeni terminoloji ba¤lam›nda
kullan›labilir enerjideki (serbest enerji)
azalma entropideki art›fl› ifade eder.

‹kinci yasan›n üzerine infla edildi¤i fi-
ziksel prensip daha önce Carnot taraf›n-
dan görülmüfltü: Buharl› motorun nas›l
çal›flt›¤›n› anlamaya çal›flan Carnot, bu-
nun sistemin bir parças›n›n çok so¤uk,
di¤er parças›n›n çok s›cak olmas› nede-
niyle 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 üretilebili-
yordu. Ancak bu süreç sonunda gelinen
durumda bir kez daha ifl üretebilmek için
daha az enerji kal›yordu. Demek ki, ka-
pal› bir sistem içinde enerji seviyeleri
aras›ndaki fark dengelenmeye do¤ru ev-
rilme 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 yasa-
s›n› “entropi (elde edilemeyen enerji) her
zaman bir maksimuma yönelir” fleklinde
ifade etmifltir. Bu durum denge durumu-
dur. Önemi gere¤i bir kez daha vurgular-
sak, denge durumu, entropinin, ifl göre-
bilmek için gerekli kullan›labilir/elde edi-
lebilir serbest enerjinin bulunmad›¤›, bir
maksimuma ulaflt›¤› durumdur. 

Bu tarihsel giriflten sonra termodina-
mik yasalar›na, özellikle istatistiksel me-
kanik perspektifinden, düzen ve düzen-
sizlik olgular› ba¤lam›nda yak›ndan ba-
kal›m.

2. Termodinami¤in 
Kanunlar›- Düzen ve Düzensizlik

Bir çay barda¤›n› yere düflürdü¤ü-
müzde bardak k›r›l›r; cam k›r›klar› ve çay
yere yay›l›r. Bu düflme süreci tamam›yla
Newton yasalar› çerçevesinde gerçek-
leflmifltir. Zira cam bardak ve çaydaki
atom ve moleküllerin her biri Newton ya-
salar› gere¤i davranm›fllard›r.

fiimdi bu süreci zamanda geri çevi-
relim. Bu ifli, örne¤in bu süreci filme al›p,
filmi tersten oynatarak yapabiliriz. Göre-
ce¤imiz fley döflemeye yay›lm›fl cam
parçalar›n›n toparlanarak barda¤› olufl-
turmas› ve çay›n geriye akarak bu bar-
da¤›n içine girmesi ve böylece oluflan bir
bardak çay›n yerden yükselerek tekrar
düflmeden önceki ilk konumuna ulaflma-
s›d›r.

Geçek hayatta böyle fleyler olama-
yaca¤›na koflullanm›fl olan insanlar bu-
nu 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-

lanmas› ve yerden ilk konumuna yüksel-
mesi için gerekli enerji nereden geliyor”
diye bir soru da gelebilir ak›llara. ‹lginçtir
ki burada da sorun yok. Bunu görmek
için düflme sürecini enerji perspektifin-
den inceleyelim: Yer çekimi kuvveti etki-
si alt›nda düflmesi sonucu bardak bir ki-
netik enerji kazan›r. Bu kinetik enerji
düflme sonucu “›s›ya” dönüflür. Yani ye-
re yay›lm›fl olan cam parçalar›ndaki ve
çaydaki (ve hatta yerdeki) atom ve mo-
leküller çarpmadan öncekine göre daha
h›zl› titrefliyor ve çaydakiler daha h›zl› bir
flekilde rastgele hareket ediyor olacak-
lard›r; daha ›s›nm›fl olmak mikro pers-
pektiften bu anlama gelmektedir.

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 kine-
tik enerjiye) eflittir. Dolay›s› ile yerdeki
nesneler üzerindeki bu küçük “art›k ›s›
enerjisi” barda¤› ve çay› toparlayarak
birlikte düflmeden önceki konuma yük-
seltmek için yeterlidir. Buradaki önemli
nokta ›s› enerjisini “enerjinin korunumu
ilkesi” çerçevesinde anlamak ve de¤er-
lendirmektir.

Is› enerjisi dikkate al›nd›¤›nda “ener-
jinin 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 duyuyo-
rum. Zira, klasik mekani¤in temeli olan
Newton’un hareket yasalar›n› kullanarak,
enerjinin korunumu ilkesini matematiksel
olarak türetmek mümkün olsa da bu ko-
runum 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› anlat-
t›¤›m gibi, her korunum yasas› do¤adaki,
dolay›s› ile do¤ay› betimleyen fizik yasa-
lar›ndaki (makroskopik perspektiften ba-
k›yorsak Newton yasalar›, mikroskopik
perspektiften Kuantum yasalar› vs), bir
simetriye (=de¤iflmezlik) karfl›l›k gelir.
Enerjinin korunum yasas› bu fizik ya-
salar›n›n zaman içindeki ötelenmeler
alt›nda de¤iflmezli¤i ile iliflkilidir. 

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 iliflki nedeni ile Termodinami¤in 1.
Yasas› (enerjinin korunumu ilkesi) da
t›pk› Newton yasas› gibi zaman içinde
(zaman›n tersine çevrilmesi ifllemi alt›n-
da) simetriktir. Bu nedenle, 1. Yasa da
parçalar›n bir araya gelip barda¤› olufl-
turmas› 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 yasa-
lar› ve Enerjinin Korunum ‹lkesi de bu
süreçler üzerinde bir k›s›t getirmedi¤ine
göre, o zaman bunlar›n olmas›n› yasak-
layan hangi fiziksel kanundur sorusu ge-
liyor insan›n akl›na.

Bu soruyu yan›tlamaya bafllamadan
önce hemen bir saptama yapal›m. Yuka-
r›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› uygulayabil-
mek için bu yasalar› uygulayabilece¤i-
miz “noktasal” nesnelerin hareketlerinin
(konum ve h›zlar›n›) tek tek ayr›nt›yla iz-
lenebilmesinin gerekti¤i ve bu denli yük-
sek say›da bir topluluk için bunun ne an-
lama geldi¤ini akl›m›zdan ç›karmayal›m. 

‹flte tam bu noktada ENTROP‹ kav-
ram›n› devreye sokmam›z gerekiyor.
Genel bir tan›mla bafllayal›m: Entropi
bir sistemin düzensizli¤inin bir ölçü-
südür. Bu tan›m çerçevesinde bakar-
sak, yere yay›lm›fl cam parçalar› ve çay,
ilk konumdaki dolu çay barda¤›ndan da-
ha düzensiz oldu¤u için daha yüksek bir
entropiye sahiptir. Bunu eldeki örnekten
soyutlayarak genel bir ifade olarak verir-
sek 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 flekil-
de ifade edebiliriz: Yal›t›lm›fl kapal› bir
sistemin entropisi zamanla artar (ve-
ya tersinir sistemler için ayn› kal›r).

3. Entropi Yasas›
Yukarda entropi için verdi¤imiz “dü-

zensizli¤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 tersinir-
lik) ne demek? Genel olarak tersinmez-
lik, sistemi oluflturan tüm ögelerin (par-
çac›klar›n) tek tek mekanik davran›fllar›-
n›n tüm ayr›nt›lar› ile izlenmesi veya kon-
trol edilmesinin olanaks›z olmas› anlam›-
na gelir. Aksine, bu olana¤a sahip olsay-
d›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   düzensiz-
likle bafllamam›z gerekir.  

Geçmifl ile gelecek aras›ndaki görü-
nür fark›n, dolay›s› ile  makroskopik sis-
temlerin tersinmezli¤inin aç›klamas› için
flöyle bir varsay›m yap›labilir: Atomlar›n
hareketleri hakk›ndaki baz› yasalar za-
man içinde tek bir yönde (gelece¤e do¤-
ru) ifller, her iki yönde simetrik olarak ifl-
lemez. 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 ku-
antum yasalar›nda) geçmifl ve gelecek
bak›m›ndan bir asimetri yoktur. Burada
gene önemli bir parantez açmak istiyo-
rum. Madem ki dünyadaki (evrendeki)
her fley atomlardan oluflmaktad›r, mak-
roskopik 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 izleye-
rek 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 bi-
le göz önünde bulundurulmas› gereken
Heisenberg belirsizlik ilkesine iliflkin in-
celikleri de bir tarafa b›rak›yoruz).

Ancak makroskopik yap›lar›n hare-
ketlerinde durum farkl›d›r. Örne¤in sür-
tünme tersinmezdir. Örnek olarak bir
masa üzerindeki kalem kutusunun hare-
ketini göz önüne alal›m.Bir fiske ile hare-
kete geçirilen kalem kutusu bir süre son-
ra durur. Zira buna kazand›rd›¤›m›z bafl-
lang›ç kinetik enerjisi (sürtünmesiz ideal
durumda düzgün hareket enerjisi olarak
yorumlayaca¤›m›z) kutu ve masadaki
atomlar›n gelifli güzel ve düzensiz hare-
ketlerinin enerjisine dönüflmüfltür.

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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Madem ki, 2. Yasa çerçevesinde hep
düzenden düzensizli¤e gidifl var, o za-
man flu çok önemli soruya yan›t bulun-
mas› gerekiyor: Bafllang›çtaki düzen
nas›l olufluyor? Yani temel sorun dü-
zenli bir durumla bafllay›p düzenli bir du-
rumla bitiremeyiflimizde yat›yor. Yan›tla-
r›n› ancak profesyonel istatistik termodi-
namik kitaplar›nda bulabilece¤imiz soru-
lar›n say›s›n› art›rabiliriz. Örne¤in, k›s-
men düzenli olan her hangi bir duruma
bakarken de, neden bunun daha da dü-
zenli bir durumdan evrilerek geldi¤i so-
nucunu ç›kar›r›z?

Tüm bunlardan dünyaya (evrene)
iliflkin bir ç›karsama yaparsak evrenin
geçmiflinin flimdiki durumdan daha dü-
zenli olmas› gerekti¤i sonucuna (varsa-
y›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 dü-
zenli bir durumdan evrilerek gelmesi ge-
rekir. Peki, gerçekte durum nedir? 2. Ya-
sa “bafllang›çta bütün evren tümüyle dü-
zensiz 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 mil-
yar y›l önce dev bir patlama sonucu na-
s›l olufltu¤unun öyküsünü anlatm›flt›k.
Günümüzde çok ileri teknoloji ürünü

olan optik ve radyo teleskoplar› ile göre-
bildi¤imiz kadar›yla, evren çok büyük öl-
çekte 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. Ge-
ne görüldü¤ü kadar›yla evren her yönde
düzgün bir flekilde genifllemeyi sürdür-
mektedir.

Bafllang›çta, BP an›nda f›flk›ran
enerji tüm uzaya düzgün bir flekilde ya-
y›lm›flt›r. Evren patlamadan çok çok k›sa
bir süre sonra son derece s›cak bir rad-
yasyon ve temel parçac›klar›n›n bir çor-
bas›yd›. Zaman ilerledikçe, bu enerji hiç-
bir noktada asla yo¤unlaflmadan uzay›n
her noktas›n› düzgün ve homojen bir bi-
çimde doldurmufltur. Evren geniflleyip
so¤udukça olan tüm bu geliflmeler bü-
yük bir ayr›nt› ve baflar›yla hesaplanm›fl-
t›r. ‹lk 10^(-4) saniyeden önce olan gelifl-
meleri bir yana b›rak›rsak bu hesapla-
malar çok yüksek bir güvenilirli¤e sahip-
tir. (Saniyenin bu onbinde bir noktas›n-
dan yaklafl›k 3 dakika sonras›na kadar
olan biten büyük bir ayr›nt›yla Wein-
berg’in kitab›nda anlat›lm›flt›r.)

Bu hesaplamalara göre evren bu ev-
rede her taraf›na düzgün flekilde da¤›l-
m›fl foton (›fl›k), elektron ve protonlar,
döteronlar, helyum çekirdekleri ve eser
miktarda baz› hafif atom çekirdekleri ve
nötrinolar gibi parçac›klardan oluflmufl-
tur. Bu da¤›l›mdaki özellikle elektron ve
protonlar geniflleme ve so¤uma sürdük-

çe BP’den 377000 y›l sonra bir araya
gelerek (daha sonra -BP’den 10^8 y›l
sonra- yo¤unlaflarak y›ld›zlar› olufltura-
cak olan) hidrojen ve helyum gaz›n›
oluflturdular.

Evrende madde ne kadar düzgün
da¤›lm›flt›r? Bu sorunun yan›t›na ulafl-
mak 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 kü-
meleri oluflturdu, vb. Ancak tüm bu yap›-
lanmalar evrenin gözlemlenmifl çok etki-
leyici 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 ke-
simi ayn› flekilde düzgün görünmektedir.
Bu bir anlamda 2. Yasa ba¤lam›nda cid-
di s›k›nt›lara iflaret etmektedir (Yarad›l›fl-
ç›lar›n fazla derine inmeden bu argüma-
na 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 ev-
renin 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 ge-
len 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 dü-
flünmeye itilebiliriz. Zira 2. Yasa gere¤in-
ce evrenin entropisi bafllang›ç evresinde
maksimum de¤il bir tür minimum de¤e-
rinde 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 ka-
bul 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 bu-
gün ulaflt›¤› büyüklü¤ü (10 ^28 cm) kar-
fl›laflt›r›rsak, 60 mertebelik bir farka ula-
fl›r›z ki, bafllang›çtaki maksimum entro-
pinin 180 mertebe (10^180  kez ) genifl-
lemifl bir hacim içinde çok küçük kalaca-

Bafllang›çta, Büyük Patlama an›nda f›flk›ran enerji tüm uzaya düzgün bir flekilde yay›lm›flt›r.
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¤› ve minimum olarak yorumlanabilece¤i
aç›kt›r. Demek ki, evren geniflledikçe ka-
bul edilebilir maksimum entropi de evre-
nin hacmi ile birlikte artm›flt›r. Ancak ger-
çekte oluflan entropi, olabilecek maksi-
mum entropinin gerisinde kalm›flt›r. Bu
nedenle, entropi hep olabilecek en yük-
sek entropi düzeyine ulaflmak için art›fl›-
n› sürdürecektir. 2. Yasa ile uyum bu fle-
kilde sa¤lanm›fl olur.

Bu süreç sonunda entropi bir maksi-
muma 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 “‹mparato-
run Yeni Usu” adl› eserinden bafllayarak
bu konuyu tart›flmay› daha yenilerde
yazd›¤› di¤er  eserlerinde de sürdürmüfl-
tür. (Özellikle son eserinde R. Penrose
yukarda tart›flt›¤›m›z, 2. Yasa ile BP Te-
orisinin uyumu konusu üzerinde yo¤un-
laflm›flt›r). Hemen vurgulayal›m ki, yuka-
r›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 Teori-
si’nin 2. Kanun ile uyum konusu, farkl›
bir okuyucu kitlesini hedefleyen çok po-
püler kitaplarda da tart›fl›lm›fl ve özellik-
le “evrenin bafllang›c›ndaki düzen” gibi
Penrose’u üç an›tsal kitab›n› sürekli
meflgul eden konu, yüzeysel argüman-
larla bir anlamda geçifltirilmifltir (Rifkin).

5. Entropi ve yaflam
Yan›tlanmas› gereken en önemli so-

rulardan biri fludur: Evrendeki düflük en-
tropilerin kayna¤› nedir? Bu soruyu yu-
karda ayr›nt›s›yla ele ald›¤›m›z çay bar-
da¤› örne¤i için yan›tlamaya çal›flma
ödevini okuyucuya b›rak›p yaflam konu-
suna girelim ve ayn› soruyu soral›m. ‹n-
san olarak (düzenli bir organizma ola-
rak) kendimizdeki düflük entropiyi nas›l
aç›kl›yoruz? Enerjiyi yedi¤imiz yiyecek-
lerden ve soludu¤umuz oksijenden sa¤-
lar›z. Ancak bu enerji ço¤unlukla ›s› flek-
linde vücudumuzu terk eder. Enerji ko-
rundu¤una göre vücutlar›m›zdaki enerji,
büyüme durduktan sonraki evrede erifl-

kin yaflam›m›z boyunca yaklafl›k olarak
sabit kal›r. (Kuflkusuz, büyüme evresin-
de ve kilo ald›¤›m›zda mevcut enerji sto-
kumuza yeni enerji ekleriz.)

O halde eriflkin evresinde sahip ol-
du¤umuz enerji stokuna yeni bir enerji
eklememize gerek yok mudur? Baflka
türlü soral›m soruyu: Büyüme evresin-
den sonraki eriflkin ça¤›m›zda canl› var-
l›¤›m›z› nas›l sürdürebiliyoruz? Bunun
için gerçekten ek enerjiye ihtiyaç yok
mudur? Vard›r kuflkusuz: Is› formunda
sürekli kaybetti¤imiz enerjiyi karfl›laya-
cak ek enerjiyi almam›z gerekir ki, bu-
nun için yemek yeriz.

Is›, enerjinin en düzensiz, yani en
yüksek entropiye sahip fleklidir. Ek
enerjiyi, yiyecek ve oksijen olarak, dü-
flük entropi durumunda al›r›z ve ›s›, kar-
bon dioksit olarak yüksek entropi for-
munda harcar›z.

Bir kez daha hat›rlayal›m. Termodi-
namik 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 sa-
hip yiyecek ve oksijen bileflkesiyle bes-
lenir, bunlar› vücudumuzda yakar, ç›kan
›s›y› (yüksek enerjiye sahip enerjiyi) d›-

flar› atar›z. Bu flekilde entropinin vücu-
dumuzda artmas›na engel olur ve düze-
nimizi (=yaflam›m›z›) sürdürebiliriz. Dü-
flük entropi kayna¤›m›z›n izini sürelim.

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 hiz-
meti gören düflük entropili hayvanc›klar
için yayg›n bir besin kayna¤› da bitkiler-
dir. Bitkilerin foto sentez mekanizmalar›
entropiyi azaltan çok önemli bir meka-
nizmad›r. Bitkiler havadaki karbon diok-
siti al›p, oksijeni ay›rd›ktan sonra karbo-
nu kendi yap›lanmas›nda kullanmak
üzere özümler, insan ve hayvanlar ola-
rak karbonu ve oksijeni vücutlar›m›zda
tekrar birlefltirerek entropiyi azaltma sü-
recini sürdürürüz.

Yeflil bitkiler foto sentezi, yani entro-
piyi azaltma sürecini günefl ›fl›¤›ndan
yararlanarak gerçeklefltirir. Günefl ›fl›¤›
enerjiyi dünyaya göreceli olarak düflük
entropili formda, yani “görünür ›fl›¤›n” fo-
tonlar›yla tafl›r. Dünya ve üzerindeki
canl›lar bu enerjiyi depolay›p saklaya-
maz, bir süre sonra tümünü (›fl›ma flek-
linde) uzaya geri gönderir. Ancak geri
gönderilen bu enerji yüksek entropili
formda, yani ›s› (k›z›l ötesi ›fl›nlar) for-
mundad›r: Özetlersek, yayg›n izlenimin
(inanc›n?) aksine, dünya, üzerindeki
canl›larla birlikte güneflten enerji almaz.
Yap›lan fley enerjiyi düflük entropi for-
munda almak ve yeniden ancak bu kez
yüksek entropi formunda uzaya geri
püskürtmektir. Özetle, günefl bizim te-
mel 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 bü-
yük 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-

‹nsan olarak (düzenli bir organizma olarak)
kendimizdeki düflük entropiyi nas›l

aç›kl›yoruz?
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da al›r ve uzay›n so¤uk bölgelerine yük-
sek entropi formunda geri gönderir. 

Teknik Not: Görünür ›fl›kla k›z›l öte-
si ›fl›k aras›ndaki temel fark, ilkinin di¤e-
rinden daha yüksek frekansa, yani fo-
tonlar›n›n daha yüksek enerjiye sahip ol-
mas›d›r. Bu durumda dünyaya güneflten
gelen enerjinin tekrar uzaya geri sal›na-
n› dengeleyebilmesi için, enerjinin koru-
numu ilkesi çerçevesinde, sal›nan foton-
lar›n say›s›n›n gelenlerin say›s›ndan da-
ha yüksek olmas› gerekir. Böylece dün-
yadan uzaya geri püskürtülen enerji gü-
neflten dünyaya gelen enerjiye göre da-
ha 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 bo-

zulma süreciydi. Romal› Horace da ben-
zer görüflteydi: Horace, termodinami¤in
ikinci yasas›n› bilmiyordu kuflkusuz. An-
cak onun “zaman dünyan›n de¤erini dü-
flürür” 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, Kahraman-
lar 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 Pan-
dora’n›n hayat›n kötülüklerini içeren
sand›¤›n kapa¤›n› açmas›yla ani bir so-
na ulafl›r. Bu olay› takiben her ça¤ bir
öncekinden daha sert ve zorlu geçmifltir.
En son ça¤ demir ça¤›d›r ve bütün kötü-
lükler bu dönemin ürünüdür.

Hesiod bu dönem için flunlar› söylü-
yor: “Hakl› kifli, iyi insan, ya da yeminine
sad›k kifli ödül bulmayacak; fakat hak-
s›zl›k yapan ve kibirli/küstah kifliden da-
ha 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; özellik-
le de ülkemiz için. Kim bilir daha ne ka-

dar zaman kötüler de¤erli insanlar› kara-
layarak, iftiralar atacak ve ezecek?

Tarihin çevrimsel bir bozulma süreci
oldu¤u fikri antik Helen’de toplumsal ya-
p›n›n ne flekilde düzenlenmesi gerekti¤i
konusundaki fikirleri de do¤al olarak et-
kiledi. Örne¤in Platon ve Aristoteles, de-
¤iflim bozuflma oldu¤una göre, iyi top-
lum düzeninin, en az de¤iflime u¤rayan
düzen oldu¤una inan›yorlard›. Yani, ide-
al durum bozulma sürecini olabildi¤ince
yavafllatan dönemdi. Amaçlar› bir sonra-
ki nesle olabildi¤ince “de¤iflimden ko-
runmufl” 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¤erlendiri-
yordu. 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›ka-
racak derinli¤e sahip bir yasad›r. Bu fel-
sefi (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 edil-
di¤i dönemden bafllayarak entropi yasa-
s›n› aflmak için çok ciddi bilim adamlar›
taraf›ndan da say›s›z giriflimlerde bulu-
nulmufltur. Bunlar›n en ünlüsü 19.yy’nin
sonlar›nda Maxwell taraf›ndan yap›lan-
d›r ve bu daha sonra yepyeni bir araflt›r-
ma 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 yap-
t›¤›m›z nesnenin durumunu de¤ifltirdi¤i-
miz - bozdu¤umuz gerçe¤i Kuantum
Mekani¤i’nin en simgesel özelliklerinden
biridir: Heisenberg Belirsizlik ‹lkesi. Max-
well ile bafllayan 2. Yasay› aflma giriflim-
lerinin öyküsü bu say›da yer alan Dr. S.
Turgut’un makalesinde ayr›nt›l› bir bi-
çimde anlat›lmaktad›r.
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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.
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