
Uzay teknolojileri ve bilimi son za-
manlarda ülkemizde gi!ikçe sıkça
duymaya ba"ladı#ımız alanlar. Ancak
ço#u insanlar daha astronomların ne
i" yaptı#ını bile bilmiyor. Böyle bir
ortamda siz nasıl astronom olmaya
karar verdiniz ve bu ideal için neler
yaptınız?

Aslında gi!ikçe daha da popüler-
le"meye ba"ladıysa da eskiden beri
insanların meraklarını cezbeden bi-
limlerin belki de en ba"ında geliyor.
Gökyüzünde neler var, nereden geli-
yoruz, evrende yalnız mıyız vs.? As-
lında sanki cevaplar hep
yukarıdaymı" gibi duruyor. Geli"en
teknoloji de bu cevaplara eri"imi ko-
layla"tırıyor.  Astronom olmaya ne

zaman karar verdi#imi hatırlamaya-
cak kadar küçüktüm. Sanki o hep
ideal hep vardı, ne zaman çıktı#ını

bile hatırlamıyorum. Bu ideal için
Türkiye’de Ankara Üniversitesi As-
tronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nü
bitirdikten hemen sonra yurtdı"ına
çıktım. Avrupa’da birkaç ülke dola"-
tıktan sonra 8 senedir Hollanda’da-
yım ve Leiden Gözlemevi’nde doktora
çalı"malarımı bitirmek için çalı"ıyo-
rum. Ben gözlemsel astronomum,
yani dünyadaki ya da uzaydaki teles-
koplardan gelen verileri kullanarak
yıldızların ve galaksilerin nasıl olu"-
tu#una, nasıl hayat basamakları ol-
du#una cevap arıyorum. 
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Türk  astronom Umut Yıldız,
insano!lunun yaradılı"ından
bu yana var olan astronomi
biliminin önemine dikkat çe-
kerek, ülkemizin kendi insa-
nını hızlı bir "ekilde
uluslararası düzeyde e!itebil-
mesi için, bir gözlemevi olma-
sının son derece önemli
oldu!unun altını çizdi.

• Umut Yıldız, uzay ara"tır-
malarının pahalı bir bilim dalı
oldu!unu ve zaman zaman bir
ülke bütçesini a"tı!ını söy-
ledi.

• Astronom Umut Yıldız Ha-
berdar’a verdi!i özel röpor-
tajda, “Güney Kıbrıs parçacık
fizi!inde tek ba"ına bir yere
gelemeyece!ini anladı!ı için
CERN’e girmeye karar aldı”
diyerek, ülkemizin de astro-
nomiye yatırım yapması ge-
reklili!ini vurguladı. 

Onur EVRENSEL

$nsano#lunun varolu"u ile
birlikte en çok merak e!ik-
leri konu uzay ve hava ol-

mu"tur ve bu merak, Astronomi
biliminin en eski bilimlerden bi-
risi olarak olu"masına neden
oldu. Çocukluk hayaliyle Astro-
nomiye merak sararak nihaye-
tinde, yıldız olu"um
bölgelerindeki su ve oksijeni ilk
defa ke"feden ekipte yer alan As-
tronom Umut Yıldız, Haberdar’a
verdi#i özel röportajda astronomi
biliminin önemine dikkat çeke-
rek, ülkemizin de Astronomi ala-
nında gerekli çalı"maları
yapmasının gerekti#ini söyledi. 

Ço!u insan hala bilmiyor
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!u an çalı"tı#ınız gözlemevinde
tam olarak neyi ara"tırıyorsu-
nuz?

Gayet !anslıyım ki, gözlemevimi-
zin birçok büyük teleskoba ve uzay
kurumlarına direk eri!imi var. Ben
de Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA)
2009’da "rla#ı$ı bir uzay teles-
kobu olan Herschel Uzay Gözlem-
evi’nin verilerini kullanarak
yıldızların ilk do$du$u yerlerde ha-
yatın kayna$ı su ve oksijen mole-
küllerini ara!tırıyorum. Aslında
atmosferimizdeki bulutların ta!ı-
dı$ı dolayı uzayda su var mı, nerede
var bilemiyorduk, ta ki Herschel
"rlatılana kadar. Yıldız olu!um
bölgelerindeki su ve oksijeni ilk
defa bizim grupla ke!fe#ik. 

Do$up büyüdü$ünüz ülkenin dı-
!ında ya!ayan ve çalı!an bir Astro-
nom olarak beyin göçü ile ilgili
neler söyleyebilirsiniz?

Aslında bu aralar beyin göçüne
pozitif bir anlam katmak için beyin
gücü denmeye ba!landı. Ülkemiz-
den yeti!mi! giden her insan as-

lında ilk bakı!ta ülkeye zarardır,
ancak e$er ki giden ki!i Türkiye ile
ba$larını koparmıyor, bilakis kur-
du$u ba$lantıları Türkiye’ye de
uzatıyorsa aslında ülkemizin be-

yinlerinin yurtdı!ında olması da
ayrıca ülkeye avantaj getirmi! olu-
yor. %u anda elimden geldi$i kadar
edindi$im ba$lantılarımı Türkiye
için kullanmaya da çalı!ıyorum.

Ancak Türkiye’deki bürokrasi in-
sanı hem yoruyor hem "rsatları ka-
çırmamıza bile vesile olabiliyor.
Ama gi#ikçe bu konuda düzelme-
ler görüyorum
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Astronom
olmak

Peki astronominin günlük hayata
ne gibi geri dönü!ümleri oluyor?

Uzay gözlemleri sonuçta çok uzak-
taki bir ı!ık noktasını görüntüleme
esasına ve de uzaydaki uydularla ile-
ti!ime dayanıyor. Bizdeki çok çok
hassas görüntüleme teknikleri artık
tıp, savunma, tarım, uzaktan algı-
lama ve jeolojik aktivitelerin belir-
lenmesi gibi çok farklı yelpazede
uygulama alanları buluyor. Bunun
yanında cep telefonları, uydu haber-
le!me a$ları, kıtalararası TV yayın-
ları, füze takip sistemleri gibi birçok
teknolojik alanda da, artık varlı$ı
tamamen günlük hayatımızın içine
girmi! durumdadır. Mevzuatı kısa
bir süre sonra tamamlanınca , ya-
kında Türkiye’de de stratejileri belli
olan bir Türk Uzay Ajansı kurulacak.
Buradan çok umutluyum, büyük
i!ler yapaca$ımıza inanıyorum.
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Geçti#imiz ay $rlatılan Gök-
türk 2 uydusu neden Çin’den
$rlatıldı? Türkiye’de yeterli
tesis mi yoktu?

Aslında bunun özel bir se-
bebi yok, tamamen ekonomik
sebeplerden dolayı. E#er ki
uzaya roket yollayabilen
ba"ka bir ülkenin daha ucuza
bir teklifi olsaydı oradan gi-
derdi. Evet, Türkiye’nin henüz
uzaya roket yollayabilecek
herhangi bir tesisi yok. %lk ya-
tırımı çok yüksek mebla# tut-
tu#undan dolayı bugüne
kadar dü"ünülmemi"ti ama
artık Türkiye, uzay teknoloji-
leri üreten ülkeler listesine
girdi#i için artık yerli bir $r-
latma tesisi gündeme geldi ve
bu konuda giri"imlere ba"lan-
dı#ının haberlerini almaya
ba"ladık.
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KKTC’de henüz bir gözlem evi yok.
Her ülkede bir gözlem evi bulunması
gerekir mi ya da sadece belli ülke-
lerde ve bölgelerde mi bulunmalı?

Astronomi aslında pahalı bir mes-
lek ve bilim dalı. Kullanılan teles-
koplar, uzay araçları,
enstrümanların devletlere çok
büyük maliyetleri oluyor. Bazen bir
ara!tırma o kadar maliyetli olabili-
yor ki bir ülkenin tek ba!ına altın-
dan kalkamayaca$ı yükler
getirebiliyor. Bu nenenle aslında gü-
nümüz dünyası uzay çalı!malarının
ülkelerin ulusal programlarının ya-
nında birkaç ülkenin güçlerini bir-
le!tirmesi ile çok daha etkili oldu$u
farkedildi. KKTC’nin kendi insanını
hızlı bir !ekilde uluslararası düzeyde
e$itebilmesi için kendisinin de bir
gözlemevi olması çok önemli, ancak
ileri bilim yapabilmesi için uluslar-

arası havuz kurumlarına katılmayı
da dü!ünmelidir, örne$in ESO, ESA,
CERN, gibi. Örne$in Güney Kıbrıs
parçacık fizi$inde tek ba!ına bir yere

gelemeyece$ini anladı$ı için CERN’e
girmeye karar aldı ve !imdi CERN’in
asosiye üyesi konumuna geldi, ve
bunu sadece 9 fizikçisi için yapıyor.

KKTC’de gözlemevi
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