Wilhelm Conrad Röntgen… Ölüm
Yıldönümünde Saygıyla Anıyoruz

27 Mart 1845 yılında Almanya’nın Lennep bölgesinde , elbise tüccarlığı yapan bir
ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç yaşında iken ailesi Hollanda’ya
taşındı. Burada Martinus Herman Van Doorn Enstitüsünde eğitim aldı. 1862 yılında
Utrecht’te teknik bir okulda eğitime başladı.
Daha sonra 1865 yılında Utrecht üniversitesine fizik eğitimi almak için gitti.
Burada özel bir sınavı geçmesi şartıyla ,Zürih politeknik üniversitesine geçiş
yaptı. Sınavı geçtikten sonra, burada mekanik mühendisliği okumaya başladı.
Burada Clausius ve Kundt tarafından dersler aldı. 1869 yılında Zürih
üniversitesinde doktora derecesi aldı ve burada Kundt’un asistanı olarak
çalışmaya başladı. 1874 yılında Strazburg üniversitesinde öğretim görevlisi
olarak işe başladı. Profesörlük derecesini aynı üniversitede 1876 yılında aldı.
Röntgen’in ilk çalışması 1870 yılında yayınlandı. Çalıştığı alanlardan biri
kuartzin elektriksel ve diğer özelliklerini araştırmaktı. Röntgen ismi daha çok
X- ışınları adını verdiği keşifle ilişkilendirilmiştir. Röntgen’in katot
ışınları üzerine çalışmaları, kendisine X- ışınlarını keşfetme şansı
verdi. Kendisinin asıl amacı, içi boş bir cam tüpün içine yerleştirilen çeşitli
parçalar üzerinde elektriğin etkilerini gözlemlemekti.
Yaptığı deney sırasında katottan kopan elektronlar anota ulaşamadan cama
çarparak, floresan adı verilen ışık parlamaları meydana getiriyordu. Deneyi
biraz değiştirip tüpü siyah bir karton ile kapladı ve ışık geçirgenliğini
anlayabilmek için odayı karartıp deneyi tekrarladı. Deney tüpünden 2 metre
uzaklıkta “baryum platinocyanit”e sarılı olan kağıtta bir parlama fark etti.
Meraklı ve araştırmacı ruhu sayesinde deneyi defalarca tekrarladı ve her

defasında aynı olayı gözlemledi. Mat yüzeyden geçebilen yeni bir ışın bulmuştu
ve bu yeni ışına “X Işını” ismini verdi.
Çalışmalarından dolayı bir çok ödül kazandı. Röntgen dağcılık yapmayı çok
severdi, öyle ki bir çok kez tehlikeler atlattı. Çalışmalarının hepsini tek
başına yaptı. Kullandığı araç gereçlerin büyük kısmını kendisi yaptı.
Röntgen, babası tarafından işletilen bir kafede tanıştığı Anna Bertha Ludwig ile
evlendi. Hiç çocukları olmadı, fakat eşinin erkek kardeşinin çocuklarından
birini evlatlık edindiler. Eşinin ölümünden 4 yıl sonra 10 Şubat 1923 ‘te
Münih’te öldü. Ölüm yıldönümünde kendisini saygıyla anıyoruz.
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