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Kozmolojideki en korkutucu kavram, karadeliklerin dibinde yatmaktad r: Mutlak tekillik. Deli in içine 
dü en herhangi bir ey, tekli in içinde yok olmaktad r. Sonsuz yo unluk ve küçüklükte bir i ne deli i haline 
gelmektedir. Uzay n ve zaman n varl  bile yok olmaktad r. D ar daki evrende kalan tek ey, mutlak karanl ktan 
olu an bir küre, ölen y ld z n yerçekimsel hayaletidir. Bu küre bir tür ufuk çizgisidir ve dipsiz kuyunun ba lad  
yeri belirtir. 

 Bu olay ufku, maddeden ve hatta uzay-zaman n büzü mesinden de olu mam t r, sadece bir aland r. te 
bu benzersiz alan n içindeki çekim gücü o kadar büyüktür ki, hiçbir ey buradan kaç p kurtulamaz. Olay ufkunun 
çap  birkaç metre olsa da, mutlak hiçli in devasa çekim gücü, ölçülmesi mümkün olmayan derinlikte bir delik 
yaratm  olabilir. Gökbilimciler, bu tür elle tutulamayan nesnelerin gerçek evrende varl na dair kan tlar 
oldu unu dü ünmektedir. 
 X n  patlamalar , ancak patlama bitti i zaman gözlemlenebiliyor. Öncelikle, soluk ve so uk y ld zlar, 
görülmeyen yo un bir nesnenin yörüngesine girer. Bu noktada, y ld z n hareketlerini izlemek gerekir. Söz konusu 
y ld zlar, ç plak gözle görece imiz en soluk y ld zdan bir milyar (1.000.000.000) kez daha soluk y ld zlard r. 
Karadelik, y ld z  ölümcül bir dansla yakalar ve anss z y ld z n gaz n  çekip alarak gaz  yok edilmi  maddelerden 
olu an büyük bir alana atar. Madde, deli e do ru sarmal hareketlerle ilerlerken s n r ve d ar da kalan dünyaya 
son umutsuz x- n  sinyallerini yollar. 
 Do rudan bir karadeli in içine dü üldü ünde, nelerin olaca  gerçekten bilinmemektedir. Bu ko ullar 
alt nda, uzayda, evrenin yarat l nda oldu u gibi daha da tuhaf eyler olmas  olas d r. Nitekim baz lar , genel 

olarak mutlak hiçlikten kaçabilmenin ve yeniden ba ka bir yere 
ç kabilmenin olas  oldu unu ileri sürmü tür. Bu dü ünce, dairesel 
hareket eden bir karadeli in içinden geçildi inde, yeni bir evrene, 
yeni bir boyuta ç k laca n  savunur. Ancak, temel fizik yasalar , 
karadeli in merkezinde uzay ve zaman n sonsuza kadar kar t  ve 
içine giren maddenin yok oldu u bir alan n varl na i aret 
etmektedir. Peki bu böyle olmak zorunda m d r? 
 Kontrol edilebilen karadelikler, fizik yasalar n  a man n bir 
yolu oldu una ili kin spekülasyonlar, bilim-kurgunun dönüm noktas  
olmu tur. ki karadelik, bir kurt deli i (wormhole) haline getirilmek 
üzere birle tirildi inde ne olur? Bir kurt deli i, bizim boyutlar m z 
d ndaki bir tür üst uzayda yer alan bir tünelle ba lanan iki ayr  delik 
gibi dü ünülebilir. Böyle bir kurt deli i yapabilmek için, uzay-
zamanla u ra mak gerekir. Öncelikle uzay-zaman, mutlak hiçlik 
olu turma noktas na götürülmeden bir karadelik olu turacak kadar 
bükülmelidir. ki deli i, üç boyutlu uzaydan geçen kesiksiz bir tüple 
birle tirmek üzere, bir çekim tüneli ikinci tünele ba lanmal d r. kinci 
ad m, deliklerden birini, gidilmek istenilen herhangi bir yere do ru 
hareket ettirmek olacakt r. Bu deliklerden biri dünyam za yak n, 
di eri ise ba ka bir galakside olabilir. Tünel, son derece k sa -örne in 
birkaç metre- ve ayn  zamanda içinden bir yolcu geçmeye kalkt nda 
y k labilecek kadar hassas olabilir. Y ld zlar aras  kestirme bir yol                           
açabilmek için, i  ba nda olan s n r tan maz güçleri ehlile tirebilecek  
 teknolojiyi geli tirmek gerekmektedir. Ancak o zaman bir galaksiden 

di erine, mesela birkaç saniye gibi k sa bir sürede gidilebilir. Bir karadelik, sonunda mutlak hiçlik olan tek yönlü 
bir cadde gibiyse; bir kurt deli i, y ld zlara aç lan bir otoban olabilir.  

Di er taraftan, baz  bilim insanlar  ise, bilimsel kan tlar n bu yolculu un asla olmayaca n  gösterdi ini 
dü ünmektedir. Bu bilim insanlar ndan biri olan Profesör Roger Penrose, karadeliklerin matemati ini farkl  bir 
alana yöneltmi tir. Penrose, karadeliklerin büyük bir at  yok olu a gönderdi i dönü  hareketinden, çok büyük 
miktarda enerji ç karabilmek için bir yöntem kurmu tur. Karadeli i olu turan y ld zlar yok olduklar  s rada kendi 
çevrelerinde döndükleri için, gerçek evrende birçok karadelik de kendi çevresinde dönerek devasa kütleleriyle 
çevrelerindeki uzay  bir girdaptaki su gibi kar t r yor olmal d r. Penrose’un enerji ç karma i lemi, dönmekte olan 
delikten güvenilir bir uzakl kta, enerji santrali kurulmas n  gerektirmektedir.  Dönmekte olan delik, çevresine, 
do ru aç dan bir sürü parçac k ya da nesne f rlat r ve dönü  karma as n n gücü, bu parçac klar  darmada n eder.  
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Bir parçac k, deli e negatif enerji ta r ve bu, deli in, kendi içine 
dü en nesneden daha fazla enerji ta d  anlam na gelir. 
Böylelikle bu süreç sayesinde bir karadelikten gerçekten enerji 
al nabilir. Bu parçac klar, bir daha görmek istemedi iniz 
herhangi eski bir malzeme bile olabilir. Bunlar n yar s  deli in 
içinde kaybolacak, di er yar s  da bir enerji tribününü 
çal t rmak için kullan labilecek çekim enerjisinin yaratt  sapan 
hareketiyle d ar  f rlat lacakt r. Söz konusu enerjinin kayna , 
karadeli in dönü  h z n n yava lamas d r. Çünkü parçac klar 
deli e dü tükçe deli in h z n  yava lat rlar. Ancak, bir eksen 
üzerinde hareket eden bir karadeli in genellikle çok miktarda 
hareket enerjisine sahip olmas  nedeniyle bu, enerji ç karmak 
için ola anüstü etkili bir yöntemdir. 
 Karadelikler, bir bilinmeyene i aret etmeleri nedeniyle 
‘korku’ içeren s fatlarla nitelendirilirler. Bilim insanlar , bu 
bilinmeyeni belki de anlaml  k lmak için gözlemlerine ve 
ara t rmalar na devam ediyorlar. Birçok kuram ortaya at l yor v
bunlar üzerinde fikirler belirtiliyor. Yarat c l kta s n r tan
insano lu, sahip oldu u teknolojiyle yetinmeyip çok daha ileriye
dikiyor gözlerini. Karadeliklerin, enerji santralleri ya da zaman
tünelleri olarak dü ünülmesinin alt nda yatan neden de bu o
gerek.  
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