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Stephen Hawking
?ngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Prof. Dr. Stephen Hawking, 8
Ocak 1942 y?l?nda do?du. 8 ya??ndayken Londra'dan 20 mil uzaktaki St Albans'a gitti. 11
ya??nda St Albans okuluna kay?t oldu. Buradan mezun olduktan sonra babas?n?n eski
okulu Oxford Üniversitesi kolejine devam etti. Babas?n?n t?pla ilgilenmesini istemesine
kar??n, o matemati?i seviyordu. Fakat okulun matematik bölümü mevcut de?ildi. Bu
yüzden onun yerine fizik ö?renimi görmeye ba?lad?. Üç y?l sonra do?a bilimlerinde birinci
s?n?f onur madalyas?yla ödüllendirildi. Hawking daha sonra kozmoloji (evrenbilim)
üzerine çal??mak üzere Cambridge'e gitti. O zamanlar Oxford'da evren bilimi üzerine
çal??ma yoktu. Cambridge'de dan??man olarak Fred Hoyle'u istemesine kar??n Dennis
Sciamaatanm??t?. Doktoras?n? ald?ktan sonra ilk önce ara?t?rma asistan?, daha sonra
Gonville and Caius College'de profesör asistan? oldu.
1973'de Gökbilim Enstitüsünden ayr?ld?ktan sonra Stephen Hawking, Uygulamal?
matematik ve Kuramsal fizik bölümüne geçti. 1979'dan sonra matematik bölümünde
Lucasian matematik profesörü oldu. Bu profesörlük 1663 y?l?nda üniversite parlamento
üyesi olan Henry Lucas taraf?ndan kurulmu?tu. ?lk olarak Isaac Barrow sonra 1669'da
Isaac Newton'a verilmi?ti. Hawking, evrenin temel prensipleri üzerine çal??t?. Roger
Penrose ile birlikte Einstein'?n Uzay ve Zaman? kapsayan Genel Görelilik Kuram?n?n, Big
Bang'le ba?lay?p karadeliklerle sonland???n? gösterdi. Bu sonuç Kuantum mekani?i ile
Genel Görelilik Kuram?'n?n birle?tirilmesi gerekti?ini ortaya koyuyordu. Bu yirminci
yüzy?l?n ikinci yar?s?n?n en büyük bulu?lar?ndan biriydi. Bu birle?menin bir sonucu da
karadeliklerin asl?nda tamamen kara olmad???n?, fakat radyasyon yay?p
buharla?t?klar?n? ve görünmez olduklar?n? ortaya koyuyordu. Di?er bir sonuç da evrenin
bir sonu ve s?n?r? oldu?uydu. Bu da evrenin ba?lang?c?n?n tamamen bilimsel kurallar
çercevesinde meydana geldi?i anlam?na geliyordu.
Stephen Hawking 1960'lar?n ba??nda 21 ya??ndayken tedavisi olmayan Amyotrofik
lateral skleroz (ALS) hastal???na yakaland?. Motor nöronlar?n zamanla yüzde seksenini
öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu
hastal?k, Hawking'i tekerlekli sandalyede ya?amaya mahkûm etti. Ünlü bilim insan?, 1985
y?l?ndan bu yana sesini de yitirmi? oldu?u için, koltu?una yerle?tirilmi?, yaz?lar? sese
dönü?türebilen bilgisayar? sayesinde insanlarla ileti?im kurabiliyor. ?u anda Hawking,
bilimsel u?ra?lar?nda ve günlük ya?ant?s?nda çevresinden ve ailesinden büyük destek
almaktad?r. Konu?mak istedi?i anda, elindeki elektronik aleti s?karak, sandalyesine ba?l?
özel bilgisayar?n?n ekran?na, dakikada ortalama 10 kelimeyi s?ralayabilmektedir. Bu
sessiz konu?an dehan?n, özel bilgisayar?n?n haf?zas?nda yakla??k 2600 kelime
bulunmaktad?r. Böylece herhangi bir kelimeyi söylemek istedi?inde ekrana
yazabilmektedir. Sa?l?kl? insanlar?n konu?malar?nda kulland??? kelime say?s? da 2500
civar?ndad?r. Dolay?s?yla Hawking, duygular?n? ifade etmede kelime s?k?nt?s?
çekmemektedir.
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Ünlü fizikçi en son 25 Kas?m tarihinde Vatikan'da "Evrenin Kayna??" ba?l?kl? bir
konferans vermi? ve Papa Francis ile görü?mü?tü.
1942 y?l?nda ?ngiltere'nin Oxford kentinde do?an Steven Hawking, kuantum fizi?i ve kara
delikler üzerine yapt??? çok kapsaml? çal??malarla tan?n?yor.
Bilimsel ara?t?rmalar? 40'?n üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking, bilim
çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülmektedir.
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