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Prof. Dr. Aziz SANCAR
ÖZEL SAYISI

“ Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum;
alevler olarak geri dönmelisiniz! ”
Mustafa Kemal Atatürk

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ
Yerli ve yabancı tüzel kişilerin resmi sıfatlarıyla Anıtkabir’e yaptıkları ziyaretlerde ANITKABİR Özel Defteri’ne yazdıkları duygu ve
düşünceler, ATATÜRK’ ün Türk ve Dünya insanları üzerinde yarattığı etkiyi görmemiz açısından önemlidir.
Anıtkabir Derneği; özellikle araştırma yapan kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak ve isteyen kişileri bilgilendirmek amacıyla 1953 ile 2001
yılları arasında Anıtkabir’de tutulmuş toplam 36 adet ÖZEL DEFTER’i toplam 23 Cilt olarak kitap haline getirmiştir. Bu çalışmada yabancı kişi
ve heyetlere ait yazılar tercüme ettirilmiştir..
Bu 23 Ciltlik Kitap setinin fiyatı 150 TL. sıdır. Kitaplar, her hangi bir kargo ücreti almadan isteyenlerin adresine gönderilmektedir.

ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR
Yurdun içinde ve dışında tahsilde yahut stajda bulunan çocukların yetişip, birbiri ardına işe
atılacakları günler de yaklaşıyor. Bu itibarla, adamsızlık yüzünden çektiğimiz sıkıntıların
hafiflemeye başlayacağı zamanın uzakta olmadığına inanabiliriz.
										Mustafa Kemal Atatürk

KAYNAKÇA: Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar

Yaklaşık iki yıl süren bir çalışma ile Atatürk’ün okuduğu 3.997 kitap tek tek incelenmiş, yabancı dilde olanlar Türkçeye çevrilmiştir.
Bu çalışmada; Atatürk’ün okuduğu kitaplara bazı satırların altlarını ve yanlarını çizdiği, çeşitli işaretler ve uyarılar koyduğu ve sayfa
kenarlarına çeşitli notlar ve açıklamalar yazarak kendi görüşlerini belirttiği görülmüş ve bu bilgileri içeren her biri yaklaşık 500’er sayfalık 24
ciltten oluşan bir eser hazırlanmış ve istifadeye sunulmuştur.
Bu 24 Ciltlik Kitap setinin fiyatı 120 TL. sıdır. Kitaplar, her hangi bir kargo ücreti almadan isteyenlerin adresine gönderilmektedir.
KİTAP SİPARİŞLERİ İÇİN BİLGİLER
Siparişler; telefonla,e-posta ile veya internet sitemizden ürün satın alma yöntemi ile verilebilmektedir.
Tel
: 0 312 231 49 34
E-Posta : anitder@ttmail.com
Web : www.anitkabir.com.tr

Değerli Okurlar,
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31 Ocak 2016 tarihinde yapılan Anıtkabir Derneği
27. Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun bizleri
yeniden göreve layık görmesinin onurunu ve özel
bir sayımızda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu
yaşamaktayız.
27. Genel Kurul Toplantısından önce yönetim kurulu
üyemiz (E) Alb. Erdem COŞKUN uzun bir süre ANKARA’da
olamayacağı için yeniden görev almak istemediğini
bildirdi. Bu çerçevede; Genel Kurul Toplantısında ; (E).
Tuğgeneral Şadi ÖNER, Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN,
Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI ve Dr. Ali GÜLER yönetim
kurulu üyeliğine oybirliğiyle tekrar seçilirken, (E)
Tuğgeneral M.Tevfik BEDÜK yeni üye olarak seçilip
yönetim kuruluna girdi. (E) Kur. Alb. Şinasi ERTEKİN,
(E) Alb. Koray DAĞTEKİN ve Yeminli Mali Müşavir Metin
ÖZER’den oluşan Anıtkabir Derneği önceki Denetim
Kurulu da aynı görevi yerine getirmek üzere oybirliğiyle
yeniden seçildiler. Yönetim Kurulumuzdaki görevinden
ayrılan (E) Alb. Erdem COŞKUN’a hizmetlerinden dolayı
teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında esenlikler
diliyoruz.
Yukarıda değindiğim Genel Kurul toplantısının
gündem maddelerinin biri de 2015 yılında
düzenlediğimiz “Cumhuriyetin Türk Kadınına
Kazandırdıkları ve Güncel Uygulamalar” konulu,
üniversite öğrencilerine yönelik yazı yarışmasında
dereceye giren gençlere ödüllerinin ve sertifikalarının
verilmesiydi. Ödüllerini almak üzere toplantıya katılan
gençlerin ödül töreninde göstermiş olduğu heyecan
ve Atatürk’e bağlılık bizleri çok mutlu etti ve geleceğe
daha güvenle bakmamıza olanak sağladı.
Değerli Okurlar,
Sayın Prof. Dr. Aziz SANCAR’ın bir Türk bilim adamı
olarak 2015 Yılı Nobel Kimya ödülünü kazanması,
ödülü Türkiye adına alması ve içinde bulunduğumuz
dönemde ülkemizin bütünlüğü ve birlikteliği adına
ihtiyaç duyduğumuz duygu ve düşünceleri bütün
dünyanın dikkatini çekecek şekilde gündeme getirmesi,
bizlerde gurur, heyecan ve hayranlık yarattı. Bu
nedenle Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu olarak
oybirliğiyle aldığımız kararla; onur üyeliğimiz için
kendisine yaptığımız teklifi “Anıtkabir Derneği Onur
Üyeliğini şükran ve saygıyla kabul ediyorum.” ifadesiyle
cevaplayan Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar’ın onur üyeliğinin
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derneğimize manevi güç
katacağına inanıyor, kendisine
bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Yine Sayın Sancar ile ilgili
olarak bir önceki sayımızda
Anıtkabir Dergisinin 01 Nisan
2016 tarihinde yayımlanacak
61. sayısını “Prof. Dr. Aziz
Şadi ÖNER
Sancar Özel Sayısı” olarak Anıtkabir Derneği Başkanı
çıkaracağımızı belirtmiştik. İşte
bunu gerçekleştirdik. Dergimizde öncelikle;
Sayın Prof. Dr. Azizi SANCAR’ın Nobel ödülünü
kazanması dolayısıyla hazırlayıp
Amerika’dan
derneğimize gönderdiği yaşam öyküsüne yer verdik.
Ayrıca medyada ve sosyal medyada Prof. Dr. Aziz
SANCAR ile ilgili yer alan haberlere, iki seçkin makaleye
ve biri lise, diğerleri lisans ve lisansüstü eğitim
öğrencileri olan toplam sekiz gencimizin değerli bilim
adamımızla ilgili olarak kaleme aldıkları yazılara yer
verdik. Özetle; sizlere Nobel ödülü kazanmış bir bilim
adamımızın onuruna yakışır bir dergi sunmaya çalıştık.
Keyifle ve zevkle okuyacağınızı umuyoruz.
Sizlere sunacağım diğer haberlere gelince; bu yıl,
2015 yılında Anıtkabir Komutanlığı ile birlikte birincisini
düzenlediğimiz ve halkımız ile Anıtkabir’i bütünleştiren
önemli etkinliklerden biri olarak değerlendirdiğimiz
Anıtkabir Fotoğraf Yarışmasının ikincisini düzenliyoruz.
Bu yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgileri derneğimizin
sitesinde bulabilirsiniz.
Yine birincisini 2015 yılında düzenlediğimiz lise
düzeyindeki gençlerimize yönelik “Atatürk’ün İzinde
Ankara Gezisi” programının ikincisini, değişik illerden
katılacak öğrencilerle bu yıl Ekim-Kasım aylarında
yapmayı planlıyoruz.
Değerli Okurlar,
Atatürk ve Anıtkabir hakkında sizlere daha
aydınlatıcı olabilmek için gösterdiğimiz gayretle gerek
derneğimizin etkinliklerinin, gerekse dergimizin daha
iyi bir düzeye geldiğine inanıyoruz. Sizlerden aldığımız
olumlu geri dönüşler ve yorumlardan da bu görüşümüzü
paylaştığınızı sevinerek öğreniyoruz.
Bize verdiğiniz destek için Anıtkabir Derneği adına
siz okurlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarken, son
dönemde yaşanan olumsuz olayların son bulmasını
temenni ediyor, ulusumuza birlik, huzur ve istikrar
diliyoruz. Saygılarımızla…
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25 Bilseydik Daha Önce Alırdık, Volkan Soran
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Anıtkabir Dergisine abone olmak isteyenlerin; yıllık (4 sayı için) 8 TL.’lik abone ücretini aşağıdaki hesap
numaralarından birine yatırmaları ve telefon numaraları dahil adreslerini tarafımıza bildirmeleri gerekmektedir.
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
01-02-2016 GNKUR. BŞK. MİSAFİRİ ABD HV. K. MRK. K.
VE GÜNEYBATI ASYA K. KORG. CHARLES Q. BROWN

Türkiye’yi ziyaret etmekten büyük onur duyarım ve Türkiye’nin
babasına saygılarımı sunarım. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye
arasındaki ortaklığın devam etmesi için can atıyorum.
Saygılarımla
LTGEN,USAF
AFCENT / CC ve CFACC
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01.03.2016 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK)
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
02.03.2016 KKTC BAŞBAKANI SN. ÖMER KALYONCU

Türk halkına ve ülkenin büyük liderine derin saygılarımla..
Sempen Lidelen
Yen USMC
19,CVCS

08-02-2016 KKTC MECLİS BAKANI SN. SİBEL SİBER

06.01.2016 GNKUR BŞK.LIĞININ MİSAFİRİ ABD GNKUR
BŞK. ORG. JOSEPH
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
09-01-2016 ANK ÜNİ DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
HEYETİ
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09.03.2016 UKRAYNA CUMHURBAŞKANI SN. PETRO
POROŞENKO

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
16-01-2016 ANKARA CHP GN. BSK. YRD. SEYHAN
ERDOĞDU VE HEYET

16-02-2016 GNKUR.BŞK’LIĞININ MİSAFİRİ UKRAYNA
GNKUR. BŞK. ORG. V
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
17-02-2016 YEMEN CUMHURBAŞKANI

24.02.2016 İNGİLTERE GENELKURMAY 2. BŞK. HV.ORG.
SİR STUART PEAC

22-02-2016 DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI’NIN MİSAFİRİ İTALYA
DIŞ İŞLERİ BAKANI
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AZİZ SANCAR’IN YAŞAMÖYKÜSÜ (*)

Prof. Dr. Aziz Sancar
Giriş
“11 Mart 1890’da, Berlin Şehir binasının şölen salonunda yüzlerce
davetli için beş saatlik bir ziyafet düzenlendi. Bir muhteşemlik festivaliydi,
belki de bilim tarihinde eşi benzeri olmayan bir şölendi. Şamdanlı geniş
oda, palmiye ağaçlarla, defneyapraklarıyla süslenmiş ve odanın bir
ucunu 5 metre yüksekliğinde, Berlin Kongresinde Türk İmparatorluğunu
bölen Bismark ve diğer Avrupalı devlet adamlarının yağlı boya tablosu
kaplıyordu.”
Bu paragrafı ilk olarak 2004’de John Buckingham’ın kimya tarihi
hakkındaki “Chasing the Molecule (Molekülün Peşinde)” adlı mükemmel
kitabında okudum. Şölen, kimyasal yapı teorisinin(bu teori, bütün
moleküllerin 3 boyutlu yapılarda oluştuğunu belirtir) moleküler yapısını
bularak büyük bir çıkış yapan kâşif Kekule için yapıldı. Benzolfest’in
temasından ve kimya şöleninden etkilendim ama o dönemdeki Avrupalıların
soylu tutumlarına ve belli ki yazarın “Türk İmparatorluğunun paylaşılması”
anlatımına hayran kaldım. Bu iki konu, bilim ve Türk ulusu(Osmanlı
İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti), sıralama fark etmeksizin kendimi
bildim bileli aklıma hükmediyor. Bir Türk vatanseveri olarak büyüdüm ve
hala daha öyleyim ayrıca bilim adamı olmayı amaçlayan ve sonrasında
bunu icra eden biriyim.
İlk yıllarım
Abdülgani ve Meryem Sancar’ın sekiz çocuğunun yedincisi olarak,
Mardin’in Savur denilen küçük ilçesinde 8 Eylül 1946’da dünyaya geldim.
Ayrıca iki üvey erkek kardeşim vardı. Babam çiftçi iken, annem, ev ve
çocuklarla ilgileniyordu. O günün standartlarına göre orta sınıf bir aile
idik. Her zaman yeterli yiyeceğimiz vardı ama ayakkabı bizim için bir
lükstü ve 7.sınıfa kadar tek bir ayakkabıyı sadece okula giderken giyerdik.
Çocukluğumun çoğunu evimizin alt kısmında yer alan bize hem gelir hem
de besin kaynağı sağlayan vadide, meyve ve sebze ağaçlarının altında
uzanarak geçirdim. Ayrıca bize yıl boyunca hem et hem de süt sağlayan
hayvanlarımız vardı. Çocukluğumun en mutlu zamanları ise baharda
bahçemizde açan çiçeklerdi. O dönemlerde İslam hakkında bilgi edinmeye
başlamıştım ve cennetin, badem ağaçlarının çiçek verdiği dönemde arka
bahçemiz gibi gözükmesi gerektiğine inanıyordum.
Kısacası, çiftçilikten pek haz almadım. Sebze bahçesindeki balkonlar,
taşlarla yerinde duruyordu ve harçsız yapıldığından ben ve erkek
kardeşlerimin sürekli bakımlarına ihtiyaç duymaktaydı. Ceviz toplamak zor
bir işti ve en küçük çocuklardan biri olarak, tüm cevizlerin düştüğüne emin
olmak için ağaçların en tepelerine çıkmak zorundaydım. En kötüsü ise,
yavru keçileri gütmekti çünkü yedi yaşındaki küçük bir çocuktan çok daha
hızlı koşuyorlardı. Küçük kardeşim ve ben onları gütmekten sorumluyduk

ve babamız aradan kaybolanları fark etmeden önce onları bulmak için
yorucu saatler geçirmek zorunda kalıyorduk.
Geniş ailem çocukluğumun ilk dönemlerinde çok önemli bir rol aldı.
Amcalarım, yengelerim ve kuzenlerimin çoğu Savur’da yaşıyorlardı ve uzak
illerden bizi ziyaret eden birçok yakınımız oluyordu. Mardin’deki Şevket
amcam ve ailesini ziyaret etmek başka bir önemli noktaydı. Mardin, M.Ö.
1100 – M.Ö. 1300’den kalan güzel mimarisiyle bilinen bir şehirdi.
Amcamızın evinin çatısındaki geniş yataklarda yatmak bizim için bir
ödüldü. Uykuya dalarken yakındaki iki Suriye kasabasının ufukta yansıyan
ışıklarını izlerdim ve sabahları evimizin 200 metre yakınında bulunan tarihi
bu Şehidiye Camiinden gelen ezan sesiyle uyanırdım.
İlk İdollerim
Eğitimimin ilk yıllarında bende en büyük izi bırakan üç kişi, Mustafa
Kemal Atatürk’e ek olarak; annem Meryem, babam Abdülgani ve en
büyük abim Kenan’dı. 1911’de başlayarak, 1922’ye kadar süren Türk
Kurtuluş Savaşı’na kadar, Osmanlı İmparatorluğu sürekli olarak Avrupalılar
tarafından tehdit edilen; Türk Devleti birlikteliği bozulması istenen, devamlı
savaş halinde olan bir ülkeydi. Bu durum da, nüfus ve bereketli toprakların
kaybı yüzünden, ülkeyi ekonomik olarak çok yormuştu. Bu ekonomik
zorluk ve karışıklık içerisinde dedem ve babam jenerasyonundakilerinin
çoğu ilköğrenim hakkını bile elde edemedi. Mustafa Kemal Atatürk,
işgalci Avrupa devletlerine karşı modern Türkiye Cumhuriyeti’ne yol
açan Kurtuluş Savaşını yönetti ve kazandı. Yeni cumhuriyet bütün Türk
halkına uyabilecek bir sistem geliştirmeye büyük önem verdi. Kısa bir
süre içerisinde ülke çapında yeni okullar açıldı ve bu okullarda Atatürk’ün
eğitimli vatandaşlık vizyonuna bağlı, ülkeleri hakkında idealist olan ve
ülkenin geleceği hakkında umutlu olan öğretmenlere görevler verildi.
Sonuç olarak; ebeveynlerim ve dedelerimin aksine Türkiye’nin gelişmemiş,
kırsal bölgesinde olmama rağmen ülkemin tarihiyle ilgili bana gurur veren
ve muhteşem başarıları hakkında bana güven veren harika bir eğitim alma
şansı elde ettim.
Annem, Savur’un yanındaki küçük bir köyün imamının okuma
yazması olmayan bir kızıydı. Okuma yazması olmamasına rağmen
annem, tanıdığım en zeki kadın idi. Annem ileri düşünceliydi ve neredeyse
Atatürk’e tapıyordu. Bütün çocukları onun ısrarları sayesinde eğitimlerinde
başarılı oldu.
Babam bildiğim en çalışkan insandı. Benim idolümdü ve hâlâ da öyle.
En büyük ağabeyim Kenan, bana okuma-yazmayı beş yaşımdayken öğretti
ve bu sayede okula, sınıf arkadaşlarımdan daha önde başladım. Ayrıca,
Kenan eğitim ve sıkı çalışmayla mükemmeliyet ve ilerlemenin takipçisi
olarak benim için bir rol modeldi. Kenan; Harp Okuluna girerek, ailemizde

(*) Prof. Dr. Aziz SANCAR tarafından yazılmıştır.

ANITKABİR DERGİSİ. YIL: 16, SAYI: 61, NİSAN 2016

7

AZİZ SANCAR’IN YAŞAMÖYKÜSÜ

Aziz ve Tıp Okulu öğrencileri, doku bilim dersinde. (1964) Aziz ortada ve profesörün yanında

yükseköğrenime giren ilk kişi oldu. Kariyeri boyunca, kendi arkadaşları ve
iş arkadaşlarının arasında adilliği, sıkı çalışması ve kararlılığı ile çok saygı
gördü ve son olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde tuğgenerallik rütbesine
yükseldi.
Kariyer Kararları
Savur’daki ilköğretim yıllarında ve Mardin’deki ortaöğretim yıllarında
sınıfımda ilk sıradaydım. En sevdiğim derslerim; Matematik, Türkçe,
Fransızca ve Kimya idi. Onuncu sınıfta mükemmel bir kimya öğretmenim
beni kimyager olmaya yöneltti. Ancak akademisyenlik benim tek ilgim
değildi. Dünyadaki her erkek çocuğu gibi ben de futbol oynayarak büyüdüm.
Mardin Lisesinde, Savur spor ve Mezopotamya sporda kaleci olarak oynadım.
Bu işte iyi idim çünkü reflekslerim çok hızlıydı ve korkusuzdum. Çoğu zaman
takım arkadaşlarım beni omuzlarında taşıdılar çünkü oyunu kazanmamızı
sağlayan kritik kurtarışlar yaptım. Bu süre boyunca Türk Futbol Federasyonu
tarafından 18 yaş altı bölgesel denemelere katılmam istendi. Türk Ulusal
Takımlarında oynamak benim hayallerimden biri olmasına rağmen bu
denemelere katılmamayı tercih ettim çünkü boyumun ve kilomun ulusal
düzeyde oynayabilecek düzeyde olmadığını düşünüyordum. Onuncu sınıfta
futbolu bırakmama rağmen, futbola olan sevgim hala sürmektedir ve TürkAmerikan Ulusal Takımlarının(Galatasaray, North Carolina ve Chapel Hill
kadın futbol takımının) sıkı bir taraftarıyım.
Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde
Kimya(Anabilim) dalı için sınava girdim, Mardin’den beş arkadaşım da bana
bu konuda önerilerde bulundu. Hatta tıp okulu için de sınava girdim. Her
iki sınavda da başarılı oldum. Fakat arkadaşlarım kimyada devam etmem
yerine beni tıbbi bilimler konusunda ikna ettiler ve Kasım 1963’de tıp
okuluna başladım.
Tıp Okulu
İstanbul gibi kozmopolit bir şehre gelmenin bazı avantajları ve
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dezavantajları vardı. Alevi, Ermeni, Yahudi, Yunan, Kürt asıllı birçok Türk ile
arkadaşlıklar kurdum. Bu durum özellikle Balkan Birinci Dünya Savaşı’nın
dinin ve yobazlığın getirmiş olduğu korkunç etkileri konusunda benim
dünyamı aydınlattı. Benim birçoğu Yahudi olan profesörlerim, İkinci Dünya
Savaşından önce ve sonra Almanya’dan ve yakın ülkelerinden kaçmıştı.
Çoğu, alanlarında çok iyi bir eğitici olmalarına rağmen, Avrupa’dan
reddedildikleri için Türkiye’ye gelip buradaki eğitim sistemini Avrupa
standartlarına çıkartmayı amaçlamaktaydı. Türk ulusu bu insanlara bilim,
eğitim hatta dilbilimi konusunda vermiş oldukları katkılardan ötürü büyük
minnettarlık borçludur.
Türkiye’de üst düzeyde bir tıp okuluna katılmanın en büyük dezavantajı
başaramamak korkusudur. Mardin’deki okulumu birincilikle bitirmeme
rağmen burada Türkiye’nin en iyi özel ve devlet okullarından gelen
arkadaşlarım yanımdaydı ve ben arkadaşlarıma da kozmopolit bir şehirde
geri kalmış Güneydoğu’dan gelen bir öğrencinin nasıl başarabileceğini
göstermeye kararlıydım. Kendimi diğerlerinden ayrı tutarak bu başarımı,
tamamen çalışmalarıma vererek yapabileceğime karar verdim. İstanbul’da
tiyatroya, konsere ya da bir oyuna hiç gitmedim. Benim tek dayanağım o
dönem Komünist Uluslararası akınlara karşı önem kazanan Türk Milliyetçilik
akımının içinde bulunmamdı. Hiç fiziksel şiddete başvurmadım, ancak
şuna kesinlikle inanıyorum ki; İstanbul Üniversitesi yönetimini işgal eden
“yoldaşların” yaydığı ve kırmızı çekiç – orak bayrağını asmaları yanlıştı.
Hala komünizmin, uygulandığı takdirde kötü olacağına inanıyorum. Tıp
okulunda ikinci yılımda DNA’nın çift sarmal yapıya sahip olduğunu ilk
defa öğrendim. Mezun olduğumda biyokimyager olmaya karar verdim. İlk
düşüncem, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde araştırmalar yapmaktı. Bu
yüzden son yılımda, mezun olduğumda, bölüme katılmak için biyokimya
bölüm başkanı Muttahar Yenson’a danıştım. Bana temel bilimlerde en az iki
yıldır pratiği olan ve tıp derecesi olan herhangi birinin katılabileceğini ifade
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1962’de Mardin Lisesi futbol takımının fotoğrafı. Aziz kaleci olandır. (Üst sırada, sağdan ikinci)

etti. Bu yüzden mezuniyetten sonra Haziran 1969’da tıp alanında deneyim
kazanmak için Savur’a geri döndüm.
Tıp Deneyimi
Savur’a döndükten 6 ay sonra, evimdeki bir odayı serbest bir kliniğe
çevirdim. Bu yılın sonbaharında Türk Sağlık Bakanı rastlantı eseri Savur’dan
geçti ve kliniğimi gördü. Bu köyde, Surgucu’da bana bir araç ve şoför
sağladı. Bir sonraki yıl Surgucu’da, civar köylerde hatta daha uzak köylerde
hizmetlerde bulundum. Çoğu hastamın görmüş olduğu ilk doktordum.
Maaşımın büyük kısmını hastalarıma ilaç almak için ve köyde durumu
iyi olmayan ailelerin çocuklarına oyuncak almak için harcadım. Basit
tıbbi yöntemlerle, birçok çocuğun hayatını kurtardığıma inanıyorum.
Tıbbi çalışmalarımın en zorlayıcı yönlerinden biri de çocuklarını okula
gönderemedikleri için Türkçe öğrenemeyen ve Kürtçe konuşan aileler
olmuştur. Yerel çevirmenler erkek olduğu için bayan hastalar özel
durumlarını açıklama konusunda yetersiz ve çekingen kalıyorlardı. Kürtçe
öğrenerek bu problemi çözmeye kalktım fakat hiç akıcı olamadım. Yine de
kadınlar emeğimi takdir ettiler. Yazdığım reçeteleri muska gibi sakladılar.
Geriye baktığımda tıp adına 18 ayda hayatımın en mutlu zamanlarını
geçirdiğimi hatırlıyorum. Tıp deneyimini aynı zamanda sinir bozucu olarak
da buldum. Örneğin neden stroptosinin, tüberkiloz bakterilerini yok
ettiğini, penisilinin ise neden yok etmediğini anlamak istedim. Bu yüzden
tıbbi çalışmalarım boyunca yurtdışında biyokimya çalışmaları için burslara
başvurdum.
Doktora Çalışmaları: Düzenleyici Genlerin Klonlanması
1971’de Nato’da bir burs kazandım, doktora araştırmamı
sürdürebilmek için bağlı bir üye ülkeden Amerika Birleşik Devletlerini

seçtim çünkü araştırma bilimlerinde lider
bir ülke idi. Johns Hopkins Üniversitesinin, kimyasal biyoloji yüksek lisans
programına kabul edildim ve 1971 yılında girdim. Orada karşılaşacağım
problemlere tamamen hazırlıksızdım. Tıp okulunun son yılında İngilizce
dersleri almama rağmen, profesörlerim ve öğrenci arkadaşlarım ile iletişim
kuramıyordum. Ayrıca milliyetçi büyütülmem ve daha önceki akademik
başarılarım yüzünden, kendime aşırı güveniyordum ve kendimden
emindim. İnsanlar ise benden sakınıyorlardı. Yalnız kalmıştım. Sonuç
olarak, 1972 Temmuzunda Johns Hopkins’den ayrıldım, kafamı toparlamak
için Savur’a döndüm. 6 ay boyunca tıp çalışmalarına geri döndükten ve kısa
bir İngiltere turundan sonra, Amerika’ya daha olgun ve yeterli bir düzey
İngilizce ile dönüp, Dallas’daki Dr. Cloud S. Rupert Teksas Üniversitesine
kabul edildim. Orada, 1973 yılında UTD’nin Biyoloji bölümüne kabul
edildim ve Dr. Rupert’in laboratuarına 1974 yılında katıldım.
Dr. Rupert, düzenleyici enzimleri keşfeden bilim adamıydı. 1958
yılındaki bu keşif, DNA yenilenmesi anlamında bir başlangıçtı. E.coli
bakterisi, ultraviyole ışına maruz kaldığında, organizmayı öldürüyordu
fakat görünür ışığa sürekli maruz kalındığında öldürme süreci geriye
döndürüyordu. Buna fotoliyazı tekrar aktive etme deniyor ve düzenleyici
enzimler tarafından yapılıyordu. Dr.Rupert’in laboratuarına katıldığımda,
“Enzim nasıl ışığı emer?” sorusu en olağanüstü soruydu. Bu soruya
cevap vermek için enzimleri fazla sayıda ve yüksek saf kalitede elde
etmek önemliydi ama kimse bu zamana kadar yeterli sayıda enzim
saflaştırmamıştı. Rupert’in laboratuarına katıldığımda, Stanford
Üniversitesinde moleküler klonlanma keşfedilmişti. Düzenleyici gen
üretme sorunundaki potansiyeli hemen görmüştüm. E.coli düzenleyici
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Aziz ve doktorasını yaparken danışmanı olan Claud (Stan) Rupert (2009)

genini klonlayarak, enzimi yükseltecek sonrasında saflaştıracak ve renkli
odağını ve çalışma mekanizmasını çözümleyecektim.
Birinci aşama, düzenleyici genlerdeki hatalı bir değişkeni izole etmek
ve böylece bu değişkeni klonlamak için denek olarak kullanmaktı. İlk
phr değişkeni elde etmek için önce onu oluşturmak ve seçmek adına, bir
tuzak kullanarak bir araştırma olayı düzenledim ve bölmeyi 6 ay boyunca
her gün 1 ya da 2 defa uyguladım. Bu süre içerisinde kendime güvenim
test edildi. Sadece bir değişkeni elde etme zorluğu değil hatta karşılaşılan
sürekli hatalar sürecinde bir laboratuvar arkadaşımın yeteneğimin
olmadığını ve tıp araştırmalarına geri dönmemin daha uygun olacağı ile
de ilgiliydi. Bu deneyin en sondaki başarısı benim bir bilim adamı olma
evrimimde büyük rol oynamıştı. Çünkü bir metot bulmam için farklı
alanlarda araştırma yapmamı ve bilgi sahibi olmamı sağlamış ve metot
çalışana kadar onları korumuştum. Benim inancıma göre; başarılı bir bilim
adamının ana karakteristik özelliklerine sahip olması gereken: bilgiye
dayalı yaratıcılık, sıkı çalışma, hatalar karşısında tahammül ile katlanmak.
Bu metodu anlatan çalışma, yalnızca 6 kere kaynak gösterilmesine ( 2 adet
kendi gösterdiğim dahil) rağmen bence en önemli çalışmalardan biri;
çünkü araştırmaya devam etme güvenimi ve Dr. Ruper’ı de benim iyi bir
öğrenci olduğuma ikna ederek, bana araştırmamda sonuna kadar özgürce
gidebilme imkânı sağladı.
İzole ettirdiğim değişkeni kullanarak Phr geni 1975’te klonladım ve
geni taşıyan plazmitleri kategorize etmek için deney yapmaya başladım.
Fakat 1976 yılında askerliğimi yapmak için Türkiye’ye çağrıldım. 4 ay sonra
Texas’a Teğmen rütbesiyle döndüm ve çalışmalarıma klonlanmış gen
kullanarak, enzimi saflaştırmaya çalışarak devam ettim. Ancak bir geni
klonlamak o dönemde büyük bir başarı( Rocky Dağlarının doğusunda
Phr klonlanan ilk gen olduğuna inanıyorum) olarak görülüyordu ve hatta
Dr. Rupert doktoramı hak etmeme yetecek kadar şeyi başaramadığıma
karar verdi. Doktora tezimi yazmaya 1977 baharında başladım ve Dr.
Rupert’in cesaretlendirmesiyle en önde gelen 3 adet DNA yenilenmesiyle
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uğraşan laboratuvarlara kabul edildim. Hiçbirinden teklif almadım; tezim
basılmadığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Sürekli deney yapmaktan
o kadar bunalmıştım ki 6 -7 sayfa yazacak materyalim olmasına rağmen
zaman bulamıyordum dahası gen klonlama yeniydi ve kullanım alanında
birçokları tarafından rağbet görmüyordu. Neyse ki mezun bir arkadaşımdan
öğrendiğime göre Yale Üniversitesi’nden Dr. W. Dean RUPP, uvrA, uvrB,
uvrC genleri -ki bunlar E. Coli’deki nükleit inzisyonlarının iyileşmesinden
sorumlular- klonlamayı planlıyordu. Dr. Rupp’a başvurdum ve Dr. Rupert’in
güçlü kişisel tavsiyesiyle, Dr. Rupp bana laboratuvarında bir pozisyon
teklif etti. 1977 Temmuzuna kadar UTD kaldım ve Eylül ayında ayrıldım.
Düzenleyici genlerin nasıl hâlâ ışığı emdiğini bilmeyerek Dr. Rupp’un
laboratuvarına katıldım.
Doktora Sonrası Uğraşım: Çift İnzisyon
Dr. Rupp laboratuvarına katıldığımda Yale Üniversitesi dünyadaki
en iyi 3 DNA araştırma merkezlerinden biri olan heyecan verici bir
çalışma ortamıydı. Dekan Rupp’a ek olarak burdaki diğer tamir ve
yenileme alanındaki öncüler Paul Harvard Flanders, Charles M. Radling
ve Fred Hutchinson idi. UvrA, uvrB, uvrC genlerinin kolaylıkla klonladım.
Dallas’ta iken maxicells dediğim klonlanan genler tarafından çözümlenen
proteinleri tanıma metodu üzerinde çalıştım. Yale’de Dr. Rupp nihayet
başarıya ulaştıran metodu geliştirmede kritik olan önemli tavsiyelerde
bulundu. Detaylarıyla incelemek yaklaşık 1 yılımı aldı fakat metot sonunda
işe yaradı. Maxicells’i anlatan dergi 1979 yılında yayımladı ve çıktığı anda
çok sattı çünkü plazmit çözümlü proteinleri tanımada uygulanabilen bir
yapıdaydı. Bu metot 1980’lerde çok yaygın bir şekilde kullanılan bugüne
kadar en çok kaynak olarak gösterilen eserdi.
UvrA, uvrB, uvrC genleri klonlandıktan sonra radyoaktif izleyicilerle
maxicells metotlarını bu genler tarafından çözümlenen proteinleri
arındırmak, tanımlamak ve işaretlemek için kullandım. Bu noktada klasik
nükleotid oksizyon onarımı bir ultraviyole endonükleazı 5 li bazdaki
hasarı diğer hasara nüfus ettirir ve 5-3 bazlı hasar içeren 4-6 nükleotid
parçacığı formunda nükleotid asitleri 5 ya da 3 sonlarında kesen enzim
olarak klasik bir metot haline gelmişti. En çok garibime giden 1982
baharında arındırılmış proteinleri kullanarak laboratuvarda kesme
reaksiyonunu tekrar oluşturduğumda uvABC nükleosizi çift enzisyon
yaptı. Bir tanesi 7 nükleotiti 3-4 arasındaki nükleotid ile çiftledi ve bu
arada 12-13 nüklotitlerini bırakarak uzun parçacıklı, parçacıklı nükleotidi
çiftledi. Bu enzimi eşsiz çift enzisyon mekanizması olarak uygulamak için
“ ABC excinuclease” olarak adlandırdım. Bu DNA onarım alanında büyük
bir buluştu. Ancak aynı soruyu soran daha çok fazla grup olduğu için bu
cevabı sunmaya daha tam olarak emin olana kadar, bu bilgiyi sadece
birkaç laboratuvar arkadaşım ile paylaştım. Dr. Rupp bu cevabı ilk olarak
Fransa’da 1982 baharında yeniden oluşturdu ve onarım hakkındaki
uluslararası bir toplantıda sundu. Hala bunun o toplantıda çok büyük bir
heyecan yarattığını söyleyen arkadaşlarıma denk geliyorum. Dr. Rupp’un
konuşması bir sonraki toplantıda ve benim işimin anlatıldığı tam metin
1983 yılında yayımlandı. Dr. Rupp’un laboratuvarında iken özel hayatımda
heyecan verici çeşitli olaylar yaşanıyordu. Teksas’a döndüğümde aynı UTD
Üniversitesi’nin bölümünden mezun Gwen Blos ile yakın arkadaş oldum.
Gwen benden 3 ay önce mezun olmuştu ve doktora sonrası Newyork’ta
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taleseminin moleküler temeli üzerine kendisine bir iş bulmuştu. Hafta
sonları görüşmeye devam ettik. Yale’e taşındım ve 1978 yılında evlendik.
Ancak Gwen’in Newyork’taki işini tamamlayıp, Yale’ taşınıp, Dekan Rupp’un
laboratuvarına katılıp , E. Coli’deki DNA onarım genlerinin düzenlenmesi
için çalışmaya başlaması tam 2 yılını aldı. Ayrı yaşamak uygun olmamasına
rağmen kendisine doktora sonrası iş hakkında 5 makale daha yazmasını
sağladım. 1981 baharında ben ve Gwen, Chapel Hill’i ziyaret ettik ve ikimize
de fakültede pozisyonlar teklif edildi. ABC eksizyon endonükleazın yeniden
yapımı üzerine çalıştığımda, yeni bir laboratuvar kurmak için 6 ay işime ara
vermek istemediğimden bir yıl geciktirme şartıyla, eşim ve ben işi kabul
ettik. Chapel Hill’e hemen taşınmadan önce 1982 sonbaharında Dr. Jones
bizi kabul etti ve sulandırma ve çift inzisyon mekanizmasını tanımlayan
makalemi teslim etmem için bana olanak sağladı. Bu durum, ben ve Gwen’e
fotoliyaz üzerinde çalışmak için NIH( Uluslararası Sağlık Kurumları)’ndan ilk
hibe teklifini yazmamı sağladı. Teklif finanse edildi ve sonuç olarak Chapel
Hill’e döndüğümüzde çoğu ekipmanımız çoktan hazırdı ve vardıktan 3 gün
sonra deneylere başlamaya hazırdık.
Fotoliyaz: “ Bir araştırma çalışmasının hazırlanabileceği kadar
eksiksiz.”
Chapel Hill’de bulunan Kuzey Caroline Üniversite’sindeki
laboratuvarımda çalışmaya başladığımda özellikle kromofonu tanımam
üzerine ve hareket mekanizmasını çözmekle, fotoliyaz üzerine olan
çalışmamı sürdürmeye karar verdim. Kısa bir zamanda geni okuduk,
enzimi arındırdık ve enzimin tek bir tane değil 2 adet co-factor’ü ışığı
emen Flavin adenin di-nükleotit (FADH) ve Metilen tetrahidrofolat (MTHF)

olduğunu keşfettik. Dünyanın dört bir yanından co-laborateur’ler ile
yapılan seri deneylerle MTHF’nin bir ender görevini görüp, ışık enerjisini
emerek katalizörü taşıyan FAD faktörüne bu enerjiyi transfer ettiğini
bulduk. İlerleyen 20 yıl boyunca biz ve co-laborater’lerimiz, moleküler
mekanizmayı büyük ölçüde tanımladık ve ışığın emilmesinden dimerin
ayrılmasına ve flavin co-factor’üne dönen elektronun da dahil olmak üzere
gerçek zamanda onarım reaksiyonunun tüm adımlarını takip ettik.
Fotoliyaz üzerindeki çalışma, tüm sektelerle 40 yıla yayıldı ve cofactor kimya, flavin kimya, kristallografi ve ultra hızlı kimya alanlarında
isim yapmış sayısız meslektaşımın katkılarını içerdi. Bu sebeple, bu olay
tatmin ediciydi ki bir meslektaşımın son zamanlarda 2011 yılında Dongping
Zhong’da yayımladığımız makaleye yaptığı bir yorumda “ Bu makale ile
62 yıl öncesine dayanan fotoliyazın bu hikâyesi sonunda bir araştırma
çalışmasının hazır olabileceği kadar eksiksiz” demesi bu durumu daha bir
memnuniyet verici hale getirdi.
Kayıt Yazım – İkili Onarım; Yunus Emre Destanı
1985 ve 1987’de Philip Hanawolt iş arkadaşlarının bildirdiğine göre
kayıt yazım insan hücrelerinde ve E.Coli’deki nükleotit inzisyon onarımını
güçlü bir şekilde tetiklediği anlaşılmıştı. Önerilerine göre; hasarlı bölgede
bekletilmiş RNA polimerazı hata tanımının oranını yükseltiyordu ki
bu da inzisyon oran limitleme başlangıcıydı. Bu modeli laboratuvarda
arındırılmış E. Coli proteinlerini incelerken test ettik ve RNA prolimerazının
hız keser ve onarılamayacak seviyede hasar aldığını bulduk. Bundan başka
bir faktörün hız kesmemiş RNA polimerazını fark ettiğini; bunu zararlı
bölgeden çıkardığını ve aynı zamanda zarara uğramış ekzisyon birşeimini

Sancar Laboratuarından bir fotoğraf (Eylül 2015). Ön sıra sağdan; Laura Lindsay – Boltz, Fazile Cantürk, Aziz Sancar, Alana Oktay. Arka sıra sağdan; Cristopher Selby, Yanyan Yang,
Yi-Ying Chiou, Jinchuan Hu, Michael Kemp, Muhammet Karaman, Wentau Li, Sheera Adar, Gülnihal Erkmen, Hiroaki Kawara.
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Aziz, Gwen ve Rose, Anıtkabir’de (15 Kasım 2015)

kolaylaştırdığını anladık. Bu özelliğin farkına vardık ve ona TRFC (
Transcription Repair Coupling Factor) ismini verdik. TRCF’in ilk olarak
Evelyn Witkin tarafından 1956’da keşfedilen MDF geninin ürünü olduğunu,
bu arındırılmış TRCF RNA polimerazı ve ABC egzisyon nükleazislerinin
vitrodaki transkripsiyon-eşli onarımların düzenlendiğini göstererek
yolumuza devam ettik. Bu işimizi anlatan makalemizi bugüne kadarki en
keyif verici, hem bilimsel hem biçimsel yönden en estetik eserimiz olarak
düşünüyorum. Bir hipotez yarattık. Bunu test edecek gerekli denekleri elde
ettik ve hipotezin doğru olduğunu bulduk. Bu süreçte 30 yıllık bir gizemi
çözdük. (Değişim Sıklığının Azalması) Bu yazı detaylı yazılmış, problemleri
az ve öz olarak anlatmış, deneysel sonuçları da az ve öz olarak anlatmayı
içermektedir. Bilgi; net ve kesin, model de test zamanına kadar durdu.
Araştırmam hakkında meraklı olan Türk meslektaşlarım için bunun “ Benim
Yunus Emre Destanım” olduğunu söylüyorum. Çünkü Yunus Emre 14.
yüzyılda yaşamış İngilizler için Chaucer neyse Türkler için de kendisi olan
mutasavvıf bir şairdir ve her Türk, Yunus Emre’nin kendi alanında başardığı
mükemmeliyetin peşindedir.
İnsanlardaki Eksizyon Onarımı: İkili İnsizyon 2 ( Sadece benim ve
Tanrının bildiği); Yılın Molekülü
1987’de dikkatimi 20 yıldır anlaşılmaz olarak bekleyen nükleotit
eksizyon onarımının insan vücudundaki mekanizmasına çektim. Reaksiyon
mekanizmasını anlamak için biyokimyasal bir yaklaşım izlemeye karar
verdik. Özellikle de en önemli soru olarak gördüğümüz konuya odaklandık:
İnsan hücreleri eksizyon için bir UV endonükleaz / eksonükleosizinden
yararlanır mı yoksa E.Coli’de bulduğumuza benzer bir çiftli inzisyon
mekanizması mı var? 5 yıl boyunca çok sayıda sistem denedik, hücre tiplerini
gözlemledik, farklı hücre köklerine farklı türden özgenillere baktık fakat
cevap bulamadık. Nihayet, 8 Kasım 1991’de çıkarıp atılmış oligonükleotidler
bulduk, ikili insizyon tarafından salgılanmış 27 – mer (nominal 30 mer) idi.
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Mekanizma ikili insizyonlardan oluşuyordu
fakat ikili insizyonlar E.Coli’den farklıydı.
Bu keşif araştırma kariyerimin en önemli
adımlarından bir tanesiydi. 27 – mer’i ilk
gördüğümde Gwen’e “sadece Tanrının ve
benim bildiğim insanlar hakkında önemli
biyokimyasal bir gerçek var”. İkili insizyon
reaksiyonu için önemli olan proteinleri
izole ederek ve arındırarak, laboratuvarda
tamamen arındırılmış bileşenlerden
reaksiyonu tekrar oluşturarak, bu keşfi
daha detaylı bir şekilde araştırdık. TCR
mekanizmasının aydınlatılmasıyla beraber
bu işimiz 1994 yılında Science dergisi
tarafından “ DNA Onarımının Yılın Molekülü”
olarak seçilmesinde önemli rol oynadı. Bu
durum için, tıpkı daha sonra yapacakları
olan bir düzine çalışmaları gibi; Paul
Modrich ve Philip Hanawolt’a saygıdeğer
laborantlarımız tarafından ortaya konan DNA
onarım alanındaki heyecan verici buluşlarını
özetlemeleri istendi.
İnsan Genomunun Onarım Haritası: Piri Reis Haritası
İnsanlardaki ikili inzisyonların keşfinden sonra insan hücrelerindeki
kesilip atılmış oligomerlerin kaderini anlamak istedik fakat radyasyona
maruz kalmış insan hücrelerinden 30-mer’i izole etmekte başarısız olduk.
Laboratuvarda insan eksizyon onarımını anlamaya çalışırken geçen 20 yıl,
canlılarda üretilen 30-mer’i sonunda bulduk. Bu da, insan genomundaki
her bir nükleotiti haritalandırmamıza olanak sağladı. Coğrafik anlamda,
bu onarım haritası onarım dağlarını, vadilerini ve kanyonlarını,
yüksek, ortalama ve düşük ya da onarımsız bölgelerle karşılık olarak
fazlasını anlamamıza yardımcı olacak gibi ve kemoterapiyi geliştirecek
uygulamalara sahip olabilir. Şahsen bu son 10 yıldaki laboratuvarımın en
memnun edici başarısı ve Türk meslektaşlarıma bunu “ Piri Reis Haritası”
olarak anlatmaktayım. Piri Reis, dönemindeki diğer kartografların rekabet
edemeyeceği bir doğruluk seviyesinde Dünya haritasını çıkaran ilk amiral
ve kartograf idi. Türkler tarafından “ İslami Bilim” denilen altın çağın son
en büyük bilimcisi olarak bilinen uzman bir bilimci olarak saygı görür. Bu
sonucu gösteren yazımı yolladıktan sonra Peru’ya bir konferansa giderken
Gwen’e “ Eğer uçağım Ant dağlarına çarpar ve ölürsem, mutlu bir insan
olarak öleceğim” dedim.
DNA Hasar Kontrol Noktası
Hücreler DNA hasarına, onları onararak, hücre döngü sürecini
kitlemek için sinyal transdiksiyonlarını aktif ederek, transkripsiyon profilini
değiştirerek, apoptiz başlatarak karşılık verir. Bu reaksiyonlar, hücresel
homoestoz için önemlidir ve birçok araştırmacı tarafından detaylı bir şekilde
incelenmiştir. Ancak keşfedilen fenomenlerin doğası gereği apoptizler
haricinde bu süreçleri biyokimyasal analizi kısıtlı kalmıştır. Bu genel
görüşle, kontrol noktası aktivasyonunun biyokimyasını arttırmak için DNA
onarımındaki tecrübelerimizi kullanmaya karar verdik. Son 15 yıl içinde UV
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hasarı tarafında aktive edilen DNA hasar kontrol noktasının biyokimyasına
büyük katkılarda bulunduk. Sinyal yolundaki önemli adımları yakalayan
birkaç laboratuvar sistemi geliştirdik. Muhtemelen konuyla alakalı en
psikolojik başarımız tamamıyla tanımlanmış bir sistemde DNA hasar
kontrol noktasıyla insan nükleotit eksizyonunu birleştirmek oldu. Ben, bu
işi minimalist bir laboratuvar sistemindeki kompleks hücresel fenomeni
açıklamayı hedefleyen indirgemeci biyokimyasal araştırmacılığındaki en
üst iş olarak görüyorum.
Sikotron ve Günlük Saat
Fotoliyaz, biyolojik dünyada evrensel olarak dağıtılmış değildir ve onun
insanlardaki varlığı 1958’de bakterdideki keşfinden sonra 35 yıl boyunca
tartışmalara yol açmıştır. 1993’de bu konuyla ilgili yorucu bir çalışma
başlattık ve insanlarda fotoliyaz olmadığına dair bir makale yayımladık. Bu
sonuç, hem siklobutan tip, primidin dimerini onaran klasik fotoliyaza hem
de T. Todo tarafından keşfedilen primidin (6-4) primidin eklentilerini onaran
diğer fotoliyaz tiplerine uygulandı.
Daha sonra 1995’te, insan Genetik bilimleri, insan DNA’larının birçok
sayıdaki sıra düzenini yayımladı ve bunlar arasında fotoliyaz homolog
da listelendi. Bütün gen için DNA’yı acil bir şekilde elde ettik ve hemen
sonrasında fotoliyaza benzer yüksek aralıklı ikinci bir geni keşfettik. İki geni
de klonlayıp açıkladıktan sonra, yeniden oluşan proteinlerin de, proteinleri
kodlayan hücrelerin de, iki türde de fotoliyaz aktivitesi göstermediğini
bulduk. Bu sonuçlarla hala ne yapmamız gerektiğine karar vermeye
çalışıyorduk.
1996 Mayıs ayında Türkiye’ye bir ziyaretten dönerken Dr. Williams
Schwartz tarafından uçak dergisinde yayımlanan bir jetlag ve günlük
saat hakkında bir makale okudum. En çok ilgimi çeken şey ise; mavi ışık
tarafından (fotoliyaz kromofor tarafından emilen dalga boylarına benzer
olan) gerçekleşen saat ayarlaması ve bazı kör fare ve insanlarda sirkadiyen
saatinin yine de ışığa cevap verdiğini çünkü “sirkadiyen görsel sistemi”
anatomik ve psikolojik olarak görüntü oluşturan görsellik sisteminden
uzaktır. Bu yazıyı okuduktan sonra belki de önceden bulmuş olduğumuz
insan fotoliyaz klonlarının mavi ışığı algılayan saat proteinleri olabileceğini
düşündüm. Bu konuyu iş arkadaşlarımla tartıştım ve fotoliyazın sıklık
sırasına benzeyen açık mavi renkteki, mavi ışığa duyarlı olan flavoproteine
benzeyen şekilde CRY1 ve CRY2 (sitokrin) isimlerini vermemiz gerektiğini
söyledim. Bu işi anlatan yazım Kasım 1996’da Biochemistry dergisinde
yayımlandı ve görünüşe göre bütün sirkodiyen saat topluluğunun
dikkatinden kaçtı.
Bu iddiayı test etmek için sirkadyan saat ve nörolojik bilim hakkında
acil bir şekilde bilgi edinmek için araştırmalara başladım. 1997’nin sonunda
sirkadyan ritimin bu saat için kritik olan iki yerde bulunduğunu gösterdik:
Retinanın hücre tabakası şişliğinde ve farede de insanda da bu saatin
nörolojik merkezi olan, beyindeki üst kiyozmik çekirdeğin (SCN) hücre
tabakasında kısmen CRY1 mRNA ; SCN’deki günlük ritmikliğin çoğunun
yüksek olduğunu gösterdi. Bu; PNAS’da memelilerin CRY’lerinin sirkadyen
fotoreseptör olduklarını iddia eden yazımız için yeterli kanıtlara sahipti.
Fikrimizi kanıtlamak için flavoprotein genlerindeki mutasyonların
zamanı yendiğini göstermemiz gerekiyordu. Flavoproteinin iki değişkenini
tasarladık ve Joseph Takahashi adlı meslektaşımız laboratuvarda test

ettiği zaman ise, açıkça görünüyordu ki, zamanın ışığa yaptığı hassasiyeti
etkileyen değişken aynı zamanda zifiri karanlıkta, zaman üzerinde de
etkisi oluyordu. Sonuç olarak vardığımız kanı ise flavoprotein 2 hem ışığa
dayalı hem de ışıktan bağımsız olarak zaman üzerinde etkisi oluyordu.
Aynı zamanda, flavoproteinin biyolojik saat üzerinde olan potansiyel rolü
üzerinde olan araştırmamız homolog flavoprotein; drosophilanın tanımına
imkân vermişti ve bir ışıl duyarlılığı çoğunlukla azaltılmış bir flavoprotein
drosophila değişkenini ayırt edebildik. Çalışmamız, “ Arabidopsi
flavoprotein değişkenlerinin tekrar değerlendirilmesine sonuç vermiş ve
bitki biyologlarının yaptığı deneyler gösterdi ki flavoprotein arabidopsilerin
de biyolojik saatini etkiliyordu. Değişken flavoprotein fare çalışmamız ve
dropsophila ve arabidopsi çalışmalarımız birer hafta ara ile basıldı. Bu ve
alan üzerinde önemli gelişmeler, biyolojik saat tezi “ Yılın Molekülü” adlı
bilim dergisinde 1998 yılında 2. olarak seçildi.
Sonrasında 1999’da T.Todo ve J.S.Takahashi ve Hollandalı ve Japon
meslektaşımızdan oluşan grubumuz flavoproteinlerde değişken farelerimizi
kusurlu yapmış ve artık işleyen bir biyolojik saatlerinin olmadığını
bulmuşlardı. Alanda çok hızlı ilerlemeler oldu ve 2000 yılında bu modelde
flavoproteinin mantıklı ve detaylı bir saat modeli vardı. Bu alan yazımda
ve çeviride geri dönüşüm döngüleri yaratan bir saat devresinin, alan yazım
bastırıcısı idi. Yakın tarihte bulunan kanıtlar gösteriyordu ki flavoprotein
genel olarak ayırt edilmedikçe fotoreseptörü çalışmayan memelilerde
baskılayıcı oluyorken drosophilada ise ilk devam eden fotoreseptör
oluyordu. Biyolojik düzen proteini olarak bulunan flavoprotein bana yüksek
derecede minnettarlık ve bambaşka bir alan olan DNA onarımı çalışmamı
birçok farklı iş arkadaşı edinmemi ve yeni bir düşünme tarzını sağlamış,
böylece kişisel bir tatmin edinmiştim.
Tam Daire
15 yıldır, memelilerin sirkadyan saatindeki CRY’nin katıldığı
mekanizma ve onun drosophiladaki fotoreseptör fonksiyonu üzerinde
çalışıyoruz. Bu çalışma, sirkadyan saatinin farelerdeki eksizyon onarımını
düzenlediğini ve ışığın korsinogenezinin bir sirkadyan düzeneği göstermiş
olduğunu fark ettik. Şu anda insanlardaki onarımın sirkadyan etkisini ve
kimyasal tedavi perhizlerine bu bilginin uygulanmasını potansiyel sonuçları
üzerinde çalışıyoruz.
Sonuç
Bana öğrenme değerini ve güçlü bir etik anlayışını aşılayan ebeveynlere
sahip olma şansını elde ettim. Savur’daki ilkokul öğretmenlerimden,
Mardin’deki lisemdeki, İstanbul’daki Tıp okulumdaki, Teksas ve New
Haven’deki yükseköğrenimimdeki öğretmenlerime kadar hep mükemmel
öğretmenlerden ders alma şansını elde ettim. Sevgileri için aileme teşekkür
ederim. Diğer bir deyişle danışmanlarımdan biri olan “Aziz, o olmadan
bunları başaramazdın” dediğim eşim Gwen’e desteği ve sevgisi için
minnettarım. Hayatıma neşe katıp, beni genç hissettiren vaftiz kızım Rose
Peifer’e teşekkürlerimi sunarım.
Referanslar
1.
Bukingham, J.(2004) Chasing the molocule, Sutton Yayıncılık,
İngiltere
2.
Stuchebrukhov, A.(2001) Watching DNA repair in real time.
Proc Natl Acad Sci U S A 108, 19445 – 19446
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Prof. Dr. Aziz SANCAR Kanser Hastalarına Umut Veren
Araştırmaları İle Nobel Kazandı

Prof. Dr. Narçin Ünsal (*)
Kuzey Carolina Üniversitesi’nde
öğretim üyesi olan Prof. Dr. Aziz Sancar,
2015 Nobel Kimya Ödülü’nü, Dr. Lindahl
ve Dr. Modrichile paylaşarak hücrelerin
hasar gören DNA’ları nasıl onardığını
ve genetik bilgisini koruduğunu
haritalandıran araştırmaları nedeni ile
kazandılar.
Birçok kanser türünde bir ya da daha fazla
DNA onarım sistemi tamamen ya da kısmen
çalışmamaktadır, bu da kanser hücrelerinin DNA’sını
kararsız hale getirmektedir ve bu durum kanser
hücrelerinin mutasyona uğramasının en önemli
nedenlerinden birisidir. Böylece kanser hücreleri
kemoterapiye dirençli hale gelmektedirler. Aynı
zamanda hasta hücreler genellikle hâlâ işlevsellik
gösteren bu onarım sistemine bağımlı kalırlar, bu
onarım sistemi olmasa DNA hasar görecek ve sonuçta
hücreler ölecektir. Araştırıcılar bu noktadan hareket
ederek DNA onarım sistemini önleyerek kanser
hücrelerinin çoğalmasını engellemektedirler.
Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser tedavisinde sirkadyen
ritm (ritmik saat) buluşunu yaparak dünya
çapında üne kavuşmuştur. Dr. Sancar bakterilerde
Ultraviyole (UV) ışığın neden olduğu hasarı onaran
2 sistem olduğunu belirledi; ışığa bağımlı fotoliyaz
enziminin yanında karanlıkta işlevsel olan bir ikinci
sistemi saptadı. Dr. Aziz Sancar ve arkadaşları Yale
Üniversitesi’nde 1970’lerde karanlık sistem ile ilgili
araştırmalar yaptılar ve bu araştırmalarında üç UV
ışığa duyarlı ve her biri farklı genetik mutasyona sahip
olan bakteri nesli kullandılar: uvrA, uvrBve uvrC.

(*) İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı
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Karanlık sistemdeki moleküler mekanizmayı
araştırarak uvrA, uvrB ve uvrCgenleri tarafından
kodlanan karakteristik enzimleri belirleyerek
izole ettiler ve sonuçta hayvan deneyleri ile de
destekleyerek bu enzimlerin UV hasarını tespit
ettiğini, DNA ipliğinde 2 kesme meydana getirdiğini
ve bu kesilen kısımların hasarlı olduğunu belirlediler,
böylece hasarlı olan 12-13 nukleotidlik kısım DNA
dan uzaklaştırılmış olmaktadır.
Dr. Aziz Sancar bakteri ve memelilerde aynı DNA
onarım mekanizmasının olduğunu bulmuştur. İnsan
DNA sında UV hasarı ile meydana gelen kısmın kesilip
çıkarılmasının çok daha karmaşık olmakla birlikte
bakterilerdekine benzer olduğunu belirlemiştir. Dr.
Sancar bakterilerde ilk belirlediği onarım enzimi
fotoliyazın hücrelerde mavi/mor ışığı (350-500nm)
kullanarak UV ile hasara uğramış DNA’yı onardığından
yola çıkarak fotoliyaz enzimi ile % 50 oranında dizi
benzerliği gösteren memelilerdeki
kriptokrom
2
enzimini saptamıştır. Kriptokromun ışığa
bağımlı ve ışığa bağımsız mekanizmalar ile sirkadyen
ritmi düzenlediğini göstermiştir.
Sonuç olarak Prof. Dr. Aziz Sancar’ın araştırmaları
metabolizmadaki günlük değişikliklerin ve hücre
bölünme hızının kanser ilaçları da dahil bazı ilaçların
yararını ve toksisitesini etkilediğini ortaya koymuştur.
Bu nedenle de sirkadyen ritmin nasıl işlediğini ve
onların moleküler mekanizmasını neyin düzenlediğini
bilmek insan sağlığını artıran yeni yolların gelişimini
de ortaya koymaktadır. Prof. Dr. Aziz Sancar sirkadyen
ritmin yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesinde ne
kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Prof. Dr. Aziz SANCAR Kanser Hastalarına Umut Veren Araştırmaları İle Nobel Kazandı

İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
olarak Genetik, Moleküler Genetik, Kanser
Moleküler Biyolojisi ve Hücre Moleküler Biyolojisi
gibi derslerimizin ana konularından bir tanesi olan
“DNA onarım mekanizması” konusunda Sayın Prof.
Aziz Sancar tarafından bir bilimsel dönüm noktası
olarak 2015 Nobel Bilim Ödülünü getirmiş olması
bölümümüz öğrenci ve öğretim üyelerini son

derece heyecanlandırmıştır. Halen bölümümüzde,
kanser moleküler biyolojisine ilişkin birçok proje
ve yayın ile, kanserin moleküler mekanizmasının
aydınlatılmasına ve doğru ilaç tedavilerinin
hedeflerinin belirlenebilmesine yönelik araştırmalar
devam etmektedir. Bu nedenle Dr. Sancar ile
aynı bilimsel alanda lisans ve lisansüstü düzeyde
çalışmaktan kıvanç duymaktayız.
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ATATÜRK YOLUNDA NOBELLİ BİR TÜRK

Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşundan dört yıl sonra 20
Ekim 1927’de gençliğe hitabesiyle Cumhuriyetimizi Türk gençliğine
emanet etmiştir.
Güney Anadolu illerinden biri olan Mardin ili, Savur ilçesi
1946 doğumlu 2015 Kimya Nobel ödülünü kazanan Prof. Dr.
Aziz SANCAR, ‘’Bu ödülü ülkemin gençlerine adıyorum ve beni bu
noktaya getiren de ülkemde aldığım eğitimdir!’’ demekle Atatürk’ün
‘’Gençler cesaretimizi takviye ve idame ettiren sizsiniz. Siz almakta
olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan
sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen
yeni nesil, istikbal sizsiniz, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek
ve yaşatacak sizsiniz’’ sözlerinin ne kadar doğru, ne kadar gerçek
olduğunu göstermiş ve bu sözleri yaşamına geçirdiğini de
kanıtlamıştır.
Sn. Prof. Dr. Sancar’ın ödülünü aldıktan sonra, Türkiye’yi ziyareti
sırasında yaptığı kısa ve özlü değerlendirmelerinde, temel eğitim ve
öğretimini Türkiye’de almış bir Türk genci olarak yaşam felsefesinde,
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesindeki duygu ve düşüncelere ne denli
bağlı olduğunu sergileyen sözleriyle birlikte değerlendirmek,
kendisiyle onurlandığımız değerli bilim adamımızı daha ayrıntılı
tanımaya olanak verecektir. Bu amaçla Atatürk’ün sözleriyle Sn.
Sancar’ın sözlerini karşılaştırmaya çalıştım.
Mardin ili Savur ilçesinde dünyaya gelmiş, çiftçilikle geçinen
10 çocuklu bir ailenin oğlu. İlk ve orta öğretimini Savur’da
tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip
hekim olarak iki yıl doğduğu ilçenin bir köyünde hemşerilerine
hizmet vermiştir. TÜBİTAK bursuyla batı dünyasındaki araştırma
olanaklarından yararlanmış ve 1977’de Amerika / Dallas’ta akademik
kariyerinin başlangıcı olan üniversite doktorasını almıştır. Biyokimya
ve biyofizik alanlarında araştırmalarına başlayan Prof. Dr. Sancar
2015 yılında DNA Mekanik Onarımı üzerindeki çalışmalarıyla
Nobel Ödülünü aldı. Ödülü Anıtkabir’e bırakma arzusu; yasalar
çerçevesinde sadece Atatürk’ün eşyalarının Anıtkabir’de
sergilenebileceği konusundaki dar boğaza da, Prof. Dr. Sancar’ın
sözü çözüm getirmiştir: “Ben ödülü Atamız adına aldım. Dolayısıyla
ödül Ata’ya aittir ve yeri de Atanın yanıdır.”
Aziz Sancar’ın bu süreçte gördüğü eğitimi ve öğretimi hakkında
çeşitli yayın organlarında yayımlanan
görüşleri kısaca
aşağıya alıntılanmıştır.
“Türkiye Cumhuriyeti bizim için olağanüstü imkânlar yarattı.
Benim bütün eğitimim parasızdı. İstanbul Tıp Fakültesi’nde dünyanın
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en güzel öğrenimini gördüm. Başarımın kaynağı ülkemde aldığım
eğitimdir. Bunun için önce anavatanıma çok minnettarım. Bu ödülü
kazandığıma en çok memleketim için sevindim. Çünkü Türkiye için,
Türkiye’nin kalkınması için bu güç durumdan çıkıp Avrupa düzeyine
varılması için bilim gerekli. Tekrar söylüyorum beni bu noktaya
getiren ülkemde aldığım eğitimdir. Yaptığım araştırmalar, verdiğim
onca emek için kuşkusuz büyük memnuniyet verici bu ödül, ailem
için de çok sevindim, fakat en çok memleketim için sevindim.”
Böylece cumhuriyetin değer ve ilkelerini benimsemiş bir bilim adımı
olarak gençlerimize sergilediği örnek nice ödüller için özendirme
öğesi olacaktır. Yüce Atatürk’ün eğitim, öğretim ve dünyaya açılma
uyarılarını Sancar’ın yaşamında gerçekleştirdiği gözükmektedir.
“Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için, en
hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak
gaflettir, cehalettir, delalettir. İlim ve fennin yaşadığımız her
dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.
Türk genci, gelişen bilim ve teknolojinin takipçisi olmalıdır.”
“Milletimizin siyasi, sosyal hayatında, milletimizin fikri
terbiyesinde de mürşidimiz ilim ve fen olacaktır.”
“Gözlerimizi kapayıp soyut yaşadığımızı farz edemeyiz.
Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile ilgisiz yaşayamayız.
Tam tersine ilerlemiş, uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının
üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur.”
“Zafer ‘zafer benimdir’ diyebilenin, muvaffakiyet ‘muvaffak
olacağım diye başlayanın ve ‘muvaffak oldum’ diyebilenindir.”
Nobel kimya ödülünü yıllarca laboratuar koşullarında çalışarak
kazanan Sn. Sancar kuşkusuz Atamızın ifadesiyle ‘muvaffak oldum’
diyebilecek bir yurttaşımızdır.
Atatürk’ün düşünceleriyle buluştuğu bir diğer nokta da Sancar
için milliyetçilik konusudur. Atatürk için milliyetçilik, köklerine
bağlılık ile bağımsızlığı ifade eder. Milliyetçiliği asla ırkçılık olarak
algılamaz. “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti
denir’’ demiştir.
‘’Türkiye halkı, ırkça, dince ve kültürce ortak, birbirlerine karşılıklı
hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu, kaderleri ve menfaatleri
müşterek olan sosyal bir toplumdur.’’
‘’Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı
ve Makedonyalı, hep bir milletin evlatları, hep aynı cevherin
damarlarıdır.”
“Millet; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine geçmişten gelen
köklü değerlerle bağlı vatandaşlarının meydana getirdiği sosyal ve

ATATÜRK YOLUNDA NOBELLİ BİR TÜRK

siyasi bir topluluktur.”
“Türk milliyetçiliği, bütün çağdaş milletlerle bir ahenkte
yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterine ve başlı
başına bağımsız kimliğini korumayı esas sayar.”
“Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz. Türk milliyetçisiyiz.
Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu toplumun fertleri
ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa o topluma dayanan Cumhuriyet
de o kadar kuvvetli olur.”
Sn. Sancar’ın milliyetçilik konusundaki düşünceleri de yüce
Atatürk’ün düşünceleriyle bağdaşıyor. Yazıyı Sn. Sancar’ın kendi
sözleriyle sonlandırıyorum.
Kendisine birçok medya kuruluşundan ulaştıklarını ve bundan
memnuniyet duyduğunu belirten Sancar, ancak bazı sorulardan ve
sosyal medyada kökenine ilişkin yorumlardan rahatsızlık duyduğunu
dile getirmiştir. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin aradığını aktaran
Sancar, “Sordukları ilk soru ‘Arap mısınız, kısmen mi Türk’sünüz’
oldu. ‘Arapça ve Kürtçe konuşmuyorum, ben Türk’üm dedim.
Güneydoğulu olunca bundan kaçamıyorsunuz ama kendimi
öyle biliyorum, BBC’ye de söyledim, size de öyle söylüyorum”
diye konuştu. Ceketimde her zaman Türk bayrağı rozeti vardır.
Aziz SANCAR: Türk’üm O Kadar diyor.
69 yaşında bilim alanında Nobel alan ilk Türk olan Aziz SANCAR,
tam bir Türkiye sevdalısı. Nobel ödülü sonrasında yabancı medyaya
da sürekli bu konularda mesajlar veriyor. Profesör Aziz SANCAR
Türkiye’de iyi bir eğitim olduğunu belirterek şunları söylüyor:
“Biz genelde memleketimizi tenkit etmeyi severiz. Fakat
bizim memlekette çok güzel bir eğitim var. Türkiye’de ilkokulumuz,
ortaokulumuz, lisemiz, üniversitelerimiz bedavadır. Bana bu imkânlar
sağlandı. Türkiye’de üniversitede okurken, orada gördüğüm
eğitim, buradaki üniversitelerin seviyesindeydi. Türkiye bizlere
çok güzel eğitim sağlıyor. Bunu Amerika’da yapamazsınız. O
bakımdan ben bu ödülü memleketime ve Cumhuriyet devrinin
başlattığı eğitime borçluyum. Ben buraya geldim, başarılı oldum
ama bana bu temeli veren Türkiye’deki eğitimdi. Ben buraya 1974’te

geldim, o geldiğim dönemde Türkiye’nin bugünkü imkânları yoktu.
Fakat Türkiye beni hazırlamıştı. Buraya geldiğimde araştırma
yapabilecek düzeydeydim.”
Genç beyinlere “hiç yılmamaları” önerisinde bulunan Sancar,
sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Dış ülkelere gitsinler, oraları görsünler, çalışsınlar fakat benim
yaptığımı yapmasınlar. Türkiye’ye dönsünler. Ben dönemezdim.
Askerliği yaptıktan sonra Dicle Üniversitesinde bir hekimle görüştüm,
oradaki imkânlara baktım, sadece Dicle Üniversitesinde değil
Hacettepe’de bile, o dönem istediğim araştırmaları yapamazdım. O
nedenle dönmedim. Ama şimdi Türkiye çok değişti. Tavsiyem, evet
buraya gelin, burayı görün, ama sonra Türkiye’ye dönün.”
“Ödülü alırken memleketim adına gurur duydum. Milliyetçilik
moda değil ama ben milliyetçiyim. Bugüne kadar benim adım,
kimya alanındaki ders kitaplarında vardı, kimyacılar tanırdı. Ama
ne Türkiye’de ne de dünyada kimse beni bilirdi. Şimdi bir Türk ödül
aldı diye Hindistan’dan, İngiltere’ye kadar herkes tanıyor. “10 bin
dolar verelim konuşmaya gelin” diye sayısız mail alıyorum. Bundan
memleketim adına gurur duyuyorum. Siz yeni nesil eleştiriyorsunuz,
Cumhuriyet’i takdir etmiyorsunuz. Cumhuriyet mucizedir.
Cumhuriyet Türkiye’nin her yerine okullar açtı. Ondan ziyade bize
özgüven verdi. Benim idealist öğretmenlerim bizi öyle eğittiler ki
benim Amerikalılardan daha iyi bir eğitimim ve daha çok özgüvenim
vardı.”
“Türkiye’nin suyunu, havasını, en çok insanını özlerim. Biz
özel insanlarız. Samimiyiz. Bu özlenmez mi? Ankara simidini çok
severim. İzmir incirine bayılırım. Gelen tüm arkadaşlardan isterim.
Mardin yemekleri burnumda tüter. Zaman zaman başka sebeplerle
yeriz. Kısaca insan vatanının her şeyini özlüyor...”
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Yrd Doç. Dr. Ali GÜLER (*)
Türk Profesör Aziz Sancar, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen
törenle Nobel Kimya Ödülü’nü İsveç Kralı 16’ıncı Gustaf’ın elinden aldı.
Nobel Kimya ödülünü kazanan Türk bilim adamı Aziz Sancar, İsveç’in
başkenti Stockholm’de düzenlenen törende ödülünü aldı.
Sancar, Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile Nobel Kimya ödülünü
kazanmıştı.
Aziz Sancar’dan Ödül Sonrası Açıklama
Nobel Kimya Ödülü kazanan Türk bilim adamı Aziz Sancar, ödülünün
Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “İnşallah bundan sonra
daha büyük övgüler kazanırlar. Türkiye›de bilime çok büyük
katkıda bulunurlar” dedi.
Aziz Sancar, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törende
ödülünü, İsveç Kralı 16. Carl Gustaf’ın elinden aldı.
Sancar ödülünü almaya, İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Prof. Dr. Claes
Gustafsson tarafından, “Sayın Sancar, İsveç Akademisi adına sizi kutluyorum
ve Majesteleri Kralın elinden Nobel Edebiyat Ödülü’nü almanızı rica
ediyorum” sözleriyle çağrıldı.
Nobel Diploması ve altın madalya alan Sancar, 850 bin avro tutarında
para ödülüne de hak kazandı.
Sancar, yaptığı açıklamada, “Memleketim adına sevindim, Mardin adına
sevindim. Memleketim için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra daha
büyük övgüler kazanırlar. Türkiye’de bilime çok büyük katkıda bulunurlar”
ifadelerini kullandı.
Sancar, Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile Nobel Kimya Ödülü’nü
kazanmıştı.
Sancar: “Anavatanıma Çok Minnettarım”
Habertürk’e konuşan Sancar, şunları söyledi:
“Kendim ve memleketim için çok sevindim. Çünkü bana çok güzel
öğretim veren kendi memleketimdir. Bana olağanüstü tıp eğitimi verdi
ve o buradaki başarımın kaynağı oldu. O bakımdan anavatanıma çok
minnettarım. Bütün Türk milletine sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”
“Çok Şaşırdım, Beklemiyordum”
Sancar, haberi aldıktan sonra Nobelprize.org’a verdiği röportajda ise,
“Yarım saat önce bir telefon aldım. Karım açtı telefonu ve beni uyandırdı. Hiç
beklemiyordum, çok şaşırdım” dedi.
İşte o röportaj:
“Haberi nasıl öğrendiniz?
Yarım saat önce bir telefon aldım. Karım açtı telefonu ve beni uyandırdı.
Hiç beklemiyorum, çok şaşırdım.
Haberi duyduğunuzda ilk yaptığınız ne oldu?
Mantıklı olabilmek için elimden geleni yaptım. Uyuyordum, ama o an
güzel bir deneyimdi.
Nobel Ödülü alan ilk Türk bilim insanı olduğunuzu söylerken
doğru muyum?

Bilim insanı. Orhan Pamuk ilk olarak birkaç yıl önce Edebiyat ödülünü
almıştı.
Kesinlikle, evet, bilim insanı olarak. Sadece Chapel Hill’de değil
Türkiye’de de büyük kutlamalar olacağını tahmin ediyorum.
Olacağına eminim. Yıllardır benim ne zaman Nobel alacağımı
soruyorlardı ve ben bu soruyu duymaktan yorulmuştum. Dolayısıyla ülkem
için de ayrıca gurur duyuyorum.”
Aziz Sancar Kimdir?
ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser tedavisinde “ritmik saat”
buluşuna imza atarak dünyaca çapında üne kavuşmuştu. 1946 yılında
Mardin’de dünyaya gelen, Sancar, “DNA tamiri” ve “hücre döngüsü kontrol
noktası” gibi konularda yaptığı çalışmalarla da adını duyurmuştu.
Prof. Dr. Aziz Sancar 1946’da Mardin Savur’da 8 kardeşin 7’ncisi olarak
dünyaya geldi. Ailesinin okuma yazma bilmediği ancak çocuklarının
eğitimine çok önem verdiği belirtiliyor. Sancar, 1963 yılında girdiği İstanbul
Tıp Fakültesini 1971 yılında bitirdi ve eğitim için ABD’ye gitti. 1997 yılından
bugüne Amerika Birleşik Devletleri North Carolina-Chapel Hill’de North
Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nde görev yapan
Prof. Sancar, gerçekleştirmiş olduğu 300’e yakın bilimsel makale ve bu
makalelere yapılan 12 binden fazla atıfla, bilimsel araştırmada eşine az
rastlanır bir başarıya imza attı. İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra
yurtdışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne
kabul edilen Sancar, buraya kabul edilen üç Türk’ten biri olmuştu.
3 Milyon TL Ödül
8 milyon İsveç Kronu, (yaklaşık 3 milyon TL) para ödülü Alfred Nobel’in
ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta sahiplerine verilecek.
Nobel Edebiyat ödülünün sahibi yarın, Barış Ödülü’nün sahibi Cuma,
ekonomi ödülünün sahibiyse Pazartesi günü açıklanacak.
Aziz Sancar Çarpıcı Bilgiler Vermişti
Prof. Aziz Sancar 2014 yılında AA’ya konuşmuştu. Kanser tedavisindeki
“sirkadiyen saat” (ritmik saat) buluşunu anlatmıştı.
Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser konusunda önemli çalışmalar yapıldığını
belirtirken,
kanser mekanizmasının 10 yıl içinde çözüleceğine inandığını
7
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söylemişti. Ancak kanserin nasıl olduğunu çözümlemenin onu tedavi
etmek anlamına gelmediğine işaret eden Sancar, tedavi konusunda bir şey
söylemek için erken olduğunu belirtmişti.
Kanserle ilgili olarak “DNA onarımı” konusunda çalışma yaptığını
bildiren Sancar, şunları kaydetmişti;
“Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu DNA’yı tahrip ediyor
ve vücutta bulunan DNA onarım mekanizmaları, o kanser hücrelerinin
yaşamasını sağlıyor. Biz bu mekanizmayı anlamak, aydınlatmak için bir
çalışma başlattık. Bu mekanizmayı anlayınca onu ‘inhibe’ edip, kanser
hücrelerinin normal hücrelerden daha önce öldürülmesini sağlamaya
çalışacağız. DNA onarımı mekanizmasını aydınlatmak, kanser tedavisi
noktasında çok önemli. Gayemiz bu mekanizmayı açıklamak.”
DNA Onarımının Minimum Olduğu Zaman Tespit Edilecek
Sirkadiyen saat (günlük ritm) konusunda önemli bir buluş yaptıklarını
bildiren Sancar, sirkadiyen saatin DNA onarımını kontrol ettiğini ifade etti.
Sancar, DNA onarımının günün belli saatlerinde arttığını, belli saatlerde
de minimum seviyeye indiğini söyledi.
Amaçlarının vücuttaki DNA onarımının minimum olduğu zamanı
tespit edip, kanser hücrelerine ilaç verip, bu hücrelerin ölmesini sağlamak
olduğunu belirten Sancar, “Hedefimiz DNA onarımının ne zaman minimum
ne zaman maksimum olduğunu belirleyerek, DNA onarımı potansiyelinin en
az olduğu zaman ilaç tedavisi uygulayarak, hem ilacın etkisini çoğaltmak,
hem de yan etkileri azaltmak” şeklinde konuştu.
Bu kapsamda çalışmayı öncelikle kalın bağırsak kanseri üzerinden
başlatacaklarını anlatan Sancar, “Kalın bağırsağın biyolojisi ve DNA onarımı
saatleri konusunda daha çok bilgi sahibi olmamız nedeniyle bu kanser
çeşidinden çalışmalarımızı başlatacağız. Araştırma çalışmalarına 2-3 ay
içinde başlıyoruz” dedi.
Deri Kanserinin Önüne Geçilebilecek
Sirkadiyen saat konusundaki çalışmalarının deri kanserini önleme
noktasında da faydalı olacağına dikkati çeken Sancar, bu şekilde hangi
saatlerde güneşlenildiğinde kanser riskinin arttığının, hangi zamanlarda
azaldığının tespit edilebileceğini ifade etti. Fareler üzerinde yaptıkları
bilimsel çalışmalarda, UV ışınlarına maruz kalan farelerde kanser riskinin
akşam saatlerinde daha az olduğunu tespit ettiklerini belirten Sancar, şöyle
devam etti:
“Fareler üzerinde yaptığımız araştırmalarda sabah saatlerindeki UV
maruziyeti sonucu kanser riskinin akşamüstü saat 4’teki tespit ettiğimiz
oranlara göre 5 misli daha yüksek olduğunu gördük. Yani farelerde deri
kanseri riskinin akşam saatlerinde daha az olduğunu belirledik. Farelerde

ortaya çıkan sonuçlar insanlarda tam tersidir. Buna dayanarak, insanlar
için sabah saatlerinin deri kanseri riski açısından daha düşük olacağını
söyleyebiliriz. Yani sabah saatlerinde güneşlenmek, öğlen ve akşamüstüne
göre daha az risk taşıyor. Ancak bunu kesin olarak söylemek için öncelikle
insanlar üzerinde deney yapmamız lazım.”
Bu konuda çalışmalara başladıklarını ve Amerikan Sağlık
Bakanlığından izin aldıklarını anlatan Sancar, ilk etapta gönüllüler
topladıklarını ve gönüllülerin derilerindeki DNA onarımlarını gün boyu
nasıl olduğunu ölçmek için çalışma yapacaklarını söyledi.
Sancar, “Yani DNA onarımı konusunda kalın bağırsakta yapacağımız
çalışma kanserin tedavisini, cilt üzerinde yapacağız çalışma da kanseri
önlemeyi amaçlıyor” ifadelerine yer verdi.
Makalelerinden Binlerce Alıntı Yapıldı
Aziz Sancar 300’e yakın makale ve 33 kitap yayımladı. Makalelerinden
binlerce bilimsel yayın da alıntı yapıldı. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi
ve Türk Bilimler Akademisi üyesi.
Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Okulu Biyokimya ve Biyofizik
bölümünün öğretim görevlilerinden Gwen Boles Sancar ile evli. Eşiyle
birlikte Carolina Türk Evi’ni kurdu.
Twıtter’dan Mesaj Yağıyor
-Nobel Kimya Ödülü’nü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz SANCAR kazandı,
gönülden kutluyoruz.
-Tebrikler Aziz Bey ülkemiz ve kimya biliminin gururusunuz.
-Göğsümüzü kabartan bir haber: Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan, 3
isimden biri Prof. Dr. Aziz Sancar.
-Aziz Sancar hocamızla gurur duyuyorum.
-Nobel Kimya Ödülü’nü alarak ülkemizin yüzünü ağartan değerli bilim
insanımız Aziz Sancar’ı yürekten kutluyorum.
Kaynaklar
“Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü’nü Aldı (10 Aralık 2015 Perşembe)”,
http://www.ntv.com.tr/
teknoloji/aziz-sancar-nobel-kimya-odulunualdi,F10C10YMBEaCIMqnra3I2w?_ref =infinite
Milliyet.com.tr 07.10.2015 - 12: 54 | Son Güncelleme: 08.10.2015-9:10
Haberturk.com.tr.
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PROF. DR. AZİZ SANCAR:
“SİLAHLI ZAFERİ BEYİNLE TAÇLANDIRMAK”

Hüseyin YILMAZ - Kutlu KAYIRAN
“Büyük tehlikeler karşısında uyanan milletlerin ne kadar kararlı
oldukları tarihçe ispat edilmiştir. Silahıyla olduğu gibi beyniyle de
mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği
gücü ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin
temiz karakteri yetenek ile doludur. Ancak bu doğal yeteneği ortaya
çıkarabilecek yöntemlerle donatılmış vatandaşlar gereklidir. Bu görev
de sizlere düşüyor.” M. Kemal ATATÜRK1
Türk Ordusu Ulusal Kurtuluş Savaşımızın tam ortasında Temmuz
1921 tarihinde Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde düşmanla
amansız bir mücadele içindedir. Meclis ve Ankara halkı büyük
bir endişeye kapılmış durumdadır. Türk Ordularının başkomutanı
Mustafa Kemal Paşa bu yakıcı savaş şartları içeresinde dahi Ankara’da
toplanan Türk Maarif Kongresi’ne iştirak ediyor. Burada yaptığı
açılış konuşmasının sonunda yukarıdaki sözleri söylüyor. Ulu Önder
Atatürk bu toplantıya katıldığı sırada Yunanlılar Sakarya Nehri’nin
hemen kıyısına yaklaşmak üzeredir. Atatürk’ün memleketin ateş
çemberinin içine düştüğü şartlar altında bile bu kongreye katılması
onun milletimizin eğitimi konusuna ne kadar önem verdiğini açıkça
göstermektedir.
Geçtiğimiz günlerde Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen Türk
Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar ilk eğitimini işte bu kongreye katılan
öğretmen kuşağının elinden almıştı. Ellili yılların sonlarından itibaren
başlayan eğitim hayatı boyunca Atatürk Devrimlerini içselleştirmiş
eğitimcilerin elinde yetişen Sancar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitirmişti. Okulu bitirdikten sonra yeni
yetişen bir hekim olarak memleketi Mardin’in Savur ilçesinde
devletinin hizmetinde bulunmuş ve vatandaşlarımızın hastalıklarına
çareler aramıştır. Daha sonra Türk devletinin verdiği bursla ABD’nin
dünyaca ünlü üniversitelerinde çalışmalar yapmaya başladı. Kısa
süre içerisinde farkını ortaya koyarak bilim camiasında adından söz
ettirmeye başladı. Seksenlerin sonundan itibaren yaptığı buluşlar
ile medikal alandaki hizmetleri takdir toplayarak, çeşitli derecelerde
ödüllendirildi. Son olarak yaptığı çalışmalar ile olağanüstü başarılara
imza atan Sancar, Nobel Kimya Ödülü’nü alarak hepimizin göğsünü
kabarttı. Böylece Prof. Dr. Sancar, Ulu Önder Atatürk’ün yazının
başındaki sözlerinde ifade ettiği gibi Türk milletinin silahla kazandığı
zaferi beynini kullanarak da taçlandıracağını dünyaya kanıtlamıştır.
http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/egitim-kongresini-acarken, erişim
http://www.radikal.com.tr/turkiye/aziz-sancar-kiz-cocuklarini-mutlaka-okulagonderin-1447530/ , erişim tarihi 14.02.2016.
1
2
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Aziz Sancar henüz bu ödülü almadan önce ülkemizde Vehbi
Koç Vakfı tarafından verilen ödüle layık görüldüğünde şu sözleri
söylemişti: “Benim için en büyük ödül bundan sonraki Türk
kuşaklarının, kitaplarda benim yaptığım buluşları görüp, ‘bunu bir
Türk yaptı, biz de yaparız’ demeleri ve o düşünce ile ondan kuvvet
alarak benden daha önemli buluşlar yapmaları. İnşallah onlardan
biri Nobel kazanır.” Henüz Nobel ödülünü almadan Aziz hoca bir
Türk’ün bunu başarmasını en büyük amaçolarak belirtmişti. Söz
ettiği o Türk kendisi oldu. Ödülü aldıktan sonra ise tıpkı Atası gibi
eğitime verdiği önemi şu sözlerle belirtti: “Türkiye’nin Mardin’den
Kars’a, Edirne’ye kadar bütün çocuklarımıza bilim alanında eğitim
öğretim vermemiz lazım. Özellikle kızlarımızı okutmak lazım.
Kızlarımızı okutmazsak insan gücümüzün yarısını kaybetmiş oluyoruz.
Özellikle Doğu ve Güney Doğu’daki kardeşlerimizden kız çocuklarını
okula göndermelerini tekrar tekrar rica ediyorum.”2
Görüldüğü gibi Prof. Sancar Türk insanın eğitimine verdiği
önemi her fırsatta dile getirmektedir. Cumhuriyetin ve çağdaş
devrimlerin kendisinin yolunu aydınlattığının gayet bilincinde olan
Aziz hoca bu ışıktan Türk milletinin de yararlanmasını canı gönülden
istemektedir, çünkü Cumhuriyet; onun Mardin’in bir köyünden çıkıp
Stokholm’de dünyanın gözü önünde büyük bir başarı kazanmasında
kendisinin de vurguladığı gibi en önemli etkendir..
Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Ulu Önder Atatürk’ün kafasında
tasarladığı Türk insanı tam da Aziz Sancar’ın kişiliğinde kendini
buluyor. Aziz hoca gerçekten de Cumhuriyeti kuran kadronun
yaratmak istediği insan ipidir. Cumhuriyet, orta halli bir aileden gelen
anne ve babasının, okuma yazma bilmediği bir çocuğunu eğitimden
geçirip, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartıp, hem de milli
değerleri aynı derecede kuvvetli bir birey haline getirmiştir. Bu bir
Cumhuriyet mucizesidir. Bu mucizenin bilincinde olan Sancar’ın,
ödülü atasının ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’e bağışlamasından
ve ödülün koruyuculuğunu Cumhuriyetin bekçisi olan kahraman
Türk ordusuna bırakmasından daha doğal bir şey olamazdı.
Sancar’ın vurguladığı bir diğer nokta ise “Türklük” vurgusudur.
Ödülü aldıktan sonra kendisine BBC muhabiri tarafından sorulan
“Arap mısınız, kısmen mi Türk’sünüz” şeklindeki saygısızca soruya
“Ben Türk’üm o kadar” yanıtını vermiştir.3 Görülen o ki hocamızda
çağdaş eğitimin güçlü bir bilinci bulunmakla beraber, gönlünde
http://www.milliyet.com.tr/nobel-odulunu-kazanan-sancar-in-gundem-2128721/ , erişim
tarihi 14.02.2016.
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büyük bir millet sevgisi de taşımaktadır. Bağrından çıktığı milletini
canından çok sevmektedir. Girdiği her ortamda bu konuya önemle
dikkat etmesi Türk insanının gözünden kaçmamıştır. Bu nedenle
ülkemizde de çok büyük takdir toplamıştır.
Aziz Sancar, en başında çağdaş bir bilim adamıdır. Çağdaş
değerlere bağlı bir insanın öncelikli özelliği, içinden çıktığı ulusu
en iyi düzeye getirmek için çabalaması ve aldığı batılı eğitimi kendi
değerleriyle uyum içinde harmanlamasıdır. Türk Devrimi’nin en
önemli niteliği işte buydu. Atatürk milletini çağdaş uygarlık düzeyine
çıkarmak istiyordu fakat en çok dikkat ettiği şey Türk’ün bunu kendi
değerlerini kaybetmeden başarabileceğine olan inancıydı. Türkleri

büyük bir badireden kurtaran
Atatürk, hayata gözlerini yumduğu
sırada, Türk insanı bunu başaracak
inancı kendinde görüyordu. Aziz
Sancar’ın da doğum yıllarına denk
gelen o süreçte Türk çocuğu bu
bilinçle yetişiyordu.
Günümüzde ulus, çağdaşlık
ve cumhuriyet gibi değerlerin
yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz.
Oysa ki, ulus, devlet ve çağdaş
demokrasi 21. yüzyıl dünyasının
sarsılmaz gerçeğidir. Çağdaş uygarlık
yolunda hızla ilerlemekte olan
uluslar ya da uluslaşmaya çalışan
milletler için en ileri aşama ulus
devlet aşamasıdır. Devletimiz de bu
yolda hızla ilerlemekte olduğundan
sahip çıkılması gereken en yüce
değerimiz Türk ulus kimliğimizi
korumak zorunluluğudur. Öncelikle
bu değerlerin korunmasıyla ancak
bilim, sanat, spor gibi alanlarda
başarı sağlanabilir. Türk milleti
kazanımlarını koruyarak daima
ileriye
bakmak
zorundadır.
Türk ulusu kendisine çağdaş
uygarlık yolunu açan Atatürk’e ve
devrimlerine sarsılmaz bağlılığını
defalarca kanıtlamıştır. Prof. Sancar
gibi yetişen büyük hocalarımız bu
kutlu yolda ulusumuza en doğru
yolu göstereceklerdir. Cumhuriyetin
yetiştirdiği aydınlarımızın taşıdıkları
değerlerin kıymetini bilerek,
Atatürk’ü hayırla anmaları da bu
yüzdendir.
Türk milletinin bir bireyi
olmaktan onur duyan Aziz Sancar’ın söylediklerini bu açılardan
değerlendirmek gerekmektedir. Değerli hocamız sözleriyle bize
bir kez daha Türk olmanın en derin kıvancını yaşatmış, Atatürk’ün
aydınlık yolunda ilerlemenin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğunu
hatırlatmış, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak isteyen biz
Türk halkına önemli uyarılarda bulunmuştur. Bir kez daha sayın
hocamıza bize yaşattığı bu onur için teşekkür ediyor, Türk milleti
olarak göğsümüzü kabartacağı yeni çalışmalarında kolaylıklar
diliyoruz.
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Promete’nin Ateşini Anadolu’ya Taşıyan
Cumhuriyet’in Aziz Eli

Orhan IRK (*)
“Kalbinde her dakika şu ulvi tahassürün
Minkâr-ı âteşînini duy, dâima düşün:
Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım?
Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?
Yükselmek âsumâna ve gülmek, ne tatlı şey!..
Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa…”
Demişti büyük şair Tevfik Fikret, yaklaşık 100 yıl önce Promete adlı
şiirinde. Cumhuriyet öncesi Anadolu’da yaşayan ve kalbi vatan sevgisi ile
dopdolu onlarca aydınımız, anayurdun parçalanışını büyük bir kederle
izlerken, hem bu parçalanışın son bulmasını hem de çağdaş milletler
düzeyine ulaşmanın hayalini yaşıyor ve bu uğurda canla başla mücadele
ediyorlardı. Elbette kolay olmayacaktı küllerinden doğacak bir toplumu
yeniden yaratmak, elbette zor olacaktı milli birliği kurmak… Ancak,
Atatürk önderliğinde aynı çizgide buluşmayı başaran Türk aydını ve şanlı
Anadolu insanı, bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmışlardı. Türkiye
Cumhuriyeti devleti kurulabilmiş, ülkemiz bin bir çilelerle baştan sona
fiziki ve zihni bir yeniden yapılandırma hareketine tanıklık etmişti. Bununla
birlikte, Atatürk ve etrafındaki kutlu dimağların ulaşmak istedikleri amaç
son derece yüksekti, geleceğe ilişkin ümitler doruk noktasındaydı, binlerce
yıllık kadim Anadolu’nun bereketli topraklarından gözlerin kamaşacağı
taze bir baharın fışkırması beklenmekteydi. Ve bu bir ölçüde başarıldı da.
Fakat ne yazık ki art arda gelen kimi sıkıntılar, dar boğazlar ümitlerin yer yer
ümitsizliğe dönmesini, özellikle Atatürk’ün gözlerini hayata kapamasından
sonra da “acaba”ların dillere düşmesini ve kutlu amaçlara ulaşamama
endişesini doğurmuştu.
Endişe, acı, bazen de huzur bozucu bir kargaşanın adresi olmuştu
güzel ülke, Türkiye. Ancak Cumhuriyete sıkı sıkıya sarılan, Atatürk ilke ve
devrimlerini bir yol gösterici olarak görmekten asla vazgeçmeyen Türk
halkı, önüne çıkan engelleri aşma cesaretini hiç kaybetmedi. Bilimin her
alanında, hem sosyal bilimler, hem fen bilimleri, hem de sanatta hep
değerler üretmeyi başardı bu kutlu coğrafya. Fakat yine de Batıyla olan
yarışında hep bir adım geride kalmaktaydı ülke, yetişememekteydi. Bilimin
kutlu ateşinin ışığına “biraz daha” ihtiyaç vardı, her şeyi bizden olan, bize
ait, bizim bir meşalemiz olmalıydı… Hem neden olmasındı? Mustafa
Kemal Atatürk, bu uğurda mücadele etmemiş miydi hayatı boyunca?
“Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en
hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir,
cehalettir, dalâlettir” dememiş miydi? Başka bir yerde ise “Bu millet ve
memleket ilme ve irfana çok muhtaç; eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve
fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye
mecburuz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip
(*)Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi ( 2015 Yazı Yarışmasında
Özel Mansiyon Ödülü Kazanmıştır.)
1
Atatürk’e ait sözlere ulaşmak için bakınız: http://www.kultur.gov.tr/TR,25402/bilimteknoloji.html, (01.03.2016).
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öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna
yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her
türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.”1 demişti
Ulu Önder. O halde amaç belliydi, bilimi bu ülkenin çocuklarına yine bu
ülkenin öz evlatlarının taşıması…
Bu amaca ulaşıldı ulaşılmasına da, medeniyetler adasında bilimin
tapusuna ihtiyaç vardı, Türk’ün ilim sancağı bu adada dalgalanmalıydı,
şüphesiz herkes bu sancağa saygı duymalıydı. 2015 yılında,
Cumhuriyetimizin 92. yılında bilimin tapusuna da ulaştı Anadolumuzun
yiğit çocukları. Atatürk’ün hayali artık gerçekleşmiş olmaktaydı, Türkiye
önündeki aşılmaz engellerden birini daha aşmış ve büyük bir gururla müthiş
bir başarı kazanmıştı. Bu başarı Atatürk’ündü, bu başarı Cumhuriyetindi,
bu başarı Anadolu’nun yüreği şefkatle dolu tüm annelerinin, elleri nasır
bağlamış tüm babalarının eseriydi. Evet, bu başarının görünürdeki asıl
sahibi ve mimarı Aziz Sancar olmuştu. Bu büyük deha, Aziz Sancar,
rüyaları gerçekleştiren kişi olarak, hepimizin Atatürk’e ve Cumhuriyet’e
olan borcumuzu toptan ödemişti. Aziz Sancar, Türkiye’nin yurttaşlarına
örnek alınacak bir kişi, bir övünç kaynağı, daima gururlanacağımız bir
değer, adını vatan coğrafyasına altın harflerle yazdırmış ve ilk -ama son
olmayacak- bir bilim insanıdır. Aziz Sancar Cumhuriyetin imkânları ile
okumuş ve asla sırtını bu coğrafyaya dönmemiş, Promete’nin ateşini almak
için gidip de geri gelemeyenlerden olmamış, doğduğu topraklara sağlam
köklerle bağlı; zihni hür, fikri hür, yüzü batıya çevrilmiş ama ayakları
doğuda yere sağlam bir şekilde basmış, milli kimlik ve benlik bilinci yerinde
ve de tam olması gerektiği gibi olan, nadide bir simadır. Bizlere düşen, Aziz
Sancar’ın şanlı hikâyesini Atatürk ve Cumhuriyet destanıyla birlikte sürekli
anmak, gençlerimize onun gibi olmak şuurunu kazandırmak, yılmamak
ve vazgeçmemek, asla ve asla vatan coğrafyamızı kirlenmiş beyinlere ve
yılgın kimselere terk etmemektir. Aziz Sancar çalışmak demektir, amaçları
uğruna bırakın yürümeyi, soluksuzca koşmak demektir, milli birlik ve
beraberlik demektir, kederde hep bir arada durmak zorunda kalan bir
toplumu sevinçte ve gururda da bir arada tutabilmek demektir. Aziz
Sancar iyi ki vardır, Cumhuriyet ne mutlu ki vardır ve Atatürk ne harikadır
ki bizim rehberimiz olmuştur. Bizler, 21. yüzyıl Türk çocukları, tarihimizi
amaçsızca yargılamak ve sürekli kendi tarihimize ve kahramanlarımıza
düşmanca tavır sergilemek yerine, tarihimize ve bu tarihi yazan şanlı
geçmişimize, özellikle de Cumhuriyetimize ve Atatürk’ün bizlere ışık olmuş
düşüncelerine daima sahip çıkmalı, asla bu kutlu yoldan dönmemeli ve
içimizden yeni Aziz Sancar’ların çıkması adına mücadele etmeliyiz. İşte bu
mücadele hayatımızı daha yaşanılır kılacak ve bizleri hiç tükenmeyecek bir
yaşam enerjisiyle dolduracaktır.

BİLSEYDİK DAHA ÖNCE ALIRDIK

Volkan SORAN(*)
“Türk Profesör Nobel Ödülü’ne Layık Görüldü” yazısını ilk okuduğumda
yaşadığım şaşkınlık ve sevinç beni bir anda, daha önce gazete arşiv
taramalarımın birinde görüp de -ilgi çekici bulduğumdan olsa gerekayırdığım bir yazıya götürdü. Nobel ödüllerinin tarihini o yıl ki ödül
sahiplerinden söz ederek anlatan yazar, yazısının sonunda “Bir Türk âliminin
de bu mükâfata nail olacağı günü dört gözle bekleyelim. En yüksek şahikalara
dikilmeğe alışık olan bayrağımızı ilmin nurlu zirvesine de ilk defa dikecek olan
zata ne mutlu!” der. 1
Aziz Sancar’ın Kimya dalında Nobel ödülüne ulaşması toplumumuzu
bir anda alanında saygın bir insanın yaşam öyküsüne odakladı. Şüphe
yok ki toplumsal yaşamda karşılaştığımız her başarı öncelikle bireyseldir.
Fakat bireyselliği onu doğuran, şekillendiren toplumsal koşullardan
bağımsız da düşünülemez. Sancar’ın 1946’da Mardin’in Savur ilçesinde
başlayıp Amerika’da devam eden yolculuğu onun şahsında Cumhuriyet
deneyimimizin eğitim alanındaki bazı izdüşümlerini barındırır. İkisi üvey
olmakla beraber dokuz kardeşi olan Sancar’ın ekonomik olarak orta halli
sayılabilecek, çiftçilikle geçinen ailesinde okuma-yazma bilmeyen fakat
eğitime önem veren anne ve babasının, çocuklarının okuması yönünde
ısrarcı olduğunu öğreniyoruz.2 1935 Nüfus Sayımı sonuçlarını göz önünde
tutarsak Sancar’ın anne ve babasının oldukça aydın görüşlü olduğunu
savunabiliriz. Savur ilçe merkezinde okuma-yazma bilen 365 kişiye
karşılık 2 376 kişi okuma-yazma bilmemekte, ilçe genelinde ise bu sayılar
738 okuma-yazma bilene karşılık 31 641 okuma-yazma bilmeyen kişiyi
göstermektedir.3 Nitekim Sancar da anne ve babası için “eğitimin önemini
biliyorlardı ve çocuklarının tümünün eğitim alması için ellerinden geleni
yaptılar” diyor.4
Cumhuriyetin başında imparatorluktan devralınan insan kaynağının
nitelik ve nicelik yönünden eksiklikleri su götürmez bir gerçektir. Yine de
1950 yılına kadar ki Cumhuriyet hükümetlerinin okur-yazar sayısını üç
katına çıkardığını düşünürsek en azından okuma-yazma bilmeyen sayısının
artmasının önüne geçildiğini görürüz. 1960 yılında bile Doğu Anadolu’daki
Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli ve Van illerine ait köylerin beşte ikisinden
çoğunda okul bulunmaması Türkiye’deki eğitim sorununun masraflı ve köklü
olmasına işaret eder.5 Eğitim davasının zorluğuna ulaşım ve haberleşme
ağının zayıflığı da eklenirse Sancar gibi kırsal bölgelerde doğmuş ve
büyümüş insanlarımızın akademik gelişimlerinde yaşadıkları zorluklar
daha belirgin hale gelir. 1950 öncesinde Ankara’ya yakın sayılabilecek
bir Orta Anadolu köyünde yaşayan bir öğretmenin anıları buna güzel bir
örnektir. Anılarında, ocak ayında gerçekleşen Başbakan değişikliğini mart

ayında tesadüfen öğrendiğini anlatır.6 Yabancı bir gözlemci de “Türk Köyü”
ne ilişkin antropolojik araştırmasında zorunlu eğitimin yaygınlaşması ve
yeni ulaşım biçimleri gibi faktörlerin etkisiyle birlikte 1962 yılında bile
birçok köylünün Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerin etkilerini yeni yeni
anlamaya başladığını ileri sürmüştür..7
Bütün olumsuzluklara karşın Sancar’ın ilkokul eğitimi ve
öğretmenlerine ilişkin düşünceleri dikkate alınmaya değer. Harika okullar
ve olağanüstü öğretmenlerden söz ederken çoğunun Köy Enstitüsü
mezunu, idealist olduğunu vurgular ve hatta örnek olarak Fransızca
öğretmeninin Fransa’da eğitim almış olduğunu anlatır.8 Ortaokul sonuna
kadar Savur’da okuduğunu bildiğimizden 1953-1960 yılları arasındaki
Mardin ili eğitim istatistikleri resmi ilkokul sayısının 157 ile 168 arasında
değiştiğini gösteriyor.9 Mardin geneli hesaplandığında, 1953-1954 eğitimöğretim yılında 128 Köy Enstitülü öğretmene karşılık 93 tane İlk Öğretmen
Okulu çıkışlı öğretmen bulunurken, bu sayılar 1959-1960 dönemine
gelindiğinde sırasıyla 18’e karşılık 141 öğretmendir ve bu sayılar Aziz
Sancar’ın görüşlerini pekiştirmektedir.10
Başarılı bir öğrenci olmasının yanında lisede okurken yoğunlaşan
futbol sevgisi onu kaleci olarak milli takım seçmelerine katılacak kadar
ileri götürmüş fakat “daha iyi bir kaleci olmak için boyunun yeterince
uzun olmadığını” düşünerek bu alandan uzaklaşmıştır.11 İstanbul Tıp
Fakültesi’ni bitirdikten sonra yaklaşık iki yıl Savur’da doktorluk yaptığını, bu
deneyiminin onun yaşamında ayrı bir yer tuttuğunu birçok konuşmasında
söylemiştir. Bu dönemde yöre halkıyla çok kaynaştığını hatta kadınların,
yazdığı reçeteyi muska diye başlıklarına koyup gezdirdiklerinden bahisle,
yöre şeyhleri ile rekabet ettiğini gülerek anlatır.12 Kuşkusuz Aziz Sancar’ı
Biyokimya alanında lisansüstü çalışmalar yapmaya iten kuvvetlerin başında
İstanbul Üniversitesi’nde aldığı eğitim geliyor. Fakat kaynak yetersizlikleri,
araştırma kurumlarının zayıflığı ile birleşince bir yolunu bulup ABD’ye
gitmesi hayatının dönüm noktalarından birini oluşturuyor. Bilindiği gibi
Sanayi Devrimi sonrasında Avrupa’da yaşanan ileri bilimsel gelişmeleri
Osmanlı eğitim sistemi, bilgi üretiminden ziyade sınırlı amaçlarla ve
uzmanlaşmamış kadrolar tarafından sunulan bilgi aktarımı işleviyle sınırlı
tutmuştur. Darülfünun’da araştırma enstitülerinin kurulmasına yönelik
düzenlemenin 1915’te kabul edilmesi ise bilginin üretimine yönelik istek
ve bilince erişildiğini göstermesine rağmen bu girişim, savaş koşullarında
istenen sonucu verememiştir.13 Türkiye Cumhuriyeti’nin üniversite politikası
genel anlamıyla sadece aktarıcı olmayan aynı zamanda üretici olan bir
eğitim yaklaşımını benimsemiştir. 19-20 Ağustos 1932 gecesi Yalova

(*)Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Doktora Öğrencisi
1
Cumhuriyet, İlmi Musahabe, 13 Haziran 1931, s. 3
2
Tolga Tanış, http://www.cnnturk.com/dunya/nobeli-alan-prof-aziz-sancar-konustu,
Erişim Tarihi: 24.02.2016
3
1935 Mardin Vilayeti, 20 İlk Teşrin Genel Nüfus Sayımı, TC Başbakanlık İstatistik Genel
Direktörlüğü, cilt 42, Hüsnütabiat Basımevi, İstanbul, 1937, s. 63.
4
Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, 26 Kasım 2005, s. 9
5
Kurt Steinhaus, Atatürk Devrimi Sosyolojisi, Cilt II, Yeni Gün Haber Ajansı, İstanbul, 1999,
s. 84-85.
6
Mahmut Makal, Bizim Köy, Sander Yayınları, Onuncu Basılış, İstanbul, Mayıs 1973, s.
142-144.

7

Joe E. Pierce, Bir Türk Köyünde Yaşam, çev. Zeycan Sarıhacıoğlu, Epsilon, İstanbul, 2003, s.
113.
8
Tolga Tanış, adı geçen röportaj.
9
Milli Eğitim İstatistikleri İlk Öğretim 1953-1960, TC Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Başkanlığı, Yayın No: 431, 1963, s. 51.
10
Milli Eğitim İstatistikleri…, s. 230.
11
Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, a.g.y.
12
Tolga Tanış, adı geçen röportaj.
13
İlhan Tekeli-Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin
Oluşumu ve Dönüşümü, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, s. 195-196.
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BİLSEYDİK DAHA ÖNCE ALIRDIK

Köşkü’ndeki bir sohbette Mustafa Kemal’in Dr. Reşit Galip’e Şevket Bey’i
(Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu) göstererek üniversitede onun gibi birinci elden
araştırma yapanları görmek istediğini, ilmin tercüme ile değil tetkik ile
olacağını açıklayarak, böyle bilim adamlarını almasını istediğini söylemesi,
devrimin liderinin konuya yaklaşımını açıklar.14 Yine bir başka yerde “ben
Manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural
bırakmıyorum, benim manevi mirasım bilim ve akıldır” diyerek değişimin
anahtarının bilimsel araştırmalar olduğunu vurgulamıştır.15 Türkiye’deki
üniversite düzeni ve bilimsel-teknik gelişmelere ilişkin sorunlar elbette
bu yazının sınırlarını oldukça aşar. Bu nedenle Cumhuriyet Türkiye’sinin
1920’lerde yürütmeye çabaladığı temel eğitim politikasını okur-yazarlık
temelinde şekillendirmesini o günün şartları içinde makul, geçerli saymalı
fakat günümüz ölçülerinde bunun yetersiz kalacağını belirtmeliyiz. Çünkü
geri kalmış bir topluma sadece okuma-yazma öğretmek, o toplumu
okuma-yazma bilen geri bir toplum olmaktan öteye götüremez.16 Yıllar
önce bir konferansta Kazım Nami Duru üniversite ve bilimsel araştırma
konusundan söz ettiği konuşmasında üniversite hocalarının öğrencilerin
Prof. Dr. Melahat Özgü, “Atatürk İlim ve İrfan Yolunda”, Atatürk’e Sevgi, Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1972, s. 9-19.
15
İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeolojisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını,
1980. s. 13
16
Mümtaz Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz, Yağmur Yayınevi, 5. Baskı, İstanbul, 1972,
s. 88.
17
Cumhuriyet, 12 Şubat 1956, s. 2
18
Tolga Tanış, adı geçen röportaj.
19
Orhan Bursalı, Cumhuriyet, 6 Temmuz 2006, s. 6.
20
Burhan Felek, Cumhuriyet, 15 Ekim 1956, s. 3.
14
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kafalarına sadece bilgi yüklemeye çalıştığını ileri sürmüş, “bana bir profesör
gösterin ki beynelmilel bir hüviyeti olsun, Nobel mükâfatından geçtim, böyle
bir profesör yetişemiyor, muvaffak olana da gelişme imkânları verilmiyor”
diyerek yakınmıştır.17 1901 yılından bu yana dağıtılan Nobel Kimya
ödüllerini en çok alan altı ülkenin ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa,
İsviçre ve Japonya olduğunu düşünürsek aşmamız gereken yolun ne kadar
uzun olduğunu görürüz.
Burada, olanakları zorlayarak gelişimini en iyi biçimde
sürdürebileceğine inanan Aziz Sancar’ın ABD’ye giderek orada tutunmaya
çabalayışını gözden kaçırmamamız gerekir. Aziz Hoca’nın kişisel beceri
ve başarısı buradan geçmektedir. Teksas’daki bir üniversitede yabancı dili
zayıf, burs almadan, yalnızca hocasının izniyle laboratuvar çalışmaları
yapan; hatta gece gündüz devam eden çalışmalar sebebiyle laboratuvarda
yatıp bodrumdaki yangın hortumu ile duş alan mücadeleci bir insanı
görüyoruz.18 Kırk yıllık birikimle beraber dört yüzden fazla makale yazarak
kendi deyişiyle “Süleymaniye Camiini inşa eder gibi taş üstüne taş koyarak”
yaptığı çalışmalar onu, insan vücudunda DNA Onarımı tezini kanıtlamasına
götürmüştür. Yaptığı araştırmalar sayesinde, her gün belki de milyonlarca
kez DNA içinde bulunan onarıcı enzimlerin vücudumuzdaki genetik
yapıyı onarıp koruduğunu, yiyip-içerek ya da çevreden aldığımız zararlı
maddelerin etkisini en aza indirip bir bilgisayar yazılımı gibi hatalı kısımları
otomatik olarak düzelttiğini öğrenmiş bulunuyoruz.19 Bu mekanizma
sayesinde hayatımızı normal olarak sürdürdüğümüzü yoksa iflas etmiş
olacağımızı öğrenmemizi Aziz Hoca’nın çalışmalarına borçluyuz. Bugün
bu çalışmaların ve Nobel ödülünün değerini ortalama bir yurttaşın
anlamamasını hoş karşılayabiliriz. Yıllar önce bir okur mektubu “kime
sorduysam nereye baktıysam cevabını bulamadım, bu Noel Ödülü nedir”
diye sormuştur da, köşesine bakan yazar “efendim öncelikle bunun adı Noel
değil Nobel’dir” demek zorunda kalmıştır.20 Şüphesiz gelecek kuşaklar Aziz
Hoca’nın çalışmalarından hakkıyla yararlanacak ve ona minnet duyacaktır.
İnsanlığın bilgi okyanusuna bir damla kattığı için bile kendisine ne kadar
teşekkür etsek azdır.
Bütün bunlara ek olarak sırtına ay-yıldızlı dövme yaptıracak kadar
Türkiye aşığı olan21, Turgut Özakman’ın Şu Çılgın Türkler kitabını beş kere
okuduğunu söyleyen22 Aziz Hoca’nın, kazandığı ödülü de 19 Mayıs 2016
günü asıl yeri olan Anıtkabir’e vereceğini açıklaması elbette şaşırtıcı
değildir. Her şeye rağmen kendisine, aldığı ödüle duyulan ilginin önemli
olduğunu söylememiz gerekir. Kendisinin de şaşırarak ifade ettiği gibi “Türk
halkının bu derece sevineceğini bilseydim daha çok çalışır daha erken alırdım”.

21
22

Tolga Tanış, adı geçen röportaj.
Meral Tamer, Milliyet, 10 Haziran 2007, s. 8.
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Genç Bakış
Mum Işığın’dan Aydınlığa
Almira BALYEMEZ (*)

Hayatımızda çok özel anlarımız olur. Benim için de o an,
aldığı Nobel ödülünü, Aziz SANCAR’ın Anıtkabire hediye
ettiğini duyduğum andı. Günümüzde bazı değerlerin yitirilip
gittiğini gördüğüm bir Türk genci olarak adını duyduğum
Aziz SANCAR hocanın bu özel ve anlamlı davranışına
minnet duyarak araştırmaya başlamak ve hayatımda olan
değişiklileri sizlere anlatmak benim için çok önemli. Aziz
Sancar İlk öğrenim hayatına Mardin’de başlamıştır. O zamanın
zor şartlarına rağmen ailesinin bütün çocuklarını okumaları
için desteklediğini Aziz SANCAR hocanın röportajından
öğrendim. Bence günümüzde de olması gereken en önemli
konulardan ilki; okumak isteyen genç insanların okuması
için, okuma isteklerinin desteklenmesi, olanağı olmayan
gençlerimize yardım edilmesidir. Böylelikle eğitimli insan
oranının artmasının sağlanmasıdır . Aziz hocanın hayatını
incelemeye devam ettiğimde onun da gençlere destek vermek
için açtığı vakıf hakkında bilgi sahibi oldum. Aziz&Gwen
SANCAR vakfı Amerikada yaşan Türk gençlerine destek veren
bir vakıftır. Türkiye’de de buna benzer vakıf, kuruluş vb. var
mıydı, araştırmaya başladım. Atatürkçü Düşünce Derneği,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği vb. çok sayıda sivil toplum
örgütü olduğunu saptadım. Bunlar arasında Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneğinin bir reklamı birden gözümün önüne
geldi. Anadolu’da ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin kız
çocuklarına eğitim desteğinin verildiği “Kardelenler Projesi”
. Anadolu da ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan birçok
ailenin okumak isteyen kız çocukları bu proje sayesinde
ÇYDD(Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği )tarafından eğitim
desteği alıyordu. Bu durum Aziz hocanın eğitim sürecine
benziyordu. Çünkü Aziz hoca da Anadolu’daki zor eğitim
(*) Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, 10-E sınıfı öğrencisi ( almirab99@hotmail.com )
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şartlarında, kendi olanaklarını zorlayarak bugünkü konumuna
gelmişti. Kardelenler de Aziz hocanın izinde ilerlemeli ve
onlar da bilime, insanlığa, vatanına katkı sağlamalıdırlar.
Peki ne yapmalıydım. Ben buna nasıl katkı sağlayabilirdim .
Düşündüm evimde çok sayıda kitap vardı. Roman, hikâye ve
genellikle de sınava hazırlık için kullandığım test kitapları.
Bunları tek tek kutuya yerleştirdim ve ihtiyacı olan kişilere
ulaştırılması için okulumda başlatılan kampanyaya katıldım.
Aziz hocanın Nobel ödülünü almış olması Anadolu’nun uzak
bir köşesinde, mum ışığında çalışarak başladığı bilim yolunun
sonundaki buluşu ile tüm insanlığa güneş gibi parlamıştır
. Değerlerimizi yitirdiğimize dair düşüncelerin yavaş yavaş
oluşmaya başladığı bir dönemde benim tekrar ülkesine yararlı
genç olmama da ilham aldığım Prof.Dr.Aziz SANCAR hocama
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Genç Bakış
BİR NOBEL ÖDÜL’Ü; İKİ ÖMÜR..
Gözde SEÇEN (*)

İnsanı şekillendiren kadındır.
Kadın, anneyken bir gelecek yeşertir. O ne ekerse, yaşattığı ormanın
içine ne kadar çok şey katarsa, gelecek kuşaklar o denli nefes alır.
İnsanı şekillendiren kadındır.
Kadın, bir hayat arkadaşıyken, inandıkça, arkasında durdukça
erkeğinin; onun en büyük gücü, eli kolu olur. Yaşamak denilen olguyu
anlamlı kılar.
İnsana örnek olan da; onu yaşatan da kadındır.
O sağlam durdukça, yılmadıkça; sığınacak en büyük liman olur.
Bu yüzdendir ki kadın, vazgeçmeyip inandıkça güzeldir.
***
Geçtiğimiz haftalarda, her gün üzücü ve sıcak gündemiyle bizi
yoran, düşündüren, endişelendiren ülkemizin gündemine bomba gibi bir
haber düştü. Fakat bu haber, içimizi dağlayan diğer haberlerden faklıydı.
Yağmurlu, fırtınalı, soğuk bir güne doğan güneş gibi; ne yazık ki çoğu şehit
haberlerinden oluşan diğerlerinin arasında açan rengârenk, parıl parıl bir
çiçekti. Hayır, düşündüğünüz gibi yeni açan bir çiçek değildi bu. Hummalı
bir çalışmanın, yılmamanın, inanmanın, çalışmanın ve daha çok çalışmanın
sonucunda açan bir çiçek. Uğruna bir değil, tam iki ömür verilen, nazlı mı
nazlı bir çiçek.
Hepimizden habersiz, dünyanın öbür ucunda sessiz sedasız yeşeren,
zamanı geldiğinde ise kendisini hepimize duyuran ve mutluluğa boğan o
çiçek, Profesör Aziz Sancar’ın çalışmasıydı.
Prof. Aziz Sancar’ın tüm insanlığa armağanı; hücrelerin hasarlı DNA’ları
nasıl onararak genetik bilgilerini koruduğunu haritalandıran araştırmasıydı.
Kısacası kanser oluşumu ve tedavisinde önemli bir adım olan bu çalışması,
ona 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü de beraberinde getirdi.
O ise tüm bu çalışmasının, emeğinin tacı olan Nobel Ödülü’nü
Anıtkabir’e hediye ederek bizleri bir kez daha onurlandırdı.
Bu harika bilim insanı hakkında çok şey duydunuz, okudunuz ve onu
hepimiz gibi siz de çok sevdiniz. Bunu biliyorum.
Gelin bir de madalyonun, çoğu zaman arkasında kalan, ama onu
var eden olmazsa olmaz yüzüne çevirelim. Uğruna bir ömür verilen bu
çalışmanın ardında, aslında bir değil tam iki ömür var. Çünkü bu hikâyede,
Aziz Sancar’ın eşi Gwen Sancar’ın da rolü büyük. Eminim ki bir çoğunuz
onun adını duydunuz ya da yazılı ve görsel basında Aziz Sancar’ın yanında
gördünüz. Fakat onun hakkında ne biliyorsunuz ya da böylesine başarılı bir
adamla yıllar geçirmek ne demek hiç düşündünüz mü? Ben, bu yazımda
sizlere bu harika kadından söz etmek istiyorum.

Teksas Waco’da doğan Gwen Boles Sancar, Baylor Üniversitesi’nin
Biyoloji bölümünden mezun ve tıpkı Aziz Sancar gibi, Kuzey Carolina
Üniversitesi’nde Biokimya Biyofizik Profesörü. Tüm bu zorlu süreçte her
daim Aziz Sancar’a destek olan ve onun zorlu hayatına ortak olan Gwen
Sancar, özverisi, inancı ve yaptıklarıyla örnek oluşturacak türden bir kadın.
Tanıştıkları günden bu yana Aziz Sancar’ı bir an bile olsun yalnız
bırakmayan, onun yoğun tempolu, çoğu çalışmakla geçen ve aslında bir
kadın için hiç de kolay olmayan hayatına uyum sağlayan Gwen, aslında
Aziz Sancar’ın yükünün de en büyük ortağı. Onun bu özverisinin farkında
olan Aziz Sancar, bir gazeteye verdiği röportaj sırasında tam olarak şöyle
demişti :
“Kızlar hep beni bıraktı. Mardin’deyken lisede bir kız arkadaşım
vardı. Üçüncü sınıfta bıraktı beni. El ele dolaşmak filan yoktu. Kitaplarını
taşırdım eve giderken. Sonra önemli bir hukuk danışmanı oldu. Evlendi.
Ben (2005’te) Amerikan Bilim Akademisi’ne seçildikten sonra iletişim
kurduk. Gittim, görüştük. Çocuklarından söz ettik. “Sen beni niye bıraktın?”
dedim. “Sen” dedi, “başka bir kıza bakmışsın”. Ne başka kızı! 16 yaşında
ne başka kızı. Senden başkasına bakmıyordum. O zaman sormadım. “Seni
istemiyorum” dedi mi ne yapacaksınız? Bir tek o vardı. Lise 2 ve 3’ü beraber
okuduk. Üniversitede aynı hikâye devam etti. İki-üç kişi oldu. Benim
kendimi çok adamış bir insan olduğumu ve zamanımın çoğunu da bu işe
ayıracağımı seziyordu sanırım kızlar. Öyle bir hayat istemiyorlardı.” (1)
Bu sözleriyle aslında her şeyi özetlemişti. Kendisini bilime ve çalışmaya
adamış bir adamın arkasında yılmadan durmak zordu. Çok özveri istiyordu,
emek istiyordu, sevgi ve bolca da sabır istiyordu. Tüm bunların altından
kalkabilmek, herkesin işi değildi. Aziz Sancar da, eşi Gwen da bunu çok
iyi biliyorlardı. Diğerlerinin aksine, Gwen, bu yükten kaçmadı. Yıllarını,
ömrünü bu bilim adamına adadı ve bunu çok da isteyerek yaptı. Bakın Aziz
Sancar, eşi Gwen ile tanışmalarından evliliğe giden süreci nasıl anlatıyor :
“Eşimle Teksas’ta tanıştık. O da moleküler biyolojideydi. O da geç
saatlere kadar çalışırdı. Beraber yemeğe gidiyorduk. Hangisi flörttü,
hangisi değildi, artık bilmiyorum. Evlenme teklifinde de o bulundu.
Doktorayı o benden altı ay önce bitirdi. New York Üniversitesi’nde iş buldu,
1977’de oraya gitti. Ben de New York’ta iş bulmaya çalışıyordum. Ama Yale
Üniversitesi’nde buldum. Oraya gittim. Altı ay kadar, hafta sonları New
York ve New Haven arası gidip geldik. Telefonda konuşuyorduk. “Evlenelim”
dedi.” (2)
Aziz Sancar ile eşi Gwen’ın hikâyeleri işte böyle başlamış. Bu başlangıcın
ardından, Aziz Sancar’ın tek kişilik mücadelesi, iki kişilik bir emeğe
dönüşmüş. Birbirlerinin değerlerine her daim saygı duyan ve benimseyen
Aziz- Gwen Sancar çifti, ülkesinden yıllardır uzakta yaşasa da Türk’lüğünü

(*) Endüstri Mühendisi
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ve kökenini hiç bir zaman unutmamış olan Aziz Sancar’ın bu tutkusunu da
hayatlarının içine katmış; Aziz’in bu sevdasını kendi tutkusuymuşcasına
benimseyen Gwen, diğer pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da onun en
büyük destekçisi olmuş. Hatta öyle ki, çift, sahip oldukları bu güzel anlayış
ve değerlerini, yaşamakta oldukları yer olan Amerika’ya da taşımış ve 2007
yılında birlikte Aziz&Gwen Sancar Vakfı’nı (AGS) kurmuşlar.
Eğitime önem veren ve gençleri çok seven Sancar çiftinin bu vakfın
bünyesinde açtıkları ‘Türk Evi’, Türk öğrencilere ve Türk kültürünü tanımak
isteyen diğer tüm öğrencilere hizmet vermeye çoktan başlamış bile. Bunun
yanında, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Türk Evi, Türkçe
öğrenmek isteyen Amerikalı’lara bu olanağı sağlamasıyla da çiftin bu
konuya ne denli önem verdiklerini göstermekte.
Bu vakıf ve gençlerin eğitimi için çok emek sarfeden çift, vakfa maddi
olarak da ellerinden gelen desteği sağlamakta, hatta belki de bu konudaki
tüm olanaklarını kullanmaktalar. Vakıf harcamalarının yarısının, Gwen’in
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annesinden kalan mirasla karşılanması ya da Aziz Sancar’a Nobel Ödül’ü
ile birlikte gelen üç milyon TL’yi de Türk Evi’ne bağışlamaları bunun en
güzel örneği. Üstelik, çocukları olmayan Sancar çifti, vasiyetnameleri ile
de malvarlıklarını Türk Evi’ne bırakmayı düşündüklerini belirtmişler. (3) Bu
konudaki anlayışları ve yaptıkları çalışmalarla övgüye değer olan bu çift,
örnek alınası türden.
Her konuda eşinin yanında olan Gwen, bunu hem Türk öğrenciler
yararına kurdukları vakıf adına yaptığı çalışmalar hem de miktarı ölçülemez
emeği ve eşine desteği ile göstermiştir.
Aziz Sancar ise hayatını Gwen gibi güçlü ve onu her daim destekleyen
bir kadınla geçirmenin ayrıcalığını yaşamaktadır.
Kaynakçalar
1,2 - Hürriyet Gazetesi, Aziz Sancar röportajı (10.10.2015)
3 -www.haber10.com (11.10.2015)

Genç Bakış
BAŞARININ YENİ ADI: AZİZ SANCAR
Ayça Yenilmez

Ülkemizde yaşayan çoğu insan, sık sık aslında memleketini
çok sevdiğini, bu uğurda canını bile gözünü kırpmadan
verebileceğini dile getirmekte. Ancak gerçek ülke sevgisi
aslında nasıl olmalı sorusuna yalnızca genel cevaplar verip,
uygulamada ne yazık ki başarısız olmaktayız. Durmadan,
bahanelerin arkasında saklanmadan, çalışmak ve başarmak
ülke insanımızın temel özellikleri olmalı ki ancak o zaman Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ısrarla üzerinde durduğu ‘muasır
medeniyetler seviyesine’ erişebilelim. İşte ulu önderin işaret
ettiği noktayı aşan isim ve en iyi örnek bugünler de Aziz Sancar.
Prof.Dr. Aziz Sancar 8 Eylül 1946 tarihinde Mardin’in Savur
ilçesinde çiftçi bir ailenin 8 çocuğundan biri olarak dünyaya
gelmiştir. Kısıtlı sayılabilecek olanaklarla büyüyen Profesör
Sancar, eğitimine Mardin’de başlamış ve yine belirli bir müddet
orada devam etmiştir. Üniversite eğitimine ise İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlamış, mezuniyetinden sonra
2 yıl süreyle kendi memleketi olan Savur ‘da hekimlik yapmıştır.
2 yılın sonunda Amerika’ya giderek hem eğitimine hem de
biyoloji alanındaki çalışmalarına devam etmiştir. Aslında bu
gidişin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söylemekte
bir sakınca yoktur. Çünkü ülke dışına çıkışıyla birlikte Sancar,
Dallas Texas Üniversitesinde moleküler biyoloji alanında
doktora yaptıktan sonra Yale Üniversitesi’nde DNA dalında
doçentlik tezini tamamlamış ve bu alandaki çalışmalarına hız
vermiştir.
Profesör Sancar’ın kendi alanında yayımladığı 415
bilimsel makale ve 33 kitap bulunmaktadır. Ancak ülkemizde
adının duyulmasındaki en önemli etki, ceketinin yakasındaki

Türk bayrağı rozetiyle, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi
tarafından verilen Nobel Kimya Ödülü’nü alması olmuştur.
Oysa Nobel Ödülü sürecine gelene kadar kendisi tarafından
yayımlanan pek çok önemli bilimsel çalışma bulunmaktadır.
DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat
gibi konularda uzman sayılan Sancar’a böylesine yabancı
oluşumuz çok üzücüdür. Zira ülkemizde son yıllarda görülen
kanser vakaları gün geçtikçe artmakta, kansere yakalanma
yaşı ise aynı oranda hızla düşmektedir. Bu açıdan bakıldığında
Aziz Sancar’ın çabası, sağlık alanında ülkemiz için de bir atılım
niteliğindedir. Tüm bu katkılarının haricinde ise dünya da
sağlık alanında yapılan atılımlar söz konusu olduğunda Aziz
Sancar’ın adının anılması bile başlı başına ülke adına bir gurur
kaynağı oluşturmalıdır.
Almış olduğu Nobel ödülünü, madalyasını ve sertifikasını
Ülkemize geldiğinde Genel Kurmay Başkanlığına teslim etmiş
ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına kadar
da kendilerinde muhafaza edilmesine izin vermiştir. Bunun
sebebini ise 20.12.2015 tarihinde Sabah gazetesine vermiş
olduğu röportajda şöyle açıklamaktadır: ‘Ödülü, madalyayı
ve sertifikayı, hepsini teslim ettim. İnsanlar merak ediyor
niye diye? Anlayamıyorlar. Çok basit, çünkü bu Atatürk’ün
ve Cumhuriyet’in madalyasıdır. Mardin, Savurlu Aziz başka
türlü o ödülü alamazdı.’ Yine aynı tarihli röportajında ise
toplumun zihninde esaslı bir yer edinmesi gereken şu sözleri
dile getirmiştir: ‘Ben laboratuvarımda hep Türk öğrencilerle
çalıştım. Türk öğrencileri desteklemeye devam edeceğim. O
şekilde Türkiye’ye olan borcumu ödeyeceğim.’ Sayın Sancar’ın,
başarılarını ülkeye armağan etmesinin dışında kalben bir

(*) Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Öğrencisi.
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borç ödediğini dile getirmesi ülkeden binlerce kilometre
Tüm bunlar ışığında Aziz Sancar’ın sadece bilimsel
uzakta olmasına rağmen son derece sıkı bağlarla bizlere bağlı çalışmalarda bulunan, dünya gerçeklerine kapalı ya da
olduğunun en iyi kanıtıdır aslında.
çocukluğunda yaşadığı zorlukları unutmuş olduğu söylenemez.
Sahip olduğu bugünkü olanakları, yetersizliklerle boğuşan
Ortaya koyduğu bilim adına atılım sayılabilecek çalışmaları gençlerle paylaşma çabası kendisine olan saygıyı ve sevgiyi
sebebiyle dünya çapında saygınlık kazanan Profesör Sancar’ın bir kat daha arttırmaktadır. Kendisi yıllardır ülke dışında
akademi yönünün yanı sıra bir de sosyal sorumluluk yönünün yaşamasına karşın ülke şartlarından kopmamış ve bu yolda
de olduğunu belirtmek gerekmektedir. Sancar’ın biyokimya çabalarını sürdürmüştür. Çabası herkese örnek olacak nitelikte
profesörü olan eşi Gwen Boles Sancar ile ABD’de eğitim gören olan Profesör Sancar’ın bu ve daha sonra da elde edeceğinden
Türk öğrencilere yardım sağlamak ve Türk - Amerikan ilişkilerini şüphemiz olmayan başarıları için şimdiden kutluyor, iyi bir
geliştirmek amacıyla Aziz&Gwen Sancar Vakfını kurmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının nasıl olması gerektiğini
Yine aynı vakfın ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde ‘Carolina hatırlattığı için de şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum.
Türk Evi’ adı altında öğrenciler için konukevleri bulunmaktadır
ve bu sayede Türk öğrencilere barınma olanağı tanımaktadırlar.
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Genç Bakış
GERÇEK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ; AZİZ SANCAR
Tuba BÜYÜKSIRIT(*) - DUYGU ALP (**)

2015 Nobel Kimya Ödülü’nü, hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl
onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları
sayesinde Tomas Lindahl, Paul Modrich ve Aziz Sancar kazanmıştır.
Aziz Sancar, Mardin’in Savur ilçesinde, orta gelirli bir çiftçi ailenin
sekiz çocuğundan yedincisi olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Tıp
Fakültesi’ni 1969 yılında birincilikle bitirerek kazandığı TÜBİTAK bursu ile
Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim hakkı kazanmıştır (Vikipedi, 2016).
Günümüzde de birçok kişi bu tür burslar vasıtasıyla yurt dışında eğitim
almaktadır Aziz Sancar’ı ayıran ise Bilim dalında Nobel kazanan ilk Türk
olmasıdır.
Kimya dalında aldığı Nobel Ödülü’yle Türkiye’ye büyük ve unutulmaz
bir gurur yaşattı. Bu gururun tadını doyasıya çıkarmak varken; vatanını,
milletini ne kadar çok sevdiğini sürekli dile getiren, Atatürk’ün resminin
önünde Türk bayraklı tişörtüyle poz veren, “Anavatanıma minnettarım”
diyen kişi arkasında parlak zekânın ve çalışkanlığın yanı sıra müthiş bir
irade ve geniş bir vizyonun olduğunu da kanıtlamıştır.
Peki Prof. Dr. Aziz Sancar bu başarıyı nasıl kazandı?
Toplumların gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri eğitimdir.
Bir ülkenin gücü ve gelişmişliği, o ülke insanının eğitim düzeyii ile doğrudan
ilişkilidir. Atatürk, asıl kurtuluşun eğitimle olacağını bildiği için, Kurtuluş
Savaşı’nın devam ettiği zamanlarda bile eğitimi gündeminde tutmuştur
ve bu amaçla 1923 yılında yurt dışına öğrenciler yollanmış ve onlara “Sizi
birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz.”
demiştir (Atagün, 2016). Buradan yola çıkarak 1946 doğumlu Sancar,
genç Cumhuriyette çoğunluğu Köy Enstitüsü mezunu idealist, öğrencilerini
okuması, ilerlemesi için teşvik eden, günümüzde belki de birçok ülkede
verilmeyen düzeyde bir eğitim almış olmasına şaşırmamak gerek.
Verdiği bir röportajda; Prof. Sancar da bunu “Beni Cumhuriyet okuttu”
sözleri ile vurgulamıştır ve Sancar, ’Bu ödül Atamız sayesinde alınmıştır.
Ödülü 19 Mayıs’ta Türkiye’ye gelerek Anıtkabir’de Atatürk’e bırakacağım.’
demiştir. Prof. Sancar’ın “Ben Cumhuriyet’e borçluyum.
Beni Cumhuriyet okuttu” ‘İnanmak başarmak için yeterli, benim
hikâyem, üniversite sınavını kazanarak başladı’ diye belirtmiştir. Zeki
olmak, başarılı olmak için yeterli değil, önemli olan başarmayı istemek
ve çok çalışmak diye eklemiştir. Yurt dışında; dil ve kültür farklılığı ile

ilgili problemler yaşamış, ancak pes etmemiş, kararlılık göstererek altı
ay içerisinde aksan gibi sorunların altından kalkmıştır. Röportajında, bir
dönem gerçek anlamda laboratuvarda yaşadığını belirtmiştir ve ’çalışırsan
başarırsın, çalışmazsan olmaz’ demiştir (Tolga Tanış Hürriyet gazetesi
röportajı).
Ödülden bağımsız olarak Aziz Sancar’ın çok önemli başka buluşları da
bulunmaktadır. Bunlardan biri hücrenin 24 saatlik ritmi algıladığıdır. Yani
hücrenin günün hangi zamanında olduğunu belirlediğini saptamıştır..
24 saat boyunca bu onarımlar rastgele gerçekleşmiyor. Bazı saatlerde
onarım daha hızlı oluyor, bazı saatlerde daha az oluyor. Kanser hastalarının
aldığı kemoterapik ilaçlar genelde tümör hücresindeki DNA’yı hedef alır,
onu parçalayarak öldürürür. Amaç tümör hücresini öldürmekken, hücre,
bunu tamir eder. Bu ilacı tamir işinin en az gerçekleştiği saatlerde verirse,
böylece az miktarla çok iş yapılmış olur (Sezer ve Ak, 2015). Sancar yaptığı
bu son derece önemli çalışmaları haricinde 415 bilimsel makale ve 33 kitap
yayımlayarak parlak zekânın ve çalışkanlığın yanı sıra müthiş bir irade ve
geniş bir vizyonunun olduğunu da kanıtlamıştır.
Aziz Sancar;
Hayatı, karşılaştığı zorluklar karşısındaki tavrı, yılmadan devam etmesi
herkes için özelliklede yolun başında olan biz genç araştırmacılar ve bilim
insanları için çok önemli bir örnek ve umuttur. Çalışkanlığın karşısında
olanaksız görünen her şey gerçeğe dönüşebiliyor... Eminim ki Aziz Sancar;
aslında hiçbir şeyin olanaksız olmadığını, gerçek başarının amaçlar
büyüdükçe, çalıştıkça ve emek verildikçe kazanılabileceğini bu büyük
başarısıyla göstermiştir.
Kaynaklar
1
Barış Atagün, ‘Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem Ve Cumhuriyet’in
Eğitim Mucizesi’, Anıtkabir Dergisi, 2016, Sayı: 60,s. 48.
2
Tolga Tanış, ‘Nobel Panteri Aziz Sancar’ Röportaj, Hürriyet
Gazetesi,10Ekim,2015.
3
İlay Çelik Sezer, Özlem Ak (Haz.),’ Nobel Ödülü’ne Uzanan Bir Azim Ve
Kararlılık Öyküsü Aziz Sancar’, Bilim Teknik Dergisi, Kasım 2015.
4
Vikipedi ,’Aziz Sancar’.

(*) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü,
Araştırma Görevlisi
(**) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü,
Doktora Öğrencisi
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ETKİNLİKLER
PROF. DR. AZİZ SANCAR’A ANITKABİR DERNEĞİ ONUR ÜYELİĞİ VERİLMESİ

Sayın Prof. Dr. Aziz SANCAR’ ın bir Türk bilim adamı olarak 2015 Yılı Nobel Kimya ödülünü kazanması, ödülü Türkiye adına alması ve
içinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin bütünlüğü ve birlikteliği adına ihtiyaç duyduğumuz duygu ve düşünceleri bütün dünyanın
dikkatini çekecek şekilde gündeme getirmesi gurur, heyecan ve hayranlık yarattı. Bu nedenle Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu tarafından
oybirliğiyle alınan bir kararla; Sayın SANCAR’a onur üyeliği teklifi yapıldı.
Bu teklifi “Anıtkabir Derneği Onur Üyeliğini şükran ve saygıyla kabul ediyorum.” ifadesiyle cevaplayan Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar’ın onur
üyeliği sertifikası adresine gönderildi.
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ETKİNLİKLER

ANITKABİR DERNEĞİ 27. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Anıtkabir Derneği 27. Genel Kurul Toplantısı 31 Ocak 2016 tarihinde yapıldı. Genel Kurul Toplantısında ; (E). Tuğgeneral Şadi ÖNER, Prof. Dr. Seçil
Karal AKGÜN, Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI ve Dr. Ali GÜLER yönetim kurulu üyeliğine oybirliğiyle tekrar seçilirken, (E) Tuğgeneral M.Tevfik BEDÜK yeni
üye olarak seçildi ve yönetim kuruluna girdi. (E) Kur. Alb. Şinasi ERTEKİN, (E) Alb. Koray DAĞTEKİN ve Yeminli Mali Müşavir Metin ÖZER’den oluşan önceki
Anıtkabir Derneği Denetim Kurulu da aynı görevi yerine getirmek üzere oybirliğiyle yeniden seçildiler. (E) Alb. Erdem COŞKUN, uzun bir süre ANKARA’da
olamayacağı için yeniden görev almak istemeyerek yönetim kurulundan ayrıldı.
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ETKİNLİKLER

2015 YILINDA YAPILAN YAZI YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ

2015 yılında düzenlediğimiz “Cumhuriyetin Türk Kadınına Kazandırdıkları ve
Güncel Uygulamalar” konulu, üniversite öğrencilerine yönelik yazı yarışmasında
dereceye giren gençlerin ödül töreni 31 Ocak 2016 tarihindeki 27. Genel Kurul
Toplantısında yapıldı.
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ETKİNLİKLER
2016 YILI ANITKABİR FOTOĞRAF YARIŞMASI
Anıtkabir Komutanlığı ile birlikte 2015 yılında
birincisini düzenlediğimiz Anıtkabir Fotoğraf Yarışmasının
ikincisi bu yıl düzenlenecektir. Bu yarışma ile ilgili ayrıntılı
bilgileri Anıtkabir Derneği İnternet Sitesinde bulabilirsiniz.
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ETKİNLİKLER

ANITKABİR’E DAVET

23 NİSAN 2016
Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Bayram Anıtkabir’de büyük bir coşkuyla kutlanacaktır. Tüm çocuklarımızı 23 Nisan da Anıtkabir’e bekliyoruz.
Bu anlamlı günde, Anıtkabir Komutanlığı’nın organizasyonuyla:
• ATATÜRK’ün günümüzde birçok resmini yapan Ressam Ned Pamphilon 23 Nisan günü bir kez daha çocuklarımız ile birlikte olucak,
• Bu yılda çocuklarımıza Anıtkabir Komutanlığı tarafından hazırlanan kitaplar dağıtılacaktır.
Geçen yıl Anıtkabir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ve mutlulukla kutlanmıştı. İşte 2015 yılı kutlamalarından
bazı görüntüler;
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ETKİNLİKLER

ANITKABİR’DE “ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE ATATÜRK” KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ
“ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE ATATÜRK” konulu fotoğraflardan oluşan sergi, 14 Mart - 15 Nisan 2016 tarihleri
arasında Anıtkabir ATATÜRK ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde ziyaretçilerin istifadesine sunulmuştur.
Çanakkale Savaşları’nda ATATÜRK adlı sergiyi sergi salonu bölümünde gezebilirsiniz.
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ANITKABİR DERGİSİ’ NDE YAYIMLANACAK YAZILARLA İLGİLİ ESASLAR
1. Genel Kurallar :
A. Anıtkabir Dergisi üç ayda bir çıkarılmakta, 2000 adet basılmaktadır. Dergide Atatürk ile ilgili araştırma yazıları, makaleler
ve şiirlere yer verilmektedir.
B. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce başka yerde yayımlanmamış olmalıdır.
C.Yazılar, Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından incelenip yayımlanmaya değer görülürse yine aynı kurul tarafından
belirlenecek zamanda yayımlanır. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
D. Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur
E. Yayın Kurulunca yazılarda içeriğin dışında bir düzeltmenin yapılması durumunda yazarın oluru alınır.
F. Yazarlar kendilerini tanıtıcı bilgileri (unvan ve görev, kurum, haberleşme adresi, telefon ve belgegeçer numaraları, bir
fotoğraf, e-posta adresi) yazılarıyla birlikte Anıtkabir Derneğine gönderirler.
G. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün olan ve Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun
görülen yazıların sahiplerine 300 TL telif ücreti ödenir ve 5 adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

2. Dergide Yayımlanması İstenen Yazılarla İlgili Kurallar :
A. Yazılar A-4 kağıdının bir yüzüne ve 5(Beş) sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayar ortamında Microsoft Word programında
yazılır; posta ya da elektronik posta ile gönderilir.
B. Yazı karakteri arial, başlık 14 punto, metin 12 punto, dipnotlar 8 punto, fotoğraf ve şekiller JPEG formatında, çizelge
yazıları 10 punto olarak yazılır.. Makalenin konusu ile ilgili varsa belge ve fotoğrafların asılları yazara geri verilmek üzere posta ile
gönderilir.
C. Metinde satır aralığı tek, paragraf başı boşlukları 0.5, dipnot başlangıçları 0.5 olarak düzenlenir.
D. Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı puntoda, boşluk bırakılmadan, koyu ve küçük harflerle yazılır.
E. Dipnotlar aynı sayfa altında verilir. Kitap ve makaleler dipnotlarda şu şekilde gösterilir ;
		 (1) Kitap
		
Yazarın adı ve soyadı, kitabın adı (italik yazılmalıdır), varsa cilt numarası, varsa baskı numarası, basıldığı
kent, basan kurum ya da basımevi / yayınevi, basıldığı tarih, sayfa numarası. (Ör. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Bateş
Yayınları, 1980, s. 30.)
		 (2) Makale
		
Yazarın adı ve soyadı, tırnak işaretleri içerisinde makalenin başlığı, makalenin yayımlandığı derginin adı
(italik yazılmalıdır), büyük romen rakamlarıyla cilt numarası, dergi numarası, parantez içinde derginin tarihi, sayfa numarası.
(Ör. Fuat Pekin, “Atatürk ve Lyautey” , Belleten, C. XX, No. 80 (Ekim 1956), s. 634.)
F. Sayfaların altında sayfa numaraları verilir. .
G. Kısaltma kullanılacaksa; metinde ilk geçtiği yerde ve bir kez olmak üzere kısaltmanın açık ve tam anlatımı yazılır ve
kısaltma parantez içerisinde belirtilir.
Ör. Türk Dil Kurumu (TDK).
H. Yazar adı ve soyadı yazının ilk sayfasının sağ üst köşesine italik, koyu 12 punto ile yazılır ve yanına (*) işareti konulur, unvan
ve görev yeri (*) işareti ile dipnotta belirtilir.
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ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ
Yerli ve yabancı tüzel kişilerin resmi sıfatlarıyla Anıtkabir’e yaptıkları ziyaretlerde ANITKABİR Özel Defteri’ne yazdıkları duygu ve
düşünceler, ATATÜRK’ ün Türk ve Dünya insanları üzerinde yarattığı etkiyi görmemiz açısından önemlidir.
Anıtkabir Derneği; özellikle araştırma yapan kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak ve isteyen kişileri bilgilendirmek amacıyla 1953 ile 2001
yılları arasında Anıtkabir’de tutulmuş toplam 36 adet ÖZEL DEFTER’i toplam 23 Cilt olarak kitap haline getirmiştir. Bu çalışmada yabancı kişi
ve heyetlere ait yazılar tercüme ettirilmiştir..
Bu 23 Ciltlik Kitap setinin fiyatı 150 TL. sıdır. Kitaplar, her hangi bir kargo ücreti almadan isteyenlerin adresine gönderilmektedir.

ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR
Yurdun içinde ve dışında tahsilde yahut stajda bulunan çocukların yetişip, birbiri ardına işe
atılacakları günler de yaklaşıyor. Bu itibarla, adamsızlık yüzünden çektiğimiz sıkıntıların
hafiflemeye başlayacağı zamanın uzakta olmadığına inanabiliriz.
										Mustafa Kemal Atatürk

KAYNAKÇA: Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar

Yaklaşık iki yıl süren bir çalışma ile Atatürk’ün okuduğu 3.997 kitap tek tek incelenmiş, yabancı dilde olanlar Türkçeye çevrilmiştir.
Bu çalışmada; Atatürk’ün okuduğu kitaplara bazı satırların altlarını ve yanlarını çizdiği, çeşitli işaretler ve uyarılar koyduğu ve sayfa
kenarlarına çeşitli notlar ve açıklamalar yazarak kendi görüşlerini belirttiği görülmüş ve bu bilgileri içeren her biri yaklaşık 500’er sayfalık 24
ciltten oluşan bir eser hazırlanmış ve istifadeye sunulmuştur.
Bu 24 Ciltlik Kitap setinin fiyatı 120 TL. sıdır. Kitaplar, her hangi bir kargo ücreti almadan isteyenlerin adresine gönderilmektedir.
KİTAP SİPARİŞLERİ İÇİN BİLGİLER
Siparişler; telefonla,e-posta ile veya internet sitemizden ürün satın alma yöntemi ile verilebilmektedir.
Tel
: 0 312 231 49 34
E-Posta : anitder@ttmail.com
Web : www.anitkabir.com.tr
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Prof. Dr. Aziz SANCAR
ÖZEL SAYISI

“ Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum;
alevler olarak geri dönmelisiniz! ”
Mustafa Kemal Atatürk

