
Asrl ilgisi matematik iizerineydi.
Bagladl$r okulda matematik biiliimU

olmaylnca tiztk okumaya bagladt' Kuantum

fizi$i ve kara deliklerle ilgili iddialarl ile ses getirdi'

Hawking, Linlti g6kbilimci Galileo'nun

dolumundan tam tig yuiz yrl sonra 8 Ocak

t942'de ingiltere'nin bilim yuvast Ox-

ford gehrinde doidu. Ashnda ailesi kuzey

Londra'da oturuyordu; ama Alman bom-

bardtmantndan kagmak igin Oxford'a ta-

grnmrglardt. Kozmoloji alantnda doktora

yapmak uzere Cambridge'e geqen Haw-

king, halen bu boltimtln baSkanlr!rnr yapt-

yor. L7. ytizyrlda aynr 96revi Isaac New-

ton yrlrritmUgtU.

1960'larrn ba5tnda, henUz Yirmi bir

yagrnda iken motor n6ronlartntn zamanla

yLizde sekseni n i 6ldr.i rerek si n i r sistemin in

felg eden ancak beynin zihinsel faaliyet-

lerine dokunmayan Amyotrofik Lateral

Skleroz (ALS) hastalr!rna yakalantnca te-

kerlekli sandalyeye mahk0m oldu. Haw-

king, 1985 yrlrnda sesini de yitirdiSi iEin
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tekerlekli sandalyesine yerlegtirilen, yazr-

larr sese donrigtrirebilen ve sadece kendi-

si igin 6zel olarak tasarlanmrg bilgisayart

sayesinde insanlarla iletigim kurabiliyor.

Bagkalarr igin hayata ktisme sebebi ola-

bilecek bu durum Hawking'i durdurma-

yacak, bilakis o, "hayatrn strrtnt" gozmek

igin daha gok kafa yormaya baglayacaktt.

izafiyet teorisi ile Kuantum mekani-

!inden yararlanarak kara deliklerin 6zel-

liklerini ortaya koymaya soyunan Haw-

king, klasik termodinamik ile Kuantum

mekani$in yasalan arasrndaki iligkiyi or-

taya koyan onemli galtgmalara imza attt.

1979'da Isaac Newton igin kurulan Lucas

krirsr.isune getirilen matematik profes6rti

Hawking; Einstein'dan bu yana dLinyaya

gelen en parlak teorik fizikgi olarak kabul

edilmeye baglandt.

Bi,iyiik Patlama'yt savundu

Hawking'in en gok merak ettili SeY

iginde yagadtltmtz evrenin temel olugum

prensipleriydi. Bir bagka ingiliz bilim ada-

mr Roger Penrose ile birlikte Einstein'tn

uzay ve zamant kapsayan genel izafiyet

teorisinin Big Bang'le (BtlyUk Patlama)

baglayrp kara deliklerle sonlandr{tnt or-

taya koydu. Bu sonug Kuantum teorisi

ile genel izafiyet teorisinin birlegtirilmesi

gerektilini ortaya koyuyordu. Bu bulgu-

su 20. ytizyrltn ikinci yarrsrnrn en buytik

buluglartndan biri olarak kabul edilecekti.

Hawking bu galrgmalarryla kara deliklerin

aslrnda tamamen kara olmadrltna, fakat

radyasyon yayrp buharlagttklartna ve 96-

rulnmez olduklanna igaret ediyordu. Aynt

zamanda ulagtr!r bir bagka sonuca gdre

de evrenin bir sonu ve slnlrl yoktu! Bu

rulgusuyla evrenin baglangrcrnrn bilimsel

<urallar gergevesinde meydana geldilini

,re var olugun fizik kurallarr ile agrklanabi-

ece{ini ifade etti. Hawking aynl zaman-

la: "Gdrr.inur olan ug boyut var, dordtlncU

:oyut ise "zaman", Ancak bunlartn 6tesin-

Je bir de beginci boyut var ki bu, evren

ve zamandan oluguyor, bUyLik patlamantn

nedeni de beginci boyuttaki 9aftlardtr."
diyerek bilinen boyut teorilerini geniglet-

migti.

Evren, uzay ve zaman gibi kavramla-

rrn hepsinin "bUytik patlama " ile var ol-

du{unu savundu. Hawking, dUnyantn en

gok satanlan arastna giren ve 1988'de

yayrmlanan "Zamantn Ktsa Tarihi" (A Brief

History of Time) isimli kitabtnda, savun-

dulu briyUk patlamadan once ne oldu$u

sorusuna cevap veremiyor. Kimilerine

gdre Hawking teorileri sadece Tanrt'ntn

evreni yarattrlr andan itibaren yaganan

geligmeleri yorumlamaya yetebiliyor, on-

cesi ise halen muamma...

Hawking'le ilgili Satrr Baglan

l Zamantn Krsa Tarihi (A Brief History

of Time), Kara Delikler ve Bebek Evren-

ler (Black Holes and Baby Universes) gibi

kitaplarr krrk dile gevrildi ve bilim kitap-

larrnda gOrrilmedik gekilde milyonlarca

kopyasr satrldr.

D Gelecek ytizyrlda kendimizi yok et-

mezsek gezegenlere ve yaktn ytldtzlara

gidebileceliz, diyerek insantn uzun uzay

seyahatleri igin zihinsel ve bedensel ye-

teneklerini geligtirmek zorunda oldu!unu

savunou,

> 2OO4'te yaptrlr bir agrklama ile olti

yrldtzlardan olugan kara deliklerin santl-

dr!rnrn aksine yuttuklarr nesneleri geri

or.iskrirtmelerinin mUmkUn oldu{unu sa-

vunmaya baSladr. 7O'lerde ortaya attrll
konuyla ilgili ilk teorisinde kara delikleri

birer dipsiz kuyu gibi ele alryor ve gekim

alanrna giren trim nesneleri barrndrrdr!rnr

6ne srirr.iyordu, yeni teoriye gdre ise kara

delik tarafrndan yutulan nesnelerin dtgart

grkmasr mrimkUn,

) Stephen Hawking, yetigkinlerin gocuk-

larrn sorulannr sagma diye nitelemesinin

altrnda yatan nedeni agtkltyor: Cevabt

bilmiyor olmaktan ve aptal gortinmekten

korkuyorlar.

Elinizdeki bu dergi haztrlanma aga-

masrndayken Hawking'in gocuk kitaplart

serisinin ikinci kitabt olan"Evrene Agtlan

Gizli Anahtar" yaytmlandt.

Qocuklara fizik o{retmek amacryla ya-

zrlan serinin bu ikinci kitabtnda, "Orada

biri var mr" sorusunun cevabt aragttrtltyor.

Bu, Stephen Hawking'in, bu kitaplann

eksenini olugturmak r.izere saptadrlr U9

temel sorudan biri. Serinin birinci kita-

brnda: "Kara delilin iginde neler oluyor?"

sorusunun cevabr arantyordu, ikinci ki-

tapta ise bagka akrllr olugumlarrn varlr[t

sorgulanryor. Unlti fizikginin gazeteci-ya-

zar olan krzr Lucy Hawking, serinin ugtin-

cr.i kitabrnda da "BUyUk Patlama'da neler

oldu?" sorusunun cevabtntn aragtrrrlaca!t-

nr agrkladt.

Gazeteci Alison George, baba-ktz ile bir

rdportaj gergeklegtirdi, New Scientist'te

yayrmlanan soylegi gocuk kitaplart serisi-

nin yaztlma OykUstjne de tgtk tutuyor.

Herkesin evinde Zamanln Ktsa

Tarihi'nin bir kopyasl var. Ancak ki-
tabr okuyup bitirenlerin saylsl pek az.

Qocuklan kiigi,ik yaglarda elitmeye
baglarsak bu durum deligir mi?

Stephen Hawking: KitaP bUYUk bir

ilgi oda6r oldu; ancak gok saytda insan

kitabr anlamakta guglUk gekti. Bence,

herkes evrenin nasrl iSledi!i ve bizim ev-

rendeki yerimiz hakkrnda genel bir fikir

sahibi olabilir ve olmast da gerekir. Popti-

ler kitaplarrmla yapmaya galrgtr!rm gey de

buna yonelikti.



Qocuklar igin yazmak benim igin son

derece onemli. Qocuklar galrgan her geyin

nasrl igledi!ini 6$renmek ister ve "Niye?"

diye sorar. Qo!u zaman bu sorularrn ap-

talca oldulu sdylenir kendilerine. Ama bu-
nun nedeni yetigkinlerin bu sorularrn ce-

vabrnr bilmemeleri ve bilmediklerini kabul

ederlerse aptal 96rLinmekten korkmalarr-
drr. Oysa geng insanlarrn merak duygula-
rrnr muhafaza etmeleri ve niye sorusunu

sormaktan vazgegmemeleri 6nemlidir.

Ben gahsen h616 aragtrrrp duran bir gocu-

!um bu anlamda. Kara delikler gocuklarr

buyrilriyor ve bana bu konuyu soruyorlar-
dr. Basit bir dille anlatrhnca konuyu krsa

sr.l rede genel hatla rryla kavraya bi ld i kleri n i

gordUm. Ve elbette cevabrm: "Evet." Bu

gocuklarrn birkagrnrn btiyrjyup Zamanrn

Krsa Tarihi'ni okuyacaklannl dUgrin-

mek insanrn hoguna gidiyor.

Peki beyinlerimiz evreni
gergekten kavramaya yete-
cek bir dtizeyde mi?

SH: Evet, buradaki en dik-
kat gekici nokta da bizim evreni

kavrayabiliyor olugumuz. Esasen

temel yasalarrn hepsini biliyoruz ve
normal gartlar altrnda olacaklarr on-
gcirebiliriz. Ancak bunun 6tesine gegip

srra drgr konularr da aragtrrmamtz gere-
kiyor; Cern'deki "pargacrk hrzlandrrrcr,,

deneyinde olduiu gibi, sonucunu tahmin
edemeyece!imiz kogullarr meydana ge-

tirip gozlememiz gerekiyor. Evrenin bag-

langlctnt anlayabilmek igin, bu ola{andrgr
kogullarda neler oldu$unu o!renmemiz
lazrm. Bunu da gelecek 20 yrllrk sLiregte
yapabiliriz rahatlrkla.

Bize son kitabrntz George'un Koz-
mik Hazine Avl'ndan siiz eder misiniz?

Lucy Hawking: Bu bir fizik macerala-
rr hik6yesi, Krigtik kahramantmtz George,
Gr-ineg Sistemi ve citesine bir yolculu{a gr-

kryor. Komgusunun, adr Kozmos olan ..sr,i-

per bilgisayar"rndan yararlanarak kozmik
hazine avrnda bir dizi ipucunun pegine

drigriyor.

Aile igi sohbetlerinizde kara delik-
lerden falan siiz ediyor musunuz?

LH: Evet, stk srk konugulur bdyle ko-

nular. Ben Cambridge'te bUyridLim. Ak-
gam yemeklerinin davetlileri hep fizikgiler
olurdu ve iglerinden sdz ederlerdi. Baba-

mrn son do{um grjnU partisinde bile ko-

nuguldu b6yle konular, Bir bilimci bir ba-

lon ve bir naylon gorap kullanarak kara

delik maketi yapmaya galrgmrgtr.

Fizik konusunda gocuk kitaplan
yazmak kimin fikriydi?

LHr Benim fikrimdi. Qocuklarrn sr.irekli

gelip babama "Kara deli!e dtigersem ne

olur" benzeri sorular sordulunu gorduim.

Babam da onlara iyi, gayet net ve komik
cevaplar veriyordu. Keza gozlemledim ki

babam gocuklara bu cevaplarr verirken
etraftaki bUytikler de kendisini gevreleyip

cevaplarr dinliyorlardr. Bunun Lizerine fizik
konusunu merkez alan bir macera 6ykti-
sU yazmantn gok hog olacalrnr sdyledim.
Baglangrgta pek kugLik olgekliydi proje-
miz; torunlarrna anlataca$r ciykuiler dUze-
yinde baglayrp buralara geldik,

Bu igbirli!inin iligkinize bir katkrsr
oldu mu peki?

LH: Oldu. Ben hig dr.igr.inemezdim or-

tak galrgabileceiimizi. Profesyonel alanla-

rrmrz taban tabana zrt gUnkU. Ben ozgUn

yazarlrkla meggulum, babamsa fizikgi.

Ama bu proje bunu gergeklegtirdi. Daha

srk bir araya gelir olduk. Babamla galrg-

mak bir zevk; grlnkU dUgr.inceleri gok net ve

her geyi en basit drjzeyde agrklama kabili-

yeti var, Her geyi yazarak aktarabiliyor tabi.

Bir makine aracrlr!ryla konuguyoruz,

Babanrzrn, bu hastah!r bir "nimet"
olarak giirdiiliine dair meghur bir
yorumu var malum; bu sayede daha
iinemli konularda yolunlagabildi!ini
siiyliiyor. Sen bu konuda neler hisse-
diyorsun Lucy?

LH: Babamrn bu yorumu, birgok

insanrn gok brjyuk bir dezavantaj

olarak nitelendirecef i bir olayr

de{erlendirirken bile ne kadar

olumlu bir yaklagrmr oldu{unu
g6steren bir ornek esasrnda. An-

cak tabii, birinin bir yakrnr bu ka-

dar ciddi dUzeyde fiziksel engelli

oldu{unda, herkes bunun olmama-

srnr diler; zira gok bUytik bir act ve

mLjcadeleye tanrkhk etmek soz konusu

burada, Bu babamrn durumunda ozellik-

le gegerli, gr,inku bu eksikli{inin ulstesin-

den gelmek igin gok daha fazla mr.icadele

etmesi gerekiyor. Kendisi bunu bir nimet

olarak delerlendirebilir; ama ben onun

daha mutlu olmast igin babamrn motor
noron hastalr$r olmamasrnt dilerdim.

Peki, Stephen, tiim gahgmalann igin-
de senin igin en iinemli olanr hangisi?

SH: Ben, kara delikler ve evrenin bag-

langrcr konusundaki galrgmalarrmla hatrr-

lanmak isterim. (Dl
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