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Y A Y I N C I N I N  N O T U

Stephen Hawking’e mütemadiyen günün “büyük sorula-
rı” hakkındaki düşünceleri bilim insanları, teknoloji ve 
bilişim geliştiriciler, önemli işadamları ve genel halk ta-
rafından sorulurdu. Stephen bu sorulara demeç, röportaj 
ve makale şeklinde verdiği yanıtlarını devasa bir kişisel 
arşivde topladı.

Bu kitap söz konusu kişisel arşivden ortaya çıktı ve 
Hawking’in ölümünden önce çerçevesi oluşturuldu. Kitap 
Hawking’in akademideki meslektaşları, ailesi ve Stephen 
Hawking Vakfı işbirliğiyle tamamlandı.

Telif ödemelerinin belirli bir yüzdesi hayır kurumları-
na gidecektir.





9

TEŞEKKÜRLER

Stephen Hawking Vakfı bu kitabın derlenmesinde göster-
dikleri yardımlar için Kip Thorne, Eddie Redmayne, Paul 
Davies, Seth Shostak, Dame Stephanie Shirley, Tom Na-
barro, Martin Rees, Malcolm Perry, Paul Shellard, Robert 
Kirby, Nick Davies, Kate Craigie, Chris Simms, Doug Ab-
rams, Jennifer Hershey, Anne Speyer, Anthea Bain, Jonat-
han Wood, Elizabeth Forrester, Yuri Milner, Thomas Her-
tog, Ma Hauteng, Ben Bowie and Fay Dowker’a teşekkürü 
borç bilir.

Stephen Hawking kariyeri boyunca, meslektaşlarıy-
la çığır açan bilimsel makaleler kaleme almasından The 
Simpsons ekibiyle olduğu gibi, senaristlerle işbirliğine 
kadar, bilimsel ve yaratıcı katkılarıyla tanınmış biriydi. 
İlerleyen yıllarında Stephen, hem teknik hem de iletişim 
kurmasına yardımcı olmak bakımından giderek artan se-
viyelerde çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duy-
du. Hawking Vakfı, Stephen’ın dünyayla iletişim halinde 
olmasına yardım eden herkese teşekkür eder. 
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Ö N S Ö Z

Eddie Redmayne 

Stephen Hawking’le ilk tanıştığımda, sıradışı gücü ve sa-
vunmasızlığı karşısında şaşkına dönmüştüm. Hareketsiz 
bedeniyle birleşen gözlerindeki kararlı bakış kendisine 
ilişkin araştırmam dolayısıyla bana tanıdık gelmişti. Ni-
tekim kısa bir süre önce Her Şeyin Kuramı adlı filmde 
Stephen’ı oynamam teklif edilmiş, birkaç ayımı çalışma-
ları ve engelinin doğası üzerine yoğunlaşarak geçirmiş-
tim; zira motor nöron hastalığının zamanla açığa çıkan 
etkilerini ifade edebilmek için bedenimi nasıl kullanmam 
gerektiğini anlamak istiyordum. 

Nihayetinde, temel iletişim aracı bilgisayar üzerindeki 
bir ses ve alışılmışın dışında ifadeli kaşları olan olağa-
nüstü yeteneğe sahip bu bilim insanı ve ikonla tanıştı-
ğımda afallamıştım. Ben sessiz ortamlarda gerilmeye ve 
ardından çok konuşmaya meyilliyken, Stephen’ın sessiz-
liğin gücünün ve dikkatlice incelendiğiniz duygusunun 
yarattığı etkinin ne demek olduğunu anladığına hiç kuşku 
yoktu. Heyecanlanmış şekilde, kendisiyle doğum günleri-
mizin yalnızca birkaç gün arayla oluşu ve bunun da bizi 
aynı burç grubuna soktuğu üzerine konuşmaya başladım. 
Birkaç dakika sonra Stephen’ın yanıtıysa şuydu: “Ben bir 
astronomum, astrolog değil.” Bununla birlikte kendisine 
Profesör olarak hitap etmeyi bırakıp Stephen dememde 
de ısrar etti. Bana söylendiği gibi...



B Ü Y Ü K  S O RU L A R A  K I S A  YA N I T L A R
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Stephen’ı canlandırmak olağanüstü bir deneyimdi. 
Stephen’ın bilimsel çalışmasındaki görülür başarı ile yir-
mili yaşlarının başında yakalandığı motor nöron hasta-
lığına karşı gösterdiği içsel savaş arasındaki ikilik beni 
bu rolün içine çekmişti. Nitekim onunkisi, tüm zorluklara 
karşın insan çabasının, aile yaşantısının, büyük akade-
mik başarının ve salt mücadelenin kendine has, karmaşık 
ve zengin bir hikâyesiydi. Bir yandan bu hikâyedeki ilham 
verici yanı göstermek istemekle beraber Stephen’ın ya-
şamında hem kendisinin hem de yakınlarının sergilediği 
metaneti ve cesareti de ortaya koymak istedik. 

Ancak tüm bunların yanı sıra Stephen’ın salt şovmen 
yanını da göstermek eşit ölçüde önemliydi. Benim kendi 
zihnimde oluşturduğum fragman üç görüntüden oluşu-
yordu. Bunlardan biri Einstein’ın dili dışardaki görün-
tüsüydü, zira Hawking de buna benzer bir nükteli ince 
zekâya sahipti. Bir diğeriyse iskambil destesinde kuklacı 
olan Joker kartıydı, çünkü Stephen’ın her daim insanları 
elinin altında bulundurduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü 
ve sonuncusuysa James Dean’di. Bu görüntünün sebebiy-
se kendisini gördüğümde karşılaştığım parıltı ve mizahtı.

Yaşayan birini oynamanın yarattığı en büyük baskı, 
performansınız sırasında canlandırdığınız kişinin ken-
disini de hesaba katmak zorunda olmanızdır. Stephen 
özelindeyse bu hesaba katma işi filme hazırlık sürecim 
sırasında bana oldukça cömert davranan Stephen’ın aile-
sini de kapsamaktaydı. Stephen perde karşısına geçmeden 
önce bana şöyle söylemişti: “Sana ne düşündüğümü söy-
leyeceğim. İyi ya da kötü.” Kendisine filmi “kötü” bulduğu 
takdirde beni tüm eleştirel ayrıntılardan kurtarıp yalnızca 
“kötüydü” demesinin yeterli olacağı yanıtını verdim. Ney-
se ki Stephen filmi beğendiğini söyledi. Filmden etkilen-
mişti, fakat bilindiği üzere filmde daha çok fizik ve daha 
az duygunun yer alabileceğini düşündüğünü de ifade et-
mişti. Açıkçası buna karşı çıkmak pek de mümkün değil.



Ö N S Ö Z
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Her Şeyin Kuramı filminden beri Hawking’in ailesiyle 
iletişim halindeyim. Kendileri benden Stephen’ın cena-
ze töreninde bir konuşma yapmamı istediğinde oldukça 
duygulandım. O gün son derece üzücü, fakat aynı zaman-
da dünyaya bilimiyle ve engelli insanların tanınması ve 
de başarıya ulaşmak için kendilerine eşit olanakların ve-
rilmesi arayışıyla öncülük eden bu son derece cesur insa-
na dair sevgi dolu, eğlenceli anı ve düşüncelerin paylaşıl-
dığı olağanüstü bir gündü. 

Gerçekten de olağanüstü bir zihni, büyüleyici bir bilim 
insanını ve kendisiyle tanışma fırsatına nail olduğum en 
komik insanı kaybettik. Fakat ailesinin de Stephen’ın ölü-
münden sonra söylediği gibi onun çalışmaları ve mirası 
yaşamaya devam edecek. Nitekim üzüntüyle, fakat aynı 
zamanda büyük bir memnuniyetle giriş yazısı kaleme al-
dığım Stephen’ın tartışmalı pek çok büyüleyici konu hak-
kındaki yazılarından oluşan bu kitap da bunun göster-
gesi. Umuyorum bu yazılardan keyif alırsınız ve Barack 
Obama’dan alıntılayacak olursam, umuyorum ki Stephen 
yukarıda yıldızların arasında eğleniyordur. 

Sevgiler
Eddie
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GİRİŞ

Profesör Kip S. Thorne

Stephen Hawking’le 1965 Temmuzunda, Londra’da düzen-

lenen Genel Görelilik ve Kütleçekim Konferansında (Con-

ference on General Relativity and Gravitation) tanıştım. 

O zamanlar Stephen, Cambridge Üniversitesinde doktora 

çalışmasını sürdürüyor, bense Princeton Üniversitesinde-

ki kendi çalışmamı henüz bitirmiş bulunuyordum. Kon-

ferans koridorlarında Stephen’ın evrenimizin geçmişte 

sonlu bir zaman önce doğmuş olması gerektiği şeklinde, 

dikkat çekici bir argüman geliştirdiğine ilişkin söylenti-

ler dolanıyordu. Evren sonsuz yaşta olamazdı. 

Böylece Stephen’ın konuşmasını dinlemek için yak-

laşık 100 kişiyle birlikte, kırk kişi için tasarlanmış bir 

odaya sıkış tepiş girdim. Stephen bir baston yardımıy-

la yürüyordu ve konuşması da biraz bozuktu, fakat bu-

nun dışında kendisine iki yıl önce teşhisi konulan motor 

nöron hastalığının yalnızca ufak tefek belirtilerini göste-

riyordu. Zihni açıkça bu hastalıktan etkilenmemişti. Açık 

ve anlaşılır akıl yürütmesi; Einstein’ın genel görelilik 

denklemlerine, gökbilimcilerin evrenimizin genişlediğine 

ilişkin gözlemlerine ve yüksek ihtimalle doğru görünen 


