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845’te Almanya’da dünyaya geldi. ÇocukluGörünmeyen ama maddeyi delen ›ﬂ›nlar bunlar!
¤unun bir k›sm› Hollanda’da geçti. Mekanik
Dile kolay, göze zor! Bilim dünyas› alt üst oldu. ‹lk
aletler icat etmek d›ﬂ›nda özel bir yetenek
y›llarda tehlikesi pek bilinmeyen X-›ﬂ›nlar› o y›llargöstermedi. K›rlarda, ormanlarda, da¤larda dolaﬂda görülmemiﬂ bir h›zla yay›ld›. Maalesef...
may› sevdi.
1897’de ünlü bir çocuk doktoru bir radyoloji
Lise e¤itimini Ultrech Teknik Lisesi’nde sürdülaboratuvar› kurdu. ‹skeletlerini merak edenler
rürken baﬂ›na olmad›k bir iﬂ geldi. Karatahtaya bir
ak›n ak›n laboratuvara ak›yorlard›... Laboratuvargün aksi hocalardan birinin karikatürü çizilmiﬂti
da 13 y›l (u¤ursuz say›!) çal›ﬂan foto¤rafç› Henri Si(belki de pisi pisi olarak!) Hoca s›n›fa girince ö¤renmon önce bir parma¤›n›, sonra elini, arkas›ndan
ciler kahkahay› bast›lar, hoca da kalay›... Ve derhal
kendinden arta kalanlar› kaybetti. Ama X-›ﬂ›nlar›
karikatürü yapan ö¤renciyi aramaya baﬂlad›. Lakin
ayakkab›c›larda bile kullan›lmaya devam etti. Hats›n›f s›r vermedi. Amma velakin ser verildi: Hoca,
ta hamile kad›nlarda da... Bebe¤in kime benzeyeceön s›rada oturan iyi huylu ama muzip
¤ini merak ediyorlard› herhalde!
Wilhelm’den kuﬂkulan›p ona karikatürü
Röntgen 1901’de fizik dal›nda vekimin yapt›¤›n› sordu. Yan›t alamay›nrilen ilk Nobel ödülünü ald›. Ödülle
ca, Wilhelm’i disiplin kuruluna gönderbirlikte verilen paray› üniversitesine
di. Wilhelm’in savunmas› olmas› gerekba¤›ﬂlad›. Ald›¤› ödüller sayfalar doluti¤i gibiydi: “Ben yapmad›m!” Yapan›
sudur. Sokaklara caddelere apart›manele vermedi. Wilhelm’i okuldan att›lar!
lara daha yaﬂarken ad› verildi. Ama bu
Diplomas›z ama onurlu Wilhelm,
onurlar Röntgen’i ﬂ›martmad›. Hayat›
yine de ne yapt› etti, s›navla ö¤renci
boyunca basit ve sade bir insan olarak
alan Zürih’teki meﬂhur Politeknik’te
kald›. Da¤c›l›¤› severdi, çok da iyiydi.
doktoras›n› yapt›. ‹sviçreliler bununla
Kaç kez tehlikeli durumlardan kurtulpek övünürler.
muﬂtur ve baﬂkalar›n› kurtarm›ﬂt›r.
1872’de Anna Bertha Ludwig’le evlendi. AnRütbe ve unvanlara de¤er vermeyen Röntgen
na’n›n babas›n›n iﬂletti¤i kahvede tan›ﬂm›ﬂlard›. Ço“von” unvan›n› reddetti. Kabul etti¤i tek unvan
cuklar› olmay›nca Anna’n›n ye¤enini evlat edindiler.
Würzburg Üniversitesi T›p Fakültesi’nin onursal
Röntgen müthiﬂ bir gözlemci ve son derece yedoktoru unvan›yd›.
tenekli bir deneysel araﬂt›rmac›yd›. ‹lk kez Ümrani‹nsanl›¤›n yarar›na serbestçe kullan›labilmesi
ye K›raathanesi’nde kullan›lan “Röntgen gibi göziçin buluﬂlar›n› patentlemedi. Her türlü ticari girilemci” deyimi dilimize burdan geçmiﬂtir.
ﬂimden uzak durdu. “Müﬂteri Odakl› Bilim”e
K›rk yaﬂ›nda bugün ad›yla an›lan ›ﬂ›nlar› bulödün vermedi.
du. O denli mütevaz›yd› ki, buldu¤u ›ﬂ›nlara kendi
Günün birinde, X-›ﬂ›nlar›n› bulmad›¤›, as›l buad›n› vermek akl›n›n ucundan geçmedi bile. Özelluﬂu asistan›n›n yapt›¤› suçlamas›nda bulunuldu.
liklerini bilmedi¤inden, bunlaÇok üzülen Röntgen, küstü ve
ra X-›ﬂ›n› dedi! Iﬂ›nlar›n› ilk öntoplumla iliﬂkisini keserek köce kar›s›n›n elinde denedi. Zarif
ﬂesine çekildi.
bir elin kemikleri, hafif bir et
Yapmad›¤›
karikatüre
gölgesi ve bir evlilik yüzü¤üdür
yapt›, buldu¤u buluﬂaysa bulilk röntgenogram. Biz bunu
mad› dendi! ‹nsanl›ktan baﬂka
pek romantik bulduk ve bu
kimseye yaranamad› Röntgen
Anna Bertha ve eli, 22 Aral›k 1895’te ve 16 Haziran 1896’da.
yüzden tümceyi devrik yazd›k.
ey aziz okurlar›m! ♣
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