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Önsöz

Marie Curie, kocasmm yaçamöyküsünün önsözunde

göyle yaziyordu: "Bu eser ne tamdir ne de mükemmel,

ancak burada anlattiklarmon Pierre Curie'yi gerçege en

yakm gekilde yansitabildigini ve böylece onun amsmm
saklanmasmda yardimci olacagnn ümit ediyorum." Her
ne kadar kitabunm kahramamm, Marie Curie'nin kendi
kaliramamm tamdigi kadar yakmdan tamrme olmasam

da, Marie Curie'nin ynkaridaki sözcüklerle ifade ettigi

umudu ben de bu kitap için tagiyorum.
Marie Curie'ye, hem duygularun bu denli uygun bi-

çimde dile getirdigi yukaridaki ifade için, hem de koca-

smm yagamöyküsünün sonuna ekledigi Özyaçamöyka-
se Notlarr'ndan yaptigim almtilarla, kitabimm bölüni
baghklarmi koymamda bana esin kaynagi oldugu için
mütegekkirim.
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Marie 5klodoWska, I6 yagtnda, yüksekögreriim görmeye karorh,
üsten zekô ve ögrenme yetisine sahip genç bir ktzdl.



"llerdeki

Çaligmalar
için Hazirlik"

ilk kareilaymalari, birbirini tammayan iki kiginia bu-
lugmasi gibi olmadi. Yirmi alti yagmda ve tabil ki açik

renk tenli olan kado, tipik Slav hatlari ve keskin, zeki

bakiglariyla güzel bile sayilabilirdi. Fransizcasmda,
yalmzca çok hassas kulaklarm ayirt edebilecegi derece-
de hafif bir Polonya aksam vardi. Erkek ise kadmdan
on ya; kadar büyüktü ve içindeki hayalPerest gair bi-
razeik dig görünügüne de yansimigti. Bu iki kigiyi Pa-
ris'te bir araya getiren romantik öykülerdeki gibi bog
kalpleri degil, bilimsel aragtirmaya olan acil gereksi-
nimleriydi.

Kadm, bir öneeki yaz, Paris Üniversitesi'ade(genellik-
le "Sorbonne" olarak amhr) fizik dahadaki lisansüstü ça-

hemasim birineilikle tamamlamigti. Aym üniversitede sür-

durmekte oldugu matematik dalmdaki lisansüstü çahema-

smi ise o yilm agustos aymda ikineilikle bitirecekti. O
günlerde Ulusal Sanayli Tegvik Dernegi tarafindan, fark-
h turdeki çeliklerin manyetik özellikleri ile kimyasal bile-
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Marie Curie

gimleri arasmdaki ilieki konusunda bir çahema yapmak

üzere görevlendirilmieti ve çahyacak bir yere gereksinimi
vardi. Fribourg Üniversitesiprofesörlerinden tamdigi bir
Polonyah fizikçi bazi dersler vermek üzere Paris'te bulu-
nayordu. One laboratuvar olarak kullanabilecegi bir yere
gereksinimi oldugunu söyledi. Profesör bir sure dügün-
dükten sonra bir öneride bulundu. Manyetik etkiler ko-
nusunda yepyeni aragtirmalar yapan saygm meslektapa

Pierre Curie, Paris'teki Endustriyel Fizik ve Kimya Oku-
lu'aun laboratuvar gefiydi ve belki de çahemalarim yürü-
tebilmesi için ona okulda bir yer ayarlayabilirdi.

Üniversiteögrenimini henüz bitirmig bir geaç kadmm
aragtirmalarmi yürütebilecegi bir yer bulabilme umidiyle
ünlü bir bilim adamtyla bulugmasi... Bu kogullardan ro-
mantik bir ask öykusünün dogmasi beklenebilir mi? Oy-
sa bu bulugmadan yaklagik otuz yd sonra yazdigi ve ko-
casima, yaçamöyküsünün sonuna ekledigi Özyagamöy-
küse Notlarr'nda Marie Curie, ilk kareilagma amadaki iz-
lenimini anlatirken, daha çok bir apk romamma kadm
kahramamma agzmdan däkülebilecek gu sözleri kullan--
Imyti: "Odaya girer girmez, balkona açdan pencereli ka-
pmm olugturdugu çerçevenin içinde ayakta duran, iri ve

berrak gözlü, kumral saçh, uzun boylu genç adarm gör-
düm. Yüzündeki ciddi ve nazik ifadeyi de, dügüncelerine
kapuip gitmig bir hayalci izlenimi birakan belli bir umur-
samazhk içindeki tavrmi da fark ettim."

1894ydmm ilkbaharmdaki bu kargilagma, Pierre Curie
ve Marie Sklodowska'nm yagamlarmi degigtirmekle kal-
madi; bilim adamlarmm enerji ve madde konusundaki gö-
rüglerinde temel degigikliklere neden olan, dogadaki yeni
kuvvetlerin kegfedilmesini saglayan ve 20. yüzydda tari-
hin akiemi degigtiren çahemalar yapacak olan iki insam
da bir araya getirmig oldu.
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"lierdeki

ÇahymatarAçinHarrrák

Marie Curie'nin yagami her ne kadar yirmi beg yaym-
dan sonra degigtiyse de bu yaga gelene kadar ki çeyrek

yüzydhk süreyi pek de siradan bir insan gibi yagadigi söy-

lenemez. 7 Kasim 1867 tarihinde Varçova'da dogdu. O ta-
rihlerde Polonya'da yaganan siyasi özgürlük mücadelesi

uzerinde derin izler birakacakti. Bir zamanlarm görkem-

li imparatorlugu Polonya, aradan geçen yüzydlar boyun-
ca zaydlamig ve çökmügtü. 1700'lü yillarm sonuna dogru
Avusturya, Prusya ve Rusya bo ulkenin topraklarmi ara-

larmda paylagmaya bagladilar ve 1795'e gelindiginde Po-
lonya artik basimsiz bir ülke degildi. Polonyah yurtsever-
ler baskici yabancilara karei birkaç kez ayaklanddarsa da
bu çabalarmm hiçbiri bagartya ulaçama&. Marie'nin aile-

sinin yagadigi Varçova kenti, Polonya'nm Rus çari dene-
timindeki hölgesinde bulunuyordu.

Çarhk Rusyasi özellikle Polonya Ulusal ruhuru orta-

dan kaldirmaya yönelik girigimlerinde çok acimasizdi.

1863 ydmda düzenlenen ve liderinin Varçova'da halkm
önünde asilmasiyla sonaçlanan bir ayaklanma hareketin-
den sonra Ruslar, Polonya kultürünü tamamen ortadan

kaldirmaya yönelik çok kati önlemler alddar. Polonyah

devlet görevlilerinin yerine Rus görevliler getirildi. Egitim
sistemi Rusya'nm merkezi denetimi altma almdi. Polonya
tarihi, dili ya da edebiyatim ögretmek suç sayudi. Polon-
yali çocuklar bile, kendi aralarmda Lehçe konuqurken ya
da yurtseverlik duygulariyla ilgili sözeukler mirddamrken

bir muhbirin kulak misafiri olmasom hem kendilerini,
hem de ailelerini tehlikeye sokabilecegini bilirlerdi. Polon-

yahlarm ulusal drygularmi bastirmaya yönelik bu Rus

baskisi dogal olarak aksi sonuç yaratti; Polonyahlarm ül-

kelerine ve kulturlerine olan baghhklari daha da artti.

Marie Sklodowska bu siyasal baskdardan en azmdan

üç farkh gekilde etkilendi: Ögretmenanne babamn çoeu-
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gu olarak, ögrenci olarak ve arkadag olarak. Ailenin be-
ginci çocugu olan Marie'nin dogumu üzerine annesi otur-
duklari yerdeki bir okulda sürdürdügü müdürlük göre-
vinden ayrilmak zorunda kaldi. Babasi ise bir erkek lise-
sinde matematik ve fizik ögretmenligi görevine bagladi.
Okullarda, Polonyaldara verilebilecek en üst idari görev
olan müfettig yarduncihgun da aldigmdan hem maagi art-
nugti hem de ev olanagi saglanmieti. Ancak, denetimi al-

tmda oldugu Rus idareci onun Rusya taraftari olmadigim

düeünüyordu. Sonunda, milliyetçilik ogilimlerinigizleme-
yi bagaramamasi, görevden ahnmema ve giderek daha
dügük ögretmenlik görevlerine getirilmesine yol açti.
Ekonomik düzeylerindeki bu gerileme nedeniyle Sklo-
dowskiler birkaç yd boyunca evlerine pansiyoner ögrenci
almak zorunda kaldi. Marie henüz alti yagmdayken en

büyük ablasi, bu ögrencilerden birinden bulaçan tifüs

hastahšmdan öldü.

Rusya'nm denetimi altmdaki egitim sistemi, Marie'ain
babasima gelecekle ilgili umutlarmt yok ederken, Ma-
rie'yi de hem bir ögrenci hem de bir arkaday olarak küçük
dügmé duygnsu ve aci ile tametirdi. Marie'nin, bir ögren-
ci olarak sahip oldugu yetenekler, smiftakilerin en küçu-
gü olmasma karem onu kendi istegi digmda simfm gözde

ögrencisi yapmigti. Rus müfettigin okula yaptigi her ha-
bersiz ziyarette tahtaya o kaldirihrdi. Bu ziyaretlerden bi-
rinde, Alarie daha on yagmdaÿken, mufettig Marie'Jen ilk

önee butun çarlarm isimlerini saymasmi ardmdan da o
günku çarm (II Aleksandr) Polonya hükümdari oldugit-

nu säylemesini istemigti. Kizi Eve'in yazdigma göre, Ma-
rie ve en yakm arkadagi, dört yd sonra II. Aleksandr'm
bir suikast sonocu öldügü haberini, simftaki siralarm ara-
smda dans ederek kutlanuglardi. Marie, IL Aleksandr'm
yerine geçen III. Aleksandr'a da aym duygidari besleme-
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"IIerdeki ÇalgrnalarIçinHazirkk"

ye devam etti. Smif arkadaylarmdan birinin aga-

beyi, çara kargi düzenlenen bir suikasta karie-
tig1 gerekçestyle asumigti ve Marie, ablalarly-

la birlikte sabaha kadar kederli arkadaelari-

um yamnda kalmieti. Rus egemenlïgine kar-
gi duydugu nefrete ragmen, 1883 ydmm

Haziran aymda liseden mezun olurken ken-
. disine kazandigi altm madalyayi veren Rus

Polonyasmm en üst düzey egitim yetkilisinin
elini sikmak zorunda kaldi.

Marie'nin çocukluk ydlari bir yandan Polon-
ya'nm siyasal durumu, öte yandan özel yagammda

karedagtigi sikmtdar nedeniyle oldukça kötü geçti. Marie Marie Skjodowskanlo,

daha beg yagmdayken verem hastahgma yakalanan anne- 1"$,°,",
si, kirk iki yagmda, Marie on birine basmadan yaçammt

kaçok krz on
yogmdoyken

yitirdi. Hastahgiyla mücadele ettigi beg yih agkm bir süre veremden orda

boyunca Marie'nin annesi, hastahgmm bulagma korku-
suyla, çok sevdigi çocuklarim kucaklamamak ve öpme-
mek için çok büyük gayretler sarf etti. Marie ve ablalari

ise annelerinin bu davramema pek anlam veremiyorlar ve
annelerinin kendileriaden uzaklagtigmi düpünüyorlard1.
Ablasuu ve annesini peg pege kaybetmesi, o zamana kadar
annesiyle birlikte Katolik Kilisesi ayinlerine giden Ma-
rie'nin "Kullarmi Seven Tanri" kavramma artik inanma-

masma neden oldu.

Yaganan aci kayiplara ve ekonomik sikintilara karem
ailenin geriye kalan üyeleri

-baba

Sklodowski, oglu Jo-
seph ve kizlari Bronya, Hela ve Marie- birbirlerine daha
da siki kenetlendiler. Yaçamt boyunca ailesindeki tüm bi-
reylor Marie'nin sevinçlerini ve baçardarmi paylagtilar,

zor dönemlerinde ise ona hep destek oldular. Baba Sklo-

dowski ailenin tüm varhgmi bagarisiz bir yatirimda yitir-
mekten dolayi yagami boyunca kendini suçladi, oysa ço-
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euklari, onu drygusal ve zihinsel olarak beslendikleri bir
aile ortami saglamig olmasiyla ammsiyorlardi. Örnegin
babalarmm onlara dünya,edebiyat1 klasiklerini okudugu

cu'martesi gecelerini ya da ailenin önemli günlerinde o gü-
nün amsma okudugu özgün piirleri unutamiyorlardi.

Marie, baba.evinde geçirdigi ydlar boyunca çok çegitli
alanlarda kendini gelistirme olanagma sahip oldu ve an-
cak yirmili yaelarma geldiginde bir bilim adami olmaya
açikça karar verdi. Bununla birlikte, kizi Eve'e göre, Ma-
rie küçük bir çocukken bile evdeki iki geye kargi özel ilgi

duyuyordu: babasmm zaman zaman çocuklarmm önünde

ayarmi ve temizligini yaptigt hassas bir barometreye ve
Ruslarm Polonya okullarmdaki fen derslerinin azaltilma-

si talimati üzerine babasom eve getirdigi, içi laboratuvar
araç gereçleriyle dolu cam bir kutuya.

Sklodowski ailesinia bütün çocuklari egitimlerini sür-

dürmeye isteklilerdi. Joseph, erkek oldugu için Varçova
Üniversitesi'ndetip okuma gansma sahip olabildi. Avru-
pa'nm diger gehirlerinde kadmlarm üniversitede okuma-

larma izin verilmesine karym Varçova Üniversitesi'nde
1915 yilma kadar buna izin verilmedi. Marie ve Bronya,
Rus sisteminin Polonyah kadmlara karei koydugu engel-

lerin üstesinden gelebilmek için, bir arkadaglarmm da
tegvikiyle, diger bazi Polonyah gençler gibi, yasal olma-

yan bir gece okuluna gitmeye bagladilar. Dersler üniver-

site binalarmda degil, Rus görevlilerin tespit edebilinesini

önlemek amaciyla sürekli degigik yerlerde yapihyordu,
bu nedenle de bu "tehlikeli

girigimin katihme11ari"buraya
"Seyyar Üniversite" admi vermiglerdi. Marie, bu univer-
sitede bir yandan ilerici düpünce akimlariyla tampirken,
diger yandan fizik, kimya ve lìzyolojideki en son geligme-

ler hakkmda bilgi sahibi oldu. Seyyar Üniversite'yekati-
lan yurtseverlerin hedefi, toplumun egitim görmüg kesi-
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"herdeki

ÇakymalarIçinHazerkk"

mini genieleterek ve guçlendirerek Polonya'nm özgurlüge Marie Sklodowska'am
ortookul dipÏomastn-kavugmasim saglamakti•
da, bütan derslerden

Bronya ve Marie, Seyyar Üniversite'dekiegitimia, tam not aldig;
gärülayor. Ancak,

yadsmamaz yararlarma karem yine de büyük bir üniver- varyovoOniversite-
si'nin, ktz ögrencilerisitede verilebilecek çok daha siki bir egitimin yerini tuta- kabu) etmeme

mayacagun fark ettiler ve bir anlagmaya varddar. Marie politikos; yazanden
Marie yüksekögrenim

Polonya'da kalarak özel ögretmenlik yapacak ve biriktir- yapmo ajanogma

digi paralari Paris'te tip egitimi yapacak olan Bronya'ya
schip otamadi.

gönderecekti. Daha sonra Bronya, bunun karedigim ve-
rebilecek duruma gelir gelmez, kardegi Marie'nin kendi
akademik hedeflerini gerçeklegtirmesine yardimci olacak-

ti. Böylece Marie, daha on yedi yagma basmadan, varhk-

h ailelerin çocuklarma çok çegitli konularda özel dersler
vermeye baglamieti. Ancak, iki yil sonra Bronya'ya gön-
dermek ve kendi masraf1arun karquamak için yeterli para
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biriktiremedigini gördü ve bu ker mürebbiye olarak çahy-

mak üzere, geker pancarmdan geker üretimi yapan bir
fabrikanm sahibi olan bir ailenin yanma oldukça dolgua
bir maaela (ydda500 ruble) girdi. Aile, Varçova'mn yak-

lagik 150 kilometre kuzeyindeki Szczuki köyünde oturu-

yordu ve bu köyde bir mürebbiyenin para harcayabilece-

gi pek de fazla bir gey yoktu. Marie uç yd burada çahea-

cakti.

Szczuki'deki çahymasion ilk alti ayim tamamlamasma

kargihk yazhk iznini kullanmak istemeyen Marie, ailenio

Varçova'da Ziraat Mühendisligi okuyan ve yaz tatili için

evine dönen en büyük oglu ile tameti ve ona âqik oldu. Bu

tamyma olmadan önee bile bu aileyle bazi konularda ben-
zer duygulara sahip olduklarim fark etmigti. Örnegin, bog
zamanlarmda, geker üretiminde çahean köylülerin çocuk-

larina okuma yazma ögretmek için izin istediginde, patro-

nu, buna izin vermekle kalmadi, Rus yetkililerin bu tür
gizli egitimleri devlete ihanet suçu olarak uitelendirdikle-

rini bile bile, büyük kizmm Marie'ye yardimei olmasma

da izin verdi.

Sonbaharda ailenin en buyük oglo yeniden okuluna

dönmeden önce, genç çift evlenmeye karar verdi. Aile her
ne kadar Marie'yi çok seviyorsa da, ogullarma yoksul bir
mürebbiyeden daha fazlasmi layik görüyorlardi, geaç
adam ise büyüklerine kargi çikacak cesarete sahip degil-
di. Nigamn bozulmasi Marie için çok can sikici bir durum
yaratmieti ama o, ablasma kargi olan sorumlulogunu ken-
di duygularima üzerinde tutabilmeyi baçardi ve üç ydhk
sözleymesinin sonuna kadar o ailenin yanmda çaheti.

Marie, yapadigt bo hayal kirikhgma kendini kaptirmak
yerine, gecelerini ve bazen sabahm erken saatlerini hep
çahemaya adadi. Öneeedebiyat veya sosyoloji, fizik veya

kimya, ilgisini çeken her turlü konuyla ilgih kitaplar oku-
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"IIerdeki ÇalgmalarIçinHazirkk"

du. Matematigi ise babasmm, mektuplarla verdigi ders-
lerden, diger bir deyigle resmi olmayan bir "mektupla

ög-
renim kursundan" ögrendi. Daha sonra Özyayamöyküse
Notlarinda gunlart yazaeakti: "Tek bagima çahearak ge-
çirdigim bu yillar boyunca yavag yavag gerçek egilimleri-

mi belirlemeye çahytun ve nihayef matematige ve fizige
yönelmeye karar vererek, ilerideki çahemalarim için eiddi

bir hazirhk surecine girdim." Patronu, fabrikamn kitaph-
gmdanyararianmasma izin verdi. Azimli çahemasmdan
etkilenen fabrikadaki bir kimyaci ise ona yirmi kimya
dersi verdi. Bununla birlikte, 1888 Ekiminde agabeyine

yazdigi gibi, kitaplardan ve derslerden edindigi bilgileri
kullanarak deneyler yapabilecegi bir laboratuvardan yok-

sun olmasi, çahemalarmda ilerlemesini engelliyordu:

"Kimyayi bir kitaptan, okuyarak ögreniyorum. Bilgileri-
mia ne kadar smirh kaldigim tahmin edebilirsin ama bag-
ka ne yapabilirim ki, deneyler ya da nygulamah çaligma-

lar yapabilecegim bir yerim yok."

O dönemlerde, uygun laboratuvar ortamma sahip ol-

mamanm uzun yillar boyunca sorun olmaya devam ede-

cegini tahmin etmesi mümkün degildi.
Mürebbiyelik yaptigi günlerde kendi kendini egitme

girigimlerine geri dönüp baktigada, geligigüzel kitaplar
seçip onlart okuma ahykauhgi edindigini dügünüyordu:
"Bu yöntem pek verimli olmamakla birlikte yararlari da
yok degildi. Bu sayede bagimsiz çahyma ahekanhgun

edindim ve ileride gerekli olacak bazi geyler ögreadim."

1889 yilmda Varçova'ya döndükten sonra Marie, önce
bagka bir ailenin yanmda yatih mürebbiye olarak bir yil

daha çahyti, ardmdan babasima evine geçti ve özel ders- .

ler vermeye baglad1. Marie'nin yoklugu sirasmda baba
Sklodowski'nin mali durumu giderek duzelmieti. Varçova
yakmlarmdaki bir islabevinin müdürlügünu yaplyordu ve
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Marie Curie

Ï890'da çekiten
bu fotografta
Profesör Sklodowski
üç yetigkin ktzyla
(Marie, Bronya ve
Hela) bir arada
görülüyor.

aldigt maag artik Paris'teki kizi Bronya'ya her ay düzenli

para gändermesine yetecek düzeydeydi. Bronya'nm iste-

gi üzerine baba Sklodovski büyük kizma gönderdigi pa-
ranm bir kismmi, ydlarea ablasma para göndermig olan

Marie'ye vermek üzere bir kenara ayirdi.

Sonunda, Marie'nin 1891 ydmm sonbaharmdä Sor-

bonne'daki derslerin baglama tarihinde Paris'te olmasma

karar verildi. Marie, Bronya ve Bronya'mn tip fakültesin-
de tamgarak evlendigi Polonyah eylemci Casimir Dluski
ile birlikte oturabilecekti.

Paris'e gidene kadarki birkaç ay içiade Marie egitimin-

deki boyluga kapatmak amac1yla çok kararh bir çahyma

surecine girdi. O güne dek hiçbir laboratuvar deneyimi
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"IIerdekiÇahymalarIçinHazirlik"

olmamigti. Rus yönetimi Polonya'daki ögretim prog-
rammdan uygulamah dersleri çikarmigti. Ancak
Marie'nin bir zamanlar Rus kiri1yaci Dimitriy Men-
deleyev'in asistanhgmi. yapmig olan kuzeni Joseph
Boguski, bir laboratuvari yönetiyordu. Polonyah genç-
lerin fen egitimlerini desteklemek için kurulmus olan bu
laboratuvarm gerçek amaemi Ruslardan gizleyebilmek

için, buraya "Sanayi ve Tarim Müzesi" adim vermielerdi.

Marie, gecelerini ve pazar günlerini burada geçirmeye

bagladi. Zaman zaman kuzeni ve kuzeninin Alman kim-
yac1 Robert Bunsen ile birlikte çahymre olan bir arkadagi

da ona katihyordu. Kuzeninin arkadagi ve onun yardim-

cisi, Marie'nin bu gayretli çahemalarma katkida bulun-
mak için bog zamanlarmda ona hizlandirilmig bir kimya
kursu verdiler.

Marie çogu zaman, fizik ve kimya kitaplarmda an-

latilan deneyleri yapmaya çaheirken uzun saatler boyun-
ca tek bayma "müze"de kahyordu. Ancak kitaplardaki
talimatlari ne kadar dikkatle yerine getirirse getirsin,
anlatilan sonuçlari elde edemedigi zamanlar da oluyordu.

Bu tür bagarisizhklar ona umutsuzluk verse de, daha son-

ra yazdigi gibi, bunlar "geligmenin

ne hizh ne de kolay bir
süreç oldugunu" ona ögretti. Kuzeninin laboratuvarmda
yaçadigi bu ilk zorluklar kendisi için en uygun olamn

kesialikle "fizik

ve kimya alanlarmda deneysel aragtir-
malar" oldugu inancim güçlendirmieti.

Marie, nihayet 1891 sonbaharmda, babasim, agabeyini

ve ablasmi Varçova'da birakmaktan dolay1biraz üzüntülü

de olsa, reemi üniversite ögrenimi için Paris'e gitmek uze-
re yola koyuldu. Ablasi Bronya'nm tavsiyesine uyarak,

fazla masraf olniamast için gilte, çargaf, havlu gibi bazi eg-

yalarim öneeden Paris'e gönderinigti. Yine fazla masraf-

tan kaçmmak için Paris'e Almanya üzerinden dördüncü
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D
imitriy ÎvanoviçMendeleyev (1834-1907),elementieri bir "periyodik

tablo" halinde sunflandirmassyla tanman bir Rus kimyacidir. Siralar-
dan ve sütunlardan olugan periyodik tabloda elementler o gekilde di-

zilmietir ki benzer özelliklere sahip olanlar tabloda düzenli arahklarla yani peri-
yodik olarak yer ahr. Elementler, tek baglarma ya da birbirleriyle birlegerek
çevremizde var olan her geyi olupturan saf temel maddelerdir. Bir dildeki bütün
sözcüklerin o dilin alfabesindeki harflerin farkh gekillerde bir araya gelmesin-
den olugmasi gibi, Evren'deki her gey de yaklagik 110 elementin farkh biçimler -

deki birleyiminden olugur. Elementler elektrik, igik
ya da isi ile bapka maddele-

re parçalanamayan, tek turde atomlardan olugan maddelerdir. Eski çaglarda fi-
lozollar, element kavramuu kullanmiglar, ancak, ärnegin suyu temel bir madde

yani element olarak tammlayarak yamlgiya dugmüelerdi. Günümüzde artik su-

yun içinden elektrik geçirildiginde iki farkh elementin elde edildigi biliniyor.
Her bir su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan olueur.

Elementleri belirleyen farkh fiziksel ve kimyasal özellikler vardir. Oda sicak-

hymda bazi elementler sivi, bazdari gaz, bazilan ise kati haldedir. Kati halde
olanlar sert ya da yumuçak, mat ya da parlak olabilir, metal özelliklerine sahip

olabilir ya da olmayabilir. Bütün bunlar fiziksel özelliklerden bazdaridir. Ele-
mentlerin birbirleriyle ya da hava veya suyla ne kadar kolay veya piddetli tepki-

meye girdikleri ise kimyasal özelliklerini belirler. Mendeleyev'in döneminde, bi-
lim adamlarmea bulunan elementlerin sayisi 60'm üzerindeydi. imdiise 90'i do-
gada bulunan, geri kalam ise laboratuvarlarda elde edilen yapay elementler ol-

mak üzere en azmdan 110 element biliniyor.
Mendeleyev'den öneeki kimyacilar elementleri sunflandirmak amac1yla çok

çeyitlikurallar benimsemielerdi, ancak elementlerin birbiriyle iliekileri ya da ne-
den belirli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduklari konusunda genel bil-
gilerden yoksundular. Dahasi, yaprtaglari olan elektron, proton ve nötronlari da
bilmiyorlardt. Oysa gimdi proton ve natronlarm knarklardan olustugu, bu ne-

denle de atomlarm aslmda kuarklarla elektronlardan meydana geldigi ve ele-

mentlerin birbirleriyle birlegme biçimlerini elektronlarm belirledigi biliniyor.
Buna karem Mendeleyev zamanmdaki kimyac11ar, bütun elementlerin atom

agirhklarun, yani herhangi bir elementin atomunun bilinen en hafìf element

olan hidrojenin atomunun kiitlesine göre kaç kat agir oldugunu belirleyebiliyor-
Iardt.
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"flerdeki

ÇabgmalarIçinHazirkk"

Mendeleyev, o güne degin razionsa eraran or 9== ar,mran. IN GEDWS HD BRBUR

bilinen elementleri artan atom I e 1 xx m x | var vm
agirhklarma göre stralayarak

bir gema olusturdu. §emasuu,
bir kahba uyacak (belirlibir I•
yineleme olacak) gekilde sira- B . BR A J< $ Ë
lara bölmenin bir yolunu bul- g g i ggggg ggy
du. ilk periyodik tablosuna - a ..m

a. .:

a. es e. A. se melementleri yerlegtirirken, bili-
nen elementlerin kahba uyma-
sun saglamak için bazi bogyer-
ler birakmak zorunda kaldi.
Kimyasal özellikleri benzer
olan elementler periyodik ola-

rak, sutunlarda birbirlerinin _
_ ¼¾¾

üzerinde ya da altmda yer ah-

yordu. Tablonun her sirasma - --

"periyot" adi verildi. Artik bi-
lim adamlari periyodik tabloya -- e- -..

I E 12.01no IRA.Imo.lap,ino, up mo,bakarak elementler arasadaki .... -.. .....

bagmtilart görebiliyorlard1.
Mendeleyev, tablosunda henüz
bulunmamig elementler için boy biraktigi yerlerden üçüne yerlegecek olan ele-

mentlerin özelliklerini de belirledi.
Mendeleyev periyodik tabloyu agama agama olugturdu. 1859 yilmda Rus hu-

kümeti tarafmdan ileri düzeyde çahemalar yapmak üzere Heidelberg Üniversi-
tesi'ne gönderildi. Eylül 1860'ta katildigt, Almanya'da düzenlenen bir bilimsel
kongrede atom agirhklarmm hesaplanmasmda geligmeler kaydeden diger bazi
kimyacilarm çahemalariyla ilgili bilgiler edindi. Bir sonraki yil Rusya'ya döndü
ve 1867 yilmda St. Petersburg Ûniversitesi'ndegenel kimya profesörlügüne ge-
tirildi. Kimya konusunda yeterli bir ders kitabunn bulunmadigim gören Mende-
leyev kendi kitabmt yazmaya baglad1. Kimyanm Îlkeleri adim verdigi kitabmda,
elementlerin sminandtrilmasuu

.kolaylagtirmak

amaclyla periyodik tabloyu ta-
sarladi ve böylecemodern kimya ve fizik kuramma bir iskelet olusturmuy oldu.
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Mendeleyev'in bu ders kitaba birçok dile çevrildi ve birkaç baski yapti. Marie
Curie'nin radyumla ilgili çahomalarmdan sonra yapilan baskiya ekledigi bir dip-
notta Mendeleyev, Curie'nin çakymalarmdan bahsederek radyumun baryuma
benzedigini ve atom agirhymm 223 ile 225 arasmda oldugunu belirtti.

Birçok yeni fikir gibi, Mendeleyev'in periyodik tablosu da bilim camiasmda

hemen kabul görmedi. Ancak daha sonraki yirmi yll içinde tablonun, fleriyi ne

denli dogra öngärebildigi anlagddi. Galyum, skandiyum ve germanyum elemënt-

lerinin sirasiyla 1875, 1879 ve 1886 ydlarmda bulunmasiyla, Mendeleyev'in ile-
ride bulunacak elementlerin yerleetirilmesi için bog biraktigi yerlerden ûçü dol-
duruldu ve bu, tablonun olupturulmaamda temel ahnan kurami desteklemig ol-

du. Yeni bulunan bu üç elementin her biri de, Mendeleyev'in, aym sutunda yer
alan elementlerin benzer kimyasal özelliklere sabip oldugu savma dayanarak än-
gördügü özellikleri taç1yordu.

Mendeleyev'in periyodik tablosu genig kitlelerce kabul görmeye baglasa da,
elementlerin atom agirhklarma göre siralanmasom bazi sorunlara neden oldu-

gu anlagud1. Örnegin,diger elementlerle kolay kolay tepkimeye girmeyen bir
gaz olan argon, atom agirhga nedeniyle kimyasal etkinligi çok yüksek olan (tep-
kimelere kolayhkla girebilen) kati haldeki iki element, lityum ve sodyum ile ay-

m grupta (sütunda)bulunuyordu. 1913 y21mda bir ingiliz fizikçi bu sorunu, ele-

mentlerin kimyasal özelliklerinin, atom kütlelerinden (yaklayikolarak proton ve
nötron saydarmm toplamma esittir) çok, atom numaralarma (atomunçekirde-

gindekiproton sayisi) bagh oldugunu göstererek çözdü. Bundan sonra element-

ler periyodik tabloda atom numaralarma göre siralanmaya bagladi. Mendele-
yev'in periyodik tablosunun bagarih kabul edilmesinin nedeni, atom agirhklarm-

daki aragm genellikle atom numaralarmdaki artipla aym olmasidir. Periyodik
tablonun hem ilk halinde hem de ça anda geçerli olanmda temel ilke, bir atom-
daki elektronlarla (kimyasalözellikleri belirler) protonlarm sayismm birbirine
egit olmasidir. Günümuzün periyodik tablosu 7 periyoda (farkhuzunluklardaki

yatay siralar) ve 18 gruba (dikeysütun) ayrdunytir. Elementlerin kimyasal özel-

likleri bir periyot boyunca yavas yavag degigir.Bir gruptaki elementler ise ben-
zer özelliklere sahiptir.
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sm1fta seyahat ederek gitti. Almanya'yi tercih etme nede-

ni, çok ekonomik olan bu tarifenin yalmzca bu ülkede ny-

gulamyor olmastydi. Dördüncü smifta seyahat edenlere

yemek ve oturacak yer verilmediginden, Marie yanma ye-
terli miktarda yiyecek ve yol boyunca okuyabilecegi ka-
dar kitapla birlikte bir de katlamr sandalyeyle battaniye
almigti. Paris'e gidig amaci, Seyyar Üniversite'yegider-
ken içinde filizlenen .ideale ulagabilmek için bir Fransiz
üniversitesinin ögretiminden yararlanmakti. Ö2yaçamöy-
küsä Notlarr'nda bu idealini göyle anlatir: "Bireyleri ge-
ligtirmeden, daha iyi bir dünya yaratmak umut edilemez.

Bu amaca ulagabilmek için her birimiz kendimizi geligtir-

meye çaheirken, aym zamanda tum insanhk için genel bir
sorumlulugn paylagmahyiz ve baghea görevimiz en fazla
yararh olabilecegimizi dügündügümüz insanlara yardim

tmek olmahdir." Marie, 1891 yihada, bu hedefine tam
olarak nasil ve ne ölçüde ulagabilecegini tahmia bile
edemezdi.
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Marie Sklodowska, Paris'teyken ve özellikle de Sorbonne'da okurken,
uzun zomandir dügledigi entelektüel özgürlüge kavagtu.



2.

"Kahramanlik Dönemi"

1891 ydmm sonbaharmda Paris'e geldiginde Marie,
elde ettigi özgürlügün bastan çikarici etkilerine kolayca
kapdabilirdi. Daha önee de evinden uzakta yaçamiett,

ama kuçuk Szczuki käyü, Fransa'am bagkenti Paris'in
özendirici yanlarmdan hiçbirine sahip degildi. Yapimi
henüz tamamlanmig olan Eyfel Kulesi, yeni takdan
elektrikli sokak lambalari ve saydari az olan ancak gö-
renlerde hayranhk nyandiran otomobilleri ile bu kent
Marie için sanki yepyeni bir dünya gibiydi. Her geyden

önemlisi Marie ilk kez diledigi kitabi okuyabiliyor ve
kendisini gizlice dinleyen birinin oldugu kaygismi'tagi-
madan istedigi dilde konugabiliyordu. Marie isteseydi,

günlerini sabahtan akeama kadar Paris'in müzelerini ge-
zerek, gecelerini ise tiyatrolarda ve konser salonlarmda

geçirebilirdi.

Marie kendini, Paris'te-yagayan Polonyah sürgünler

toplulugunun etkinliklerine de kaptirabilirdi. Nitekim
birkaç ay boyunca bu istegini engellemekte çok zorlan-

di. Ablasi ve enigtesi, Polonyah surgunler topluluguyla
çok yakmdan iligkiliydi ve enigtesi her toplantiya katd-
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masi konusunda Marie'ye israr ediyordu. O siralar kül-
türlü insanlarm bir araya gelerek yurtseverligi hetimle-
yen

"canh tablolar" olugturmasi çok modaydi. Herkes
tablonun konusuna göre kostumler giyer ve küçük bir
sahne üzerinde ya da bir oturma odasmda, sessiz ve ha-
reketsiz bir gekilde "poz" verirdi. Bir seferinde Marie,
üzerinde kirmizi bir tünik ve omuzlarma dökülen dalga-
h kumral saçlari ile, "Baglarun Koparan Polonya"yi be-
timlemigti. Babasmo onaylayacagmi dügünerek, o gece-
yi ve üstlendigi rolü babasma yazdigi bir mektupta an-

latti; oysa babasi yamtmda, bu tur davramplarmm ileri-

de Polonya'daki meslek hayatma ya da oradaki akraba-

larmm yagamlarma yapabilecegi olumsuz etkiler konu-
sunda Marie'yi nyardi. "Konser, balo ve benzeri olaylar

bazi gazete muhabirleri tarafindan, isim de belirtilerek
anlatihr. Bir gün gazetede senin admi görmek benim için
çok üzücü olur. Daha öneeki mektuplarimda Nazielecti-

rilerde bulunmamm ve senden, bagka insanlarla çok I'az-
la bir arada olmamam istememin nedeni de buydu."

Babasmm hognutsuzlugu bir yana, Marie'yi ilerleme-

si gereken yolda tutan asd neden, amacma ulagma dür-
tüsu oldu. Polonya'nm özgürlügü için tagidigi sorumlu-

luk hiç azalmannyti ama Paris'te bulunma amacmm da
bilincindeydi; ägrenimini mümkün olan en iyi gekilde

tamamlamahydi. Bronya ve Casimir Dluski'nin evi, o
zamanlar Paris'in digmda bir mahalle saydan La Villet-
te'deydi. Her gün Sorbonne'a gidip gelmek için atlarm

çektigi otobüslerle yaklagik bir saat süren uzun yolcu-
luk, hem çok fazla zaman kaybma neden oluyor, hem de
smirh bütçesine büyük yük getiriyordu. Dluskilerin de
yardimryla okuluna daha yakm olan ve bugun bile hâlâ
Paris'teki ögrencileri ve sanatçuari barmdiran ünlü

QuartierLatin mahallesine tagmdi. Agabeyine yazdigi
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bir mektupta odasim göyle anlatiyordu: .

"küçük.... çok uygun, aym zamanda da A

çok ucuz. On bee dakikada kimya labora-
tuvarmda, yirmi dakikada ise Sorbon-
ne'da olabiliyorum." Marie'nin bu yeni
yeri, diger yoksul üniversite ögrencileri-
ninki gibi yalmzca temel gereksinimlerini

karedayabilecek duzeydeydi. Ancak Ma-
rie, diger ögrencilerin aksine, odasim

bagkalariyla paylagmak yerine tek bagma
kalmayi yegledi; insanlarla kaynagmanm,
çahymay1 nasil kolayca engelleyebilecegi-

ni görmügtü.
Marie bir bakima, ögrencilik ydlari si-

rasmda Paris'teki özgürlügünün gerçekten tadmi çikar- Marie Paris'e geldik-
ten sonra, önce diger

di. Bunu, daha sonra da anlattigi gibi, her istedigini ya- Polonyoliagrencuerte
pabilme özgürlügune kapihp hedefini unutarak yapma-

arkoda y þ ya

di. Tam tersine, bilimle bu denli yogun gekilde ugraga- yukandaki portresini
hu arkadaylonadan

bilme özgurlugüne kavugmus olmasi, ona yagam1m bi~ biri l892 yhndo
çimlendiren bir odak noktasi saglamigti: "Bu yagam, ba_ çizmisti.

zi yönlerden aci vermig olsa da yine de benim için çok

büyüleyiciydi ve bana çok degerli bir bagimsizhk ve öz-

gürlük duygusu verdi..... Zihnimin tamami, özellikle ilk

yillarda çok zor olan çahymalarima odaklanmisti."

Polonya'daki yillari strasmda Marie, bilimsel hazirhk
çahemalarmm oldukça dagmik bir gekilde yürümekte ol-

dugunu hissediyordu. Bu kaygismm ne kadar yerinde
oldugunu Fransa'da daha lyi anladi. Fransiz smif arka-

daylari, Marie'ye göre hem çok daha iyi bir matematik

ve fen egitimi almiglardi hem de hocalarmm teknik ko-
nulardaki hizh konugmalarim anlamakta hiç zorluk çek-

miyorlardi. Marie, temelindeki bu eksiklikleri giderebil-
mek için çok çahemak zorundaydi. Sonralari o dönemi
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gäyle dile getirmigti: "Zamammi dersler, deneysel çahe-
malar ve kütüphanede ders çahema arasmda bölügtürü-
yordum. Akyamlari ise, kimi zaman gece yarilarma ka-
dar odamda çaheiyordum." Ders çahemak için genellik-
le, kapame saati olan ona kadar kütüphanede kalmayi
yegliyordu, çünkü kütüphane kiem sicak yazm ise serin
oluyordu; bu koqullarkendi odasmda yoktu. Bu denli di-
siplinli gekilde sürdürdügü yogun çahemalarm, yagami-
mn diger yönlerine getirdigi kisitlamalar Marie'yi du-
raksatmadi, aksine, kendini tek bagma çahemaya adanny

olmast ona mutluluk veriyordu. "Gördügüm ve ögrendi-

gimher yeni gey beni çok mutlu edlyordu. Sanki yepye-
ni bir dünyaya, bilim dünyasma, adim atungtim ve bu
dünyay1artik özgurce keefedebilme olanagma sahiptim."

ÖzyayamöyküsüNotlarr'nda yazdiklarma bakihrea,
enigtesi bu ögrencilik ydlarim, hafifçe alaya ahr gekilde

yayammm
"kahramanhk

dönemi" olarak tanunlamieti.
Aslmda, Marie'nin o yillari ile ilgili bazi hikâyelerin, az
da olsa üzücü yanlari vardir. Örnegin,yiyecek almak

için parasma ve pigirmek için de zamanma kiyamadigm-
dan, bir seferinde'açhktan bayilmig ve toparlanmak için

bir süreligine Dluskilerin evine tagmmak zorunda kal-
nnyti. Soguk kig aylarmda geceleri ügumemek için sahip

oldugu bütun giysileri üst üste giydikten sonra kendini
daha da sicak tutabilmek için uzerine evindeki üç bey
mobilya parçasmi yrgdigmdan bile bahsedilir. Ancak
Marie için Paris'teki bu ögrencilik ydlari, katlasmak zo-
runda oldugu yokluklar açismdan degil, sonunda kendi-
ni çahemalarma adayabilmig olmasun saglamasi nede-

niyle unutulmaz yillardi. Daha öneeki ögrenimindeki
eksikliklerden kaynaklanan engelleri ammayi baçaran
Marie, 1893 yihnda fizik dahada lisansüstu çahemasmi
snuf birincisi olarak ve 1894 yihnda ise matematik da-
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lmda smif ikincisi olarak tamamladi. ilk lisansüstü dere-
cesini aldiktan sonra, ikincisine hazirlanabilmek için ge-
rekli parayi denkleptirip denklegtiremeyecegi belli degil-
ken, gansi yaver gitti ve.her yil yurídigmda okuyan ba-
garih bir Polonyah ögrenciye verilen bir bursu almaya

hak kazandi. Bursu verenler, dört yil sonra Marie ilk

maagim aldigmda verilen bursun tamammi bagka bir
yoksul Polonyah ögrenci için kullamlmak üzere geri
verdiginde kugkusuz çok gagirruglardi.

Marie'nin 1894 ilkbaharmda Pierre Curie ile tamema-

si, ortak yanlari çok olan iki kistyi bir araya getirmig ol-

du. Pierre daha evvel yalmzca bir kez, yaklayik 15 yd

önce âg1k olmugtu ama sevdigi kadmm genç yagta ölme-

si üzerine duygusal yaçamim tamamen bir kenara birak-
nugti. Kadmlarm çogunn fazlasiyla uçari buluyordu ve
bilimle ugrayan erkekleri iglerinden ahkoyma çabalarm-

dan dolayi onlara kiz1yordu. Ama Marie bambagka bi-
riydi. Ona verdigi ilk armagan ne çiçekti ne de gekerle-

me; yayunlanan en son çahemasmm bir kopyasmi ver-
migti. "Fiziksel Olgularda Simetri: Bir Elektriksel Ala-
nm ve bir Manyetik Alanm Simetrisi" baghkh bu arma-

ganmmüzerine
"yazarm saygilari ve dostluguyla" söz-

cüklerini dügmügtü. Kendini bilime adama tutkusunun
Marie'de de bulundugunu gören Pierre, yagammi payla-
gabilecegi kadmm o oldugunu hemen anladi.

Bu iliekiye kendini ilk kaptiran Pierre oldu. Marie ise

bazi kugkulari nedeniyle birkaç ay boyunca kararsiz
kaldi. 1894 yazmda, matematik smavmdaki baçarism-
dan sonra tatil için Polonya'ya gittiginde Paris'e geri dö-
neceginden bile emin degildi.

Marie'nin niyeti hep, ögrenimini tamamladiktan son-

ra Polonya'ya dönmek ve bilimsel aragtirmalar yapabile-
cegi bir is bularak vatanmda kalmakti. Ayrica, belirli bir
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süre için ayri kalmayi planla-
digi babasmdan sürekli ayri
kalacagim duçünmek de
kaygi veriyordu. Ancak, Pi-
erre'in copkun mektuplari

amacma ulagti ve yaz sonun-

da Marie doktorasma hazir-
hk uiteligindeki deneysel ça-
hemalarma yeniden bagla-
mak üzere Paris'e döndü.
Marie, profesörlerinden biri
olan ve daha soura 1908 yi-
Imda ilk renkli fotograf plâ-
kasmi üreterek fizik dalmda
Nobel Õdülü'nü kazanan
Gabriel Lippmann'm labora-
tuvarmda çahymaya bagladi.

Pierre ve Marie, Temmuz
Bilim adamt otarak 1895'te sade bir nikâh töreni ile evlendiler. Törene, Var-

ova'dan gelen Marie'nin babasiyla ablasi Hela, Pier-
Curie, Marie yi re'in annesiyle babasi ve Dluskiler katildi. Marie'ninetkilemek için ona
üzerinde kendi el üzerinde Bronya'nm kaymvalidesinin hediye ettigi, ba-

jj°," sit ama kullameh oldugu için özellikle seçilmig bir giysi
lanadan birini

.

Vard1 (lacivertrenkteki bu elbiseyi Marie laboratuvardaarmogon etmigtt.
yillarca giyebilecekti). Marie'nin daha souraki anlatmn-

na göre bu evlilik "serveti olmayan ama yagammi, gans
eseri tamytigi, kendisi gibi serveti olmayan bir ögrenciy-
le paylagmak isteyen bir erkegin" he<lefine ulaymasmi

sagladi. Yeni evliler balaylarun, Marie'nia bir kuzenin-
den dugün hediyesi olarak gelen bisikletleriyle Fran-
sa'yi dolaçarak geçirdiler.

Curieler bisikletleriyle Fransa'yt dolagmaktan hem
balaylarmda hem de daha souraki gezileritide çok keyif
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alsalar da, her ikisi de "igkolik" denebilecek derecede
çahemayi seviyordu ve aragtirmalarmm bagma bir an
änee geçebilmek için sabirsizlamyorlardi. Marie daha
soura Pierre'in sabirsizhgim en sözcüklerle ifade ettigi-
ni anunsayacakti: "Bir yey baçarmayah sanki çok uzur
bir zaman geçti gibi geliyor."

Ashnda, o zamana kadar Pierre bilimsel açidan çok ventevil curieter
agama kaydetmigti. Agabeyi Jacques ile birlikte kristal- b e e

ler (düzgürbir gekilde dizilmig atomlardan olugan kati_ bölgeferini gezerek
geçjre<ekteri balay-lar) üzerine änemli aragtirmalar yapungt1. 1880 ydmda, tonna skarken...
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daha yirmi bir yagmdayken, Jacques'la beraber piezo-
elektrik etkiyi bulmuglardi. (Piezo öneki Yunancada
"bastirmak" anlammdaki sözcükten geliyor.) Jacques
ve Pierre, bazi kristallerin, basmç nyŒulandigmda geri-

lim olugturduklarim keç£ettiler. Ayrica bu kristallerin,
bir elektrik alanmm etkisiyle sikigabildigini de buldular.
Jacques ve Pierre bu buluglarmi hiç zaman kaybetme-
den uygulamaya koyarak, çok zayif elektrik akimlarmi

bile çok dogru ölçebilen piezoelektrik kuvars elektro-

metre adh yeni bir aygit tasarladilar. Piezoelektrik etki

özelligi, o zamanlardan bu yana çok çegitli cihazlarda,

örnegin mikrofonlarda, elektronik parçalarda, kuvars
saatlerdekullamlmistir.

Jacques, daha sonra Montpellier Üniversitesi'nde
mineralbilim dalmda ba.gokutmanhk yapmaya bagladi.
Pierre ise Paris'teki Endüstriyel Fizik ve Kimya Oku-
lu'na (SIPC) laboratuvar yöneticisi olarak atandi ve

manyetizma konusunda, diger bilim adamlarma öncü-

lük yapacak olan önemli çahemalarma bagladi. Sicakhk
dègigimlerine bagh olarak bazi maddelerin manyetik

özelliklerinde meydana gelen ani degigiklikleri inceledi.

Bu degigikliklerin ortaya çiktigi sicakhga, onun bu çahy-

malarma dayamlarak Curie noktasi adi verildi. Pierre
ayrica, yine kendi admi tagiyan son derece duyarh bir
terazi de geligtirdi.

Pierre, bilimsel bagardari sayesinde, çegitli alanlarda-

ki katkilariyla çagmm bilimsel dügünce yapismm gekil-

lendirilmesine yardimei olan, o zamanlarm önde gelen

Îngilizfizikçilerinden Lord Kelvin'in (1824-1907)hay-
ranhgim kazandi. Bu denli önemli bir bilim adammm

takdirini kazannny olmasma ragmen, Pierre'in bilimsel
yaymlari, onun üniversitede uygun bir konum elde ede-

bilmesi için yeterli olamamieti.
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Ögreniminiahyilmiem digmda bir gekilde tamamla- Pierre (oyakta
m14ti ve arkasmda kendisini destekleyebilecek nüfuzlu e jaceques

kipiler yoktu. Pierre daha küçük bir çocukken, hekim bobalorsyla birlikte.
}acquesCurie,olan babasi, oglunun zekâsmm ve kipiliginin s2radan bir kardegi Pierre gibi
bir oragttrrnactokulda ögrenim görmek yerine özel egitim görme yoluy^ bilim odarnlyds.

la daha lyi geligecegini dügündü ve özel dersler almasmi

sagladt. Pierre, on alti yagmda üniversite ögrenimine

bagladi, on sekiz yagmda ise lisansüstu derecesine eede-

gerbir derece almaya hak kazandi. Ancak, parasal duru-
mu doktora çahymalarma baglamasmi engelledi ve Pier-
re bunun yerine Sorbonne'da fizik b61umünün ögrenci
laboratuvarmda yöneticilik yapmaya bagladi. Pierre'in
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hem bu görevi hem de daha sonraki Endüstriyel Fizik ve

Kimya Okulu'adaki görevi sirasmda kendisine saglanan

kisith laboratuvar olanaklarma karem aragtirmalarun

yürütebilmig olmasi, onun bu konudaki enerjisinin ve bi-
lime olan tutkusunun en belirgin igaretidir.

Marie, yayami boyunca, Fransiz bilim kurumlarma
karpi, en üretken aragtirmacilarmdan birine gerekli la-
boratuvar ortammi saglayamanne olmalari nedeniyle

kin duymuytu. Kocasmm yagamöykusu Pierre Curie'de,
Marie, SIPC laboratuvar gefl olarak kocasma saglanan

çahyma kogullarmi aci bir ifadeyle göyle anlatiyordu:
"... çok azla yetinmek zorundaydi. Bazi deney düzenek-
lerini ögrenciler olmadigmda onlarm odalarmda kuru-
yordu. Ancak genellikle merdivenle laboratuvar arasm-
da kalan bir koridorda çahyirdi." Marie, kocasmm
SIPC'deki ilk görevini, sözünü hiç esirgemeden "nite-

liklerine uygun olmayan ve neredeyse vasifsiz bir iççi

kadar duquk maag aldigiönemsiz bir görev" geklinde ta-
maliyordu.

Marie bir yandan, yakmda evlenecegi Pierre'i tam
olarak anhyor, ona saygi duyuyor ve

"özgur kipiligi" ne-

deniyle hak ettigini istemekte çok zorlandigmi dügünü-
yordu, diger yandan ise çoktan hak ettigi doktorasmi
alabilmek içia manyetizma üzerine yaptigt aragtirmasmi

yazmasi konusunda israr ediyordu. Pierre, Mart
1895'te, nikâh törenlerinden birkaç ay önce doktora
derecesini aldi. Hemen hemen aym zamanda, SIPC'nin
müdürü Paul Schützenberger lìzik

_
bölümünde özel

olarak Pierre için yeni bir kürsü açti.

Bu yeni görev, beraberinde daha yüksek bir maag

getirmesine karem, laboratuvar olanaklarmda hiçbir
iyilegme olmad1 ve Pierre'in zaten çok fazla olan ders
verme sorumlulugunu artirdi.
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Marie, evlendikten sonraki bir yihm kiz ögrencilere

fen dersi verebilmek için girmesi gereken smava hazir-
lanmakla geçirdi. Agustos 1896'da bu smavr birineilikle
geçti. Marie, bir yandan da çeligin manyetik özellikleri

konusundaki çahymasun sürdüruyordu. SIPC'nin sevi-
len müdüru "Schütz Baba",. Marie'nin, kristallerle ilgili

aragtirmasmi yürütebilmek için okulun tüm bog kögele-
rini degerlendiren .Pierre'in yanmda çahemasma izin
verdi. Marie bunun üzerine Lippmann'm laboratuvarm-
dan ayrildi ve kocasiyla birlikte çahemaya bagladi.
Okul, Marie'nin aragtirmasma herhangi bir parasal des-
tekte buluumuyordu. Ancak, bazi metalurji girketleri

ona parasiz çelik örnekleri veriyordu. 1897 yazmdan
hemen önce Marie aragtirmasim bagariyla tamamladi ve

Ulusal Sanayli Teyvik Dernegi'nden bu çahemanm kar-
gihšmda hak ettigi üereti aldi.

Eylül 1897'de, çiktiklari bir bisiklet turunun ardm-

dan Curielerin ilk çocugu Irène dogdu. Dogumu Pier-
re'in babasi gerçekleytirdi. Pierre ve Marie, çocuk sahi-

bi olor olmaz, günümüzün çahean çiftlerini bile hâlâ
kaygilandiran bir sorunla kargi kargiya geldiler; anne ve

babahk yukümlülükleri ile mesleklerinin gerektirdigi
sorumluluklar arasmdaki dengeyi, özellikle de kisith pa-
rasal olanaklarla en iyi gekilde nasil kurabileceklerdi?
Marie'ye göre Pierre, sirf anne oldu diye Marie'nin bi-
limsel çahemalari birakmasim "akhmn ucundan bile ge-
çiremezdi". "ikimiz

de, bizim için bu kadar degerli olan

bir §eyi birakmayi dügünemezdik." Marie o güne kadar
hem ev iglerini hem mesleki çahymalarim bir arada yu-
rütmeyi bagarabilmigti ama artik bir yardunciya gerek-
sinimleri olacakti. O sirada, üzucü olmasma karem aile

için çözüm yolu olabilecek bir olay yayandi. Irène'in do-
gumundankisa bir süre sonra Pierre'in annesi meme
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Curielerin krzion
(Irëne sekiz,
Eve bir yogmdo).
Pierre'in bpbosi her
ikisinin de baktmina
yardima oldu.

kanserinden öldu, babasi ise emekli oldu ve onlarm ya-

nma geldi. Büyüyen aile, Kellerman Sokagi'nda bahçe
içinde küçük bir eve taymdi. Irène'in bakimi hâlâ Ma-
rie'nin üzerindeydi, ama Marie laboratuvarda iken "be-

bege büyükbabasi bakiyordu. Büyükbaba, yagammi
renklendiren bu bebegi seviyordu. Ailemizin bu yakmh-

gi, yükümlülüklerimi yerine getirmemi saghyordu." Pi-
erre ve Marie'nin, iq ve aile digmda herhangi bir gey için

harcayacak ne zamanlari, ne paralari, ne de enerjileri
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vardi. Ama Marie, çekilen bütün sikmtdara karem o

dönemi her zaman, bilimsel ba.yardarmm onlari çok

daha büyük bir dünyaya sürüklemesinden önceki, güzel
"sakin

yagam" günleri olarak annusardi.
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3.

"En Güzel ve
En MutIu Yillar"

Bebeginin bakun sorununn çözümleyen ve çeligin

manyetik özellikleri üzerine yaptigt ilk aragtirmasmi ta-
mamlayan Marie doktora aragtirmasi için uygun bir ko-

nu aramaya koyuldu. O siralarda henuz hiçbir ülkede

fen bilimlerinde doktora derecesi verilmig kadm yoktu,

yalmzca bekâr bir Alman kadm elektrokimya konusun-
daki doktora tezini oldukça ileri bir agamaya getirmigti.

Marie'nin konu seçimini anlayabilmek için, o tarihten

kisa süre önce yapumig olan iki ayri bilimsel bulustan
söz etmekte yarar var. Curielerin evlendigi yil olan

1895'te Alman fizikçi Wilhelm Röntgen (1845-1923)ni-

teligini tam olarak anlayamadigi için
"bilinmeyen" anla-

mma gelen 'X' harfinden esinlenerek X tymlari admi

verdigi yeni bir rymun turünü buldu. (Röntgen bu bulu-

qu nedeniyle 1901'de ilk kez verilen Nobel Fizik Ôdü-
lü'nü kazandi.) Bütün bilim adamlari, kati maddelerin

içinden geçebilen ve insanlarm kemiklerinin fotografmi
çekebilen bu iemlardan çok etkilenmielerdi. X iemlari-
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um bulunmasmdan birkaç ay sonra, Fransiz fizikçi
Henri Becquerel tamamen raslanti sonucu bir uranyum
cevheri örneginin, bir fotograf levhasmi igiksiz bir or-
tamda karartabilen iemlar yaydignu gözlemledi. Çahy-
malarmm sonuçlarmi Subat 1896'da Fransiz Bilimler
Akademisi'nde açuklamasma karem, "Becquerel igmlari"

ya da "uranyum 1emlari" olarak adlandirdan bu bulug az
sayida bilim adami tarafmdan önemsendi. Bilim çevrele-

rinin o siralardaki tek ilgi odagi daha önce bulunan X
1emlariydi.

Marie, doktora tezi konusu olarak hiç tereddütsüz,
Becquerel'in bu ilgi görmeyen uranyum

iymlarim seçti.

Bu seçimin altmda yatan ana neden her ne kadar duy-
dugu bilimsel merak ise de, daha sonra itiraf edecegi gi-
bi, tez arastarmasma baglamadan änee konuyla ilgili ya-
yunlannug bütun yazi ve makaleleri okumak için saman
kaybetmek zorunda kalmadan, deneysel çahemalarma

hemen baglayabileceginibilmek de bir etken olmuyta.

Her geyden önee laboratuvar bulmahydi. "Schütz Ba-
ba", SIPC'de depo olarak kullamlan bir odada çahema-

sma izin verdi. lçi tika basa dolu ve nemli olan bu oda,

hassas deneylerin yapdabilmesi için hiç de uygun bir or-
tam degildi, ama en azmdan Marie'yi koridor kögelerin-
de çahemaktan kurtaracakti.

Yer sorununu çözümledikten sonra Marie'nin ilk he-
defi Becquerel'in boldugu olguyla ilgili dikkatli ölçüm-

ler yapmakti. Pierre ve Jacques'm birlikte tasarladigi
elektrometreyi kullanarak, uranyum iemlarmm havanm
içinden geçerken olupturduklarx çok zayif elektrik alan-

larim hassas bir biçimde ölçebiliyordu. Elde ettigi so-
nuçlarm dogrulugundan emin olmak için deneylerini
birkaç kez tekrarhyordu. Elektrik yuklerinin nem içe-

ren havada, kuru havadakine oranla çok daha kolay da-
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gildigigöz önüne almdigmda, Marie, laboratuvar olarak

kullandigi bu nemli odada övgüye deger bir bagari elde

etmigti.

Tekrar tekrar yaptigi deneyler sonnounda Marie
uranyum

iemlarmm elektriksel etkilerinin hep sabit kal-
digim, ne

igiktan
ve

isidan,
ne de uranyumun kati ya da

toz, kuru ya da nemli, saf ya da bileeik (bagkaelement-

lerle birlegmig)halde olmasmdan etkilendigini gözlem-

ledi. Degigik uranyum bilegikleri ile yaptagi deneylerde
uranyum oram Jaha yüksek olan bilegikleria daha sid-
detli igmim yaydigru, diger bir deyigle 1emlarm giddeti-

nin bileeigin fiziksel ya da kimyasal özelliklerine degil,
yalmzca bilegikteki uranyum miktarma bagh oldugunu

anladi.

Bu noktada Marie, çahymalarmm dönum noktasi sa-

yilabilecek bir sonuca vardi. Alti yil sonra Century Ma-

gazine dergisinde yayunlanan bir yazismda bunu göyle

anlatacakti: "Uranyum bileyiklerinin xym yaymasmm,
uranyum metalinin bir özelligi oldugunu ve bu iymimm

uranyum elementinin, kimyasal ya da fiziksel durumun-
dan bagimsiz, atom yapisma bagh bir özellik oldugunu

anladim." O stralarda bilim adamlari hâlâ atomlarm bö-
lünemez olduguna inamyordu ve çok büyük miktarlar-

da enerji içerdiklerini de bilmiyorlardi. Oysa Marie'nin
kafasmda yeni yeni gekillenmeye baglayan dügünceye
göre uranyum atomunun içinde kesinlikle birtakim gey-

ler olup bitiyordu ve bu atom, degigik atomlarm birley-
mesi sirasmda bilim adamlarmm gözlemledigi kimyasal
enerjiden daha farkh bir enerji üretiyordu.

Marie'nin bir sonraki adum, havayi iyonla.stirma

özelliginin yalmzca uranyumun bir özelligi olup olmadi-

gmi, bagka elementlerin de havayi bir elektrik iletkeni

haline dönügtürüp dönügtüremeyecegini aragtirmak ola-
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F
ransiz fizikçi Henri Becquerel'in (1852-1908)1896'da "uranyum 1;mla-

n" aduu verdigi iemlan buldugu ve Marie Curie'nia bo iemlar üzerinde
çahymaya bagladtgi saralarda doga bilimlerindeki temel ilkelerden biri

. atomun bölunemez ve degigemez olduguydu. Becquerel ve Curie'nin çahemala-

ri, kisa sürede diger bilim adamlarmda bu atom kuramuun samldigi kadar dog-
ru olmadigi güphesirii uyandirdi.

Bilim adamlan, bir süre sonra, radyoaktif maddelerden çikan gizemli "tymla-

rm" bazilarmm aslmda iem degil, küçuk parçaciklar oldugunn ögrendi. Radyo-
aktiEatomlar alfa, beta ve gamma olarak adlandirdan uç farkh türde iemun (rad-
yasyon) yayar. Alfa igmimma neden olan alfa parçacigi arti elektrik ynküne sa-
hiptir ve iki protonla iki nötrondan oluçur. Bu parçacik, çekirdeginde iki pro-
tonla iki nötron bulunan helyum atomunun çekirdegiyle aymdir. Alfa parçac2k-
lari, radyoaktif çekirdekleri yuksek enerjilerle terk eder ancak bu enerji, parça-
ciklar maddenin içinden geçerken dagilarak kaybolur. Alfa parçaciklari alümin-

yum kâgit gibi ince maddelerden geçebilir ancak daha kalm maddeler bu parça-
eiklari durdurur. Beta parçaciklari, eksi elektrik yükü tagiyan ve

iç1k luzma ya-
km hizda gidebilen parçaciklardir. Bunlar bee santimetre kalmhgmdaki alümin-

yum tabakasmm içinden geçebilir. Gamma igunmi ise parçacik degil gerçek iym-

lardir (gimdikideyimiyle elektromanyetik dalgalardir). Bunlarm ne kütlesine de
elektrik yükü vardir ve 1895'te Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen'in
(1845-1923)buldugu X iemlarma benzemekle birlikte onlardan fazla enerjiiçe-
rir. Gamma iemlarmm kati maddelerin içinde geçebilme özelligi alfa ya da beta
parçaciklarmdan çok daha fazladir. Bu iemlar bir metre kalmhgadaki betonun
ya da bey santimetre kahnhgmdaki kurgun tabakasmm içinden geçebilir.

Radyoaktivitenin, atom çekirdeginden.küçük parçaciklarm ve enerji içeren
dalgalarm salmmast olayi oldugu anlapilmigti. Marie Curie'nin aragtirmasmdan
hareket ederek, bilim adamlari kisa süre sonra atomlarm bölünemez ve degie-
mez olmadigmi, daha küçuk parçaciklardan olugtugunu ve uranyumla bazi di-
gerelementlerin çekirdeklerinin kararsiz oldugunu anladilar. Ernest Rutherford
(1871-1937)Kanada'da meslektagi Frederick Soddy (1877-1956)ile birlikte,
radyoaktif bozunum sürecini açiklamaya yönelik çok önemli Eir varsayum gelig-
tirmeye bagladi. Rutherford, radyoaktif elementlerin ashuda kendilerini bagka
elementlere dönügtürdüklerini ileri sürdü. Bu elementler kendiliginden ayrda-
rak ya da bozunarak, atom kütlesi daha küçük olan bagka elementlerin çekirde-
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gi haline gelir. Bunu yaparken kendi çekirdeklerinden, üç tür ivmmdan birini
ya da birden fazlasun salarlar. Kendiliginden meydana gelen bu bozunum süre-

ci kararh bir çekirdek olugana degin surer.

Radyoaktif atomlarm igunm salmasi sonueunda neler oldugunu anlayabilmek

için önce izotopun ne oldugunu bilmek gerekir. Bir elementin bütun atomlari,

çekirdeklerinde aym sayida proton içerir ve bu nedenle de atom numaralari ay-
mdir. Ancak aym elementin atomlart farkh sayuda nötron içerebilir ve bu du-
rumda atom kütleleri farkh olur. Bir elementin atom kütleleri farkh olan biçim-
lerine izotop adi verilir. Örnegin,en hafif element olan hidrojenin atom numa-

rasi l'dir. Normalde bir protonu vardir ve nötronu yoktur, bu nedenle atom küt-
lesi de l'dir. Ancak hidrojenin, atom kütleleri farkh olan iki izotopu vardtr. Agir

hidrojen (däteryum)izotopunun çekirdeginde bir proton ve bir nötron vardir ve

atom kutlesi 2'dir. Radyoaktif trityum izotopunun ise bir protono ve iki nötro-

nu vardtr, atom kütlesi 3'tür. Hidrojen ile bu iki izotopunun kimyasal äzellikle-

ri aymdir. Benzer biçimde, bir elementin bütun izotoplari aym kimyasal özellik-

lere sakiptir.

Bir radyoaktif çekirdek, alfa ya da beta parçaciklart saldigmda bagka bir ele-

mentin atomu haline dönügür. Õrnegin, radyoaktif oldugu Nisan 1898'de Marie

Curie tarafindan belirlenen toryum,
uranyumun bir izotopu olan ve 92 pro-
tonia 146 nötron içeren uranyum 238
izotopunun, bir alfa parçacigt yitirmesiy-
le olugur. Alfa parçacigi helyum çekirde-

gine egdeger oldugundan iki proton ve

iki nötron içerir. Dolaymyla bir alfa par-
çacigi yitiren uranyum 238 izotopu, 90

proton ve 144 nötron içeren bir çekirde-

ge, diger bir deyiële atom kütlesi 234
olan toryum izotopuna dänüpmüe olur.

Bozunmaya ugrayan radyoaktif çekirde-

ge ana, bozunma ürünü çekirdege ise

Emest Rutherford, radyoaktif bozanum
sürecini aç>klayabilecek bir varsaytm

geligtirmek için çaligmalar yaptl.
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yavru çekirdek denir. Bu örnekte ana çekirdek uranyumun, radyoaktif bozu-
num ürünü yavru çekirdegi toryumdur.

Yavru çekirdeklerin de, toryum örneginde oldugu gibi, kararsiz olma olasih-

gi vardir. Bu nedenle uranyum bozunumu, kararh kurgun çekirdegi olugana ka-
dar devam eder. Marie Curie'nin buldugu radyum ve polonyum da uranyumun
radyoakti£ bozunum ürünleri ya da yavru çekirdekleridir.

Rutherford ve Soddy, bütün radyoaktif izotoplarm belirli bir yari-ömrünün
.

oldugunu, diger bir deyiçIe, bir radyoaktif izotopun belirli bir miktarmdaki çe-
kirdeklerin yarisam belli bir zamanda bozunuma ugrayacagun ortaya çikardi.
Uranyum 238 isotopunun yari-ömrü 4,5 milyar ylldir, yani bir uranyum 238 izo-
topu örnegindeki çekirdeklerin yarisi bu kadar uzun bir sürenin sonunda bozu-
numa ugranny olacaktir.

Oysa polonyumun en uzun ömürlü izotopu olan polonyumun 210'un yari-öm-
rü yalmzca 138 gündür. Marie Curie'nin, polonyumu, diger elementlerden ayri
olarak tek bagma elde edememesinin nedeni de bu elementin yari-ömrünün bu
kadar kisa olmasiydi; baglang1çmaddesi olan bilegikten polonyumu ayirmak için
ayrunsal kristalizasyon iglemlerini titizlikle sürdüredursun, bileyikteki polon-
yum luzla radyoaktif bozunuma ugrayarak kendiliginden yok oluyordu.

Pierre ve Marie Curie'nin ilk çahemalarima hemen ardmdan radyoaktivitenin tip
alanmda kullamlmasma baçIandi. Zaman içinde radyoaktivitenin birçok yeni kulla-
mm alam da bulundu. Bilim adamlari atomun yapisiyla ilgili sirlari çözebilmek ama-
c1yla atom bombardimam yapmak için radyoaktif izotoplardan yararlanmay1ögren-
di. Yaklagik 50yll önee bir bilim adami, bir radyoaktif karbon izotopunun yari-öm-
rünün bilinmesiyle bazi bitki ve hayvan kalmtalarmm yaëlarmm anlagilabilecegini
belirledi. Bu radyoaktif izotop, canhlar ya.yadiklari sürece vacutta hep aym miktar-
da kalacak gekilde yenilendiginden, ölü hayvan ya da bitki dokusunda bu izotopun
ne kadarmm kald2gianaliz edildiginde, o hayvan ya da hitkinin yagi Lesaplanabilir.
Bu yöntem 50.000 yd öneesine ait kalmtdar için bile kullamlabilir.

Radyoaktif izotoplar tipta ve bilimsel aragtirmalarda oldugu kadar sanayide
de yaygm olarak kullamlmaktadir. Örnegingamma

iemlari, petrol boru hat-
Iarmm kaynak noktalarmda incelme olup olmadigim kontrol etmek için kul-
lamlabilir. Ayrica, gida sanayiinde radyoaktif izotoplardan sahnan ignumdan,

yiyecekleri bozan ve hastahklara neden olan organizmalari öldürmek için yarar-
lamhr.
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cakti. Birçok kimyaci Maire'ye deneylerinde kullanma-

si için bazisi nadir elementler içeren örnekler vererek

destek oldu. Bilinen butun elementler için yaptigi çahy-

malar sonueunda toryum bilegiklerinin de uranyum bi-

legikleri gibi "Becquerel igmlari" yaydignu gördü. Tor-

yum için de durum aymydi, bu Iqmunm atom yapisma

bagh bir özellik oldugu anlagihyordu. Bu iki elementin

davrameim
tammlamak üzere Marie, radyoaktivite söz-

cügünü türetti. Du sözcugü ilk kez, Joktora tezine bag-

layah henüz dört ay bile olmadan, Nisan 1898'de Pierre

ve bir meslektayi ile birlikte yayimladigi bir makalede

kulland1.
Marie'nin, mineral örnekleri üzerinde yogunlagtirdigi

çahemalar bagka bir bulguyu daha ortaya çikardi. Aym

makalede Marie buna göyle açikhyordu:
"iki uranyum

minerali
-pekblend

(uranyumoksit) ve kalkolit (bakir

uranil fosfat)- uranyumdan çok daha etkinler. Bu çarpi-

ci olgu, söz konusu minerallerin uranyumdan çok daha

etkin olan bagka bir element içerebilecegini duçündür-

mektedir."

Marie'nin bu varsayimi, Marie kadar Pierre'de de

merak uyandirmigti. Bir pekblend örnegi, içerdigi uran-

yum miktarma kareihk gelen radyoaktivitenin üç ya da

dört kati daha radyoaktifse, bu mineralin içinde henüz

kegfedilmemig yüksek derecede radyoaktif bir element

bulunmahydi. Meraki lyice kamçdanan Pierre, bu yeni

elementin bir an önce bulunabilmesine yard2mci olmak

için kristallerle ilgili çahemasmi bir kenara birakti. Ma-

rie ilerde özyagamöyküsünde göyle diyecekti: "Pterre de

ben de, bu çahemayi baglatmakla, yaganunuz boyunca

ilerlememiz gereken yeni bir bilim dalma adim attignm-

zm farkmda degildik." Ayrica, yeni maddeyi bulma ug-

ragmm ne kadar zor olacagi konusunda da fikir sahibi
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degillerdi. Bu çahemanm zor olmasmm dört nedeni var-
di. Pekblend mineralinin kimyasal bilegimi zaten olduk-

ça karmagikti, kendilerine saglanan laboratuvar olanak-

lari çok ilheldi, ara.stirmayi yürütmek için harcamalar
yapmak gerekecekti ve Curielerin saghk durumlari bo-
zulmaya baglamisti.

Cornell Üniversitesifizikçilerinden Profesör Ernest
Merritt yukaridaki sorunlardan ilkini göyle anlatiyordu:

Marie Curie'nin üstlendigi, pekblend mineralinia

içindeki "bilinmeyen maddeyi" ayirma görevi,
adeta güphelenilen kipiyi bulmaya çahyan bir de-
dektifinkine benziyordu. Pekblend en karmagik
minerallerden biridir; yirmi otuz degigik element

içerir ve bu elementler birçok farkh yekilde bir-
leymig haldedir. "$üphelenilen

yeni element"in

hiçbir kimyasal özelligi bilinmiyordu. Radyoakti-
vite özelligine sahip oldugunun digmda hiçbir
ipucu yoktu. Problem gerçekten çok zordu ama

bir yandan da bilinmeyen bir ülkeyi kegfetmek
kadar heyecan vericiydi.

Marie, kocasmm yagamöyküsünde göyle anlatiyordu:

"Çokhassas kimyasal analizler sonuounda cevherin

kimyasal bilegimini ögrendigimizden, içinde en azmdan
yüzde 1 oranmda yeni madde bulabilmeyi umuyorduk."

Oysa, yogun çahemalarla geçen yillar, yüzde 1 oranm-
da yeni madde elde etmenin umut degil, tamamen düç
olduguno ortaya çikardi. "Deneyimizden elde ettigimiz

sonuç, pekblendin içinde gerçekten yeni radyoaktif ele-
mentler oldugunu ama bu elementleria cevherdeki

oranlarium milyonda bire bile ulagmadigmi gösteriyor-
du. Aradigimiz maddenin, cevherin içinde bu kadar az
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miktarda bulunduguna bilseydik acaba bütün olanak-
sizhklara karem aragtirmamizi sürdurur müydük, bunu
kimse bilemez. Simdisöylenebilecek tek gey qu ki, ça-
hemalarumzdaki sürekli ilerleme, gi<1erek artan zorluk-

lara karem, bizi heyecan dolu bir aragtirmanm içine
çekmiyti."

Marie, pekblendin içiade sakh olan maddeleri gün igi-

gma çikarabilmek amaciyla ayrimsal kristalizasyon adi

verilen kimyasal analiz yöntemini ilk kullanan kigi oldu.

Bir maddenin yogun bir çözeltisi änce kaynatihp sonra
sogutuldugunda, madde saf kristaller halinde yeniden
katilagir. Örneginçok miktarda yeker, suyun îçinde 181- Marie Curie'nin
tdarak eritildikten sonra sogutuldugunda saf geker kris- "9 " ',an

talleri elde edilir. Ayrimsal kristalizasyou yöntemi, bir terimini ilk kultan,arn-
dan yoklagik iki ayçözeltideki farkh maddelerin atom agirhklarma bagh sonrasico) ait olen

olarak farkh sicakhklarda kristalleymesi ilkesine daya- u no a

mr. Çäzeltisogudukça önce atom agirhklari düpük olan 62ellikterine iliskin
ölçamlerie IIgilinottar

elementler kristallegir. yer ohyor
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Marie, pekblendin ayrimsal kristalizasyon iglemini

yaptikça, kristal halinde elde ettigi tüm maddeleri Curie
elektrometresinde test ederek radyoaktivitelerini sapta-

di ve etkin (radyoaktif)olmayanlari dikkate almadi.

Böylece, en fazla radyoaktivitenin, biri bizmut, digeri ise

baryum içeren iki bilegikte toplandigmi buldu. Curieler,
her iki bilegikte de o zamana kadar bilinmeyen birer ele-

mentin bulundugu sonuouna vardilar. ilk bilegiktekiele-

mente, Marie'nin anayurdundan esinlenerek polonyum
adun verdiler ve Temmuz 1898'de polonyumu buldukla-
rim ilan ettiler. Aym yilm arahk aymda ise radyum adi-

m verdikleri ikinci yeni elementi bulduklarim duyurdu-
lar. Curieler, bu iki elementin kimyasal özelliklerinin

birbirinden tamamen farkh oldugunu anlannyti. Tek or-

tak yanlari yüksek düzeydeki radyoaktiviteleriydi.

Îkiyeni element buluomuetu ama aragtirma henüz ta-Curieler, yeni
buluglann yolunu mamlanmamigti. Marie'ye göre, bu elementlerin varligi-

a""'
m bilim camiasma kamtlayabilmek için onlari bir arada

Kimyo Okulu'nun (bileeikhalinde) bulunduklari bizmut ve baryumdan
(StPC) avlusundaki
bu derme çatmo ayirmahydi. Bunun için çok daha buyük miktarlarda

o o a o pekblendi saflagtirmasi gerekecekti.
çahyma kopullannin O zamana kadarki çahymalarmiyürüttükleri SIPC de-ilkelligi meslektaglan-
at hayrete dagurardo, posu artik yeterli olmayacakti. "Schütz Baba"nm onlara
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verebilecegi en büyük yer avlunun kargismda bulunan ve

bir zamanlar Tip Okulu'nun kadavra laboratuvari olarak

kullamlmig olan bog barakaydi. 1902'de Marie, igte bu
barakada inamlmayacak kadar zor koeullarda 0,1 gram
saf radyum klorür elde etmeyi ve radyum elementinin

atom agirhšmm ön belirlemesini yapmayi bagardi. (Ma-
rie'nin polonyumu ay1rma çabalariise o zamanlar anlaya-

madigi nedenlerden dolayi bagarisizhkla sonuçlanm14ti.)

Daha sonra yazdigi gibi, radyumu yeni bir element ola-
rak tammlamasi yaklapik dört yihm almigti, oysa "Aray-
tirmalart için temel gereksinimleri saglanmig olsaydi aym

sonuca ulayabilmesi için bir yd bileyeterli olabilirdi."

Curielerin SIPC'deki laboratuvarlarmi gören yabanci
bir bilim adami burayi yöyle anlattyordo: "Ahirla pata-
tes ambari arasi bir yer; çahyma tezgâhmdaki kimyasal
malzemeleri gärmemig olsaydim, bana paka yapihyor sa-
nirdim." Bununla birlikte, Marie hem kocasmm yaga-
möyküsünde hem de ÕzyaçamöyküsaNotlarr'nda, ön-
lerindeki birkaç yd bayunca kendileri için ikinci bir yu-
va olacak bo barakayx, düg kmkhgi ve özlem duygulari-
um birbirine karietigi su satirlarla anlatiyordu:

Barakanm içindeki egyalar yalmzca eskimig bir-
kaç aheap tezgah, iyi isitmayan bir döküm soba

ve Pierre Curie'nin üzerinde yazi yazmayi çok
sevdigi bir karatahtadan oluguyordu.

Camdan yapilrug çatisi yagmurun içeri girmesini
tam olarak engelleyemiyordu; yazm içerisi bu-
naltici derecede sicak olurdu, kiem ise döküm so-

ba yalmz kendi etrafim isitir, keskin sogogu kira-
mazdi. Deneylerimiz için gerekli olan, kimyacua-
rm kullandigi en basit malzemeleri bile ediame-

miz söz konusu degildi.
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Kimyasal iglemler strasmda olugan zehirli gazlari

digari atacak davlumbazlar olmadigi için bu tür
iglemleri digarida avluda yapmamiz gerekirdi.

Hava kopullari uygun olmadigmda ise içeride

camlart açik tutarak çahyirdik.

Deneylerim için her seferinde agirhgi 20 kilog-
ram civarmda olan örnekler kullanmam gerekir-

di ve bu nedenle barakanm içinde, çökelti ve si-
vdarla dolu kocaman kaplar bulunurdu. Kaplari

bir yerden bagkayere tagimak, sivilari bir kaptan
digerine bogaltmak ve dökme demirden yapdnny

kaplarda kaynatilan sivilari büyük demir çubuk-

larla saatlerce durmadan karietirmak çok yorucu
iglerdi.

Buna karem, yagamumzm en güzel ve en mutlu

ydlari bu ilkel barakada geçen, bütün zamamun-

zi çahemaya adadignmz yillardi. Bazi önemli ig-

lemleri kesintiye agratmamak için ögle yemekle-
rini sik sik barakada hazirlamam gerekirdi. Ba-

zen bütün günümü, neredeyse benimle aym bü-
yüklükteki agir bir demir çubukla, kaynayan bir
sivi kitlesinikarietirarak geçirmek zorunda kahr-
<hm. Böyle günlerin akyanunda bitkin dügerdim.
Bazi günler ise bunun aksine, radyumu derigtir-
mek için yaptigim ayrnnsal kristalizasyon iglemi

gibi, çok hassas ve ince iglemlerle geçerdi. Bu
denli titiz çahemalarla elde ettigim degerli ürün-

lerimi havada uçuyan demir ve kömür tozlarm-

dan koruyamamak cammi çok sikardi. Ama, bu
aragtirma ortammm sakinliginden duydugum
mutlulugu ve ardmdan daha da lyi sonuçlar geti-
receginden emin oldugum ilerlemelerin verdigi

heyecam hiçbir zaman tam olarak anlatamam.
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Curielerin rodyookti-
vite konusundaki
çaitsmalanna kotilan
André Debierne
SIPCdeki baraka
laborotuvardo,
André, Pierre'in
ölümünden sonraki
y;Ilar boyanca
Marie'nin en sadik
arkadagt ve meslek-
t¤yi olar¤k kaldt ve
doha sonra Rodyum
Enstitüsü'ndeki
aragtf rmalarda
ona yardimot oldu.

Ayrimsal kristalizasyon igleminden elde edilen radyo-

aktif maddelerin deriyimi arttikça, Curieler geceleri ye-
niden barakaya gitmekten büyük zevk almaya bagladi-
lar. Deney tupleri ve kapsüller, karanhkta kendiligin-
den parhyor ve Marie'nin "zayif

peri igiklari"* olarak

tammladigi igiklari yayiyorlardi. Bir süre sonra Pierre
radyumun kendi kendine yalmzca igik degil, isi da yay-
digim anladt. Bilim camiasi Curielerin çahemalarmdan

özellikle de 1900 yihndaki bir bilimsel kongreye katd-
malarmm ardmdan haberdar olmaya bagladikça, bu tür
olgular için gerekli enerjinin atomsal süreçlerden kay-
naklanmasi olasiligi diger bilim adamlarmi da heyecan-
landirmaya bagladi.

• Ydbay agaçIarma suelemede kullamlan renkh küçuk lambalara da bäyle de-
nir. (ç.n.)
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Ancak hiç kimse, kendini tamamen bilime adamig

olan bilim adamlari bile, yalmzca "peri igiklari" ile geçi-
mini saglayamazdi hele bir de bakmalari gereken bir kü-
çük çocuklari ve bir yagh babalari, maagmi ödemeleri

gereken bir hizmetkârlari ve digaridan hiçbir destek al-

madan yürütmeleri gereken çok önemli bir aragtirmala-

ri varsa.
Maddi kaynaklarmm yetersiz olmasi Curieleri o güne

dek olmadigi kadar sikmtlya dügürmügtü. Aragtirmala-
rimn baglangiç maddesi olan pekblend çok pahahydi ve
aragttrmalarun yurüttükleri surece bu maddeyi satm al-

mak zorundaydilar. Neyse ki Viyana'da buluaan Bilim-
ler Akademisi aracihgiyla Avusturya hükümeti Curiele-
re bir ton pekblend

-hem

de uranyumu ahumig olarak-

hediye etti ve çok uygun fiyattan birkaç ton daha ver-

meyi kabul etti. Curieler radyumun olagaaüstü özellik-

lerini yavag yavay açiga çikarmaya baglayana kadar hiç
kimsenin ilgisini çekmemig olan pekblend artiklari, Bo-
hemya'da, St. Joachimsthal'daki maden ocagmm yaki-
nmda bulunan bir çam ormamna dökülüyordu. Pekb-

lend Curielerin laboratuvarma ulagtigmda, Marie, tipki

yag günü hediyesini açmak için sabirsizlanan bir çocuk

gibi, torbalari yirtarak açti ve çam dikenlerinin arasm-
dan pekblendi avuçladt. Curieler, yaklagik yedi ton
pekblend artigmi igledikleri zor ve yorucu sureç sonun-

da bunun bir tonunda ancak 0,2-0,3 gram radyum oldu-

gunu anladdar.

Avusturya hükümetinin yardunma ve bunun ardm-

dan gelen diger desteklere karem, Curieler, Marie'nin
doktora aragtirmasma baglamasmdan hemen sonra, pa-
rasal durumlarmm sarsmtida oldugunn fark ettiler. An-
cak, bilimsel buluglarmdan kipisel çikarlar saglamanm

yanhe olacagma karar verdiler ve geligtirdikleri yöntem-
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lerin hiçbirine patent almaddar. Radyum elde etmek

için kullandiklari butür yöntemlerin ayrmtilarnu hiç te-
reddüt etmeden yayunladilar. Önce bilim adamlari, ar-

dmdan da sanayiciler kendi amaçlaýý:nlaçabilmek için
Curielerin çahemalarma kargi ilgi dÉymayabagladikça,
Marie ve Pierre isteyen herkese istedikleri bilgileri ver-

meye devam etti. Kisa bir süre sonra Curieleria yöntem-
lerinin kullamldigi ve giderek geligen bir radyum sana-

yii olustu. Ancak Curieler, baglattiklari bu geligmeden
parasal olarak hiçbir yarar saglamadi.

Bunun yerine Pierre daha lyi bir is aramaya bagladi.
Resmi bir Fransiz okulundan mezun olmadigiiçin, onun
sahip oldugu niteliklerin arandigi iglere baykalari almi-

yordu. 1900 yih ilkbaharmda, Fransa digmdan, Îsviç-
re'deki Cenevre Üniversitesi'ndençok cazip bir teklif
aldi; kendisi için ortalamanm üzerinde bir maag, çahe-
malarmi yürütebilmeleri için tam donammh bir labora-
tuvar olanagi ve Marie için de resmi bir görev. Ancak,
bagka bir yere tagmmanm aragtirmalarim kesintiye ug-

ratacagi kaygistyla Pierre bu teklifi geri çevirdi. Curi-
elerin Fransa'yrterk etmesini önlemek için çirpman ma-
tematikçi Henri Poincaré'nin aracihgiyla, Pierre'e, Sor-
bonne'da tip ögrencilerine verilen zorunlu programm fi-
zik kürsusünde ögretim üyeligi görevi teklif edildi. Bu

program fizik, kimya ve dogabilim dallaram içerdigin-

den konugma dilinde kisaca PCN olarak adlandirilmig-

ti. Pierre bir yandan SIPC'deki çahemalarmi da sürdü-

rerek yeni görevine bagladi. Marie aile bütçesine katki
saglamak üzere Paris'in baaliyösü Sévres'de bulunan
bir kiz egitim eastitusunde fizik okutmanhgx görevine
bagvurdu ve bu göreve kabul edildi. Marie, bu okulda
okutmanhk yapan ilk kadm olmana yam sira fizik der-
sine deneysel çahemalari dahil eden ilk kisi oldu.
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Gelirlerinin artmig olmasma kargm, Pierre'in
PCN'deki konumunda laboratuvar olanagi yoktu.
Pierre, bir yandan agir ders yuku diger yandan
SIPC'deki baraka ile PCN arasmda gidig geligler nede-

' niyle kendisini giderek daha yorgun hissetmeye bagladi.
Marie, Pierre'in durumuno yöyle anlatlyordu: "Pierre,
vermesi gereken çok sayida ders nedeniyle o kadar yo-
ruluyordu ki zaman zaman piddetli agri nöbetleri geçiri-
yordu. Açm yüklenme dönemlerinde bu nöbetler daha
da siklagiyordu." O günlerde Marie, Pierre'deki bu be-
lirtilerle aragtirmalarmda kullandiklari radyoaktif mad-

deler arasmda bir ilieki olabilecegini hiç akhna getirmi-
yordu. Günümuzde artik hafif radyasyon dozlarmm bile
vücudun bagigikhk sistemini etkiledigi ve radyasyonun

Marie Curie, genel rahatsizhklardan kanser gibi çok daha ciddi du-
sevres'dekikiz
egitim enstitüsünde rumlara kadar çok çegitli hastahklara yol açtigi biliniyor.

Marie, tez aragtirmaami sürdürdügü dönemde 9-10 kilo
bu okulun ögretim zaytfladt ve hem kendisinin hem de Pierre'in parmak uç-kadrasuna kabul
edilen ilk kadindt. larmda radyumla temas etmekten tahribat olugtu.
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Marie'nin radyoaktiflikle saghklarmdaki bozulma
arasmdaki olast baglantlyikabullenmemig olmasi çok ga-
girticidir. Marie, radyumun canh organizmalar üzerin-

deki etkileri konusunda ilk kez kocasmm yapnne oldugu

çahemalari çok yakmdan biliyordu. ÎkiAlman bilim ada-

mmm, radyoaktif maddelerin canh dokularda tahribat

yaptigim açiklamasi üzerine Pierre koloon isteyerek bir-
kaç saat boyunca radyuma maruz birakarak yamk olug-

turdu. Bu yamk ancak birkaç ayda iyileyti. Bu noktadan

hareket ederek Pierre radyoaktivitenin hasta hücreleri
öldürebilecegi ve kanser ya da bagka türdeki bazi deri
hastahklarmm tedavisinde radyumun kullamlabilecegi
sonuouna vardi. Çahymalarmmsonucunda, bugün çok

yaygm olarak, kullamlan radyoterapi (radyasyonlalyi-

leptirme -igm tedavisi) yöntemi geligtirildi. Curieler "mu-

cize ilaç" radyumu bulduktan sonra ünlenmeye bagladi-
lar, ancak bir yandan da radyasyondan zarar görüyor-
lardi.

Saghk durumlarmdaki bozulma Curielerin çahema

gevkini hiç azaltmamigti. Mart 1902'de nihayet onlari

çok sevindiren buluelarmi yaptilar. Radyum içeren bir
test ärnegini isittiklarmda, bagka elementler içeren ör-
neklerde gözlemlemedikleri belirgin bir renk giddetlen-

mesi oldugunu gördüler. Bu, radyumun tayft (spekt-
rum), diger bir deyiële, kendine özgü

"parmak izi"ydi.

Böylece radyumun gerçekten bir element oldugu kamt-
lanmig oldu.

Saghk durumlarmm daha da kötülegmesiyle birlikte
bazi bapka etmenler de, çahemalarmdan duyduklari
memnuniyeti yavag ÿavagyok etmeye bagladi. Aragtir-
malart bagka ülkelerde takdir toplamasma karem, Fran-
sa'daki bilim kuruluglari onlarm katkismi kabullenmeye
pek istekli degildi. Övunmektennefret eden Pierre, Ma-
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yis 1902'de, o zamanlarm saygm kuruluglarmdan olan

Fransiz Bilimler Akademisi'ne üyelik için adayhgim

koymasi konusunda ikna edildi. Bütün adaylardan,

Akademi üyeleriyle tek tek görügerek onlara kendilerini
. begendirmeleri bekleniyordu. Her ne kadar Pierre'e bu-

nun, sonuou önceden belli bir seçim oldugu, kesinlikle
kendisinin seçilecegi söylendiyse de tek bog üyelige

onun yerine bir bagkasi seçildi. Daha sonra, Pierre'i des-
tekleyen bir arkadagi onu, Fransa'da hayattaki insanla-

ra verilen en yüksek nigan olan lejyon donör niganma
aday göstermek istediginde Pierre bunu reddetti. Arka-
daema, madalyaya degil ama bir laboratuvara giddetle
ihtiyaci oldugu cevabmi verdi. Marie yillar sonra, kendi
ünü hem uluslararasi bilim camiasmda hem de Fran-
sa'da iyice yayildiktan sonra, Fransa'nm kocasma kargi
olan tavrmdan dolayi burukluk hissetmeye devam etti.

Marie'nin, aile içinde yaganan ayrihk ve kayiplardan
duydugu üzüntüler de, mesleki ilerleme tutkusunu etki-

ledi. Doktora aragtirmasma bagladiktan kisa bir süre

sonra ablasi Bronya kocasiyla birlikte Polonya'nm
Avusturya yönetimi altmdaki kesiminde bir sanatoryum
açmak üzere Fransa'dan ayrildi. Bronya'nm gidiginden
daydugu üzüntü, onunla eskisi kadar sik olmasa da yine
görügebilecegini bildigi için zamanla hafìflemieti. Mayis
1902'de Marie daha derin bir ayrihk acisi yagadi. Marie,
ciddi bir safra kesesi ameliyati geçiren babasmi görmek
üzere Polonya'ya giderken çok sevdigi babasi yaçamun
yitirdi. Marie Vargova'ya gelinee tabutun açilmasuu is-
tedi, babasmm ölu bedeninin üzerine egildi ve kariyeri
için onu birakip Fransa'ya gitme bencilliginden dolayi
kendini suçladt.

Bütün bu olumsuzluklara karem Marie, sona ermek

üzere olan bu dönemi yagammm en doyuruca ydlari ola-
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rak ammsayacakti. Bu ydlar gençlikle, mücadeleyle ve

buluglarla doluydu ve Marie o
"zavalh eski barakayi"

hep "tüm zorluklarma karem mutlu çahema günlerinin"

geçtigi yer olarak hatirlayacakti.
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4.

"Artan Söhret"

Marie Curie, göhret konusunda bir çegit sevgi-nef'ret

iliekisine sahipti. Bir yandan Fransa'mn, Pierre Cu-
rie'nin bilimsel göhretini kabullenmeyi agirdan ahema

çok öfke duyuyor, diger yandan Pierre'le bir arada yü-
rüttükleri çahymaya kargi bagkalarmm duydugu ilgi onu
rahatsiz ediyordu. ÖzyayamöyküsüNotlarr'nda yöyle

yakmiyordu: "Buluglarimm açikladikça artan göhreti-

miz laboratuvardaki sakin çahemalarumzi bozdu ve ya-
gam yavas yavag daha zorlaymaya bagladi." Radyumun
tedavi edici özelligi duyulur duyulmaz çahemalarmi yü-
rüttükleri ortamm sakinligi bozulmuytu. Bir Fransiz sa-
nayici tip alanmda kullamlmak üzere radyum uretecek
bir fabrika kurinaya karar verdi. Marie, yirmi yil sonra,

bu sanayicinin nasu "tamamen kareihksiz olarak, fabri-
kasmm bir kögesinde küçük bir çahema yeri verdigini ve

burayi kullanabilmeleri için gerekli olanaklardan bir kis-
unm sagladigmi" anlatiyordu. Anla.pdan Marie sanayici-

nin sahip olduklari bilgi ve beceriden nasd yararlandigi-

om farkmda degildi. Bununla birlikte kugkusuz onlar da
sanayicinin yardimlarmdan yararlanddar. Marie artik
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zahmetli bir is olan radyum içerigi yüksek baryumu mi-
neral cevherlerinden ayirma igini fabrika personeline bi-
rakabiliyordu, kendisi ise barakada, ayrimsal kristali-
zasyon ile saflagtirma iglemini yurütebiliyordu. Ancak
fabrikada, Marie'nin "bu

hassas üretim yöntemi" konu-
sunda egittigi igçiler tarafmdan üretilen radyumdan Cu-
rieler degil, sanayici para kazamyordu.

Basmm, "Curielerin mucize ilaci" olarak tammlamaya
bagladigi hu bulugun giderek duyulmasi bu iki bilim
adanum her zaman memnun etmiyordu. 1902 ydmda,
barakalarma izinsiz giren iki gazeteciyle ilk tartigmala-
rmi yayaddar; bu gazeteciler barakanm kutsalhämi boz-
muelardi. Marie Curie efsanesi gekillenmeye baglannyti:
Kanser hastahgma kargi olasi bir tedavi yöntemi, genç,
kumral, yabanoi kökenli, evlì ve uzun saatler boyunca
çok zor kogullarda üstelik de para almadan çahyan bir
kadmm gayretleri sonucunda bulunmugtu. Curielerin,
fabrikadaki bir miktar radyumun eksik olmasmi açikla-

yamamaktan dolay1 çilgma döndukleri haberinin yayd-
mast üzerine, Pierre ve Marie'yi laboratuvarlarmda,
yerlerde sürünerek kaybolan radyumu ararken gösteren
bir kabare bile sergilendi.

Marie'nin doktora çahemasmm baglangicmdan itiba-

ren, Curieler aragtirmalarmm sonuçlari konusunda
meslektaglarmi süreldi bilgilendirdiler. Fransiz Bilimler
Akademisi uç ayri zamanda Marie'yi çok saygm Gegner
Ödülü'ne layik görerek onun bilimsel bagarisun kabul
etti. Fransiz Eastitüsü ise önemli sayilabilecek miktar-

daki bir para ödülü ile Marie'nin çahemalarnu ödüllen-

dirdi. Curieler artik, Fransa'dan oldugu kadar yurtdi-
omdan da saygm ödüller kazanan iki bilim adami haline
gelmigti. Konferans vermeleri için çagrdar da gelmeye
baglamieti.

54



"Artangähret"

Haziran 1903'te Curieler, "Cuma Akgami Söyleyileri"
adi altmda düzenlenen toplantuardan birinde radyumla

ilgili konugmak uzere Pierre'i davet eden Kraliyet Ens-
titüsü'nün konuklari olarak Londra'ya gittiler. Pierre'in
saghgi o kadar bozulmuytu ki konugma yapacagi gece,
giyinmekte bile zorlandi. Onu dinlemeye gelenler de ne

kadar hasta göründügunu fark ettiler. Geleneklere göre
ister ünlü bir bilim adami olsun, ister ingilizkalburüstü
tabakasmdan gelsin, kadmlarm izleyiciler kareismda
konuemasma izin verilmiyordu. Ancak Pierre konugma-

si sirasmda, ortak çahomalarmda kendinden daha fazla

payi olan Marie'ye minnettarkgmi dikkatli bir gekilde

dile getirdi. Pierre'e karei uzun süredir hayranhk duyan
büynk ingiliz fizikçi Lord Kelvin, konugma sirasmda

Marie'nin yanmda oturmakla kalmadi, ertesi gun de Pi-
erre'in onuruna bir ögle yemegi daveti verdi. Pierre ve

Marie daha sonra, o hafta sonu boyunca karydaptiklari
Îngilizyuksek sosyetesi hammlarmm mücevherlerinin

satigmdan elde edilebilecek gelirle kaç tane modern ve

tam donanunh laboratuvar kurulabilecegini dügünduler.
Aym aym sonuna dogru Marie çok bagardi bir gekil-

de tezini savundu ve doktora derecesi alan ilk Fransiz
kadm oldu. iki fizikçi ve bir kimyacidan olugan smav

komitesinin iki üyesi ileride Nobel Ödulu alacak olan

bilim adamlariydi. Kizkardeginin akademik zaferine ta-
mk olabilmek için Polonya'dan gelen ablasi Bronya,

Marie'ye doktora smavi için yeni bir elbise almasi konu-
sunda israr etti. Marie bunun uzerine, sekiz yd önee ni-

kâhta giydigi elbise gibi yine daha sonra laboratuvarda
giyebilecegi türden siyah bir elbise seçti.

O siralarda Curieler, evlerinde düzenli olarak topla-

nan bir grup Frans1z bilim adamima odak noktasi hah-

ne gelmigti. Bu grubun üyeleri, Marie'nin doktora tezi-
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1903

ni sunmasmm ardmdan Paul Langevin ve eginin evinde

Marie onuruna verilen bir kutlama yemegine davet edil-
mielerdi. Pierre'in eski bir ögrencisi olan Langeviit, ko-
nuklar listesine son anda Curielerin yakm çevresinden
olmayan ünlü bir bilim adammi eklemigti. Çekirdekli
atom modeliyle modern fìzigin gekillendirilmesine bü-
yük katkida bulunan Yeni Zelanda dogumlu Îngilizfi-
zikçi Ernest Rutherford, o günlerde karisiyla birlikte
Paris'teydi. Rutherford, Curieleri görmek için barakaya
ugramigti ancak o sirada Marie Sorbonne'da tezini sa-
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vunuyordu. Daha sonra Langevinlerin
.evindeki

davet
sirasmda bir araya geldiler. Hem Marie hem de Pier-
re'in radyasyondan tahrig olmuy parmak uçlari Ruther-
ford'un dikkatini çekti. Marie'ye, çahyabilecekleri dog-
ru dürüst bir laboratuvarlarmm bulunmamasmm yipra-
tici olup olmadigim sordu. Rutherford, uygun bir labo-
ratuvar arayigima, ilerideki ydlarda da Marie'nin temel

sorunu olmaya devam edecegini bilemezdi.
Kasim 1903'te Curieler yurtdigmdan ikiödül daha al-

di. Londra Kraliyet Dernegi (Royal Society), birçok
kimyasal elementi bulan ünlü íngilizkimyaci Humph-
rey Davy'nin (1778-1829)admi tagiyan saygm Davy
Madalyasi'm polonyumu ve radyumu bulan Curielere
verdi. Bir ay sonra, Curieler "Profesör Henri Becquerel
tarafmdan keefedilen radyasyon (igimm)olgusu ile ilgi-

li ortak aragtirmalari" nedeniyle fizik dalmda Nobel
Ödülü'ne layik gärüldüler. Becquerel, "dogal radyoak-

tiviteyi keefettigi" için Curielerle birlikte bu ödülü pay-
lagt1.

Nobel Ödülleri, pimdi oldugu gibi eskiden de aday

gösterme komitesince aday olarak belirlenen kipilerin
yetkinliklerinin tartigumasmm sonueunda saptanirdi.

ilk kez 1980'li yillarda Nobel argivlerinde, 1903 ylh
ödülü için aday belirleme görügmelerinin kayitlarma
bakud. Bu kayitlara göre Fransiz Bilimler Akademisi,
ödülün, Marie'yi diçarida birakarak, yalmzca Becqu-
erel ve Pierre'e verilmesi için kulis yapnugti. Aday ko-
mitesindeki sözü geçen bir Ïsveçlifizikçi bu durumdan
Pierre'i haberdar et . Ödül manyetizma ile ilgili aragtir-

masi için verilecek olsay&, Pierre buna kargi çikmaya-

bilirdi. Oysa ödül radyoaktivite konusundaki aragtirma

için verilecekti ve Pierre, Marie'nin çok önemli katkist-
nm dikkate almmadigi bir ödülü kesialikle kabul ede-
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mezdi. Îsveçlibilim adamina gönderdigi yamtta gunlari

yazdi: "Nobel Ödülü için dügunüldügüm gerçekten
dogruysa, radyoaktif maddeler konusundaki aragtirma-

nuz nedeniyle Marie Curie ile birlikte dügünülmeyi çok

£azla arzu etmekteyim." Aslmda Marie'nin adi 1903 yih
ödülü için aday gösterme komitesince belirlenmedigin-
den Marie yasal bir aday saydmazdi. Ancak, neyse ki
bir öneeki yd iki kez aday gösterilmieti ve bu adayhk-

lardan biri degerlendirilmek üzere 1903 yihada dikkate
almungti.

Ödül belgesindeki açiklama, özel bir nedenden dola-
yi çok ustahkla kaleme ahamisti. isveç Kraliyet Akade-
misi'nin amaci Curielere fizik ödülünü, "dogal radyoak-

tiviteye sahip elementleri bulmalari" nedeniyle vermek-

ti. Ancak, aday gösterme komitesindeki bilim adamla-
rmdan kimyaci olanlar, "radyum gibi tek bagma bile çok

önemli olan bir elementin bulunmasmm kimya dahnda
bir Nobel Õdülü'ne layik görülebilecegi" konusunda is-

rar ettiler. 1903 yih ödülü bu nedenle Curielerin polon-

yum ve radyumu bulmalarmdan söz etmiyordu. Böylece
ileriye ikinci bir ödul olasihgi birakumig oldu. (Kimya
dalmda 1903 Nobel Ödülü'nü kazanan Îsveçli bilim
adami, radyumun bulunmasim, geçmig yüzyil içiude

kimya alanmda baçardan en önemli geligme olarak nite-

lendirmigti.)
Curieler Arahk 1903'te Stockholm'de yapdan Nobel

Ödülleri törenine, çok hasta olmalari nedeniyle katda-
maddar. Ödül alan kigiler, çahemalarmm önemini belir-
ten konnemalar yapmak zorundaydi. Curieler ancak

Haziran 1905'te isveç'e gidebildiler. Her ne kadar ko-
nuymayi yine Pierre yaptiysa da, Marie'nin bagunsiz
olarak yaptigi katkdarla ikisinin ortak buluelari arasm-

daki iligkiyi incelikle ve ustaca belirtti ve Marie'den,
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kendi bagma yurütmüe oldugu çahemalar nedeniyle hak
ettigi övgüyle bahsetmek için çok çaba gösterdi.

Pierre'in ödül konuemasmm en çarpici bölumü, uya- I 903 yllinda Curieler
rici nitelikteki son kismiydi. Radyum, özellikleri nede- "Henri Becquerel
niyle, yanhy ellerde kullamldigi takdirde dunyaya kötü- ',ara adonn u unan

lük yagdirabilirdi ve acaba "insanoglunun

dogamn sirla _ its tigitiartok oragttr
malan" nedenlyle

ruu çözmüy olmasi bir ige yariyor muydu? Elde ettigi zik dalinda Nobel

bilgiden yararlanmaya hazir miydi ve bu bilginin insan-
"_,"a

ei
hga zarar vermesini önleyebilecek miydi?" Pierre, is- "edenivi ^r""*

I 903'te yaplian
veçli sanayici Alfred B. Nobel'in (Nobel ödullerinin da- ödül dag tim töre-

gitilmasuuolanakh kilan serveti edinmesini saglayan) e a dan

dinamiti buluyunu ima ederek, patlayic1larm insanhga 1905'te Pierre ödül
alma konuymastor

faydah olabildigi gibi savaglara da yol açabildigini be- yapabildi. Konugma-

lirtti. Konugmasmi eu sözlerle tamamladi: "Nobel gibi ,°i"

ben de insanoglunun yeni buluglaruu, zararh eeylerden zorordan çok yarar
çikarm¤s!" umudunu

çok yararh eeyler için kullanacagina inananlardamm." dile getirerek bitirdi.
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Pierre'in yagamäyküsünde Marie, Nobel Ödülü'nü
kazanmanm onlarda yarattigi iki yönlü etkiye deginmig-
ti. Õdül bir yandan onlara hem saygmhk hem de para-
sal guç (ilkkez kendilerine bir laboratavar asistam tu-
tabilmiglerdi) saglayan "önemli", hatta "çok mutlu" bir
olaydi, öte yandan bu saygmhk beraberinde agir bir yük

getirmieti. Gazeteciler ve fotografçilar, yalmzca labora-
tuvarda degil, evlerinde de onlari surekli rahatsiz edi-

yorlardi. Tipki 1993 ydmda Amerikan basmmm, yeni
baykanm kizi Chelsea Clinton'u, hatta ailenin kedisi
Socks'u izlemesi gibi 1903 yalmm Fransiz basmi da Cu-
rieleri izliyordu. Curielerin kizi Irène ile ilgili yazdar ya-
zarak ve annesi babasi evde yokken kedisi Didi ile bir-
likte onun fotograflarmi çekerek görevlerini yaptiklari-

m dügünüyorlardi. Marie, ÖzyagamöyküsåNotlan'nda,
Nobel Ödülü'nün ardmdan ziyaret ederek, mektup ya-
zarak tebrik ve dileklerini iletenlerin veya bilgi isteyen-

lerin iyi niyetine karem,
"olugturduklari

yalmzhk orta-

nunm bir anda altüst olmasuun onlar için gerçekten kat-
lamlmasi zor bir durum yarattigmi ve adeta bir felaket
etkisi yaptigim" yaziyordu.

Curielerin ünlenmesi, özellikle saghgi giderek endige

kaynagi haline gelen Pierre'i çok rahatsiz ediyordu.

Ödülü kazanmalarmdan bir ay sonra, Ocak 1904'te Pi-

erre bir mektubunda göyle diyordu: "Konferans ve ko-
nugmalarm yasak oldugu ve gazetecilerin cezalandirildi-

gi sessiz bir yerde sakin günler geçirmenin özlemini çe-
kiyorum." Ödül konugmasmi yaptiktan bir ay sonra

yazdigt bagka bir mektupta ise göyle diyordu: "Aradan

geçen koskoca bir yil boyunca hiçbir çahema yapama-
dim. Kendime ay1rabilecek tek bir amm yok. Besbelli ki
zamammizm boya barcanmasmi engellemenin bir yolu-

nu henuz bulamadim, oysa buna çok gereksinimimiz
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Pierre'in yagamäyküsünde Marie, Nobel Ödülü'nü
kazanmamn onlarda yarattigiiki yönlü etkiye deginmig-
ti. Ödül bir yandan onlara hem saygmhk hem de para-
sal guç (ilkkez kendilerine bir laboratavar asistam tu-
tabilmiglerdi) saglayan "önemli", hatta "çok mutlu" bir
olaydi, öte yandan bu saygmhk beraberinde agir bir yük

getirmigti. Gazeteciler ve fotografçúar, yalmzca labora-
tuvarda degil, evlerinde de onlari sürekli rahatsiz edi-

yorlardi. Tipki 1993 yilmda Amerikan basmmm, yeni
bagkanm kizi Chelsea Clinton'u, hatta ailenin kedisi
Socks'u izlemesi gibi 1903 ydmm Fransiz basmi da Cu-
rieleri izliyordu. Curielerin kizi Irène ile ilgili yazilar ya-
zarak ve annesi babasi evde yokken kedisi Didi ile bir-
likte onun fotograflarnu çekerek görevlerini yaptiklari-

m dügünüyorlard1. Marie, ÖzyaçamöyküsäNotlarinda,
Nobel Ödülü'nün ardmdan ziyaret ederek, mektuP ya-
zarak tebrik ve dileklerini iletenlerin veya bilgi isteyen-

lerin iyi niyetine karem, "olugturduklari yalmzhk orta-

mmm bir anda altüst olmasmm onlar için gerçekten kat-
landmasi zor bir durum yarattig1m ve adeta bir felaket
etkisi yaptigmi" yaziyordu.

Curielerin ünlenmesi, özellikle saghgi giderek endige

kaynagi haline gelen Pierre'i çok rahatsiz ediyordu.

Ödülü kazanmalarmdan bir ay sonra, Ocak 1904'te Pi-
erre bir mektobunda göyle diyordu: "Konferans ve ko-
nugmalarm yasak oldugu ve gazetecilerin cezalandirildi-

gi sessiz bir yerde sakin günler geçirmenin äzlemini çe-
kiyorum " Ödül konugmasun yaptiktan bir ay sonra

yazdigt bagka bir mektupta ise göyle diyordu: "Aradan

geçen koskoca bir yd boyunca hiçbir çahoma yapama-
dun. Kendime ayirabilecek tek bir anun yok. Besbelli ki
zamamunzm boya harcanmasim engellemenin bir yolu-

nu henüz bulamadim, oysa buna çok gereksinimimiz
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kendi bagma yürütmüy oldugu çahemalar nedeniyle hak
ettigi övgüyle bahsetmek için çok çaba gästerdi.

Pierre'in ödül konuymasmm en çarpici bölümü, uya- I903 ytÏtndoCuneler
rici nitelikteki son kismiydi. Radyum, özellikleri nede- "Henri secquerei
niyle, yanhe ellerde kullamldigi takdirde dünyaya kötü- '°'d sdan bulunan

lük yagdirabilirdi ve acaba "insanoglunun doganm sirla_ ile figili ortok arastir
malan" nedeniyle

rmi çözmüç olmasi bir ige yariyor muydu? Elde ettigi fizikdalinda Nobel

bilgiden yararlanmaya hazir miydi ve bu bilginin insan-
ta'ne lay AMgorat

hga zarar vermesini önleyebilecek miydi?" Pierre, Îs- "Ditle aArala

veçli sanayici Alfred B. Nobel'in (Nobel ödüllerinin da- dul dagittm töre-

gitdmasmiolanakh kdan serveti edinmesini saglayan) ,a on darias

dinamiti buluguna ima ederek, patlayic11arin insanhga 1905'te Pierre ödal
alma konuymasim

faydah olabildigi gibi savaglara da yol açabildigini be- yapabiÏdi.Konugma-

lirtti. Konugmasun gu sözlerle tamamladi: "Nobel gibi y',"i-insano unnan

ben de insanoglunun yeni buluglarmi, zararh geylerden zarardan çok yarar
çikarmas!" umuduno

çok yararh yeyler için kullanacagma inananlardamm." dile getirerek bitirdio
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var. Bilimsel çahema açismdan bu durum yaçamla ölüm

arasmdaki ince çizgide durmak gibi bir eey." Gerçekten
de Temmuz 1898 ile Haziran 1904 arasmdaki dönemde
25 makale yayunlamig olan Pierre daha sonraki iki yd

boyunca hiç makale yayunlayamadi.
Nobel Ödülü'nün ardmdan Marie'nin deyigiyle "hal-

km saldirgan ilgisi" nedeniyle "yayam duzenlerindeki
ciddi sorunlara karem", ödülü kazandiklarmm ilan edil-

digi Arahk 1903 ile Pierre'in ödül alma konuçmasim
yaptig1 Haziran 1905 arasmda geçen dönemde Curieler
güzel geyler de yagaddar: Pierre yeni bir profesörlük gö-
revine atandi ve ailenin bir kizi daha oldu.

Belki yalmzca, diger ülkelerce takdir gören bilimsel
baçarismm Fransa tarafmdan kabul edilmemig olmasi-

mn utancun silebilmek için, belki de bagka bir nedenle,

Pierre nihayet, 1904-1905 ders yihndan itibaren Sor-
bonne'da profesörlüge getirildi.

Ancak, bu ödüllendirme bile aslmda Pierre'in onuru-

na kurnazca atumig bir tokat gibiydi. Pierre için olugtu-

rulan bu fizik kürsüsünün laboratuvari olmayacakti.

Bunun üzerine Pierre bu teklifì geri çevirmek zorunda

kalacagmi bildirdi. Mektubu beklenen etkiyi gösterdi ve

Sorbonne yalmzca laboratuvari kurmak için degil, üç

kipilik bir asistan grubu için de gerekli para kaynagmi
buldu. Bu grubun içindeki en yüksek kadro olan labo-
ratuvar gefligi görevi Marie'ye teklif edildi. Böylece,
Nobel Ödülü sahibi Marie, çahymalarmm kargihgmda
ilk kez yalmzca bir unvan alarak degil, bir de maag ala-

rak ödüllendirilmig olacaktil Bu geligmeler her ne kadar
Curieleri memnun ettiyse de, Marie kocasmm yaçamöy-
küsünde, çok önemli çahemalarma ev sahipligi yapmig .

olan Fizik Okulu'ndan ayrilmaktan dolayi uzuntu duy-
duklarmi da itiraf etmigtir. Curielere bir laboratuvar
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rrbren
a fiz ik

dersi verirken.

Çaligmasintnbedelini
soglig>run þozulrna
slyla ödedigi ha

fotogra¶taaçlkça

saglanmasi daha sonra verilen bir karar oldugundan, Pi-
erre laboratuvarm yapum tamamlanmadan yeni görevi-
ne bagladi. Bu nedenle Pierre ve Marie, düzenek ve ay-

gitlarmi emektar barakalarmdan yine geçici olarak yer-
legecekleri birkaç odadan olugan laboratuvara tagiddar.

Sorbonne'a tagmmalarmdan bir ay sonra Aralik
1904'te Curielerin ikinci kizi Eve dünyaya geldi. Marie
Agustos 1903'te yaptigi bir dügük nedeniyle çok sarsil-

migt1. Eve'in dogumu Marie'yi kisa bir süre aragtirmala-
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rmdan uzaklagtirmig da olsa onun yagama bakigma can-

hhk getirdi. Eve, Marie için bir yük olmaktan çok yeni
bir enerji kaynagi oldu. Öteyandan Pierre, kendi saghk

durumunu karismmkiyle kiyasladigmda ortaya çikan

tabloyu, Kasun 1905'te bir arkadaema yazdigt mektupta

göyle anlatiyordu: "Çokçabuk yoruluyorum ve artik ça-
hymak için kendimde çok az güç buluyorum. Oysa ka-
rim, çocuklari, Sèvres'deki okulu ve laboratuvar arasm-
da çok hareketli bir yaçam sürdürüyor. Tek bir dakika-
smi bile boga barcamiyor ve gününün büyük bölümünü
geçirdigi laboratuvardaki çahymalara benden çok daha
düzenli katilabiliyor." Marie ayrica sergi ve konserlere
gitme enerjisini de buluyordu, Pierre ise ona isteksizee

eglik ediyordu.

Pierre, Sorbonne'da verilen profesörlük görevinin ve
lie'in dogumunun ardmdan, Temmuz 1905'te Fransiz
Bilimler Akademisi'ne seçildi. Daha önee de aday göste-
rildigi bu göreve seçilmesi, aile için aslmda bir üçüncü
mutluluk kaynag1 olmahydi ancak bunun, Pierre'in ne
moralinin düzelmesine ne de çahyma veriminin artmasi-

na bir yarari oldu. Akademi'nin bu gecikmig takdirine
kargihk hiç memnuniyet belirtisi göstermeyen Pierre,
Ekim 1905'te bir arkadayma yazdigi mektupta göyle

diyordu: "Akademi'nin tam olarak ne ige yaradigim hâlâ
anlarug degilim."
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"Acimasiz Kogullar
Altinda Onur"

19 Nisan 1906 Pergembe sabahi Pierre evden çikar-

ken, Marie koeasmi bir daha göremeyecegini nereden

bilebilirdi ki? Curieler Paris digmda geçirdikleri çok gü-
zel bir Paskalya tatilinden henuz dänmüglerdi. Tatil si-
rasmda Pierre sekiz buçuk yaymdaki kizi Irène'in ku-
çük, yegil bir ag ile kelebek yakalamaya çahemasmi, on

dört ayhk kizi Eve'in ise engebeli arazide dugmeden du-
rabilme gayretini keyille izlemigti.

Birkaç yil süren hastahk ve depresyon döneminden
sonra Pierre kendini yeniden çahemalarma .vermigti.
Eve, ydlar sonra kaleme aldigi annesinin yayamöyküsün-
de, babasmm, ölümünden beg gün önce yazdigt bir mek-

tupta Marie'yle birlikte yürüttükleri yeni bir projenin
bagardi sonuçlar vermek üzere oldugunu temkinli bir
lyimserlikle ifade ettigi qu cümlelerine yer vermigtir.

"Madam Curie ile birlikte [Rutherford'un, radyoaktif

bir maddenin yaydigi radyoaktif gaz olarak tanunladigi]
sahm miktarma göre hassas bir gekilde radyumun kesin

64



"Aamasiz KogußarAhnda Onur"

miktarmi belirlemeyeçaheiyoraz. Bu çok önemli gibi gö- Pierre curie,
rünmeyebilir ama birkaç aydir bunun üzerinde çahgiyo- ',Taoro

ruz ve daha yeni yeni düzenli sonuçlar almaya bagladik." çok sevdigi annesinin
de bulundugu alle

Yagammm son gününde Pierre'in programi oldukça mezarítginda topraga

yogundu -Fen Fakültesi Profesörler Birligi'nde bir ögle |" C
dae

yemegi, deneme baskismm düzeltmelerini yapmak üze aym yere gömälda
ama yaklagik 60 yet

re yaymevine gitme, ögleden sonra bagka bir randevu, sonra Nisan 1995'te
akeam ise fizikçi arkaday1 ve komyusu Jean Perrin ile

s
bubt aneve

bulugma. Pierre'in yazgisi, onun yalmzca ilk randevusu- anta Fransiztaan
gömüldiJgu Panthéon

na gidebilmesine izin verecekti. Profesör arkadaylariyla mezartigina to indt.

birlikte yedigi ögle yemeginden soura yaymevi-
ne gitmek üzere digari çikti. Hava yagmur-
luydu ve yaymevine geldiginde grev ne-
deniyle kapah oldugunu gördü: Dönüg-
te, gemsiyesine hâkim olmaya çahya-

rak, kalabahk bir sokakta kareidan
kargiya geçerken ayagi kaydi ve dug-
tü. Atlarm çektigi agir bir arabaum

sürücüsu yere dügen adami görür
görmez dizginleri çektiyse de bir fay-
dasi olmadi. Arabaum arka tekerlegi
Pierre'in kafasma çarpti ve kafatasmi
parçaladi. Ölümo anda gerçekleyti.

Pierre'in ölüm haberi kisa sürede

Curielerin evine ulagti ancak evde bu
kötü haberi almak üzere yetiekin ola-
rak yalmzca Pierre'in babasi vardi.

Eve'e göre, büyükbabasi, haberi geti-
renlerin yuzünü görür görmez "Og-
lum öldü." demigti. Kazanm nasil ol-

dugunu ögrendikten sonra da "Kim

bilir bu kez neler düglüyordu?" diye
eklemigti.
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Marie o gün akyam altida laboratuvardan eve döndü-
gündekaympederiyle birlikte Profesör Perrin'i ve fakül-
tenin dekam Paul Appell'i kendisini bekler buldu. Paul
Appell Marie'ye olanlari anlatti. Neredeyse sonsuz ka-
dar uzun bir sure boyunca ayakta sessiz duran otuz se-
kiz yagmdaki Jul kadmm agzmdan nihayet eu sözler dö-
küldü: "Pierre öldü mü? Öldümü7 Gerçekten öldü mü?"

Kizi Eve daha sonra, o anda annesinde meydana gelen
Jegigimi pu gekilde anlatacakti: "Nisan aymm o gününde
Madam Curie yalmz dul bir kadina degil aym zamanda
onulmaz bir yalmzhk ya.yayan bir kadma dönügtu."

Her geye ragmen Marie yapilmasi gerekenleri bir bir
yerine getirdi. Madam Perrin ile anlagarak Irène'in bir-
kaç gün boyunca onlarda, onlarm çocuklariyla birlikte
kalmasun ayarladi. Polonya'daki ailesine kisa bir telgraf
çekti: "Pierre kaza sonneu äldü "

Cenazenin eve getiril-
mesini sagladi. Marie, ertesi gün Pierre'in Montpelli-
er'deki agabeyi Jacques'm geligine kadar kendini hiç bi-
rakmadi ve ancak o geldikten sonra bastirdigi duygula-
rmi digari vurdu. Duygusal boyalmasi kisa sürdü.

Curielerin evine mektuplar ve telgraflar yagmaya
ba.pladi.Gazeteler bu haberi dünyanm dört bir kögesine
yayd11ar. Marie, Paris'e gelmek üzere apar topar yola çi-
kanlarm, örnegin Lord Kelvin'in, agabeyi Joseph'in ve
ablasi Sonya'nm, cenazeye yetigebilmelerini saglamak

için Pierre'in annesinin gömüldügü mezarhkta yapila-
cak eenaze töreninin cumartesi günü yapumasma karar
verdi. Cenaze töreninin ardmdan Marie, bir yn boyun-
ca Pierre'le ilgili bütün duygularmi samimi ifadelerle di-
le getirecegi bir günlük tutmaya bagladi. (Marie'nin ölü-
münden sonra ailesi tarafmdan Fransiz Ulusal Kiitüp-
hanesi'ne teslim edilen bu gualük 1990 ydma kadar
aragtirmacilaraaçamadi.)
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Cenaze täreninin ertesi günu Fransiz Hükümeti Ma-
rie'ye ve çoeuklarma, ünlü kimyaci ve bakteribilimei
Louis Pasteur'ün (1822-1895)Jul egine yapildigi gibi
yardim olarak devlet maagi baglanmasun teklif etti. Jac-

ques bu teklifi Marie'ye ilettiginde, Marie kendi geçimi-
ni ve çocuklarmmkini yardim almaksizin rahathkla sag-

layabilecegine inandigmi belirterek teklifi hemen geri
çevirdi.

Marie, aym gün
'aragtirmasma devam etmek üzere

Jacques ile birlikte laboratuvara gitti. Eve daha sonra

kitabmda, annesinin igine tekrar dört elle sarilma çaba-

si ile ilgili koeasma hitaben günlügune yazdigi gu ifade-

lere yer verdi: "Pierre, ölümünden sonra pazar günü sa-
bahi ilk kez Jacques ile birlikte laboratuvara gittim.
Daha änee her ikimizia de bazi noktalarmi igaretledigi-

miz bir grafik için yeni bir ölçüm yapmaya çahytim, ne

var ki devam etme gücünü kendimde bulamadim."
Marie, ÖzyaçamäyküsüNotlarinda o günlerin duy-

gusal karmagasmi göyle özetliyordu: "Egim ve en yakm
arkadagim olan kipiyi kaybetmenin ardmdan yaganum-
da olugan duygusal bunalunm derinligini ve önemini
ifade etmem mümkün degil. Böylesine yikilmig bir du-
rumdayken gelecegi kargilama cesaretini kendimde bu-
lamiyordum. Ancak, kocamm bana, o olmasa da çahy-

malarmn sürdürmem gerektigini söylemesini de unuta-
miyordum."

Pierre'in ölümünün üzerinden henüz bir ay bile geç-
meden, 13 Mayis 1906'da o güne kadar hiçbir kadma
ögretim üyeligi görevi vermemig olan Paris Üniversitesi
Marie'ye egi gärülmemig bir teklifte bulundu. Eger Ma-
rie isterse kocasmm akademik unvam ora verilecekti.

ÖzyaçamäyküsäNotlarr'ada da belirttigi gibi, Marie bu
teklifi kabul etmekte tereddüt etti. "Bu teklifin bana ya-
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pilmasma yol açan acimasiz kogullar altmda bundan
duydugum onur da çok aci vericiydi." Yitirdigi kocasma
ancak birlikte baglattiklari aragtirmalari sürdürerek la-
yik olabilecegi duygusuyla bu tereddütü yenebildi. Ma-
rie, kocasmm yagamöyküsü Pierre Curie'de göyle diyor-
du: "Bu agir mirasi, ileride bir gün, Pierre'in amsma,
onun hiç sahip olamadigi ama bagkalarmm çahearak

onun fikirlerini gelietirebilecegi ona layik bir laboratu-
var kurabilmek umuduyla kabul ettim."Marie Cune,

Pierre o olomon<ien Pierre'in älümünü takip eden yaz Marie için çok yo-o a
gun geçti. Kizlarim, bir akrabasiyla birlikte gehir digma

ion
gönderdi ve bazi iglerini yapmaya koyuldu. Kaympede-

ile birÏikte. riyle birlikte, Pierre'in tam tiklari sirada annesi ve ba-
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bastyla birlikte oturdugu ve gimdi de annesiyle birlikte
mezarlarmm bulundugu Sceaux köyüne tagmmaya ka-

rar verdi. Buraya tagmmasi her gün ipe gidig için fazla-
dan yarim saat harcamasim gerektirecekti ama, yeni bir
ortamda bulunmamn ailesi için daha iyi olacagim dügü-
nüyordu. Mesleki açidan ise yapmasi gereken iki önem-

li ve zorlu igi vara. Biri, kendisine verilen ögretim üye-

ligi görevini hak ettigini kamtlamak üzere verecegi der-
si hazirlamak, digeri ise çahemalari konusunda hiç bek-
lemedigi birisinden -Pierre'i yillar boyunca desteklemig
olan Lord Kelvin'den- aldigi agir eleetirileri çurutmek.

Bunlardan ilki, ikincisine göre çok daha kolay olacak-

ti. Yaz boyunca Marie hem Pierre'in ders notlarmi hem
de diger ders malzemelerini elden geçirdi. Sorbonne'a
ögrenei olarak kaydim yaptirdigi tarihten tam on beg yil

sonra, Sorbonne'da ilk dersini vermeden bir buçuk saat

önce Marie, Sceaux'da kocasmm mezarmm baymday&.
Bu arada ders salonu dolmaya baglamigt1bile. Gelenler
yalmzca ögrenciler degildi; basmda çikan haberlerin et-

kisinde kalarak Sorbonne'daki ilk kadm ögretim üyesi-

nin söyleyeceklerini dinlemeye ve bu yash ka&nm dav-
ramelarmi gärmeye hevesli birçok merakh izleyici de
var&. Bu ilk derste dramatik anlar yaganacagmi sanan-

lar knekosuz hayal kirikhgma ugramigti. Ufak tefek ka-
dm salona girmig, alkiglarm dinmesini beklemie ve dersi

tam Pierre'in biraktigi yerden anlatmaya baglanneti;
"Geçtigimiz on yll süresince fizik alanmda kaydedilen
agama'göz önüne almagmda, elektrik ve madde konu-
sundaki görüglerimizde ne kadar geligme oldugunu gör-
mek papirticidir..."

Marie'nin ilgilenmeyi dügündügü ikinci konu olagan-

digi bir gekilde ortaya çikmieti. Lord Kelvin, radyumun

kesinlikle bir element olma&gma ve kurgun elementiyle
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beg helyum atomundan olugan bir bilegik olabilecegine

karar vermigti. Kamuoyunun radyuma olan ilgisi nede-
niyle bu kurammi bir bilim dergisi yerine, London Ti-
mes'm ilk sayfasmda yer alan -"Editöre Mektuplar" sü-

' tununda yayunlannyti. Lord Kelvin'in kuramt yalmzca
Marie'nin tüm.bilimsel çahymalarim degil, aym zaman-

da Rutherford'un radyoaktivite olgusunu açiklayan ça-
hymalarim da tehdit ediyordu. Marie, Lord Kelvin'i ya-
ziyla yamtlamak yerine, radyumun, periyodik cetvelde

yer almayi hak eden gerçek bir element oldugunu labo-
ratuvarda kamtlama yolunu yegledi. SIPC'deki depoda
çahemaya bagladiklarmdan beri Curieleria en yakm is
arkadagi olan André Debierne'in yardmuyla Marie 1910
yilmda saf radyum metalini elde etmeyi bagardi. Saf
radyumun elde edilmesi, onun tuzlarmdan ayrdmasi de-
mekti, oysa radyum ancak bir tuz bilegiginde kararh
olabiliyordu. Elde edilen degerli radyumun kaybedilme-
si tehlikesini tasisa da radyum elementinin varhgmi ka-
mtlanne olan bu zor yäntem bir daha hiç tekrarlanmadi.
Lord Kelvin ise 1907de öldü; böylece yandgismm utan-

cim duymaktan kurtulmue oldu.

Radyumla ilgili savlarmi dogrulama kararhhgi Pier-
re'in ölümunden sonraki aylar boyunca Marie için ade-

ta bir itici güç olurken, bagka mesleki baçardar da elde

etmieti. Bunlardan özellikle ikisi, Pierre'e layik bir la-
boratuvar kurma amaemi gerçeklegtirmesine yardunci
oldu. 1907 kiymda, Amerikah bir hayirsever, Andrew
Carnegie, Marie Curie ile Paris'te görügmesinden bir-
kaç ay sonra Curie Burs Fonu'nun kurulmasi için De-
kan Paul Appell'e 50.000 $ gänderdi. Gelecek vaat eden

bilim adamlarmm, kendilerini tamamen aragtirmalara

verebilmelerini saglayacak olan bu burslar, Marie'nin
bir aragtirma ekibi olugturmasma yardimei oldu. Marie,
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Curie bursiyerlerini seçerken tercihini hep yetenekli

Polonyahlar ve kadmlardan yana kullanma egilimin-

deydi. 1909 yihnda ise, radyumun tip alanmdaki kulla-
mmiyla ilgilenen Pasteur Enstitüsü ve Paris Üniversite-
si, bir Radyum Enstitusu'nün kurulmasi amaciyla gö-
rügmelere bagladi. Birkaç yil içinde gerekli duzenleme-
ler tamamlandi. Her iki kurulug, Enstitü'nün kurulma
maliyetini egit olarak üstlenecekti. Enstitü, biri Ma-
rie'nin yönetimi altmdaki bir radyoaktivite laboratuva-
n, digeri ise seçkin bir fizikçinin yönetimi altmdaki bir
tibbi aragtirma laboratuvari olmak üzere iki bölümden
olugacakti.

Marie, yogun laboratuvar çahymalari ve üniversitede-

ki ders verme hazirhklari nedeniyle, Sèvres'deki kiz egi-

tim enstitüsündeki okutmanhk görevini birakmak zo-

runda kaldi. Bu görevi arkadagi ve meslektasi Paul Lan-

gevin devraldi. Marie bunun yerine evine daha yakm

bir okulda ders vermeye bagladi. Büyük kizi Irène'i o
yörede gönderebilecegi okullari aragtmrken bu okullar-

da kullandan yöntemlerin uygun olmadigmi gördü. Bu-

nun üzerine kendisi gibi dügünen bir grup meslek sahi-

bi anne ve baba ile birlikte, her velinin kendi uzmanhk

alanmda ders verebilecegi bir tür
"igbirligi" okulu oluy-

turmaya karar verdiler. Böylece Irène iki yd boyunca
diger sekiz, dokuz çocukla birlikte dönemin önde gelen

bazi isimlerinden matematik, kimya, fizik, Fransiz tari-
hi ve edebiyati, sanat tarihi ve uygulamah guzel sanatlar

dersleri aldi.

Subat 1910'da Pierre'in babasmm ölmesi Marie'nin
yeniden sarsumasma neden oldu. Dr. Curie yalmzca

kizlarm bakum açismdan degil, Irène'e kendi degerleri-
ni agilamasi yönünden de çok önemli bir rol ustlenmig-
ti. Marie sonraki ydlar boyunca kizlarmi büyütme so-
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rumlulugunu, kimi iyi kimi ise yetersiz
olan bir dizi Polonyah mürebbiye ile

paylagti.
Kaympederinin ölüm acismi ya.yadigi

1910 yih Marie içiu aym zamanda baga-
rilarm birbiri ardma geldigi bir yll oldu.

Saf radyumu elde etmig olma zaferinin

yam sira, beg farkh onursal unvana ve

Londra'daki Kraliyet Akademisi'nin
madalyasma layik görüldü. O ydm son-
baharmda Belçika'da yapúan bir ulus-

lararasi mesleki toplantida Marie'ye
trene,onnesinin radyumun ölçülmesinde kullamlacak uluslararasi stan-

dardi tammlama sorumlulugu verildi. Böyle bir stan-
radyasyonun pormak dart, hem radyum tedavisinin (radyoterapi)baçarih ol-uçiannda birakagt
yaro serini masun saglamak hem de endüstriyel amaçlar ve bilimsel
gösterirken

aragtirmalar için gerekliydi. Her ne kadar bu onurlu gö-
revin Marie'ye verilmesine karei çikanlar olduysa da, o,
radyumun ölçü biriminin "curie" olarak adlandirdmasi-

na karar verildigine göre bunu tanimlama görevinin de
yalmzea kendisine ait olabilecegi konusunda israr etti.

Çokhassas bir gekilde tarttigi belli miktardaki saf rad-

yum tuzunu kullanarak yürüttügü çahema sonuenada

ertesi yd standart curie birimini tarumlayabildi. Ma-
rie'nin 1 gram radyum tarafmdan sahaan radyasyon

miktari geklinde tammladigi curie birimi, günüinüzde
artik saniyede 37 milyar kez Parçalanan radyoaktif
madde miktari olarak tammlamyor. Paris'e dönügünden
kisa bir süre sonra, büyük eseri Radyoaktivite Ozeri-
ne'nin yay1mlanmasi da Marie için övünç kaynagi oldu.

Rutherford iki ciltten olugan bu eseri inceledikten sonra
olumlu görüg bildirdiyse de, çok fazla ayrmti içermesi

ve can ahei analizlere yeteri kadar yer vermemesi nede-
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niyle bu eserin uzun vadede yararh olup olmayacagi ko- ,

nusunda içten içe kugku duyuyordu.
Marie, Nisan 1906'da yaçadigi büyük acrya karem ya-

gammi sürdürebilmig olmayi mesleki çahemasma borç-
luydu. Pierre Curie'de Marie, evliliklerinin ilk günlerin-
de, geri getirilmesi mümkün olmayan kaytplar konusun-
da kocasiyla zaman zaman yaptiklari konugmalari anla-

tir. Marie'ye gäre Pierre hep aym yamti verirdi: "iki-

mizden biri ruhauz bir beden haline bile gelse, ne olur-

sa olsun her zaman çahemaya devam etmeliyiz." Marie,
Pierre'in zamansiz ölümünden sonra onan bu ögüdünü

yüreginin derinliklerinde hissederek ama bir yandan da
aci çekerek çahymaya devam etti.
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6.

"Ciddi Hastalik"

1910 ydmm sonlarma dogru Marie Curie kocasmm
ölümüyle yagadigi sarsmtidan nihayet çikmaya bagla-
migt1. Üniversitedekiägretim üyeligini artik herkese ka-
bul ettirmieti. Pierre'in amsma bir Radyum Enstitüsü
kurma hayali gerçeklegmeye baghyordu. Oysa, bir son-
raki yd Marie'nin, Nobel Ödülleri tarihinde ilk kez
olan, ikinci defa ödüle layik görulmesinin bile durdura-
madigt bir zihinsel ve fiziksel gerileme sürecine girmesi-
ne yol açan çok ciddi duygusal sorunlar yagayacagim
kimse tahmin edemezdi.

Marie Curie'nin sorununun temelinde bu denli ünlü

bir kigiyi hedef almayi kendilerine hak gören basmm
tavri yatiyordu. Günümüzde gazetecilerin taammig kipi-
lerin en küçük kusurlarmi bile açiga çikarmaya merakh
olmasi gibi, o dönemin Fransiz gazeteleri de okuyucula-

rim taze skandal haberleriyle besleme çabalarmda sik

sik ölçüyü kaçiriyorlardi. Marie Curie, Fransiz Bilimler
Akademisi'ndeki bog fizikçi üyeligine adayhgmm açik-

landigi 1910 ydmm Kasun aymdan itibaren bir yil bo-
yunca basm için çok verimli bir malzeme oldu.
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Akademi'deki bog nyelik için diger aday 1904 yihnda

Marie ile birlikte Fransa'da verilen önemli bir ödulu ka-
zanan altmig alti yagmdaki fizikçi Edouard Branly

(1844-1940)idi. (Ne tuhaftir ki bu ödülü Paris Basm
Birligi vermigti.) Branly 1890 ydmda, Guglielmo Mar-
coni'nin (1874-1937)daha soura

"telsiz telgraf"mda ya-
ni ilk radyoda kullandigi bir aygitm gelietirilmesinde
önculük yapmigti. 1909 yihada Marconi'ye fizik dalmda
Nobel Ödülü verildiginde, pek çok Fransiz, Branly'nin
ödül digi birakilmasiyla ulusal gururlarmm incitildigini

dügündü. Ayrica Branly, bilime yaptigi katkilari kadar
din konusunda gösterdigi yogun çabalari nedeniyle de
pek çok kigi tarafmdan takdir ediliyordu. Kati bir kato-
lik olan Branly, hem Katolik Enstitüsü'nde profesördü,
hem de bizzat Papa tarafmdan verilen çok önemli bir di-
ni nigana sahipti.

Akademi üyeligi için daha önce aday gösterilmig olan

Pierre gibi, adaylarm her üyeyi tek tek ziyaret etme ge-
leneginden Marie de nefret ediyordu. Ancak gururunu
bir yana birakarak, Pierre Curie'nin 1905 seçiminde ye-
nilgiye ugrattig1 ve o günlerde Branly'nin en güçlü des-
tekleyicisi olan Akademi üyesi de dahil olmak üzere, bu
küçük dügurucü ziyaret turunu yapmaya bagladt. Daha

sonra, 10 Ocak 1911'de yani Akademi'nin seçimini ya-
pacagt tarihten on üç gün önce Yahudi aleyhtari milli-

yetçi bir gazete Marie'ye karei ilk saldirdarmi baglatti,
diger sag görüglü gazeteler de bunu izledi. Bu saldirdar-

da Marie'nin yabanci kökenli olmasmm da ötesine geçi-
lerek ashada Yahudi oldugu iddia ediliyor ve her iki du-
rumda da gerçek bir Fransiz olmadigmdan Fransiz
Akademisi'nde üyelige getirilmeyi hak etmedigi ileri sü-

rülüyordu. Bazi gazeteler ise, bütün çahemalari Pier-
re'in yaptigim ve Marie'nin Nobel Ödülü'nü kocasom
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sirtmdan kazandigmi iddia ediyordu. Her ne kadar libe-
ral basm Marie'yi savunduysa da, yapilan saldirdar et-

kisini gästermigti bile.
23 Ocak'ta yapdan seçim gerçek bir medya olayi ol-

du. Gazeteciler, fotografçilar ve merakh izleyiciler gizli
oylamanm yapilacagi odanm digmdaki salonu hmeahmç
doldurmustu. Seçimin sonuounda Marie üyeligi iki oyla

Branly'ye kaptirdi. Akademi, ilk kadm üyesini ancak

1979 ythna gelindiginde seçebilecekti.

Marie'yi destekleyenler onan seçileceginden çok

emindi. Personeli ona önceden bir buket çiçek bile ha-
zirlamisti. Marie, yenilgi haberini laboratuvarda tele-

fondan ögrenince hiç kimse tek söz söyleyemedi, çiçek

buketi ise gizlice bir çahema tezgâhmm altma saklam-

verdi. Marie, on yilhk bir süre boyunca Akademi dergi-
sinde makale yayunlamayi reddetmekle kalmadi, bir da-
ha üyelige hiç adayhämt koymadi. Birçok seçkin kuru-
lugta, dalkavukluk yapmaya gerek kalmadan uyeligeka-
bul edilen Marie, ÖzyayamöyküsüNotlarr'nda Akademi

gelenegi olan "kipisel

rica ya da yalvarma geregine duy-
dugu tiksinmeyi" dile getirerek, uyelerini

"dig etkenler-

den ve kipisel iliekilerden tamamen bagonsiz kararlarla"
seçen akademileri tereih ettigini belirtir. (Nitekim Paris
Tip Akademisi, ahydagelmig uygulamasmi bir anda yi-
karak, 7 Subat1922'de Marie Curie'yi ani bir kararla
"radyumun

ve yeni bir tedavi yönteminin bulunmasi ile

ilgili bagardarma kargihk" boy olan üyeligine seçti.)

Marie, bu üzücü olaym etkisinden kurtulmak için

kendini her zamanki gibi çahemaya verdi. Yürüttügü di-
ger birçok projenin yam sira, kendinden daha ya.ph olan

Hollandah meslektasi Heike Kamerlingh Onnes (1853-
1926) ile, ortaklaga bir dizi deney üzerinde çaheiyordu.

Marie, 1913 yilmda dügük sicakhklar fizigi konusunda-
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ki çahemalari ve sivi helyumu elde etmesi nedeniyle No-
bel Ödülü'nukazanacak olan bu bilim adami ile birlikte
radyuman dügük sicakhklardaki radyasyonunu incele-

meyi umuyordu. Ancak, 7 Ekim 1911 ile 3 Arahk 1912
taribleri arasmda hiçbir bilgi girigi yapdmamig olan la-
boratuvar not defterinden de anlaquacagi üzere Marie,
bir yih ackm bir süre boyunca çahyamamieti; bu ondan

beklenmeyecek bir durumdu.
Bu sessizlik, Marie'nin, kocasmm ölümünden sonra

kendini biraktigi ilk ve tek duygusal iligkiye basmm
gösterdigi bir tepkinin sonucuydu. Pierre'in eski ögren-
cilerinden biri olan Paul Langevin, y111arca Curielerin
yakm bir is arkadagi ve dostu olmustu. Mesleginde ol-

dukça bagarih bir gekilde ilerlemesine karem evlilik ya-
gammda aym bagariyi elde edebildigi söylenemezdi.

Hem Paul hem de karisi Jean Langevin, iççi ailelerin-

den geliyorlardi. Paul, bilimsel yetenekleri sayesinde

önemli burslar alarak okuyabilmig, Jeanne ise egitimde

aym düzeyi yakalayamam14ti. Langevinlerin, bakmalari
gereken dört çocuklari vardi ve karisi Paul'ü, yüksek
maaglarla teklif edilen sanayideki igleri kabul etmeyip

daha dûçük maagh akademik aragtirmalarda çahymayi

tereih etmesi nedeniyle suçladi. Kari koca arasmdaki

iligki o denli gerginlegti ki sonundaki Langevin Paris'in
banliyösündeki evinden ve ailesinden ayrildi ve yehir
içinde Marie'nin laboratuvarma bir kilometre kadar
uzakhktaki bir daireye tagmdi. Marie öglenleri sik sik

laboratuvardan çikip Langevin'le birlikte yiyecekleri
ögle yemegi için öteberi aldiktan sonra

"bizim

yerimiz"
dedikleri Langevin'in dairesine giderdi.

Bu iliekiyle ilgili bilinenler, Marie'nin Langevin'e
karei derin bir sevgi besledigini, Langevin'in ise bu sev-
giye tam karyihk verdigini göstermektedir. Dul kalma-
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dan önce bile neredeyse hep koyu
renkli giysiler giymig olan bu ka-
dm, bir gece, arkadaelari arasmda-

ki bir partiye belinde bir gül olan

beyaz bir elbiseyle, yanaklari mut-

luluk ve heyecandan al al olmuy ge-
kilde geldi. Marie, güvendigi bir
hamm arkadaema, Jeanne Lange-
vin'in, kocasmm bilimsel aragtir-

malara karvi olan tutkusuno anla-

ma yeteneginden yoksun oldugun-

dan söz etmieti. Marie ve Lange-
vin, birbirlerine mektup da yazmig-
ti, ne var ki bu mektuplar Lange-
vin'in ogullarmdan biri tarafmdan
yakddi. Her nasdsa, bu mektuplar-

dan bazdari (belkide sahteleri),

Langevin'in dairesinden çalmmig ve basma sizdirdm1gt1. Pierre'in eski ögren-

Marie ile Langevin arasmdaki bu iliekiye dair söylen- er Laenn Jannra-

tiler 1911 yazmda yay11maya bagladi ve kisa süre sonra r" er

Jeanne Langevin kocasmdan ayrumak için mahkemeye i arkado ve yakin
dostu olda. Pierre'in

bagvurdu. Ekim aymm sonlarma dogru Marie Curie ve ölamanden soora.

Langevin, diger ülkelerden de gelen otuz kadar ünlü fi- Marie ile Langevin'in
arosindaki dosduk

zikçiyle birlikte, Belçikah sanayici ve hayirsever Ernest aska dönogte.

Solvay'm tüm masraflarmi üstlenerek düzenledigi bir
dizi fizik toplantismm ilkine katdmak üzere Brüksel'e
gittiler. Toplantuun konusu, atomla ilgili yeni gizemle-
rin varhgmm igareti olan radyoaktivite ve diger bulgu-
larm elde edilmesiyle fizik biliminin geldigi noktaydi.

Toplantida Albert Einstein da bir makale sundo ve Ma-
rie bu genç bilim adammdan çok etkilendi. Einstein,
1905 ydmda da özel görelilik kurami üzerine bir maka-

le yayimlanugti ve o günlerde uygun bir akademik gärev
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Kasim I9I I'de bekleyen parlak bir genç bilim adamiydi. Marie, toplan-

p , tiyi takip eden birkaç hafta boyunca içinde buluodugu
yanmda oturon) ve kipisel sikmtdarm arasmda, Einstein için Zürih Üniver-Langevin (ayakta
sag boyt¤) katildik- sitesi'ne 17 Kasim'da bir tavsiye mektubu yazmak için
yo o oy

zaman ay1rdi. Birinci Solvay Toplantisi'nda Marie, ayri-
genç parlok fizikçi Ca, üzerinde çallyt1gl uluslararas1 radyum standardmm
Albert Einstein in

(Langevin'in yamada kendi laboratuvari yerine Sèvres'deki Agirhklar ve Õl-
y° a a"i"

çüler Bürosu'ada saklaumasi konusunda Ernest Rut-
çok etkilendifer herford tarafmdan ikna edildi.

4 Kasim'da, Brüksel'deki toplanti sürerken, Paris ga-
zeteleri Langevin-Curie iligkisinin äyküsünü yazmaya
bagladi. Daha souraki günler Paris, "Laboratuvardaki
Açkm Öyküsü:Madam Curie ile Paul Langevin'in Îlig-
kisi" gibi gazete baghklari ile uyamyordu. Marie'yle
"Radyumun Vesta Bakiresi" diye alay ediliyordu. (Ves-
ta Bakiresi, Romahlarm aile ocagi tanriçasi Vesta'mn ta-
panagmda kutsal ategi surekli olarak yanar durumda
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tutmakla görevli olan, evlenmemeye

ant içmig bakire rahibedir.) Bir kez
daha, yabanoi kökenli olueu ve Yahu-
di olduguna dair asilsiz iddialar gün-
deme getiriliyordu. Bazi gazeteciler,
iyi bir Fransiz kadmm yuvasmm, ya-

banci bir Yahudi tarafindan yikudigi-

m yaziyorlardi. Bazi gazeteler daha
da ileri giderek bu iligkinin Pierre he-
nüz hayattayken bagladigmi ve teker-

lekleri altmda can verdigi arabaum

sürücüsünün "ashnda kendini araba-

nm altma atti" geklindeki sözlerinin,

Pierre'in çaresizlikten intihar ettigi-

nin kamti oldugunn iddia ettiler. Di-

ger bazi yazdarda ise Marie'nin dav-
ramgmm Curie soyadma gölge dügürdügünün ileri sü-

rülmesi Marie'yi çok derinden yaraladi.

Fransiz muhabirler "sevgililerin" izini Brüksel'de de
buldu. Çiftinbu muhabirlere gösterdigi öfkeli tepkiye ve
birçok meslektaglarmm verdigi destege karymMarie, top-
lantum kapam; oturumuna katdmadan aynlacak kadar
rahatsiz oldu ve muhabirlerin merakh bakielarmdan kur-
tulmak için hemen evine dändü. Ancak, eve vardigmda

dehget verici bir sahneyle kareilagti. Gazetelerde okuduk-

lan haberler yüzünden ölkeye kapdan Fransizlar Ma-
rie'nin Sceaux'daki evinin önünde, on dört yagmdaki irè-
ne'le yedi yaymdaki Eve'i korkutan kalabahk bir grup
olugturmuglardi. Bazdan eve tag attyor bazdan da hep bir
agizdan "yabanci kadmi digan çikarm" diye baginyordu.

Marie kizlanm toparladi ve Paris'teki arkadaylan Bo-
rellerin evine yerlegti. Bir matematikçi olan Emile Bo-
rel, Fransa'nm en önde gelen yüksekokulunun teknik
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mudürlügünü yaplyordu ve Egitim Bakanhgi'om sagla-

digt bir dairede oturuyordu. Egi Marguerite ise, Ma-
rie'ye Pierre'in ölümünü haber verenlerden biri olan

Sorbonne Fen Fakültesi dekam Paul Appell'in kiziydi. .

Egitim Bakani, Borel'i, kötü bir unu olan Madam Cu-
rie'yi devletin verdigi bir dairede barmdirmak ve bunun
sonuou olarak da Fransa'nm akademik onurunu lekele-
mek nedeniyle igten atmakla tehdit ediyordu. Ancak Bo-
reller Marie'yi evlerinden çikarmayi reddettiler. Margu-
erite Marie'ye profesörlükten isti£a ederek Polonya'ya
geri dönmesini önermeye hazirlanan babasma, bonu
yaptigt takdirde onunla bir daha hiç görügmeyecegini
bile söyledi.

Sanki durum yeterince karmagik degilmig gibi, Ma-
rie'nin ileride yalmzca bir kez, "L. ile iligki" biçiminde
yaziya dökecegi Langevin'le olan iligkisi nedensyle bir-
kaç düello bile yapildi. Basit komedilerde oldugu gibi,

saygm bilim adamlarmm siradan gazetecilerle, sag egi-

limli gazetecilerin ise sol egilimlilerle yaptigi düellolarda
birkaç kigi yaralandiysa da ölen olmadi!

7 Kasun'da, gazetecilerin bu konuya el atmalarmdan

kisa bir süre sonra, Marie, daha sakin bir dönemde gel-
seydi harika olarak uiteleyebilecegi haberler içeren bir
telgraf aldi. "Radyum ve polonyum elementlerinin bu-
luumasi, radyumun ayri olarak elde edilmesi ve bu ola-

ganüstüelementin özellikleri ve bilegikleri ile ilgili aray-

tirmalar yoluyla kimya biliminin geligmesine yaptigi hiz-
metleri" için Nobel Kimya Ödulu'nükazanmisti. Marie
Curie'nin bu ikinci ödülü gerçekten hak edip etmedigi

epey tartigma konusu oldu, çünkü bu ödülün gerekçesi
olan çahemalar aslmda daha önee 1903'te fizik dahada
aldigi ödülle ilgili çaligmalarm aymsiydi. Dahasi,

1903'ten bu yana yürüttügü çahemalar somut ve ciddi
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olmakla birlikte çok da yenilik getiren çahemalar degil-
di. Olasidir ki, skandaldan ve bunun Marie üzerinde

yaptigi etkiden haberdar olan Nobel Komitesi üyesi sö-
zü geçen Ísveçlibir fizikçi,bilim camiasmm tacize ugra-

mig bu kadma hâla nasu saygi duydugunu tüm dünyaya
göstermek istemieti. Ne var ki skandal söylentileri yayil-
dikça söz konusu fizikçi tutumunu tamamen degistirdi.
Marie'ye yazdigt bir mektupta, Langevin'le iligkisi oldu-

gunadair suçlamalarm asdsiz oldugu kamtlanana kadar
ödülü kabul etmemesini önerdi. Marie ise bu mektubu

onurlu bir gekilde yamtlayarak, bu ödüle kigisel davra-
melari nedeniyle degil bilimsel çahymalari nedeniyle la-
yik görüldügünü ve bu nedenle de söz konusu öneriyi

kabul etmeyecegini belirtti. Õzelyayann ile ilgili söylen-

tiler buluylarmm degerini kesiolikle azaltmamahydt.

Ödülü mutlaka alacakti.

Marie'yi ikinci bir Nobel Ödülü kazanung olmaktan

daha da mutlu kdan, en yakm arkadaylarmdan ve akra-

balarmdan gördügü destek oldu. Pierre'in agabeyi Jac-

ques, Marie'nin yanmda olabilmek için bir kez daha
Montpellier'den Paris'e gelmigti. Borellerin yam sira es-
ki dostlari Perrinler ve güvenilir iy arkadagi André De-
bierne, bulanan akademik sulari durultmak için ellerm-

den geleni yaptdar. Însanlarmbu konuya ilgileri artik

yavag yavag azalmaya baylamieti. Marie'yi Fransa'dan
ayrdarak Varçova Üniversitesi'ndeçahomasi konusunda
ikna etmek üzere Paris'e gelen kardeglerinin bütün israr-

larma karem Marie Fransa'da kalmaya karar verdi. Bu

clkeden kaçip gitmek, Langevinlerin evliligini gerçekten
yikmig oldugunu kabullenmesi geklinde algdanabilirdi.

Kardeglerine Fransa'dan yalmzca ödülünü almak üzere

Stockholm'e gitmek için ayrdacagim söyledi. Bu yoleu-

luga kizi Irène ve ablasi Bronya ile birlikte çikacakti.
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10 Arahk'ta yapdan ädül töreninde isveç
Kraliyet Bilimler Akademisi'nin baykam
Nobel Õdülü'nüdaha önee almig olan birine
ashnda aym çahemalari için ikinci bir ödül
verilmesi konusundaki Akademi kararmm
gerekçesini açikladi. Radyumun buluumasi,
bilim adamlarmm maddenin dogasi ile ilgili
anlayiglarmda yeni ufuklar açnnati. Bu bu-
lug, bir elementin kendini baska bir elemen-

te dönügtürülebilecegini göstererek uzun
süredir sahip olunan, atomlarm degigemeye-
cegi inancmi yikmigti. Radyumla ilgili çakg-

Curie'ain bu ¶otografi malarm tipta nasil yeni alanlar açtigma deginen Akade-

o a
be mi bagkam, konugmasmi, Marie .Curie'nin bu ikinci

Ödala almasindan ödelü de hak ettigini belirterek tamamladi.
kisa bir süre sonra
çekilmlyti. Marie, ertesi günkü konuemasmda kendisine ödül ka-

zandirau çahomalardaki kendi kigisel katkuarnu Pier-
re'inkilerden ayirt etmeye özen gösterdi. Ancak, Pier-
re'in adim lekeledigine dair suçlamalara karei o dönem-
de duyarh oldugundan dügüncesini, "bana layik görülen
bu ayricahkh ödül ortak çahemalarmuzm ürünüdür ve

bu nedenle de Pierre'in amsma olan saygiyt ifade etmek-

tedir" sözleriyle dile getirdi. Radyoaktivite olgusunun
açiklanmasmda katkilari olan diger bilim adamlarma,

özellikle de Rutherford'a gükranlarim sundu, ancak

radyoaktivitenin atomla ilgili bir özellik oldugunu ilk

kendisinin ortaya çikardigmi bir kez daha vurguladi.

Konuemasmi radyoaktivitenin bulunmasmdan soara
kimya alanmda kaydedilen geliemelere deginerek ta-
mamladi. Aragtirmaedar bir zamanlar yalmzca görebil-
dikleri ve ölçebildikleri malzemelerde çaheirlardi oysa
gimdi "görülemeyen

ve ölçülemeyen kimya" çagma giril-
migti.
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Marie, Fransa'ya döndükten sonra çok ciddi gekilde

hastalandi. Yirmi yd sonra ÖzyagamöyküsäNotlarinda
Langevin'den hiç söz etmeksizin yalmzca gunlari yaza-
cakti: "Üzerimekalan sorumluluklar sonucunda 1911
yiham sonunda çok ciddi bir gekilde hastalandim...
Hastahguna ragmen ödülü almak üzere Stockholm'e
gíttim. Yolculuk benim için çok istiraph oldu... Benim

onuruma çok güzel bir davet verildi... Ama o kadar has-
taydun ki eve döndükten sonra birkaç ay boyunca yat-
mak zorunda kaldim."

Marie yalmzca agir bir depresyondan degil aym za-

manda belki de radyasyon hastahgmm belirtisi olabile-

cek akut böbrek rahatsizhämdan da çekiyordu. 29 Ara-
hk 1911'de sedye ile özel bir klinige götürüldü. Klinige

yatarken tanmmamak için farkh bir isim kullandi. 1912
Ocak ayi sonunda, kendisini klinikte ziyaret etmesi ya-
saklannug olan çocuklarma yeniden kavuytuysa da bir
sonraki ay Paris'te yapdan bir fizik toplantisma bile ka-
tdamayacak kadar hastaydi. Toplantida Marie'nin yeri-

ne Debierne, uluslararasi radyum standardmm ayrmti-

lari hakkmda bilgi verdi. Mart aymda yeniden hastane-

ye yatti ve bir böbrek ameliyatt geçirdi. Bu ameliyat

Marie'ain hem fiziksel hem de zihinsel gücünu zayiflat-

ti. Paris yakmlarmda kiraladigi bir evde geçirdigi birkaç
ayhk iyilegme dönemi süresince kendini Curie soyadma

layik hissetmediginden Madam Sklodowska admi kul-
landi. Kizi Irène'in bile mektuplarmda Curie soyadmi

kullanmasmi yasakladi. Marie, haziran sonuna dogru
yeniden kötüleyti ve bir ayi açkm bir süre kalmak üzere

bir sanatoryuma yatirildi.

Agustosa gelindiginde Marie kendini hem fiziksel
hem de duygusal olarak, Îngiltere'deoturan ve birçok
ortak yanlari olan bir arkadagmm davetini kabul edecek
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uzunsoren ur kadar gaçlü hissediyordu. Bir fizikçi olan arkadag
a

d
ndu u al

Hertha Ayrton'un ölen kocasi da fizikçiydi. Sklodowska
ordindon lyilegen soyadim kullanmaya devam eden Marie, iki ayi askmCurie (ortadaoturan)
l9/3 yihada onursai bir sure boyunca gazetecilere yakalanmadan Hertha'da

a
userecesi kalabildi. Kizlarmm onu ziyaret etmesine olanak tamya-

Birmingham'a cak kadar lyilegmesi onu umutlandirmieti. (Bir yil sonragttti.
Marie, Birmingham Üniversitesi'ndenonursal doktora-
smi almak ve Rutherford'la bir daha görügmek üzere
yeniden ingiltere'yegeldiginde Madam Curie adim kul-
landi. Bu özellikle 1rène'içok mutlu etmisti.)
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Ekim 1912'de Marie Fransa'ya geri döndü ama Sce-
aux'daki evi yerine yagammm geri kalan yillarun geçire-
cegi Paris'teki bir apartman dairesineyerlepti. Arahk ayi

bagmda laboratuvardaki çahemalarma, yariyil tatili bili-
minde ise Sorbonne'daki profesörluk görevine yeniden

bagladi. Madam Langevin'in kocasmdan ayrdma anlag-

masmda Madam Curie'yi ismen belirtmeyi atlamig olma-

si nedeniyle oldukça rahatlamig olan üniversite yöneti-
mi, dünyanm çift Nobel Ödüllütek insamm artik çatisi-

ma altma alwaya hazirdi.
Paul Langevin ile Marie Curie arasmdaki iligki her ne

olursa olsun, Marie'nin bundan sonra ne Langevin'le ne

de bagka bir erkekle gerçek dostluk ya da mesleki bag-
lar digmda hiçbir iliekisi olmayacakti. I. Dünya Sava-
ei'mn bagladigi 1914 yilmda Langevin ailesine geri dön-
du. Ancak birkaç yil sonra eski ögrencilerinden biriyle
olan iligkisinden bir çocugunun olmasi, evlilik yagann-

mn aslmda pek de düzelmedigini gösteriyordu. Lange-
vin Marie'den, genç sevgilisine laboratuvarmda bir i;

vermesini istedi. Marie bu istegi yerine getirdi. Ne il-

ginçtir ki Marie'nin torunu Hélène yillar sonra Paul
Langevin'in torunu Michel ile evlendi.

Marie'nin "ciddi hastahk" olarak tammladigi rahat-

sizhk artik geride kalmigti. Bütün ilgisini Pasteur Easti-

tüsü ve Paris Üniversitesitarafindan ortaklaga çahy-

tirilacak olan Radyum Enstitüsü'nün yapimma yogun-
lagtirmigti. Yaganunm geri kalam bölümünün çogunu

"Pierre Curie'nin amsma ve insanhgm yararma" hizmet
edecek bir armagan olarak dügledigi enstitiide, gelecek

vaat eden bilim adamlarmi, maddi olanaklari elverdigin-

ee bir araya getirerek, üretken bir takim haline dönüg-
türme hedefine adadi.

87



7.

"O Ylllann
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1914 Agustosunun sonunda, yeni ismiyle Pierre Cu-
rie sokagmdaki Radyum Enstitüsü'nün yapum tamam-
landi. Ancak o aym bagmda 4 Agustos'ta, L Dünya Sa-
vayi patlak vermigti. Saghgi yerinde olan butün erkekler
silah altma almmieti. Madam Curie'nin laboratuvarmda
da yahuzca ciddi kalp problemleri olan yayhea bir tek-
nisyen kaldi.

2 Eylül'de Almanlar Paris'i üç kez bombaladt. Bir Al-
man uçagi da Parislileri teslim olmaya çagiran bildiriler
atti. Fransa cumhurbagkam, hükümeti Paris'ten Borde-
ux'ya tagimaya karar verdi ve birçok Parisli hükümetle
birlikte Paris'ten kaçti. Marie'nin böyle bir gey yapma-
ya hiç niyeti yoktu ama bir yandan da laboratuvarmda
muhafaza ettigi Fransa'am tek radyum kaynagi olan bir
gram radyumun güvenligi konusunda kaygilari vardi.

Hükümetin talebi üzerine radyumu 20 kilogramhk bir
kurgun kutunun içine yerlegtirdi ve Paris'ten kaçan dev-
let görevlilerini tagayan bir trene bindi. Trenin pencere-
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Marie Curie

sinden baktigmda gebirden çikmayi bekleyen otomobil-

lerin olugturdugu uzun kuyruklari gördü. Bordeaux'ya
geldikten sonra bu degerli elementi bir bankamn kasasi-
na teslim etti ve askeri bir trene binerek Paris'e geri
dönmeyi bagarabildi. Marie'nin ÖzyayamöyküsåNotla-
n'nda yazdigma göre, "Paris'e geri dönmeyi çok dogal
bulan birinin varhgmi ögrenmek Bordeaux tren istasyo-
nundaki Fransizlari hem pagirtmig hem de rahatlatmig

görünüyordu."

Marie, yazi geçirmek uzere Polonyah ahçi ve kâhya
ile birlikte Brittany'de bulunan kizlarmdan ayri kalmak
pahasma da olsa, Paris'te yapmasi gereken önemli igler
olduguna düpünüyordu. Fransa'ya karyi, gerek Pier-
re'în degerinin yeterince takdir edilmemig olmasi gerek-

se Langevin'le olan iligkisinde Fransizlarm tutumu ne-
deniyle duydugu kirgmhgi bir yana birakti. Bunun ge-
rekçesini ÖzyaçamöyküsaNotlan'nda göyle anlatiyor-

Ju: "O dönemde herkesin üstüne dugen en änemli gö-
rev, ülkenin karsi kareiya bulundugu bu büyük sefer-

berlik ortammda elden gelebilecek her türlü yardum
yapmakti... Yapilabilecek geyleri ve bunlari yapmanm
yollarim belirlemek ve yapmak tamamen bireylere bira-
kilungti. Bu yüzden ben de yararh bir iy yapabilmenin

en verimli yolunu aragtirmaya koyuldum."
ilk girigimi, X ignu teknolojisinin askeri hastanelerde

kullamlmasmi saglamak oldu. Her ne kadar o güiie dek
X iemlariyla çahemadiysa da Sorbonne'da verdigi ders-
ler sirasmda X iemlari konusunu iglemigti. Savagm uzun
sürecegini ve çok sayida yarah olacagmi tahmin ederek,

X igmlarmm yarahlarm vücudundaki kurgun, parapnel

gibi yabanci cisimlerin ya da kirik kemiklerin yerini be-
lirlemekte doktorlara ne kadar yardunci olacagmi ve

böylece ne çok hayat kurtarilabileceginiöneeden gördü.

90



Curie bir ABD subay grubu ile birlikte laboratuvannda. I Dünya Savag; syrosinda Curie bilgilerinimattefik ülketerin
hizmetine sundu. Ïrène'in yardimtylo Amerikalilon X ginlanmn ve radyoloji aygitlannm kullammt konusunda egitti.



Marie Curie

sinden baktigoda gehirden çikmayi bekleyen otomobil-

lerin olugturdugu uzun kuyruklari gördü. Bordeaux'ya
geldikten sonra bu degerli elementi bir bankanm kasasi-
na teslim etti ve askeri bir trene binerek Paris'e geri
dönmeyibaçarabildi. Marie'nin ÖzyagamöyküsüNotla-
n'nda yazdigma göre, "Paris'e geri dönmeyi çok dogal
bulan birinin varhgmiögrenmek Bordeaux tren istasyo-
nundaki Fransizlari hem gagirtmig hem de rahatlatmig

görünüyordu."

Marie, yazi geçirmek üzere Polonyah ahçi ve kâhya
ile birlikte Brittany'de bulunan kizlarmdan ayri kalmak
pahasma da olsa, Paris'te yapmasi gereken önemli igler
oldugunu dügünüyordu. Fransa'ya karei, gerek Pier-
re'in degerinin yeterince takdir edilmemig olmasi gerek-

se Langevin'le olan iliekisinde Fransizlarm tutumu ne-
deniyle duydugu kirgmhgi bir yana birakti. Bunun ge-
rekçesini ÖzyayamöyküsäNotlan'nda yöyle anlatlyor-

du: "O dönemde herkesin ustüne dügen en önemli gö-
rev, ülkenin karet kary1ya bulundugu bu büyük sef'er-

berlik ortammda elden gelebilecek her türlü yardmn
yapmakti... Yapilabilecek geyleri ve bunlari yapmanm
yollarmi belirlemek ve yapmak tamamen bireylere bira-
kunnyti. Bu yuzden ben de yararh bir i; yapabilmenin

en verimli yolunu aragtirmaya koyuldum."
Îlk girigimi, X igmi teknolojisinin askeri hastanelerde

kullamlmasun saglamak oldu. Her ne kadar o güne dek
X 1emlariyla çahemadiysa da Sorbonne'da verdigi ders-
ler sirasmda X 1emlari konusunu iglemieti. Savagm uzun
sürecegini ve çok sayida yarah olacagmi tahmin ederek,

X iemlarmm yarahlarm vücudundaki kurgun, parapnel

gibi yabanci cisimlerin ya da kirik kemikleria yerini be-
lirlemekte doktorlara ne kadar yardimet olacagmi ve
böylece ne çok hayat kurtarilabileceginiöneeden gördu.
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Marie, X iymlarunn tip amaçh kullanddigi radyoloji

merkezlerinden sivil hastanelerde çok az sayida bulun-
dugunu, askeri hastanelerde ise hiç bulunmadigim bildi-
ginden, hükümeti kendisine malzeme talep yetkisi ve

resmi bir unvan -Kizuhaç Radyoloji Bölümü Müdürü-
verilmesi konusunda ikna etti. Bu unvan, amacma ula-

gabilmesi için gerekli bütün kapilari açabilecekti.

1914 yihom Agustos ve Eylül aylarmda Marie, gerek-
li donammi ne yapip edip toparlamaya girigti. Hastane-
lerdeki sabit radyoloji birimlerinin yam sira, X igun ay-
gitlarmm cephedeki yaraldara götürebilmesini saglaya-
cak seyyar birimlere de gereksinim oldugunu gördu.

Bunu yaPabilmek için hiç çekinmeden tamdigt zengin

kigilerle temasa geçti ve onlardan yalmzca para degil
otomobillerini de istedi. Karoser atölyelerinden bu oto-
mobilleri herhangi bir üeret istemeden ambulansa dö-
nügtürmelerini istedi. Sorbonne'daki bog laboratuvar-
larda bulunan yararh makinelere el koydu. Ayrica bi-
limsel aygit imalatçilarmm yurttaphk duygularma sesle-

nerek onlardan da yardimlar aldi. Böylece -Fransiz as-
kerlerinin kiiçak Curie olarak adlandiracagi- radyoloji

araçlari için gerekli donammi saglamig oldu.

Marie, bulabildigi bog zamanlarda teknik bilgisindeki
eksiklikleri gidermeye çahyti. Îyi bir radyolog olabilmek

için yalmzca X igmi aygitlarmm kullammi ile ilgili teknik
kitaplari degil, anatomi ders kitaplarim da okudu. Oto-
mobil kullanmayi ögrendi, sürücu belgesi akh ve kullan-
digi otomobilde herhangi bir sorun çiktigmda bagkalari-
um yardum olmadan gerekli onarmn yapabilmek için oto-
mobil mekanigi bile ögrendi. Paris'te annesiyle birlikte ol-

mak için uzun süredir yalvaran on yedi yagmdaki kizi Irè-
ne'in artik kendisine yardimci olabilecegini düeünerek
onun Brittany'den tek bagma Paris'e gelmesine izin verdi.
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cur,e,sava; stro- Marie'nin ilk kuçuk Curiesi Ekim 1914 sonunda, yan
'g",,,

tarafmda kirmizi haç igaretiyle, tam donanunh olarak
soyesinde 20 tane yola çikmaya hazir duruma gelmigti. Marie böyle top-motortu oract
cephede seyyor lam 2Ûaracm donatilmasmm (birtanesinin sorumluluga

a k ul I cak kisa bir süre için arkadayi ve meslektagi Jean Per-
ekilde donott' rin'deydi) ve 200 sabit X igmi istasyonunun kurulmasi-Bunfor halk arasinda

küçük Curieler nm sorumÏulugunu üstlenmigti. Bu seyyar ve sabit istas-
olarak adíandirilds.

yonlarda milyonlarca yarah askerin muayenesi yapddi.
Marie'nin ilk radyoloji asistam Irène'di. Anne kizm

cephede yayadiklari, onlari hiç olmadiklari kadar yakm-
lagtirdi. ÖzyagamaykäsaNotlarr'nda Marie yöyle der:
"O ydlarm hastane yagamma iliekin kizimla pek çok am-
miz var." 1914'ün Ekim ve Kasun aylarmda, anne kiz,
bir askeri doktorla birlikte küçak Curielerine binerek
cepheye gittiler. Araçta bir jeneratör, bir seyyar X 1emi

makinesi, fotograf gereçleri ve bir kablo vardi. Jenera-
tör araçta kahrdi ve aracm sürücüsü tarafmdan çaheti-
rdirdi. Kablo ise jeneratörü, pencerelerindeki perdeler-
le karartdan bir odaya kurulan X igmi makinesine bag-
lardi. Marie ve Irène muayene edilecek yaralmm maki-
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nenin önünde gerekli konoma gelmesine yardimci olur-

du. Kendilerini yaptiklari ige kaptiran bu iki kadm X 141-

uma agiri miktarda maruz kalmanm sakmealarmm tam
olarak farkmda degildi. Her ne kadar kumag eldivenler

takiyor, küçuk birkaç metal perde kullamyor ve ellerin-

den geldigince tymlara dogrudan maruz kalmaktan saki-

myorlarsa da yeterli gekilde korunduklari söylenemezdi.

Irène'in, bazilari kendi yagmda olan askerlerin kor-
kunç yaralarmi görmekten ne kadar etkilenebilecegini

dügünen Maria adeta bir barikat görevi yapiyordu. Ma-
rie her hastayla ilgili gerekli kayitlari sakin bir gekilde

tutardi. Irène ise annesinin yaptigt geylerin aymsmi ya-
pardi. Bir yil sonra Marie, Irène'in artik tek bagma çah-

gabilecegine kanaat getirdi ve onu bagka bir cephedeki

bir X igim istasyonunun bagmda birakti. O andan itiba-

ren Irène, kendisini, bu yeni teknolojinin yararlarma
pek inanmayan daha yaeh cerrahlarla sik sik karei kar-
glya getiren bagka igler de yapmaya bayladi. Ancak 1916
yilma gelindiginde Marie, Irène'in kendisine yardimci
olabilecegi Jaha önemli bir hedef bulmuyta.

O gune kadarki çahemalarmm sonueunda Marie nite-

likli kipiler yetistirilmedikçe radyoloji donammlarmm
hiç yarari olamayacagnn anlamig ve Radyum Enstitu-
sü'ade kadmlari radyoloji yöntemleri konusunda egit-

meye karar vermieti. Yirmiger kigilik gruplara verilen

altigar haftahk kurslarda, matematik, fizik ve anatomi

konularmda gerekli temel bilgiler ägretiliyordu. Sor-
bonne'da kendi ögrenimine devam eden Irène de bir
yandan annesine bu kurslarda yardimei oluyordu. Anne
kizm bo çabalari sonuounda 150 radyoloji teknisyeni
yetigtirildi.

Bu arada Marie radyumla ilgili özel ve degerli bilgile-
rini, savagm yaralarim sarmak amaciyla kullanmak üze-
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Irene curie re bir plan yapt1..Almanya'mn Paris'i ele geçirme tehli-

ir s
nydaaScannae

lyje kesi atlatildiktan sonra Marie Bordeaux'daki bir gram
birlikte cephede radyumu Paris'e Radyum Enstitüsü'ne geri getirdi veradyoloji asistant
alorak çohytt. radyumun kendiliginden saldigi bir radyoaktif gaz olan

radonu toplamak için, Dublin'deki bir bilim adammea

geligtirilen bir yöntemi uygulamaya bagladi. Radonun te-
davi edici özelliklerinin radyumunkilerle aym oldugu bi-
linlyordu; Marie'nin ÖzyayamöyküsüNotlarx'nda belirt-
tigi gibi radon kullamlarak yapilan radyum tedavisi
"dogrudan radyumun kullamlmasma göre daha kolaydi."

Radyum sürekli olarak radon salar, bu nedenle Marie
her 48 saatte bir, biriken radon gazmi bir elektrik pom-
pasi ile çekerek, yaklagik bir santimetre uzunlogundaki

ve agizlari sizdirmaz biçimde kapanabilen ince tüplere
doldururdu. Askeri ve sivil hastanelerdeki doktorlar, bu
tûpleri bazi yaralarm üzerinde doku olugmasma yardun-

ci olmak amac1yla kullamrlardi. Bunun için tüp bir pla-
tin ignenin içine, igne ise hastanm vucudunda radyasyo-

nun en etkili olabilecegi bölgeye yerlestirilirdi.
Marie'nin bu tüplerin hazirlanmasiyla ilgili hassas

yöntemden söz etmesi, radyasyonun insan saghgma olan
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zararlarma degindigi ender anlatimlardan biri olmasi

aç1smdan çok önemlidir. ÖzyaçamöyküsäNotlarinda

bunu göyle dile getirir: "Radyumla çahemak kesialikle
tehlikeli oldugundan (birkaçkez bundan kaynaklandi-

gimvarsaydigim rahatsizhklar hissettim) gaz yayihmla-

rmi hazirlayanlari iemlarm zararlarma karei korumak
için önlemler almirdi." Ancak Marie, her radon toplama

. igleminden sonra doydugu agiri yorgunlegu, bu iglemin

fiziksel zorluguna baghyordu. Bu yorgunluk büyük ola-

sihkla kendisini soludugu havadaki radondan gerekli ge-
kilde kornyamamaamdan kaynaklamyordu.

Marie savae durumundaki ülkeye yalmzca bir bilim
adami olarak degil bir yurtta.» olarak da yardim etmeyi

çok istiyordu. Hükümetin halktan altm ve gümüglerini

bagiglamalarmi istemesi üzerine alyansi bile olmayan

Marie, iki Nobel Ödülüdahil olmak üzere ydlar boyun-
ca kazanmig oldugu bütün madalyalari bagielamaya ka-
rar verdi ancak Fransiz Ulusal Bankasi bunlari almayi

reddetti. Bunun üzerine Marie, kizlarmm gelecegi için

bir kenara ayirdigi para ödüllerinin büyuk bir bölümü-
nü, Irène'in onayim da alarak sava.y tahvilleri almak için

kullandi.
Marie I. Dünya Savagi sirasmda örnek bir Fransiz

yurtseveriydi ama anayurdunun Polonya oldugunu da
hiç unutmamisti. Savagm Patlak vermesi üzerine Polon-
ya'daki ailesi ile haberleyme olanagmm ortadan kalkma-
si onu çok uzmügtü. Paul Langevin'e yazdigi 1 Ocak
1915 tarihli mektubunda (Eve'in Madam Curie adh ki-
tabma göre) göyle diyordu: "Yüzyih aykm bir süredir

çektigi acdarm ardmdan simdi de kan gälüne dönmüe
olan taliksiz anavatanun Polonya için gu anda hiçbir gey
yapamadigundan, bütun gücümü ikinci vatamm Fran-
sa'ya hizmet etmek için harcamaya kararhyim." Savag
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Radon,
diger kimyasal maddelerle kolayca birlegemeyen gaz halindeki

bir elementtir. Radonan bilinen 28 izotopu vardtr ancak bunlardan yal-
izca üçü dogal olarak bulunur, diger 75'i nükleer reaktörlerde yapay

olarak elde edilir. (Bilim adamlarmm yapay radyoaktif izotoplar uretebilmeleri
Marie Curie'nin kizi Irène ile karisam soyadim kendi soyadmm arkasma ekle-

yen kocas1Frédérie Joliot-Curie'nin 1934 ydmdayaptiklart çahemalar sonuoun-
da mümkün almuutu.)

Radonun üç dogal izotopu da, Marie Curie'nin radyumu bulmasmdan sonra-
ki birkaç yil içinde bulundu. 1899'da Ernest Rutherford ve bir meslektay1, tor-
yum bilegiklerinin radyoaktivitesi üzerine çahymalar yaparken ilk radon izoto-

punu buldu. Bu izotopun yart-ömrü bir Jakikanm altmdadir. Ertesi yrl Alman
kimyaci Friedrich E. Dorn yari-ömrü en uzun (dörtgune yakm) olan izotopu
buldu. 1904'te ise Marie Curie'nin çaliema arkadaqi André Debierne radyoaktif

bir element olan aktinyumla ilgili çahemalari sirasmda üçuncü radon izotopunu
buldu. (Debierne, aktinyum elementini 1899 yihada Curielerin radyumu ayir-
masmdan sonra arta kalan pekblend cevherinin içinde bulmuytu.) Debierne'in
izotopu, dogal radon izotoplari arasmda en kisa yari-ömre (därt saniyeden az)

sahip olamdir. Ruther£ord'un radon izotopuna bazen toron, Debierne'inkine ise
bazen aktinon adi verilir. Dorn'un izotopu ise radon olarak adlandirihr. Rado-
nun bu üç izotopunun da yari-ömürleri çok kisadir. .

Pierre Curie 1905 yilmda Nobel konuemasun yaparken, Rutherford'un rad-
yoaktif bir maddeden çikan radyoaktiF gaza

"salgt" adim verdigini ve bu
salgilarm, kaynaklandiklari radyoakti£ maddelere benzer gekilde bozunuma ug-
radiklarmt säylemigti. 1914'te Irlandah jeolog ve fizikçi John Joly (1857-1933)
radonu pompayla digari ahp arittiktan sonra sikiptirarak bir cam tüpe doldurma
(yani radyumdan radon "sagma") amaciyla bir yöntem geligtirdi. Joly, radonun

kanser hastalarmi tedavi edebilme olasiligna ilk gören kigi oldu. Radon içeren
cam tup, büyük oranda radonun bozunma ürünlerinden biri olan bizmut 214 ta-
rafmdan salman gamma

iemlarnu
yayar.

1980'll ydlarm sonundan itibaren bilim adgmlari radonun tedavi edici äzelli-

ginden çok insan saghgi açismdan olugturdugu tehlike ile ilgilenmeye baçIaddar.
Radon artik ABD'de sigara içmeyenlerde görünen akciger kanserinin en yaygm
nedeni olarak nitelendiriliyor. ABD ÇevreKoruma Kurumu, radyumun kayna-
gi olan zengin uranyum yataklarmm üzerine inga edilen binalarm içinde radon-
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dan kaynaklanan hava kirliliginin olabilecegini ortaya çikardi. Radon, temel du-
varlari ve zeminlerdeki çatlaklardan sizarak birikebilir ve bozundukça, bina
içindeki insantari radyasyona maruz birakir. Son y1llarda yaygmlagan, enerjinin

en verimli gekilde kullamldigi evlerde havalandirma daha zayif oldugundan ra-
don birikiini daha fazla olur.

Evlerdeki radondan olugan radyoaktivite genellikle pikocurie (pikotrilyonda
bir anlamma gelir) birimiyle ölçülür. Binalarda sik sik radon birikimi ölçülur.

Bu ölçümler sonucunda birikimin därt pikocurieden £azla oldugu anlaphrsa ön-

lem olarak evdeki çatlaklar onarihr, temelin altma gaz ç1kig agzi yerlestirilir ve
bina içine verilen die hava miktari artmlarak daha lyi bir havalandirma saglamr.

Özelhavalandirma menfezieri kullamlarak, evin isitumasi için kullamlan ener-

jinin kaybma neden olmadan içerideki radonlu havanm digardaki havayla yer
degigtirmesi saglanabilir.
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Curie, 19/5 yrienda †¾ ¶krzt Eve'e gönderdigi
bu kartpostalda
cephedeki tehlikeÏi
görevine karpn
güvende ve lyi oldu-

gunubildinyordu.

r

sirasmda Polonyah milliyetçiler Ruslari ülkelerinden çi-
karmayi bagardilar. Kasim 1918'de savagm sona erme-
siyle Marie yalmzca Fransa'mn zafer kazanmasma degil
Polonya'am bagimsizhäma kavugmasma da çok sevindi.

Ögrenciligininilk yillarmdan Marie'ain eski bir arkada-

41 olan piyanist ve besteci Ignacy Jan Paderewski ba-
gimsizPolonya'mn ilk bagbakam oldu.

Irène'e savag sirasada hastanelerdeki çahemalari ne-
deniyle Fransiz hukümeti tarafindan bir askeri madalya

verildi, oysa Marie'ye herhangi bir resmiödül ya da tak-
dir verilmedi. Belki de ikinci vatam one Langevin'le
olan iligkisinden dolayi henüz tamamen bagiglamarusti!

Marie'nin savagla ilgili çahemalari savastan sonra bile
bir sure devam etti. 1919 ilkbaharmda ülkelerinden gele-
cek dönüe emrini bekleyen bir grup Amerikah askere özel
radyoloji kurslari verdi. Yaz boyunca da Savasta Radyo-
loji adh bir kitap yazdi. Bu eserinde, temel aragtirmalarm

yararun bu örnek olayla vurgulama olanagim buldu:

Savaëta radyolojinin öyküsü, bütünüyle bilimsel
buluelarm uygulamasuun bazi belirli kogullar al-
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tmda nasil öneeden tahmin edilemeyen boyut-
lara varabileceginin çok çarpict bir örnegini
sergiliyor.

Savag baglayana dek X iemlarmdan yalmzca
çok kisith alanlarda yararlamhyordu... Rad-

yoterapinin (radyoakti£elementlerin saldigi

radyasyonun tipta kullammi, diger adiyla tem

tedavisi) geligimi de aym seyri izledi.

Peki, 19. yuzyilm sonunda bilimin ortaya çi-
kardigi yeni radyasyonlarm yol açtigi bu bek-
lenmedik geligmelerden nasil bir sonuç çikar-

maliyiz? Çikar gütmeyen aragtirmalara her- Onlagyanistve

halde daha çok güvenmeliyiz ve onlari daha fazla
°°i"

b
a ao

takdir ederek saygi göstermeliyiz. IgnacyJanPaderewski,
Curie'nin eski bir
orkadaylydl.

Marie sonraki yillar boyunca kendini böyle "çikar I °,*a'ior urie

ütmeyen" çahemalara adayacakti.
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I92 I yrímdo ABD Bagkorn Warren G. Harding, Marie Curie'ye, Beyaz Saray'da kendi onuruna verilen
bir dovete giderken eglik edlyor. Harding, Curie'ye son derece yararl; bir armagan verecekti:

¡çi kurgunla kaplanm>ymaun bir kutunun içinde bir gram radyum.



8.
.e

"Uygun Bir Laboratuvar"

Savagm sona ermesiyle Marie artik uzun vadeli hede-
fi olan Pierre'in amsma

"uygun bir laboratuvar" kurma
umudunu gerçekleytirmeye odaklanabilecekti. Labora-

tuvar içia her ne kadar bina hazirdiysa da, Marie radyo-

aktivite bilimine adanacak dünya çapmda bir tesis ya-
ratmak için bondan çok daha fazlasma gereksinimi ola-

cagim biliyordu.
1919 ydmda Radyum Enstitusu'nün hemen hemen

hiç donamm1 yoktu. Hükümetin bilime verdigi destek
yeterli degildi. Ulusal Aragtirma Fonu'nun verdigi para
Marie'nin iki ölçüm aygiti almasma bile zor yetiyordu.

Genellikle kisith kalan kipisel destekler ise bilimsel ça-
hemalardan çok tibbi aragtirmalara yönelikti. 1920 ydm-

da, zengin bir hayirsever aileden gelen Henri de Rothso-
hild, Radyum Enstitüsü'nde yürütülen bazi aragtirmala-

ri desteklemek amac1yla Curie Vakfi'm kurdu. Ancak

kendisi bir fizikçi olan Rothschild, Vakfm kaynaklarmi
radyoterapi aragtirmalarma ayirdt. Bu nedenle Marie ve

ekibinin Enstitü'de yürüttükleri fizik ve kimya aragtir-
malarma bu vakiftan hiç para aktardamadi.
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Marie, kizi Eve'in Madam Curie'de belirttigi gibi "bir

laboratuvar yurtseveri" olmuytu. Savag sirasmda ülkeye

hizmet etmek için harcadigt enerjisini gimdi laboratuva-
ri için harciyordu. Yaklagik otuz yilhk ägretmenlik ya-

ami boyunca ders vermek uzere kürsüye her çiktigoda
"sahne korkusu" yagamig olan bu kadm, Enstitüsüne
kaynak saglayabilmek için halkla iligkiler yeteneklerini
öylesine geligtirdi ki olaganüstü bir yardim toplama ör-
negi sergiledi.

Mayis 1920'de Marie, Radyum Enstitüsü'nün, ileri

görüglülügüne, etkileyici gücüne ve yeteneklerine çok

gey borçlu olacagi bir kadmla tamyti. Marie'nin, Ameri-
kan kadm dergisi Delineator'ün editörü Bayan William
Brown Meloney'in röportaj teklifini neden kabul ettigi
tam olarak bilinmiyor. Marie o dönemde gazetecileri hâ-
lâ dügman olarak görüyor ve mutluluguna verdikleri za-
rardan dolayi onlari affedemiyordu. Ancak Meloney ile

yaptigi röportaj, Radyum Enstitüsü'ne para kaynagi
saglanmasmda ve Marie'nin önde gelen bir bilim adami
olarak degerinin kabul edilmesinde tartiplmaz bir etken
oldu.

Meloney, Marie'nin Pierre Curie kitabi için yazdigi
önsözde bu bulugmaya anlatirken, röportajm onda bi-
raktigi en derin duygusal etkinin, gerekli tüm donamma
sahip laboratuvarlarda çahean ve maddi olarak gayet lyi
desteklenen ABD'li bilim adamlarmm kogullariyla, "ye-

tersiz bir laboratuvarda çahyan ve aldigi dügük maagla

en fazla ucuz bir apartman dairesinde oturabilen bu si-
radan kadmm" emegini kiyaslamasi üzerine duydugu
sagkmhk oldugunu söyler. Meloney, ABD'ain 50 gram
radyuma sahip oldugunu oysa bu elementi bulan bilim
adammm yönettigi Enstitu'nün elinde yalmzca bir gram
radyum bulundugunn ögrendiginde daha da üzuldü.
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Marie'ye en çok istedigi geyi sordu; Marie'nin yamti ba-
sitti: laboratuvart için bir gram Jaha radyum.

Bir gram radyumun yaklay1k 100.000 $ oldugunu ög-
rendikten sonra bile kararmdan caymayan Meloney,
Marie'nin dilegini yerine getirmek amac1yla kendi deyi-
miyle Marie Curie Radyum Kampanyasi'm neredeyse

bir gecede tasarladi. Genig çevresi sayesinde, kampan-

yanm amacmi anlatmak ve Amerikah yurttaglarm katki-
da bulunmasmi saglamak üzere zengin Amerikah kadm-
lar ve seçkin Amerikah bilim adamlarmdan olugan bir
komite kurdu. Kampanya sonunda ahnacak bir gram
radyumun bizzat Amerika Birlegik Devletleri bagkam
tarafindan Marie'ye Beyaz Saray'da yapdacak bir da-
vette verilmesini ayarladi. Ayrica, Amerikan Macmillan

Company yaymevinin Marie'nin kaleme aldigi Pierre
Curie'nin yagamöyküsunu basmasmi ve böylece gelecek
ydlar boyunca Marie'ye düzenli telif hakki ödenmesini

sagladt. Pierre Curie Kasun 1923'te basildi.
Meloney bütün bu planlari yaparken Marie'nin Ame-

rika içinde bir tamtun turuna çikmaya istekli olacagim

varsaymigti, oysa böylesine çekingen, içe dönük ve al-

çakgönüllü bir insana kendi reklamun yapmayi içeren

bir programi kabul ettirmek hiç de kolay sayilmazdi. Ne
var ki Meloney ikna yetenegi çok kuvvetli biriydi. Ma-
rie bu yoleulugu yapmayi tek partla kabul ediyordu;

Amerikan basmi kontrol altmda tutulacakti. Basmda,
Langevin'le iliekisiyle ilgili tek bir kelime yer almaya-

cakti. Meloney, aralarmda dedikodu haberleri yayimla-
makla ünlenmig gazetelerin editörleri de olmak üzere

bütün editörlerden bu konuda söz alwayi bagardi. Bazi
editörlerden, Langevin'le iliekisini basma yansitmama
sözünün yam sira Marie Curie Radyum Fonu'na katki
almayi bile bagardi.
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Curie, kendisini ABD Baekam Warren G. Harding'in Madam Cu-
ee JSengemi

rie'yi bizzat onurlandiracagi duyulduktan sonra, bazi
New York timanma Frans1z yetkililer ülkelerinin Marie'yi resmi olarak
yanagenca basimn
karytsina çikti. Marie, onurlandiramam1§ OÌmasmdan dolay1 utanç Juydular.

i
iDms

k
yondaJoenn Egitim bakam Marie'yi lejyon donör nigamm kabul et-

dan yararianmak mesi konusunda iknaya çahytiysa da Marie bunu red-¡çin topfum kargistno
çtkmakton duydugo detti. Ancak, ABD'ye gitmeden kisa süre önee 27 Nisan
nefreti yendi.

1921'de Radyum Enstitüsü'ne gelir saglamak üzere Pa-
ris Operasi'nda düzenlenen bir kutlama törenine katil-
mayi kabul etti.
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Françoise Giroud'nun, 1986 tarihli
Marie Curie: Bir Yayam adh yagamöy-
küsünde biraz da esprili bir gekilde

söz ettigi gibi Marie'nin. "Amerika'am
kendiliginden ologuveren cömertligi-

nin altmda yatan altm madeninden

ikinci gram radyumu çikarabilmesi

için neredeyse inatçu pekblendden ilk

grami çikardigi zamankikadar çok ça-
ligmasi gerekmigti." Meloney'nin Ma-
rie için düzenledigi tur çok yorucuy-
du. Bazi günler Marie'nin sag eh, ken-
disine iyi dileklerde bulunmak isteyen
cogkulu hayranlarimn tokala.ymasun engellemek için bir curie'nin
kol askisma alunyordu. Marie'ain katdabilecegi resmi
davetlerin sayismm yeniden gömden geçirilmesi gereki- - otarg, onursat

unvantardan biri
yordu. Neyse ki Eve ve Irène yolculuk sirasmda hep an- columaauniversite-

si tarafindan verilennelerinin yanmdaydi ve biri ya da digeri, kampanyaya - bilim doktoras;
buyük miktarlarda bagigta bulunan kadmlarm düzenle- der*663irdi

digi davetlere sik sik annelerinin yerine katdiyordu.
Amerika turu Eve'e nihayet parlama gansi verdi. On alti

yagmdaki Eve, annesinin ve ablasuun tersine, topluluk
içinde dikkati çekmekten hoglamrdi. Caz müzigini her
zaman fizige tercih etmig olan Eve, davetleri duzenleyen
hammlarm ve ora

"radyum

gözlu kiz" admi takan basi-
mn sevgilisi oluverdi.

Amerika turu sirasmda Marie'ye aralarmda Colum-
bia, Yale, Chicago, Pennsylvania, Smith ve Welles-
ley'nin de bulundugu birçok üniversite ve kado yükse-
kokulundan onursal akademik unvan verildi. Ancak
Harvard ÚniversitesiMarie'ye herhangi bir unvan ver-
medi. Ögretimkadrosunun bazi üyeleri Marie'nin çahq-

masmm ne ilk ne de bagunsiz olduguna inamyor ve yir-
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mi yll öneeki bayarismi kocasmm yardunlarma borçlu
oldugunu ileri sürüyordu. (Üniversiteargivlerine göre
Harvard Üniversitesi,Helen Keller'a onursal Hukuk
Doktorlugu unvanmm verildigi 1955 yilma kadar hiçbir

' kadma onursal unvan vermedi.) Bazi Amerikah bilim
adamlari da Marie'nin bagig toplama turunu dügmanca
karpladi. Onlara göre Radyum Enstitüsü'ne giden para
aslmda Amerika Birlegik Devletleri'ndeki laboratuvar-
lar içiu harcanmasi gereken paraydi.

Ancak bu gizli dügmanca egilim, turun en önemli ola-

yi olan Beyaz Saray davetinin etkisini azaltamadi. Bay-
kan Harding içinde radyumun bulundugu kurgun kaph
mann kutuyu Fransa'ya göturmek üzere Marie'ye teslim
etti. Marie bu davette de her iki Nobel töreninde giydi-

gi siyah elbiseyi giymigti.
Marie Curie gadyumKampanyasi o kadar bayarih ol-

muetu ki Radyum Enstitüsü bir gram radyumdan çok

daha fazlasma kavuçuyordu. Marie yamnda diger bazi
cevherler, önemli miktarda pahah cihazlar ve çeeitli

gruplarm verdigi ödüller toplami yaklagik 7.000 $ nakit

para da götürüyordu. Ayrica 50.000 $'i agkm para Ma-
rie Curie Radyum Fonu adma bir New York bankasm-
da duruyordu. Bu paranm faizi Marie'ye yagammm so-

nuna kadar düzenli bir gelir saglayacakti.

Yoleulugun baçarisi, Marie'nin bir aragtirma kurulu-
punun bagmda bulunan elli beg yagmdaki bir bilirn ada-

mi olarak yeni sorumluluklar almasi gerektigini anlama-

sma yardimei oldu. Geçmig ydlardà çok zevk alarak sür-

durdügü "bir
aragtirmacmm yalmz yagami" dönemi ar-

tik onun için geride kalmisti. Törenler ve davetler gibi
toplumsal etkinliklere niye katlanmasi gerektigini artik

anhyordu. Bunlarm saglayacagi tamtun ve parasal katki
enstitusünde görev yapacak bir sonraki kugak bilim
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adamlarim destekleyebilirdi. 1929 ydmda Marie, bu kez
ablasi Bronya bagkanhgmda dört yd önce kurulmuy
olan Varçova Radyum Enstitüsü'nün yararma olmak

üzere ikinci bir ABD yoleuluguna çikti.

Marie Radyum Enstitüsü'nü radyoaktivite ile ilgili bi-
limsel çahemalarm yürütülebilecegi uluslararasi bir
merkeze dönügtürecekti. Bo merkezin en büyük rakibi

. arkadayi Rutherford'un yönetimindeki Îngiltere,Camb-
ridge'de bulunan Cavendish Laboratuvari idi. Marie,
yaklagik 40 kipilik enstitü kadrosunu olugturacak bilim
adamlarmi seçerken her seferinde çok özen gösterirdi.
Polonya'dan ve diger yabanci ülkelerden bilim adamla-

rmm yam sira kadmlarm da buluumasma dikkat ederdi.

Radyum Enstitüsü'ndeki genç bilim adamlari önemli

bilimsel katkuarda bulunmaya bagladilar. 1929 ydmda
Salomon Rosenblum, Curie Laboratuvari'ndaki ilk bü-
yük bulugu yapti. Marie'nin onun için hazirladigi radyo-
aktif aktinyumu ve güçlü bir elektromikaatis kullana-
rak, salman tüm alfa parçaciklarmm (helyumçekirdek-

leri) tam olarak aym enerjiye sahip olmadiklarun keyfet-
ti. Atomlarm yaydigi igiktaki benzer enerji farkhhklari
bir süre önee knäntum mekanigi adi verilen yeni atom
kurami kullamlarak açiklannneti. Rosenblum'on bulugu
böylece alfa parçaciklari yayan çekirdeklerin iç yapisi-
ma da benzer bir analizle anlagilabilecegini ortaya çi-
kardi. Bu bagari, kuantum teorisinin bilimsel olarak bir
kez daha kamtlanmasmi sagladt.

Enstitu'deki bir bagka genç bilim adami Fernand
Holweck kendi tasarma olan bir pompa kullanarak igik

ve X igmlari arasmdaki iliekinin ayrmtdarmi aragtirma-

ya koyuldu. Pompastyla elde ettigi çok güçlü vakum sa-
yesinde oldukça uzun dalga boyuna sahip olan X igmla-

rmi gäzlemleyebildi. Bu X iymlarmm incelenmesi X
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rymlarunn igiga benzer bir tür iguum olarak tammlan-

masmm dogru oldugunu kamtladi.
Bir süre Marie Curie'nin özel asistanhgmi yapan

Fransiz kimyaci Bertrand Goldschmidt Radyum Ensti-
tüsu'nde ögrendigiyöntemleri daha soura IL Dünya Sa-
vagi kirasmda iltica ettigi ABD'de kullandi. Goldsch-
midt New York'taki bir kanser hastanesinde kullamhp
atuan radon tuplerinden polonyum elde ederek atom

bombasmm üretilmesine katkida bulundu. Radyum

Enstitüsü'nün diger bir kimyacisi Marguerite Perey ise
1939 yihnda aktinyum üzerinde çaheirken yeni bir rad-

yoaktif elementi, fransiyumu, bularak dünya çapmda

üne kavugtu.
Marie, bÍrlikteçahetigi bütün genç bilim adamlarmi

çocuklari olarak kabul ederdi. Íçlerindenherhangi biri
bilimselbir tezin savunmasun yaptigmda ya da bir ödül

kazandigmda Marie bütün personele bir çay verirdi.

Karanhk odada kullamlan banyo tepsilerinde kurabiye-
ler ikram edilir, Bunsen bekleri üzerinde cam balonlar-
da demlenen çay ise beherlerle içilirdi. Radyum Enstitü-
sü'nün en parlak yddizlari Marie'nin öz çocugu Irène ve
damadi Frédéric Joliot idi. Irène'le Frédéric Radyum
Enstitusü'nde tamymiçIardi ve bir kugak änce Marie ile

Pierre gibi, bilimsel bir igbirligi içindeydiler. 15 Ocak
1934'te, belirli elementlerin çekirdeklerini alfa parçacik-
lariyla bombardunan ederek radyoaktif izotoplarm ya-
pay olarak elde edilebilecegine iligkin buluglarim ilan et-
tiler. Onlar da aym Pierre'le Marie gibi, en deger ver-

dikleri meslektaglarma armagan olarak radyum tüpleri
vermeyi yeglerlerdi. Bu buluglarmm ampi olarak da Ma-
rie'ye içinde yapay olarak elde ettikleri ilk radyoaktif

izotop örneginin bulundugu bir tüp armagan ettiler. Jo-
liot-Curie ikilisinin bulugu sayesinde yapay radyoaktif
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Bir alle gelenegi:
Irëne Curie ve
kocast Frédéric}aÏiot,
radyoakd¶ izotoplano
yopay olorak elde
edilmesiyfe ílgili
çallgrnalartadon
dolay, I935 Nobei
Kimyo Ödälü'nü
ahyor.

izotoplar artik çok da pahah olmayan yollardan elde
edilebilecekti. Dahasi, dogal radyoaktif' elementleria

cevherlerinden ayrilmasi için yürütülen pahah ve zor
çahymalar artik nükleer fizik dalmm geligmesini yavag-
latmayacakti.

Marie, aradan ilti ay geçmeden yagamun yitirdi. Irène

ve Frédéric, Arahk 1935'te kimya dalmda kazandiklari
Nobel Ödülü için konugma yapmak üzere kürsüye bir-
likte çiktilar ve birlikte konostular. Frédérie, konugmasi-
nm bir bölümünde bagun hazirladigi notlardan kaldirdi
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ve gunlari söyledi: "Pierre Curie ile birlikte baglattiklari
radyoaktif elementler listesinin bu kadar uzadigim gör-
müe olmak yakmlarda ölen ögretmenimiz Marie Curie
için gerçekten çok memnuniyet verici bir durum oldu."

Marie, son yillarmda enerjisini her ne kadar kendi
aragttrmalarmdan çok yöneticilik görevlerine ve bagig
toplama etkinliklerine ayirdlysa da, verimli aragtirmalar

yapma ahekanhgmr yagammm sonu kadar sürdürdü.

Eve'in Madam Curie'sine göre Eylul 1927 tarihli bir
mektubunda Marie, Bronya'ya göyle diyordu: "Bazen
cesaretimi yitiriyorum ve artik çahemamam gerektigini
dügünüyorum... Ama beni igime baglayan binlerce bage
var... Ayrica bilimsel kitaplar yazxnaya yönelsem bile la-
boratuvar olmadan yagayip yayayamayacagimi bilemi-
yorum." Marie bilimsel konferanslara katdarak en son
geligmeleri izlemeyi sürdürdü. 1933 ydmdaki Solvay
Toplantasi'nda artik tek kadm katuunci degildi. Kong-
re'ye kizi Irène'in yam sira Alman fizikçi Lise Meitner
(1878-1968)de katumteti. Meitner'in çahemalari sonu-
cuada çekirdek bölünmesi (nükleerfisyon) adi verilen

bir süreçle, uranyum çekirdeklerinin çok büyük miktar-

da enerjiyi açiga çikararak parçalara bölünebilecegi an-
laqudi.Çekirdekbölünmesi atom bombasmm temel ilke-
sidir.

Radyum Enstitüsü'ndeki kimyacuar ve fizikçiler, Ma-
rie'nin rehberligi altada, 1919 ydmdan baglayarak onun
ölümüne kadar geçen 15 yd içinde 483 çahyma yayimla-
dilar. Bunlarm arasmda Marie'nin hazirladigi 31 bildiri
ve kitap da vardi. Aym dönem boyunca Enstitü'nün bi-
yomedikal bölümü de bilimsel aragtirmalar bölümu ka-
dar verimli çahyarak 8000'i askm hastayi tedavi etti.
Marie Curie tipla ilgili aragtirmalarda bizzat yer alma-

makla birlikte elde edilen geligmeleri ilgiyle izliyordu.

I 10



"UygunBirLaboratuvar"

Tipla ilgili konular, her ne kadar Marie Curie'ain bi-
lim adann kipiligi için her zaman ikinci derecede önem

taµhysa da, 1920yilmdan sonra özel yagammda giderek

en önemli yeri tutmaya bagladi. O yil, görmeyle ilgili so-
runlar yaçaÿan Marie her iki gözünde de katarakt oldu-

gunu ögrendi. Günümüzde artik, göz merceginin igigi

geçirememesiyle ortaya çukan bu rahatsizhgm radyasyo-

na uzun süre maruz kalmmasmdan da kaynaklanabile-
cegi biliniyor. Marie'de ayrica kulak çmlamasi gikayeti

de baglamisti. Eve'in Madam Curie'de belirttigi gibi 10

Kasun 1920 tarihinde Bronya'ya yazdigi mektupta Ma-
rie göyle demigti: "Bu rahatsizhklarimm belki de rad-

yumla bir ilgisi vardir, ancak bu kesin olarak dogrulana-
maz." Marie görme kaybmi hiç kimseye belli etmemek

için elinden geleni yapiyordu. Örnegin,ders notlarim iri

harflerle yaziyor ve bir yerden bir yere giderken kizlari-
nm ona eglik etmesini saghyordu. Sonunda üst üste dört
ameliyat geçirdi ve görniesine yeniden kavuytu. Îyilegme
dönemlerinde refakatçiligi Eve üstlendi ve bu, anne kiz
arasmdaki bugi güçlendirdi. Marie gördügü tibbi tedavi
sayesinde yaçanunm sonuna kadar hem hassas laboratu-

var çahemalari yapabildi hem de otomobil kullanabildi.
Ancak, radyasyona maruz kalmanm insan saghgma

zarar verebilecegini ve erken yagta ölümlere neden olabi-

leceginigösteren, giderek somutlagan verileri göz ardi et-

meye devam e<Ïiyordu.Radyum Enstitüsu'nün eski arag-
tirmacuarmdan biri, Ocak 1925'te, radyasyonun zehirle-

yici etkilerinden kaynaklanabilen bir kan hastahgi olan

aplastik kansizhktan öldü. Marie'nin äzel asistam olan

bir bagka kimyaci ise diger bir kan hastahimdan, lösemi-
den öldü. Marie, bu iki ölümün aragtirilmasi için bir ra-

por hazirlanmasmi istedi, ancak raporun somma kendi el

yazisiyla, her iki bilim adammm da ölümlerinden kendi-
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20. ydzyrl bilim Ïerinin sorumlu olduklarun dolayh olarak ima eden bir
d0anLasnmik edehast

not dügtü. Marie'ye göre bu bilim adamlari yorgunlukla-
Albert Einstein l925 rma yenik duemügler ve yagamlarunn son aylarmda yete-ylimda Cenevre'de,
birlikte sakin bir rince egzersiz yapmamiglar ya da temiz hava almamiglar-
gezioti yaþarken.

di. Radyum Enstitüsu, yeni gelen aragtirmacilara radyo-

aktivite konusunda hiçbir nyarida buluomamaya devam
etti. Eastitü'de çahganlarm aldigi tek önlem metal perde-
ler kullanarak kendilerini dogrudan radyasyon igmlarm-

dan korumakti. Tüm Enstitü çaheanlarmm belirli arahk-

larla bir kan testinden geçmesi zorunluydu. Oysa Marie,
kamada bir anormallik oldugunu hissetmesine karem,
kendi kan sayun analizini çok ender yaptirirdi.

1932 yih baglarmda, laboratuvardayken Marie'nin
ayagi kaydi ve toparlanmaya çahgirken sag el bilegi ki-
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rudi. Bu kirigm lyilegmesi normal süreden daha uzun

sürdü. Ayrica diger saghk horanlarmda da artig oldu.

Parmaklarmdaki eski radyasyon yamklari daha fazla aci

vermeye bagladt. Kulak çmlamasi artti. Bazi günler ken-
dini laboratuvara gidemeyecek kadar yorgun hissedi-
yordu. Böyle gualerde evde kahyor ve 1935'te Radyo-
aktivite adiyla basilacak olan kitabmi yaziyordu.

Õlümüçok yakm olmamasma karem Marie buna ha-
zirlaumaya bagladi. 1921 yilmda ABD'deyken Melo-
ney'den, Amerika turunda elde edilen radyurnon ölü-

münden soura da Radyum Enstitüsü'nün mah olarak

kalabilmesi için gerekli yasal iglemleri yapmasmi iste-

migti. Aradan ydlar geçtikten sonra da, artik yakm bir
arkadagi olan Meloney'den geçmig on yd boyunca ona

gönderdigi bütün mektuplari yakmasim istedi.

Arahk 1933'te çekilen röntgen filmleri safra kesesin-
de büyük bir tag oldugunu ortaya çikardigmda Marie
korkuya kapildi. Babasi bir safra kesesi ameliyatmin ar-

dmdan ortaya çikan komplikasyonlar nedeniyle ölmüg-

tu, bu nedenle Marie böyle bir ameliyat olmayi reddet-

ti. Bunun yerine çok siki bir diyet yapti ve kisa sürede

lyilegerek laboratuvara geri döndü. Saghgmm ne kadar
yerinde oldugunu kamtlamak içia Irène ve Frédéric'in
çiktigi Alp Daglari'ndaki bir kayak tatiline katddi. Bir
akgam Marie kaldiklari dag evine zamaamda dönmeyin-
ce Irène ve Frédérie korktuklari en kötü geyin bagma
gelmig olabilecegini dügündüler, ama Marie kisa süre

soura heyecan içinde geri döndü. Ayagmda kar ayakka-

bilari, Alpler'in en yüksek noktasi Mont Blanc dagmda
muhtegem bir günbatmu izlemeye gitmieti.

Marie, bir sonraki tatili olan 1934 ylh Paskalyasma
gelindiginde artik lyice kötülegmeye baglamieti. Fran-
sa'nm güneyindeki Provence'e yapacagi yolculukta ab-
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lasi Bronya ona eglik edecekti. Yolculuga çikmadan ön-

ce Marie bütün dosyalarmi elden geçirdi ve birçok bel-
geyi yok etti. Ayrica Irène'e, gerekirse vasiyetname ola-
rak da kullamlabilecek, Amerikan radyuma ile ilgili ta-
limatlar ve bazi belgeler biraktigim söyledi. Marie ve
Bronya Provence'e giderken Jacques Curie'ye ugradi-

lar. Bu, kaymbiraderinin Marie'yi son görûçü oldu.

Marie yoleuluktan, ategi çikmig gekilde döndü. Kisa
bir süre sonra, mayis ayi ortalarmda bir gün ögleden

sonra saat 3:30'da laboratuvardayken, çok hasta oldugu-

nu hissetti ve eve gitti. Yolunun üzerinde, evin bakimm-
dan sorumlu olan hizmetliye ugradi ve bozulmaya yüz
tutmuy bir gül fidanma bakmaya gelmesini söyledi. Ma-
rie Radyum Enstitüsü'ne bir daha hiç dönemeyecekti.

Bütün saghk sorunlarma karym Marie'nin hiç özel

doktoru olmamieti. Gittigi uzman hekimlerin hiçbiri on-
dan para almazdi, Marie ise bundan yararlanmaktan
nefret ederdi. Ancak, Marie'yi evine giderek muayene
eden Radyum Eustitüsü biyomedikal aragtirmalar di-
rekt6rü bile Marie'nin o stralardaki rahatsizhgma teghis
koyamadi. Eve'in israriyla gittigi dört ayri hekim verem
olabilecegini söyledi. Bunun üzerine Eve annesini uzun
ve zorlu bir yolenlukla ulagilan daglardaki bir sanator-

yuma götürdü. Ancak orada çekilen röntgen filmleri ak-

cigerlerinin saglam oldugunu ve ne-yazik ki hu yorucu
yoleulugun boguna yapddigun ortaya çikartti. Ç«resiz-
lik içindeki Eve'in Cenevre'den getirttigi bir tip profesä-
rü hastahga teghis koydu ve tedavisinin olmadigmi söy-
ledi. Marie, daha önee 1925 yilmda eski bir i; arkadagi-

mn ölümüne neden olan aplastik kansizhk hastahgma
yakilanmiyti.

Sanatoryumun yöneticisi 4 Temmuz 1934'te Ma-
rie'nia ölüm haberini verdi. Bu tarih, bir dönemin sona
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erdigini ve yeni bir dönemin bagladigmi belirten bir ta-
rih oldu. Marie radyoaktivitenin atomla ilgili bir özellik

oldugunu bulana kadar bilim adamlari atomun degige-
meyecegine inamyordu. Bilim adamlari radyoaktif bili-
mini geliptirdikçe, atom çekirdeginin içindeki muazzam

enerjiden haberdar oldular. 4 Temmuz 1934'te Marie
yatagmda cansix yatiyordu. Richard Rhodes'un Atom
Bombasmm Yap2hyr adh eserinde belirttigine göre aym

gün, Marie Curie'nin polonyum ve radyumu buldugu yil

(1898)Macaristan'da dogaa fizikçi Leo Szilard, atomun

içerdigi enerjiyi serbest birakmak suretiyle patlama
oluyturabilecek bir aygit için patent bagvurusunda bu-
lundu. Szilard birkaç yd sonra ABD'de, atom bombasi-
nm geligtirilmesini saglayan ilk zincirleme çekirdek tep-
kimesinin gerçekleptirilmesine yardimei oldu.

Marie Curie, 6 Temmuz 1934'te, daha önee kaymva-
lidesinin, kocasmm ve kaympederinia topraga verilme-

sine tamk oldugu Sceaux'daki mezarhga gömüldü. Ce-
nazè için Vargova'dan gelen ablasi ve agabeyi beraber-
lerinde getirdikleri bir miktar Polonya topragmi meza-

rm içine serptiler. Aradan 60 yih apkm bir sure geçtik-

ten soura 20 Nisan 1995'te Pierre ve Marie, Sceaux'da-
ki mezarhktan almarak Fransa'nm ulusal amt mezari

Panthéon'a tagmdi. Böylece Marie Curie bagardari ne-

deniyle Fransa'nm en ünlü erkeklerinin yanma gömül-

me gerefine layik görülen ilk kadm oldu.

Marie Curie, yagamun, gençliginden itibaren kendini
geligtirme ve bagkalarma lyiligine katkida buluama
amacma adamig olmaktan dolayi ne kadar mutlu oldu-

gunu dile getiren yazih bir vasiyetname birakmamigti.
Ancak 20. yüzyilm en büyük ikifizikçisi Ernest Ruther-
ford ve Albert Einstein'm zihinlerinde Marie Curie'nin
bagardiklariyla ilgili en küçük kugku bile yoktu. Ma-
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rie'nin hem yakm dostu hem de meslektasi olan bu iki fi-
zikçi onun ölümü üzerine birer övgü yazisi yayimladi.
Rutherford, Ingilizbilim dergisi Nature'da bir ölum ila-

m gekliadeki yazismda göyle diyordu:

1Viadam Curie (.....)bilim dünyasmda çok önemli

bir yere sahipti çünkü uzun sureden berigünümu-
zün en önde gelen kadm aragtirmacisi olarak ka-
bul ediliyordu. (.....)Radyuman bulunmasi ve el-

de edilmesi hem teorik açidan hem de uygulama
yönünden bilim için çok önemli bir dönüm nokta-

si olmuytur. (.....)Radyum, atomlarm iç yapisi ile
ilgili genel kavramlarm geligtirilmesinde önemli

bir rol oynamistir. Ayrica, radyumun kanserli ur-

larm tedavisinde çok yararh bir madde oldugu ka-
mtlanmigttr. (.....)Marie Curie'yi yalmzca bilimsel
yetenekleri nedeniyle degil ince karakteri ve kigi-
ligi nedeniyle de seven ve takdir eden dünyanm
hemen her yerinden bütun dostlari, bilgi birikimi-
mize ve buluglari sayesinde insanhgm yararma bu
kadar büyük katkdarda bulunmus olan bu insanm

zamansiz ölümü nedeniyle derin üzüntü duymak-
tadir.

Einstein ise 1935 ydmda yayunladigi "Marie Cu-
rie'nin Amsma" adh yazida Marie'nin, kendini her za-

man
"toplumun

bir hizmetkâri" olarak kabul ederek

davraamasmi övdü. Radyum ve polonyumu bulugunu
"yalmzca

oesur önsezisine degil, akla gelebilecek en güç
kopullarda bile bir igi gerçekleytirebilme yolunda göster-
digi kendini adamighga ve azialilige" baghyordu.

Ancak, Nobel Ödülü'nükazanan ilk kadm, iki Nobel
Ödülü alan ilk kisi ve çocugu da Nobel Ödülü almie
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olan ilk Nobel Õdülü sahibi unvanlarmi kendinde top-
layan Marie Curie'yi kugkusuz Einstein'm gu sözleri

çok daha mutlu ederdi: "Marie, bütün ünlü insanlar ara-
smda, sahip oldugu üne karem hiç degigmemigolan tek

kigidir."
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ZAMANDiZÍN

7 Kasun 1867
Marie Sklodowska, Varçova-Polonya'da dünyaya gelir.

5 Kasun 1891
Marie Sklodowska, Sorbonne'a ögrenci olarak kaydmi
yaptmr.

26 Temmuz 1895
Marie Sklodowska, Pierre Curie ile evlenir.

12 Eylül 1897
Irène Curie dogar.

12 Nisan 1898
Marie Curie, yayunlanan bir makalede ilk kez radyoak-

tivite terimini kullamr.

18 Temmuz 1898
Pierre ve Marie Curie polonyumun buluncounu ilan
ederler.

26 Temmuz 1898
Pierre Curie, Marie Curie ve Gustave Bémont radyu-

mun bulunugunu ilan ederler.

Arahk 1903
Henri Becquerel, Pierre Curie ve Marie Curie, radyo-

aktivite konusundaki çahemalari nedeniyle birlikte No-
bel Fizik Ödülü'nu ahrlar.

6 Arahk 1904
Eve Curie dogar.
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Zamandizin

19 Nisan 1906
Pierre Curie'nin bir kazada ölmesi sonucunda Marie

Curie dul kahr.

5 Kaann 1906 <

Marie Curie, Sorbonne'da ilk kadm ögretim görevlisi olur.

Kasim 1911
Marie Curie, radyumla polonyamn bulmuy ve radyumu

ayirmayi bagarmig olmasi nedeniyle kimya dalmda No-
bel Ödulu'nelayik görülür ve böylece ilii Nobel Ödülü
alan ilk kigi olar.

Agustos 1914
Radyum Enstitüsü'nün yapum, I. Dünya Sava.gi'nm
patlak vermesinden hemen soara tamamlamr.

1914-1919
Marie Curie, bir radyoloji servisi kurarak çahytirir ve

Fransa'da radon tedavisini baglatir.

Mayis-Hamiran 1921
Marie Curie, Amerikaldarm Radyum Enstitüsü'ne ba-

gieladiklaribir gram radyumu almak uzere Amerika
Birlegik Devletleri'ne gider.

15 Ocak 1934
Irène ve Frédéric Joliot-Curie yapay radyoaktiviteyi

bulduklarun ilan ederler.

4 Temmuz 1934
Marie Curie 66 yagmda aplastik kansizhk hastahgmdan
ölür.

20 Nisan 1995
Marie Curie'nin mezari Fransa'am ulusal amt mezari

olan Panthéon'a tagmir, böylece bagardari nedeniyle bu
gerefe layik görulen ilk kadm olur.
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