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kip thorne ile
zamanda
yolculuk
‹nsanlar›n büyük ço¤unlu¤u, uzay›
bir hiçlik, gezegenler, y›ld›zlar ve gökadalar aras›nda hiç birﬂey içermeyen boﬂluk olarak düﬂünüyor. California Teknoloji Enstitüsü’nde (Caltech) kuramsal
fizik profesörü olan Kip Thorne ise, ömrünü durumun böyle olmad›¤›n› göstermekle geçirmiﬂ. Onun bak›ﬂ aç›s›ndan
uzay, evrenin buruﬂ buruﬂ kumaﬂ›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤il. ‹çinde cisimler hareket ettikçe e¤ilip bükülüyor, sünüyor
ve büzüﬂüyor; hatta kara delikler diye

tan›nan uç özellikte cisimlerle karﬂ›laﬂt›¤›nda kendi üzerine bile katlan›yor.
Kendisi bu tabloyu “evrenin çarp›k yüzü” diye adland›r›yor.
Asl›na bak›l›rsa, Thorne uzayla ilgilenmiyor bile. Onun yerine Einstein’›n
genel görelilik kuram›nda aç›klad›¤› üç
uzay boyutunun zaman boyutuyla birleﬂmiﬂ hali olan “uzay-zaman” kavram›
üzerinde düﬂünce üretiyor. Kütleçekimi, uzay- zaman›n her iki bileﬂenini de
çarp›t›yor ve bir gezegenin kendi ekse-

ni çevresinde sakince dönmesinden tutun da iki karadeli¤in muazzam bir ﬂiddetle çarp›ﬂmas›na kadar her dinamik
olay çevreye kütleçekim dalgalar› yay›yor. Bu dalgalar›n geliﬂ yönleri ve ﬂiddetlerinin ölçülmesi, kaynaklar› ve hatta belki de evrenin patlama ﬂeklindeki
baﬂlang›c› hakk›nda pek çok ﬂey ö¤retebilir. ‹ﬂte bu hedef do¤rultusunda Thorne, ABD’nin Louisiana ve Washington
eyaletlerinde kurulu iki merkezden oluﬂan, 365 milyon dolar maliyetli LIGO
Karadeli¤in olay ufkunun içi hiç de “kara” de¤il.
Olay ufkunun içine giren tüm madde ve enerji
merkezdeki tekilli¤e do¤ru çekiliiyor.
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(Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory – Lazer Giriﬂimli Kütleçekim Dalgas› Gözlemevi) adl› kütleçekim dalga detektörünün öncülü¤ünü
yapt›. LIGO’daki ayg›tlar, uzay-zamandaki küçük genleﬂme ve büzülmeleri
(bir protonun çap›n›n binde biri ölçe¤indeki çarp›lmalar) ölçerek Dünyam›zdan geçen kütleçekim dalgalar›n› belirlemek üzere tasarlanm›ﬂ bulunuyor.
Düﬂüncelerinin ciddiyetine karﬂ›n Thorne
ayn› zamanda, yak›n
arkadaﬂ› olan ‹ngiliz
fizikçi Stephen Hawking ile ortak konular› olan karadeliklerin özellikleriyle
ilgili konular üzerinde tutuﬂtu¤u e¤lenceli bahislerle de
tan›n›yor.
Thorne Discover
dergisiyle bu söyleﬂisinde bilim peﬂinde zaman
zaman bilimkurgu s›n›rlar›ndan geçen koﬂusunu anlat›yor.
- Bir karadelik gerçekte neye
benziyor?
Ortada büyük bir yanl›ﬂ anlaﬂ›lma
var. Bir karadeli¤in, çok küçük bir ölçe¤e kadar s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir madde oldu¤u
san›l›yor. Oysa bu do¤ru de¤il. Karadelik, bükülmüﬂ uzay ve zamandan yap›l›d›r. Karadelik kendi üzerine çöken
(böylece kütleçekiminin hiçbir ﬂeyin,
›ﬂ›¤›n bile kaçamayaca¤› kadar yo¤unlaﬂt›¤›) bir y›ld›z taraf›ndan meydana
getirilmiﬂ olabilir. Ancak y›ld›z›n maddesi, karadeli¤in uzay zaman›n sonsuza
kadar bükülmüﬂ oldu¤u merkezinde
yok ediliyor. Ortada bükülmüﬂ uzay-zamandan baﬂka hiçbir ﬂey kalm›yor. Gerçekte bir karadelik çok zengin bir yap›ya sahip bir nesne; t›pk› Dünya’n›n
da¤lar›yla, vadileriyle, okyanuslar›yla
vb. zengin bir yap›ya sahip oldu¤u gibi.
Karadeli¤in bükülmüﬂ uzay›, merkezde-

ki tekilli¤in çevresinde, bir hortumdaki
hava gibi döner. Deli¤in “ufuk” diye adland›r›lan kenar›na yaklaﬂt›kça zaman
yavaﬂlamas› olur; ama ufkun içine girildi¤inde zaman, tekillik denen sonsuz
yo¤unluk ve s›f›r hacimdeki noktaya ve
onun içine akar ve ufuk içindeki her ﬂeyi kendisiyle birlikte zaman içinde ileriye götürerek sonuçta yok olmaya sürükler. Bir karadeli¤e d›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda, yak›n›ndan geçen ›ﬂ›¤› büker ve
böylece gökyüzünün görünümünü çarp›t›r. Ortada ›ﬂ›k ›ﬂ›nlar› deli¤e düﬂtü¤ü
için hiç bir ﬂeyin ç›kamad›¤› karanl›k
bir leke görürsünüz. Çevresindeyse arkas›nda-

ki y›ld›zlar ya
da ne varsa onlar›n büyük ölçüde çarp›t›lm›ﬂ görüntülerinden oluﬂan parlak
bir halka görürsünüz.
- Bu karadelik modelinden ne ölçüde eminsiniz? Çizdi¤iniz resim yanl›ﬂ
olabilir mi?
Model, Einstein’›n genel görelilik
yasalar›na dayanan sa¤lam bir öngörü.
Kütleçekim dalgalar›, karadeliklerin
son derece hassas haritalar›n›, uzay-zamanlar›n›n haritalar›n› sa¤layacak. Bu
haritalar da sözkonusu nesnelerin genel görelilikte betimlendi¤i gibi karadelikler olup olmad›klar›n› kuﬂkuya yer
b›rakmayacak aç›kl›kta ortaya koyacak.
Baﬂka bir ﬂey olmalar› son derece uzak
bir olas›l›k; ama —iﬂin heyecanl› yan› da

bu—, daha önce hiç yan›lmad›k de¤il.
Geçmiﬂte çok büyük sürprizlerle karﬂ›laﬂt›¤›m›z oldu.
Einstein, karadelikleri kuramsal
gariplikler olarak düﬂündü. Kimsenin
bir tanesini do¤rudan gözleyememiﬂ
oldu¤una göre, karadeliklerin gerçekten var olduklar›n› nas›l bilece¤iz?
Çok güçlü bir kan›t› kendi gökadam›z›n merkezinde görüyoruz.
Gökbilimciler, büyük kütleli y›ld›zlar›n merkezdeki bir nesneye do¤ru düﬂtüklerini,
Güneﬂ’e yaklaﬂan kuyrukluy›ld›zlar gibi arkas›ndan dolan›p yine d›ﬂar›ya f›rlad›¤›n› gözlemlediler. Çevresindeki y›ld›zlar› ne kadar h›zland›rd›¤›ndan yola ç›karak
merkezdeki nesnenin kütlesini de hesaplad›lar: Güneﬂ kütlesinde yaklaﬂ›k 3 milyon y›ld›z›n toplam çekim gücüne sahip ve çok
karanl›k. Gökbilimciler orada
yaln›zca düﬂük enerjili radyo
dalgalar› kaydedebiliyorlar. Merkezdeki nesne, neredeyse kesin bir do¤rulukla bir karadelik. Ve kuasarlar (baz›
gökadalar›n merkezlerindeki son derece parlak , küçük hacimli nesneler)
1960’l› y›llar›n baﬂlar›nda ilk keﬂfedildiklerinde bunlara enerjilerini verenin
kütleçekim oldu¤u aç›kt›. Çünkü y›ld›zlar› ayakta tutan nükleer enerji bile bu
kuasarlara sergiledikleri muazzam
enerjiyi sa¤lamakta yeterli olamazd›.

Mart 2008
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Kuasarlar›n keﬂfinden yaln›zca birkaç
ay geçtikten sonra bunlar›n güçlerini
karadeli¤in üzerine çekti¤i maddeden
ald›klar› önerildi. Bu, insanlar›n evren
konusundaki görüﬂlerinin büyük ölçüde ve büyük h›zla de¤iﬂmesini sa¤lad›.
Bu keﬂifleri h›zl› bir araﬂt›rma süresi izledi ve 1970’lerin ortalar›na gelindi¤inde karadeliklerin zengin bir dizi özelli¤e sahip dinamik nesneler oldu¤unu
anlad›k. Örne¤in, karadelikler kendi
çevrelerinde döndükleri gibi titreﬂebiliyorlar da.
Karadeliklerle ilgili son keﬂifler
neler?
Benim için en heyecan verici olanlar, iki karadeli¤in sarmallar çizerek
birbirlerine yaklaﬂmalar› ve sonunda
çarp›ﬂarak bükülmüﬂ uzay-zamanlar›n›n ç›lg›n gibi titreﬂmesini tetiklemesini
gösteren ilk bilgisayar benzetimleri (simulasyon). ﬁimdi Rochester Teknoloji
Üniversitesi’nde bulunan Manuela
Campanelli ve Carlos Lousto yöneti-
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mindeki bir ekipçe k›sa süre önce gerçekleﬂtirilen bir benzetim özellikle etkileyici. Benzetimde, yörünge düzleminde dönüﬂ eksenleri z›t yönlerde olan iki
karadelik bulunuyor. Delikler biraraya
geldiklerinde herbirinin çevresinde dönen uzay, çarp›ﬂmadan hemen önce
öteki deli¤i yakalayarak yukar› f›rlat›-

Kurtdeliklerinin uzay›n
iki farkl› parças›n› birbirine
ba¤lad›¤› düﬂünülüyor

yor.
Birleﬂmeden oluﬂan yeni karadelik birleﬂme noktas›ndan yukar› f›rl›yor ve
ﬂiddetle titreﬂerek, toplam momentumu
koruyabilmek için gitti¤i yönün tersi
yönünde kütleçekim dalgalar› yay›yor.
Bunu bir duman halkas›n›n kendisini
havada ilerletmesine benzetebiliriz.
Çarp›ﬂan karadelikler gibisinden
ﬂiddetli olaylardan kaynaklanan kütleçekim dalgalar›yla ilgili olarak ne zaman sa¤lam kan›tlar görebilece¤iz?
LIGO, çok aﬂamal› bir proje. Detektörlerini gitgide daha duyarl› hale getiren iyileﬂtirmeler yap›yoruz. Halen, ilk
detektörlerimizle çal›ﬂarak ilk uzun
araﬂt›rmam›z› tamamlamaya çal›ﬂ›yoruz. Daha ﬂimdiden ilk kütleçekim dalgalar›n› yakalamam›ﬂ olmam›z, elde etti¤imiz verileri iﬂlerken bunlar› belirlememiz imkans›z olmasa da yak›n bir
olas›l›k de¤il. 2010’lu y›llar›n baﬂlar›nda devreye girecek olan Geliﬂtirilmiﬂ LI-

GO ile her gün ya da haftada zaptedece¤imiz sinyallerle bir sürü farkl› türden
dalga görebilece¤imizi umuyoruz.
1960’l› y›llardan baﬂlay›p 1980’lerin sonuna kadar Rus fizikçilerle epey
ortak çal›ﬂman›z oldu. So¤uk Savaﬂ
y›llar›nda onlarla çal›ﬂmak nas›ld›?
Bunu yapabilmemi büyük ölçüde
Yakov Zel’dovich adl› bir Rus astrofizikçinin beni kanatlar› alt›na almas›na
borçluyum. Kendisi, Andrei Sakharov
ile birlikte Ruslar›n hidrojen bombas›n›n ana tasar›mc›lar›ndand›. Amerikan
hidrojen bombas›n›n tasar›mc›lar›ndan
John Wheeler ise benim doktora dan›ﬂman›md› ve dolay›s›yla hem Rus hem
de Amerikal› hidrojen bombas› tasar›mc›lar›yla kiﬂisel dostlu¤um vard›. Bir entellektüel atsine¤i olarak ABD ve Ru›sya aras›nda serbestçe mekik dokuyarak
astrofizik ve görelilik kuramlar› ile ilgili düﬂünceleri iki taraf aras›nda getirdim götürdüm; böylece de iki taraf›n biliminsanlar›n›n birbirleriyle iletiﬂim kurabilmelerine yard›mc› oldum.
Gizli servis ajanlar›nca izlendi¤iniz ya da sorguland›¤›n›z oldu mu?
Burada,telefonlar›m›n arada s›rada
ABD’de CIA ya da FBI taraf›ndan dinlendi¤indenkuﬂkum yoktu; ama benle
do¤rudan temas kuran olmad›.
Sovyetler Birli¤i’nden ayr›ld›¤›m her seferinde de Rus meslektaﬂlar›m›n ziyaretim s›ras›nda neler oldu¤u
hakk›nda KGB taraf›ndan sorguland›¤›n› biliyorum. ‹zleme, sovyet taraf›nda çok daha yo¤undu. KGB
ço¤u kez Rus biliminsanlar›n› casus
olarak kullanmak istiyordu ve bu da baz› Rus meslektaﬂlar›m›n mücadele etmek zorunda olduklar› ac›l› bir durumdu. CIA ise hiçbir zaman benden casus
olarak yararlanmaya kalkmad›.
Bilimkurgu tutkunlar›, 1980’lerde
kurtdeli¤i denen bir ﬂey içinden geçerek zamanda yolculuk yap›labilece¤i
önerisinde bulundu¤unuz için sizi
çok seviyorlar. Bu nas›l gerçekleﬂebilir?
Bir kurtdeli¤i, uzay›n, iki farkl› evren bölgesi aras›nda kestirme bir yol
oluﬂturacak ﬂekilde varsay›msal bir bükülmesidir. Hani bir kurdun elman›n
bir ucundan ötekisine delik açmas› gibi.
E¤er bir kar›nca olsayd›n›z ve elma üzerinde yaﬂasayd›n›z, Elman›n bir yüzünden ötekine gitmek için iki yolunuz
olurdu. Birincisi, d›ﬂar›dan, yani elman›n evrenimizin hafifçe bükülmüﬂ uza-
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Üç (zorlu) Ad›mda Kurtdelikli Zaman Makinesi:
1 - Bir Kurtdeli¤i Bul ya da Oluﬂtur: Kurtdeli¤i uzayda
iki farkl› yeri birleﬂtiren bir tünel. Büyük Patlama kal›nt›s›
büyük kurtdelikleri derin uzayda do¤al olarak bulunabilir.
Yoksa, atomalt› ölçekte kurtdelikleriyle yetinmek zorunda
kalaca¤›z. Bunladan kimisi do¤al ve her yerde ortaya ç›k›p
kayboluyorlar. Kimisi de yapay; yandaki ﬂekildeki gibi parçac›k h›zland›r›c›lar›nda üretilebilecekler. Bu küçük kurtdeliklerinin boyutlar›n›n kullan›labilir ölçülere ç›kar›lmas› gerekecek. Bunun için de Büyük Patlama’dan hemen sonra
uzay›n ﬂiﬂmesine yol açan enerji alanlar› (skalar alan) kullan›labilir.

Geri dönüﬂ hatt›

Enjektör

Do¤rusal h›zland›r›c›

3 km

Kurtdeli¤i toplama
halkas›
Kurtdeli¤i

Hareketli ayna
(Casimir etkisi için)

2 - Kurtdeli¤ini Kararl› K›l: Casimir etkisi gibi kuantum
mekaniksel araçlarla üretilecek negatif enerji yüklenmesi
bir sinyal ya da nesnenin kurtdeli¤inden güvenli biçimde
geçmesini sa¤layacakt›r. Negatif enerji kurtdeli¤inin sonsuz
ya da sonsuza yak›n yo¤unlukta bir noktac›¤a çökme e¤ilimini dengeler; bir baﬂka deyiﬂle karadelik haline gelmesini
önler.

Negatif enerji demeti

Güneﬂ

Nötron y›ld›z›

3 - Kurtdeli¤ini Çek: Yüksek teknolojide bir uzay gemisi kurtdeli¤inin a¤›zlar›n› ay›r›r. A¤›zlardan biri, güçlü bir
kütleçekim alan›na sahip çok yo¤un bir nötron y›ld›z›n›n yüzeyine yaklaﬂt›r›l›r. Güçlü kütleçekimi yak›n a¤›z çevresinde
zaman›n daha yavaﬂ geçmesini sa¤lar. Öteki a¤›zdaysa zaman daha h›zl› geçti¤inden, a¤›zlar yaln›zca uzayda de¤il,
zamanda da ayr›lm›ﬂ olur.

y›na benzetebilece¤imiz yüzeyi üzerinden dolanan; ikincisiyse, kurtdeli¤inin
içinden geçen yol. Elma üzerinde de¤il
de evrenimizde düﬂünecek olursak,
kurt deli¤i oldukça k›sa olabilir; ama
yine de Güneﬂ Sistemimizden gökadam›z›n merkezine kadar uzanabilir. Ge-

Kurtdeli¤i a¤z› no:2
Çekici uzay gemisi

Kurtdeli¤i a¤z› no:1

nel görelilik kuram›, kurt deliklerinin
varolabileceklerini söyler. Genel görelili¤i kuantum kuram›yla birleﬂtirdi¤imizdeyse, kurt deliklerinin var olamayacaklar› yolunda güçlü say›labilecek kan›tlar buluyoruz. Ama yine de tam emin
de¤iliz.

Tüm Paradokslar›n Anas›.
3- Top kurtdeli¤inden
geçmiﬂte ç›k›yor.

2- Top kurtdeli¤ine
giriyor

3- Top kurtdeli¤inden
geçmiﬂte ç›k›yor.

2- Top kurtdeli¤ine
giriyor

4- Top, kendi eski
haline çarp›yor

4- Top, kendi eski
haline çarp›yor
5- Topun eski hali
kurtdeli¤ine giremiyor
1- Top kurtdeli¤ine do¤ru
f›rlat›l›yor.

Meﬂhur “Anne Paradoksu”, ‹nsanlar ya da
nesneler (robotlar gibi), zamanda geçmiﬂe yolculuk yap›p geçmiﬂi de¤iﬂtirdiklerinde ortaya ç›kar. Daha basit bir türü bilardo toplar›yla gösterilir. Bir top kurtdelikli zaman makinesinden geçer. Öteki uçtan ç›kt›¤›nda kendi eski haline çarpar ve onun kurtdeli¤ine girmesine engel olur.

1- Top kurtdeli¤ine
do¤ru f›rlat›l›yor.

Pardoksun Çözümü: ﬁu basit gerçe¤in farkedilmesinden yola ç›kar: Top mant›ken tutars›z ve
fizik kanunlar›na ayk›r› birﬂey yapamaz. Yani
kurtdeli¤inden, kendi geçiﬂini engelleyecek bir
biçimde geçemez. Ancak, pekçok farkl› biçimde
geçmesine de hiçbir ﬂey engel olamaz.

Kurt delikleri sizi zaman yolculu¤uyla ilgilenmeye nas›l yöneltti?
Carl Sagan’›n Contact (Türkiye’de
“Mesaj” ad›yla filmi gösterildi) adl› roman›n›n orijinal versiyonunda kitab›n
ana kahraman› olan bilimkad›n›, bir karadelikten geçerek evrenin uzak bir köﬂesine gidiyordu ve Sagan bu konuda
benden görüﬂ istedi. An›nda kendisine
“Yapamazs›n; karadelikler böyle kullan›lamazlar” dedim ve bunun yerine bir
kurt deli¤inden yararlanmas›n› önerdim. Bu, beni gerçekten içinde yolculuk
yapabilece¤iniz kurt deliklerinin olup
olamayaca¤› konusu üzerine e¤ilmeye
yöneltti ve hemen gördüm ki, kurt delikleri gerçekten varsa, çok ileri bir uygarl›¤›n içinden geçilebilecek bir kurt
deli¤inden yararlanarak bir zaman makinesi yapmas› güç olmayacakt›r. Bu da
beni kendi içinde tutarl› olmayan geçmiﬂler sorunu ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakt›:
Zamanda geriye gidip siz daha ana karn›na düﬂmeden baban›z› öldürebilir misiniz? Bu soru, bu tür düﬂünce deneylerinin fizik yasalar›n› araﬂt›rmak için
çok güçlü araçlar oldu¤unu kavramam›
sa¤lad›. Baz› arkadaﬂlar›m ilk duyduklar›nda keçileri kaç›rd›¤›m› sand›lar, ama
ayr›nt›lar› ö¤renince bir ço¤u bu u¤raMart 2008
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ﬂa hevesle kat›ld›lar.
Zamanda geriye gitmek gerçekten
mümkün mü?
Tümüyle olanaks›z say›lamasa da,
bir kimsenin zaman içinde geriye gitmesi olacak bir ﬂey gibi görünmüyor ve
do¤a da geçmiﬂe yolculu¤u önleyen mekanizmalara sahip görünüyor. Bunun
üzerinde çal›ﬂ›rken, fizik kurallar›n›n,
öngörü yeteneklerini kaybetmeksizin
ve kendi içlerinde tutars›zl›klara düﬂmeksizin geçmiﬂe yolculuk için kolayl›kla uyarlanabilecekleri konusunda ikna oldum. Ama san›r›m daha da ilginci,
Koreli doktora sonras› araﬂt›rmac›s›
Sung-Won Kim ile birlikte her zaman
ortaya ç›kan bir evrensel mekanizmay›
keﬂfetmemiz oldu: E¤er hayli ileri bir
uygarl›k geçmiﬂe yolculuk için bir zaman makinesi yapacak olursa, makine
çal›ﬂt›r›ld›¤› anda kuantum etkiler makinenin kendi kendini ﬂiddetli biçimde
tahrip etmesi için harekete geçecek. Bu
patlaman›n her zaman makineyi tahrip
edecek kadar güçlü olup olmayaca¤›n›
bilmiyoruz. Bunu bilebilmek için elimizde kütleçekimin kuantum kuram›n›n
(kütleçekim kuvvetini aç›klayan genel
görelilik ile, atomalt› düzeyde etki yapan öteki üç temel do¤a kuvveti olan
elektromanyetizma, ﬂiddetli ve zay›f çekirdek kuvvetlerini aç›klayan kuantum
mekani¤ini birleﬂtirece¤i düﬂünülen kuram) haz›r olmas› laz›m.
Yönetmen Steven Spielberg ile bir
bilimkurgu projesi üzerinde çal›ﬂt›¤›n›z söyleniyor. Do¤ru mu?
Steven ile, prodüktör Lynda Obst
ile birlikte kaleme ald›¤›m›z bir bilimkurgu film üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Ben de
filmin prodüktör yard›mc›lar›ndan biri
olaca¤›m ve do¤al olarak bilimin kaﬂ›n›n gözünün yar›lmamas›na odaklanaca¤›m. Beklentim, filmde hiçbirﬂeyin
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temel fizik yasalar›na ters düﬂmeyece¤i
ve içerdi¤i tüm uçuk spekülasyonlar›n
da bilim kaynakl› olmas›. Filme ﬂimdilik
“Y›ld›zlararas›” (Interstellar) diyoruz;
ama bu adla piyasaya ç›kaca¤›n› sanm›yorum. Senaryoda “evrenin çarp›k yüzü” önemli rol oynuyor.
Stephen Hawking ile girdi¤iniz bahislerden birkaç›n› anlat›r m›s›n›z? –
Tabii, kimin kazand›¤›n› da!..
‹lk bahsimiz, ﬂimdiye kadar bulunabilen en güçlü karadelik aday› olan
Cygnus X-1 üzerineydi. Hawking bu
bahsin kendisi için sigorta poliçesi oldu¤unu söylüyordu. Çünkü bu cismin bir
karadelik olmas› gerekti¤i üzerine öylesine yat›r›m yapm›ﬂt› ki, bahsi umut etti¤inin tersi için oynad›. Çünkü, bahis
konusu cismin karadelik ç›kmamas› durumunda, hiç olmazsa eline düﬂk›r›kl›¤›n›n ötesinde de bir ﬂey geçecekti. Bahsi
üzerine girdi¤imiz ﬂey de, olmas› gerekti¤i gibi s›rad›ﬂ›yd›. Kazand›¤›mda bana
bir Penthouse (Playboy benzeri bir erkek dergisi. Ç.N. ?)aboneli¤i arma¤an etti. Bir baﬂka bahsimiz daha oldu. California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) fizikçilerinden olan John Preskill ve ben
bir tarafta; Hawking de öteki tarafta. Bahis, do¤a yasalar›n›n bir “ç›plak tekillik”
(bir karadelik içinde olmayan tekillik)
oluﬂmas›na yol açacak bir çöküﬂe izin
verip vermeyece¤i üzerineydi. Biz “verir” dedik; Hawking’se “vermez” dedi.
Bir bilgisayar benzetiminde duyarl› biçimde ayarlanm›ﬂ bir çöküﬂle bir ç›plak
tekillik yarat›ld›¤›nda, yenilgiyi kabul etti. ﬁimdiyse bir ç›plak tekilli¤in evrende do¤al olarak ortaya ç›k›p ç›kmayaca¤› konusunda yeni bir bahsimiz var.
ﬁu ikinci bahsinizde ne kazand›n›z?
Kaybeden, kazanana ç›plakl›¤›n› örtebilece¤i bir giysi verecekti. Hawking,
Caltech’te verdi¤i bir konferansta yenil-

di¤ini kabul etti ve asistan› bize, üzerinde ç›plakl›¤›n› havluyla örten bir kad›n
resmi yazan birer tiﬂört verdi. Havlunun üzerinde “Do¤a Ç›plak Tekilliklerden Ürker” yaz›yordu.
Hani bir de karadelikler hakk›ndaki en garip öngörülerden biri üzerine
bahse tutuﬂmuﬂtunuz: Karadeliklerin
yaln›zca madde ve ›ﬂ›¤› yutmakla yetinmeyip, olay hakk›nda her türlü ipucu ve bilgiyi de yokettikleri konusunda. Bu konuda tart›ﬂma neydi?
E¤er kendi üzerine çöküp karadelik
oluﬂturan bir nesne daha sonra Hawking ›ﬂ›n›m› (deli¤in olay ufkunun hemen s›n›r›ndan kaçan bir tür ›ﬂ›n›m) nedeniyle tümüyle buharlaﬂ›yorsa, baﬂta
karadelik içine giren bilgi geri ç›kar m›?
Kuantum teorisinin temel ilkeleri bu soruya “evet” yan›t› verdi¤inden Preskill
bu yasalar›n saf›nda yer ald›. Genel görelilikse “hay›r” der gibi oldu¤undan,
Stephen ve ben de bu tarafta saf tuttuk.
2004 y›l›ndaysa Stephen buharlaﬂma
sürecinin analizi için yeni bir yol buldu.
Hawking bu yolun Preskill’in hakl› oldu¤unu ve ilke olarak bilginin geri al›nabilece¤ini gösterdi¤ini söyledi. Sonra da ‹rlanda’n›n baﬂkenti Dublin’de benim baﬂkanl›k etti¤im uluslararas› bir
toplant›da büyük bir törenle yenildi¤ini
aç›klad›. Bense henüz yenilgiyi kabul
etmiﬂ de¤ilim.
Sanki Hawking bu bahis iﬂini pek
beceremiyormuﬂ gibi geliyor...
ﬁlimdiye kadar girdi¤i hiç bir bahsi
kazanabilmiﬂ de¤il. Bu da, bilimin ileri
yürüyüﬂünü h›zland›rmak için gövdeden ayr›l›p ince dallara basmaktan ve
yerleﬂmiﬂ fikirler için yeni s›navlar getirmekten çekinmeme özelli¤ini ortaya
koyuyor.
Hawking ile profesyonel iliﬂkiniz
sürüyor mu?
Kendisiyle hiç ortak makale yazmad›k. Onun ﬂimdiki ilgisi evrenin do¤uﬂu üzerine odakl›. Ben ise evrenin bükülü yan›n› kurcal›yorum. Ama yak›nda
Cambridge Üniversitesi’ne gidece¤im
ve kendisiyle bir gün geçirece¤im. Fizik
üzerinde, yaﬂam üzerinde konuﬂaca¤›z.
Stephen, çocuklar için yazd›¤› “George’un Gizli Evren Anahtar›” adl› kitab›
yeni tamamlad›. Okumaya can at›yorum. ‹çinde yaln›zca çocuklar için de¤il,
yetiﬂkinler ve hatta benim gibi fizikçiler
için de çok de¤erli bilgiler olmal›.
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