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EVRENİN ANAFORU 

NEDİR BU KARA DELİK?  

NE ZAMAN ORTAYA ATILDI?*
 

 

Alperen TURAN 
 

ara delik, yeni ortaya atılmış bir terimdir. Bu terimi, 1969 yılında 

Amerikalı bilim insanı Jhon Wheeler kullanmıştır. Wheeler, 

yaklaşık iki yüz yıl öncesinde kökleri atılmış ışık hakkındaki iki 

farklı kuramı dikkate alarak, kara deliği bu fikirlerin görsel betimlemesi 

için olarak tasavvur etmiştir. Bu kuramlardan ilki, Newton’ın da 

savunduğu ışığın parçacıklardan oluştuğu iddiasıdır. Diğeri ise ışığın 

dalgalardan oluştuğu yönündeki görüştür. Bugün bu iki görüşün de doğru 

                                                           
*Künye: Turan, Alperen (2020). “Evrenin Anaforu: Nedir Bu Kara Delik? Ne Zaman Ortaya 

Atıldı?”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 74-77. 

K 

Ortadan kaybolabileceğim küçücük bir yer arıyordum. İçine düşebileceğim bir 
delik istiyordum; beni yok edecek bir kara delik. 

R. C. PALACIO 
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olduğu bilinmektedir. Nitekim ışık hem dalga hem de dalga parçacığı 

olarak nitelendirilebilir.  

 

Uzun süre sonsuz hızda hareket ettiği düşünüldüğü için ışığa kütle 

çekiminin etki etmeyeceği görüşü hâkim olsa da Roomer’ın ışığın sonlu 

hızda gittiğini keşfetmesi ışık üzerinde kütle çekiminin önemli bir etkiye 

sahip olduğunu göstermiştir. Bundan yola çıkarak Jhon Michell 1783 

yılında yayımladığı bir makalesinde yeterli ölçüde yoğun ve kütleli bir 

yıldızın, ışığın kaçamayacağı ölçüde kütle çekimi alanına sahip olduğunu 

yazmıştır. Ona göre, yıldızdan yayılan ışık, çok uzağa gidemeden yıldızın 

kütle çekimi kuvvetince geri çekilmelidir. Bu durum da ışığı bize hiçbir 

zaman ulaşmadan geri dönecek başka yıldızların da var olduğunu 

düşündürmüştür. Çünkü ışık bize ulaşmasa da biz bu kütle çekimini 

hissedebiliriz. Bugün bu tür cisimlere kara delik diyoruz ki gerçekten de 

böyleler. 

  

PEKİ, NASIL OLUŞTU BU KARA DELİKLER? 

 

Kara delikler evrendeki en tuhaf varlıklardan biridir. Yıldızlar, kendi yer 

çekimleri nedeniyle büyük gaz bulutlarının çökmesiyle oluşan çoğunluğu 

hidrojen içerikli büyük ağırlıktaki madde yığınlarıdır. Yıldızlar, nükleer 

füzyon çekirdeklerinde yüksek miktarda enerji saçarak hidrojen atomlarını 

helyuma dönüştürür. Işıma halindeki bu enerji, kütle çekimine karşı itme 

yaparak iki kuvvet arasındaki hassas dengeyi sağlar. Çekirdekte füzyon 

olduğu sürece yıldız da kararlı kalır. Bizim Güneş’imizden daha yüksek 

kütlede olan yıldızlarda, çekirdekteki ısı ve basınç daha ağır elementlerin 

oluşmasını sağlar: Ta ki demire dönüşene kadar. Demir önemli bir miktara 

ulaşıncaya kadar merkezde birikir ve ışımayla kütle çekimi arasındaki 

denge birden kırılıverir ve çekirdek çöker. Yıldız saniyenin küsuratı bir 

surede ışık hızının çeyreği kadar bir hızla çekirdeğe daha çok kütle 

sıkıştırarak içe doğru patlar. Bu olay tam olarak, süpernova patlamasında 

yıldızın ölmesiyle evrende bulunan demirden de ağır diğer elementlerin 

oluştuğu andır. Bu da bir nötron yıldızı meydana getirir ya da yıldız 

yeterince kütleliyse çekirdekteki tüm kütle bir kara deliğe çöker. Eğer bir 

kara deliğe bakarsanız göreceğiniz asıl şey, olay ufkudur. Olay ufku, hep 

aynı yerde sabit bir şekilde durur ve döner: Tıpkı polisten kaçmaya çalışan, 

yakalanmayan fakat aynı zamanda bir türlü gözden kaybolamayan biri 

gibi. Olay ufkunu geçen bir şeyin kara delikten kurtulması için ışıktan daha 
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hızlı gitmesi gerekir. Çünkü ışıklar da kara delikten kaçamaz. İşte bu 

yüzden kara delikler siyah görünür.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KARA” KISMINI GÖRDÜK ‘DELİK’ KISMI NEREDE? 

 

Kara deliğe baktığımızda dışarıdan kapkara bir kısım görüyoruz. Bizim 

gördüğümüz “kara” kısım olay ufku ise “delik” kısmı nerede? Tekillik mi? 

Kara delik, sonsuz derecede yoğun olabilir. Yani kara delikler, yüzeysiz 

ve hacimsiz olarak uzaydaki tek bir noktada yoğunlaşabilir. Yine de 

şimdilik bundan emin değiliz. Kara delikler, şüphesiz daha farklı bir şey 

de olabilir. Yalnız bu karadelikler elektrikli süpürge gibi çevresindeki her 

şeyi çekmez. Örneğin Güneş’in yerine büyük bir kara delik koyduğumuzu 
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düşünelim: Dünya’mız için değişen pek de bir şey olmazdı, tabii öldürücü 

bir donma olayından başka. 

     

 

PEKİ, BİR KARA DELİĞE DÜŞERSEK NE OLUR? 

 

Zaman anlamı kara delik çevresinde farklıdır. Dışarıdan olay ufkuna 

yaklaştıkça zaman ağırlaşır, yavaşlar. Hatta bir süre sonra bir noktada 

kalmış ve donmuş bir şekilde gözükürsünüz. Öte yandan bir kara deliğe 

düştüğünüzde, evrenin geri kalanını hızlı sarılmış bir kaset gibi 

izleyeceksiniz, tıpkı geleceği seyreder gibi. Şimdilik daha sonrası için ne 

olur bilmiyoruz. Bunun için iki ihtimal var gibi duruyor: Birincisi çabucak 

ölürsünüz. Kara deliğin kütlesi öyle yoğundur ki, birkaç santimlik çok 

küçük mesafelerde bile kütle çekimi, insan bedeninin farklı noktalarına 

dayanabilme sınırından milyonlarca kat daha fazla bir kuvvetle basınç 

uygular. Hücreleriniz lime lime ayrılır. Sonunda sıcak bir plazma akımına 

dönersiniz. İkincisi ise çarçabuk ölürsünüz. Olay ufkunu geçer geçmez bir 

ateş duvarına çarpar anında yok olursunuz. İki seçenek de bakıldığında bizi 

pek mutlu etmez sanırım. 

 

KARA DELİKLERİN HEPSİ AYNI BOYDA MIDIR PEKİ? 

Ne kadar kısa surede öleceğiniz kara deliğin kütlesine bağlıdır. Küçük bir 

kara delik sizi çok kısa bir sürede plazma akıntısına döndürebilirken, süper 

kütleli bir kara delikte yoğunluk sizi epey gezdirecektir. Bu durumun 

“Tehlikeden ne kadar uzaksanız o kadar fazla yaşarsınız.” özdeyişine bir 

örnek olduğunu söyleyebiliriz. Kara delikler farklı kütlelerdedir. 

Güneş’ten katça büyük, yıldız kütleli kara delikler de vardır. Şu anda 

bilinen en büyük  kütleye sahip süper kara delik Güneş’in 40 katı kütleye 

sahip “S5 0014+81”dir. Çapı 236.7 kilometredir. Yani Güneş ve Plüton 

arası mesafenin yaklaşık 47 katıdır. Ama bu tür devasa kara delikler ne 

kadar güçlü olsalar da Hawking Işıması adlı bir süreçle buharlaşıp yok 

olacaktır. Başka bir deyişle, bir kara delik yaşamının son noktasına 

geldiğinde milyarlarca adet nükleer enerji bombası kuvvetinde bir 

patlamayla ışıyıp gider. Tabii böyle söylerken dile kolay gibi gelse de 

bildiğimiz en büyük  kara deliğin buharlaşması yaklaşık bir googol yıl alır, 

bu da 1 sayısının arkasına yüz tane sıfır eklemek demektir. Bu kara deliğin 

buharlaşması sırasında evrende kimsenin olmayacak olması bir miktar 

üzücü. Evren o zamandan çok daha önce yaşanılmaz bir hâle gelecektir. 


