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Uzay›n Dondu¤u An

Gökbilimciler, uzay teleskoplar›yla

giderek daha uzaklara, bir anlamda

tarihte daha gerilere bakarak evrenin

bafllang›c›n› görmeye çal›fl›yorlar.

Bunu yaparken nereye bakarlarsa

baks›nlar her yanda çeflitli biçim ve

çapta milyarlarca gökada

izlenebiliyor. Ancak yeni veriler,

gelecek için çok farkl› bir tablo

çiziyor: Bundan yüz milyar y›l sonra,

e¤er yafl›yorlarsa kendi torunlar›m›z,

ya da her neredeyseler baflka ak›ll›

varl›klar, gözleriyle olsun,

teleskoplar›yla olsun çok daha farkl›

bir gökyüzü görecekler: Oraya buraya

serpifltirilmifl birkaç gökadan›n

d›fl›nda so¤uk ve karanl›k bir boflluk. 

Nedeni evrenin genifllemesi. Büyük

Patlama’yla ortaya ç›kt›¤›n› bildi¤imiz

evrenin bugün 13-14 milyar yafl›nda

oldu¤u düflünülüyor. Bundan 100 y›l

kadar önceyse gökbilimciler,

genifllemeyen duragan , sonsuz bir

evren modeli benimsemifllerdi. Bir an

için Büyük Patlama’n›n böyle sabit

bir evren yaratm›fl oldu¤u varsay›ls›n.

Böyle bir evrende bizim

görebilece¤imiz alan, 13 milyar ›fl›k

y›l› çapl›  bir küre olurdu. Nedeni,

daha ötedeki ›fl›¤›n bize ulaflmas› için

yeterli zaman geçmemifl olurdu.

Ancak beklersek bu küre, ya da “olay

ufku” zamanla do¤rusal ba¤lant›

içinde genifller ve yeterince

bekledi¤imizde de her yönde her

mesafedeki gökadalar› görebilirdik.

Bu tablo, dura¤an olmayan,

geniflleyen evren modeli için de

geçerli. Evrenin geniflledi¤ini 1929’da

Edwin Hubble’›n keflfinden beri

biliyoruz. Geniflleyen evrende de

küresel bir ufuk var ve bu ufkun

ötesinde, henüz ›fl›¤› bize ulaflamam›fl

gökadalar var. Böyle bir evrende

gökadalar uzakl›klar›na paralel

biçimde soluklafl›yor; ufuk sonsuz bir

karanl›k içinde, bu nedenle de

görülemiyor. Ama ufuk genifllemeye

devam ediyor ve içindeki gökada

say›s› sürekli art›yor. Nedeni, modele

göre evrendeki madde kütleçekimiyle

genifllemeyi yavafllat›yor ve böylece

ufkun zamana ba¤l› olan geniflleme

h›z› , evrenin geniflleme h›z›n›

geçiyordu. Giderek ufkun içine daha

ötelerde (h›zlar› azalm›fl) gökadalar

da girmeye bafll›yordu. 

Oysa 1998 y›l›nda evrenin

genifllemesinin yavafllamak, hatta

tersine dönmek flöyle dursun, gizemli

bir karanl›k enerjinin itifliyle daha da

h›zlanarak geniflledi¤inin anlafl›lmas›

ortaya farkl› bir durum ç›kart›yor.
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DR. Abraham Loeb bu tabloyu flöyle

tan›ml›yor: Evrenin geniflleme h›z›,

ancak zamana ba¤l› olarak

geniflleyebilen ufkun geniflleme h›z›n›

aflt›¤›ndan, bir noktada ufkumuzun

içine giren gökadalar›n say›s›ndaki

art›fl duracak ve daha sonra da eski

ufkumuzun içindeki gökadalar da

yavafl yavafl gözden kaybolacak.

Sonunda görebildi¤imiz, yaln›zca (o

zamana kadar Andromeda gökadas›

ile çoktan birleflmifl olacak) kendi

gökadam›z Samanyolu’nun

kütleçekimle ba¤l› oldu¤u yak›ndaki

gökadalar, örne¤in Virgo

kümesindeki 1000 kadar gökada

kalacak. ‹flin daha da ilginci,

gökadalar bizden uzaklafl›rken, ufuk

noktas›na geldiklerinde birden

donduklar›n› fark edece¤iz. Nedeni,

bu noktadan sonra ›fl›klar› art›k bize

hiç ulaflmayacak. Ufuk noktas›na

takt›klar› “an› foto¤raf›” da

ufkumuzun zamana ba¤l› olarak

genifllemesi (bizden uzaklaflmas›)

sonucu giderek donuklaflacak ve

sonunda görünmez olacak. 
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