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* “Sessiz, sakin ve gösterişsiz. Söylediğine 

göre ‘en uzun konuşmalarından birini’ 
yaptı bizimle. 

* “İçindeki merakın durmadan peşinde 

koşan bir adam duruyordu karşımızda. 

* “Olayların sonuçlarıyla fazla 

ilgilenmeyen. Ama nedenlerinin peşinde 
koşan..” 

SANCAR NASIL BİR ADAM 



* İnatçı ve sabırlı bir adam: 2 saat eşeğe  

ya sen ya ben diyebilen cinsten… 

* Sonuç almaya odaklı bir kişilik: 

 Laboratuvarda eğer deneyden 

mutlaka bir sonuç çıkması gerektiğine 

inanıyorsa, aylarca deney tüpünde 

çalışabilir, el değiştirir, yöntem değiştirir, 

ürünü değiştirir, sonucu alır. 
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 Kafaya taktığını yapan biri: daha 

lisedeyken biyokimya okumaya karar verdi  

 Mardin’de arkadaşları boş ver gel tıp 

okuyup doktor olalım diye ısrar edince 

onlara uydu.. Hem tıbbı hem kimyayı 

kazandı.  

 Ama tıpta da biyokimyaya önem verdi. 

Sonra da biyokimyada lisans üstü yaptı. 

Biyokimyacı oldu.. 
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 Sonuç almaya odaklı bir 
kişilik:  “Çok parlak, çok 
original, çok üzerinde 
odaklanmış bir çalışma. 
Tamamen kendini adamışlığın 
çok iyi bir örneği.”  
 

*Sancar’ın post-doc olarak yanına 
gittiği W.Dean Rupp, Sancar ile ortak 
yazdığı ve büyük ses getiren ikili kesim 
makalesini elinde tutarak poz veriyor  
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 O bir Lab-Adam:  

Laboratuvar deneyimi açığını kapatmak için 

   

 ilk Johns Hopkins’te  16 saat  

 Dallas’da doktora için 16 saat 

 Yale’de post-doc için  16 saat 

 Ve şimdi de yaklaşık 16 saat 
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 O bir Lab-Adam:   Sancar:  

  

 “Rakibim sabahtan öğlene kadar keyif 

yapar, New York Times’ını okur, öğleden 

sonra da laboratuvarıyla ilgilenirdi..  

 Benimle yarışması mümkün değildi.. 

İnsanda ikili kesimin nasıl çalıştığını tabii ki 

ben keşfedecektim..” 
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 Girişimci kişilik:  

 İlk olmaya önem veriyor... Gen 

klonlama başlayınca, Stanford’un 

doğusunda ilk klonlamayı yapan bilimci 

unvanı için çalışmış ve başarmış. 

”  
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• Hep en iyilerin yanında bulunmaya özen 

göstermiş: 

     Tıp fakültesinde sevdiği ve beraber 

çalıştığı hocalar:  

      Mutahhar Yenson 

      Ekrem Kadri Unat + 

      Muzaffer Aksoy 
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Kendine sonsuz güven: 

 

 “Arkadaş öylesine bir yürüyüşüm vardı ki, 

dünyayı ben yarattım gibiydim… biliyordum ki, 

kendine güven birinci derecede önemliydi. 

Herşeyi yaparım güveni ve düşüncesi benim bir 

parçamdı…”  
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• Dallas’taki hocası Rupert, öğrencisi Aziz’e 
çok güveniyordu. Yale’e gidecek olan 
Sancar’ın onuruna bir parti verdi. Rupert 
kendisine Allahaısmarladık diyen 
öğrencisinin arkasından, karısına dönerek 
şöyle diyecekti:  

 “Aziz ile birlikte benim de Nobel 
şansım gidiyor!..”  
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Her şeyi yaparım, üçünü de  
     “Nobel Ödülünü paylaştığımız 3 kişi de ayrı DNA 
onarım mekanizmaları üzerinde çalışıyorduk. Ben, tüm 
DNA onarım genlerini klonlar, tüm mekanizmaları ben 
çözerim diyordum. Bu nedenle bir sürü geni 
klonlamıştım. Ama baktım ki, bütün bu mekanizmalar 
üzerinde çalışmam olanaksız. Ve öteki mekanizmalar 
üzerinde çalışanlara klonladığım genleri verdim. 
Rekombinasyonun kısa zamanda çözülmesinde önemli 
katkım oldu. Rekombinasyon da bir tür DNA 
onarımıdır. 

 Ama hem Fotoliyaz hem de nükleotid kesme 
onarımı hem de rekombinasyon üzerinde çalışmam 
mümkün değildi. 
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Kafasındakini gerçekleştirme iradesi: 

     Maxicell ilhamı doktora öğrencisiyken yani 

Rupert'in yanında Dallas'ta çalışırken geldi ve 

orada ilk deneyleri yaptım; biraz umut veren 

sonuçlar vardı, ama kesin değildi. Yale’e 

gittiğimde oradaki şefim Rupp'a izah ettim; 

klonlama yaparken bunu da geliştirmek istiyorum 

dedim.” 

Yanıtı : “Sen o konu üzerinde, kendine ait 

zamanlarda çalışabilirsin!” 
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Kafasındakini gerçekleştirme iradesi: 

       

 Sancar Maxicell’i tamamladığında  

Rupp imzasını koyacaktı ... 

 Ve Aziz, kendisine gelen, tebrik eden ve 

kullanma izni isteyen mektup ve 

mesajlarlarla, Rupp ın ofisinin tüm 

duvarlarını donatacaktı! 
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Başarıya ulaşma, odaklanma azmi 

Büyük bir sabır 

Büyük bir özveri 

Büyük bir inat 

Kendine güven, yılmamak,  

ve.. fethe çıkmak.. 

Yeni şeyler yapmak, söylemek, klasiğin 

dışında düşünmek.. 

 

 

 

 

VE BAŞARI  



Şüphesiz ki 

Bütün bu özelliklerin ve üretilenlerin 

Nobel’le birleşmesi için şans ve 

olasılıkların da bir araya gelmesi gerekir. 

 Kİ BU DA OLDU! 

Şunu da unutmayalım ki: 

 

“Keşif ve şans hazırlıklı beyinlere güler” 
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Şimdi  

reklamlar 



HİKAYENİN AZI BURADA 

ÇOĞU VE TAMAMI  İSE  

MAYIS AYINDA 

 

AZİZ SANCAR VE 

BİR NOBEL ÖYKÜSÜ 
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