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Anthony van Leeuwenhoek; mikropları keşfeden adam, 1632'de Hollanda'nın Delft 

kasabasında doğmuştur. Orta sınıftan bir aileden gelmektedir ve hayatının büyük kısmını küçük 

bir memur olarak geçirmiştir. 

Leeuwenhoek'un büyük keşfi, mikroskopla gözlem yapmayı hobi olarak benimsemesi 

nedeniyle ortaya çıkmıştır. Tabii o günlerde insan bir dükkana girip bir mikroskop satın 

alamıyordu, dolayısıyla Leeuwenhoek kullandığı araçları kendisi yaptı. Mercek yapımı hiçbir 

zaman mesleği olmamıştı, bu alanda eğitim de görmemişti; ama konu üzerinde geliştirdiği 

beceri müthişti, döneminde bunu iş edinmiş kişilerin becerisini kat kat aşıyordu. 

Bileşik mikroskobun O doğmadan bir kuşak önce icat edilmiş olmasına karşın, 

Leeuwenhoek bunu kullanmadı. Yerine, odak mesafeleri çok kısa olan küçük mercekleri 

dikkatle ve yüksek hassasiyet elde edilecek şekilde biçimlendirerek; eski mikroskopların 

hepsinden çok daha yüksek çözünürlük elde etti. Yaptığı merceklerden günümüze kadar 

gelebilen bir tanesi 270 misli büyütme gücüne sahiptir ve Leeuvvenhoek'un daha da güçlülerini 

yapmış olduğuna ilişkin göstergeler mevcuttur. 

Leeuwenhoek son derece sabırlı ve dikkatli bir gözlemciydi; keskin bir görüşe ve sınırsız bir 

meraka sahipti. Minicik mercekleriyle; insan saçından köpek ersuyuna (semen), yağmur 

suyundan küçük böceklere, bunların yanı sıra kas liflerine ve deri dokusuna kadar, çok büyük 

bir çeşitlilik gösteren nesneler üzerinde gözlem yaptı. Dikkatle not aldı ve gözlem yaptığı 

nesnelerin hassas resimlerini çizdi. 

1673 yılından itibaren, döneminin önde gelen bilim kurumu olan İngiliz Kraliyet 

Akademisiyle yazışmaya başlamıştı. İleri düzeyde eğitimi olmamasına rağmen (ancak ilkokula 

gidebilmişti, Felemenkçe'den başka dil bilmiyordu), 1680'de Akademi'ye üye seçildi. Paris 

Bilim Akademisinin de sekreteri oldu. 

Leeuwenhoek iki kez evlendi, altı çocuğu oldu, torunu yoktu. Sağlığı her zaman yerindeydi 

ve yaşlılığında da çalışmalarım sür-dürebildi. İçlerinde Rus çarının (Büyük Pedro) ve İngiltere 

kraliçesinin de bulunduğu mevki sahibi birçok kişi O'nunla görüşmeye geldi. 1723 yılında 

Delft’te, doksan yaşında öldü. 

Leeuwenhoek birçok önemli buluş yaptı. "Spermatozoa"yı tanımlayan ilk kişi (1677) ve 

alyuvarları tasvir eden ilk kişilerden biriydi. Hayatın ilkel şekillerinin kendiliğinden ortaya 

çıktığı kuramına karşıydı ve bu karşıtlığı birçok kanıtla destekledi. Örneğin, bitlerin kanatlı 

böceklerin çoğaldığı şekilde çoğaldığını kanıtlayabildi. 



 

En büyük keşfini 1674 yılında, mikroplan ilk kez gözlediğinde yaptı. İnsanlık tarihinin 

gelecekteki gelişmelere temel oluşturan en büyük buluşlarından biriydi. Küçük bir su 

damlasının içinde, Leeuwenhoek yepyeni bir dünya keşfetmişti, hiç beklenmedik, içinde yaşam 

kaynayan bir dünya. Kendisi bunu henüz bilmiyordu ama, bu yeni dünya insanoğlu için çok 

çok önemliydi. Gerçekten de gözlediği bu "minik hayvancıklar", insanları yaşatma ya da 

öldürme gücünü çoğu zaman ellerinde bulunduruyorlardı. Onları incelemeye almasıyla birlikte 

Leeuwenhoek mikropları çok çeşitli yerlerde bulabildi: Kuyularda, göllerde, yağmur suyunda, 

insanların ağızlarında ve bağırsaklarında. Çeşitli bakteri ve protozoa türlerini tanımladı ve 

büyüklüklerini hesapladı. 

Leeuwenhoek"un büyük keşfinin hayata uygulanması, yaklaşık iki yüzyıl sonrasına, Pasteur 

dönemine kadar gerçekleşmedi. Hatta mikrobiyoloji bahsi, gelişmiş mikroskopların ortaya 

çıktığı on dokuzuncu yüzyıla kadar, neredeyse uykuya yattı. Dolayısıyla şöyle bir görüş öne 

sürülebilir: Eğer Leeuwenhoek hiç olmasaydı ve buluşları on dokuzuncu yüzyıla kadar 

yapılamasaydı bile, bu durum bilimin gelişimine çok az etki edecekti. Ama Leeuwenhoek'un 

mikropları keşfetmiş olduğu ve bilim dünyasının mikropların farkına O'nun aracılığıyla vardığı 

da inkar edilemez. 

Leeuwenhoek bazen, ayağına tesadüfen önemli bir bilimsel buluş takılan bir kişi olarak 

değerlendirilir. Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak düşemez. Mikroorganizmaları keşfi; 

büyük bir özenle yaptığı emsalsiz kalitedeki mikroskopların ve bir gözlemci olarak gösterdiği 

sabır ve hassasiyetin doğal bir sonucuydu. Diğer bir deyişle, buluşu maharet ve sıkı çalışmanın 

birleşmesi sonucu ortaya çıktı, bu da "tamamıyla tesadüf" söyleminin antitezidir. 

Mikropların keşfi; yalnızca tek bir insanın çalışmalarına atfedilemeyecek, gerçekten önemli 

bilimsel keşiflerden biridir. Leeuwenhoek tek başına çalıştı. Protozoa ve bakterileri keşfi 

beklenmedik bir şeydi ve-biyolojideki birçok başka gelişmeden farklı olarak-hiç-bir şekilde, 

var olan biyoloji bilgisinin doğal uzantısı değildi. Bu etken, buluşunun zaman içindeki 

uygulamalarının önemiyle birleşince, O'nun bu listenin üst sıralarında bulunmasını 

sağlamaktadır. 
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