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Annesiyle birlikte İstanbul sokaklarında gezmekte olan küçük çocuğun dikkatini bir model 


uçak çekmişti. 1940’lı  yılların Türkiye’sinde hazır maketler çok yaygın değildi. Çok beğendiği bu 


uçaklardan bir tanesine sahip olmak bir anda en büyük arzusu hâline geliverdi. Eve gelir gelmez 


kâğıt üzerinde uçağın tasarımını yapmaya başladı. Model uçak için gerekli olan tahtaları aldı ve işe 


koyuldu. Yaptığı uçak hakiki uçağa benziyordu, fakat uçamıyordu. Buna rağmen yaptığı tasarım 


herkesten takdir topladı. 


Aradan yıllar geçti. Küçük mucit artık yedinci sınıf öğrencisiydi. Okulda öğrendiği telgraf 


sistemine benzer bir modeli kendi evinde gerçekleştirmişti. 


Sekizinci sınıf onun hayatının dönüm noktası oldu. Derste öğretmeni yaptığı bir deneyde


yeşil gazlar çıkarmıştı. Sınıftan “ vay canına” diye bir ses yükseldi. Bilim, genç bir yeteneği etkisi


altına almıştı. Babası eczacı olan bir arkadaşının yardımıyla aynı deneyi evde kendisi yapmaya 


başladı. 


Bir ara fotoğraf kâğıdı yaparak annesinin ve kız kardeşinin resimlerini çıkartabileceğini


düşündü. Fakat ihtiyacı olan bilgi kitaplarda yoktu. Kitaplar çok basit bir kısmından bahsetmekle


birlikte işin püf noktalarına değinmiyordu.  Merakı vazgeçilmez bir tutku hâlini aldı. Bütün yaz bu


işle uğraştı. O ana kadar yaptığı deneylerde istediği kalitede resim elde edemedi. Bunun üzerine


fotoğrafçılıkla uğraşan bir şirkete mektup yazarak yardım istedi. Şirket ticari sır olduğu gerekçesi ile
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istediği desteği vermedi. Genç bilim insanın vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Tanıdık bir kimyacı


aramaya başladı. Sonunda ancak bir biyokimyacı bulabildi. Ondan aldığı ipuçlarını kullanarak 


çektiği fotoğrafları çıkarmayı başardı. Yaptığı bu ilk ciddi deneyin sonunda duyduğu mutluluk ona


bilim dünyasının kapılarını açtı. 


Hayatının bundan sonraki döneminde merak ettiği her şeyi araştırmaya başladı. Yirmi beş


yaşına geldiğinde gazete manşetleri ondan şöyle bahsediyordu:  “Dünya’nın en genç profesörü 


olmayı başaran Oktay Sinanoğlu hayranlık yarattı”. 


NOT: Bu yazı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun hayat hikâyesinden bu kılavuz için uyarlanmıştır. 
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