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Dr. Umut Uludağ: Gerçek, insan olarak
hep aradığımız yegâne şeydir.
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Anlatılmak isteneni en kısa
şekilde anlatabilmenin yolu
bence şiirdir. Ki insan belli
sınırlar içinde anlatmadan
yapamıyor.
lik belirttiğiniz bu mecralarda sunabiliyorum, ama
kesinlikle “iyi” veya bahsettiğim hissi uzaklaştırmada “çok başarılı” olduklarını iddia etmiyorum.
Bu bağlamda bir müzik aleti çalabilmek, resim yapabilmek (ortaokulda düşük not aldığım tek ders
idi), profesyonel şekilde spor yapabilmek de isterdim mesela, umarım ileride mümkün olur.

Bu sayıda BİLGEM UEKAE’de Başuzman Araştırmacı
olarak çalışan Sayın Dr. Umut Uludağ ile bir röportaj
gerçekleştirdik. Umut Hocamız hayata, sanata, şiiredair önemli ve özgün şeyler anlattı, gençlere nelere
odaklanmalarıyla ilgili tavsiyelerini iletti…
BİLGEM UEKAE’de araştırmacı olarak çalışıyorsunuz. Akademide dersler veriyorsunuz. Şiir
yazıyorsunuz. Yoğun zihin jimnastiği yaptıran
kriptoloji soruları hazırlıyorsunuz. Karikatür çiziyorsunuz… Bu yaptıklarınız sizin için ne ifade
ediyor? Ya da şöyle sorayım bunların her birinden
devşirdiğiniz öz nedir?
Profesyonel ve akademik çalışmalarım dışındakiler, ara sıra karşılaştığım ve beni hayli rahatsız
eden, bu çalışmalar dışındaki zamanımı boşa harcadığım hissine karşı geliştirebildiğim savunma
mekanizmaları belki de. Elimden gelenleri şimdi-
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Şiirde biraz daha duralım isterseniz… Sizce şiir
nedir? Diğer edebi veya bilimsel ürünlerden farkı
nelerdir?
Anlatılmak isteneni (ki insan belli sınırlar içinde
anlatmadan yapamıyor bazı şeyleri başka bir
kişiye, evcil hayvana, bitkiye, kağıda, sevdiği bir
semte veya kendi kendine) en kısa şekilde anlatabilmenin yolu bence şiir. Diğer edebi türler,
hikâye, roman gibi anlatılacakları çok daha geniş,
detaylı bir şekilde aktarabiliyorlar ve bu hem yazar hem de okuyucu için çok değerli. Ama şiirde,
anlatılanın belki de fevkinde anlatılmayan, anlatılamayanların nüvesi var diye düşünüyorum. Sanki
mısralar gerçeğin çevresindeki, onun şeklini almış
bir çeper gibi, gerçek de insan olarak hep aradığımız, aramak zorunda olduğumuz yegâne şey.
Kariyerinizle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?
Planladığınız doğrultuda mı gelişti? Önemli dönüm noktaları nelerdi?
Kariyerlerimizi ne yazık ki tam anlamıyla yeteneklerimiz, isteklerimiz, olanaklarımız çerçevesinde gerçekleştiremiyoruz her zaman. Bu genel
problem, bütün dünyada kaynakların (zaman, yer,
materyal, ekonomik güç, bilgi vb.) kısıtlı olması,
hızlı nüfus artışı gibi sebeplere dayanıyor. Sonuçta hayatlarımıza, büyük oranda merkezi sınav
diye adlandırdığımız, zorunlu ama üzerinde düşünülmesi gereken bir yöntemle yön vermek durumunda kalıyoruz. Ben bu bağlamda, nispeten
şanslı olduğumu ve istediğime yakın bir şekilde
ilerleyebildiğimi düşünüyorum. İstanbul Atatürk

1999 yılında çalışmaya başladığım
TÜBİTAK, biyometri alanındaki
doktora eğitimim için yurt dışına
gitmeden önce teori-pratik, çalışmasonuç alma, bilme-öğrenme sınırlarımı
keşfetmemde bir yuva oldu.

Dr.Umut Uludağ
1977’de İzmir’de doğdu,
1999 ve 2001 yıllarında
Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden lisans ve yüksek
lisans derecelerini aldı. 2006
yılında, doktora eğitimini biyometrik sistemler
üzerine yaptığı çalışmalarla Michigan State
Üniversitesi’nde (ABD) tamamladı. 2009’dan
bu yana TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik
ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nde başuzman
araştırmacı olarak çalışıyor.
Araştırma ilgileri arasında biyometri, örüntü
tanıma, imge&sinyal işleme ve kriptoloji bulunmaktadır. 2013-2020 yılları arasında üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak biyometri
dersleri verdi.

Hakkıyla, emek vererek yaptıkları/içinde bulundukları her şeyin (sanat, spor, eğitim, geçinme gailesi) değerli olduğunu bilmelerini isterim öncelikle.
Üniversiteden bir öğrencimin “Hocam, yayınladığınız bu şiirlerinizden bazılarının dünyanın en kötü
şiirleri seçilebilme olasılığı sizi rahatsız etmiyor
mu?” diye sorduğunu hatırlıyorum yıllar önce. Cevabım “Hayır” idi. Etik kurallar çerçevesindeki tüm
üretkenlik, emek içeren iş sadece bunlara sahip olması sebebiyle bile önemli.

TÜBİTAK BİLGEM ağ sayfasında 2010’dan
beri “Ödüllü Kriptoloji Soruları”, TÜBİTAK
Bilim Genç ağ sayfasında ise 2020’den bu
yana “Ayın Şifrebilim Sorusu” etkinlikleri için
sorular hazırlıyor. “Kayıp Hattat” isimli şiir
kitapçıklarını 2015’den beri kişisel ağ sayfasında (umutuludag.com) yayınlıyor.

Çevresel koşullar her ne olursa olsun, ellerinden
gelen güzelliği, iyileştirmeyi, çalışmayı dünyaya
sunmaktan imtina etmemelerini salık veririm. Zamanın, dünyamızın, coğrafyamızın, ülkemizin aldıkları ve verdikleri hep bir düşünce konusu olacak.
Bu insanlık tarihi boyunca da böyleydi, gelecekte de
farklı düzlemlerde devam edecek.

Fen Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eğitimim,
profesyonel-akademik hayatta ihtiyaç duyacağım yetenekleri bana kazandırdı. Bu vesileyle ilgili
eğitmenlerime tüm emekleri için kalbî şükranlarımı
sunmak istiyorum.
Eğitim süreci sonrasında 1999 yılında çalışmaya
başladığım TÜBİTAK, biyometri alanındaki doktora
eğitimim için yurt dışına gitmeden önce teori-pratik, çalışma-sonuç alma, bilme-öğrenme sınırlarımı keşfetmemde bir yuva oldu. Doktora ve sonrasındaki çalışmalarımın ardından 2009 yılında yine
aynı yuvaya döndüm.
TÜBİTAK ilk iş yeriniz sanırım. Uzun yıllardır Kurumumuzda çalışıyorsunuz. Devinimin yüksek olduğu bir iş alanında, burada kalmayı tercih etmenizin
arka planını paylaşabilir misiniz?
Evet, kısa süreli stajlar, üniversitelerdeki görevlerim
vb haricinde Türkiye’de çalıştığım tek yer TÜBİTAK.
ABD’de sektör, büyüklük, lokasyon düzlemlerinde
birbirinden hayli farklı şirket ve eğitim-araştırma
kurumlarda çalıştım ve bunun faydasını da gördüm. Türkiye’de ise, TÜBİTAK’da bunların kesişim
kümesinde bir çalışma çerçevesi bulabildiğim için
mutluyum diyebilirim.
Dergimizin hedef kitlesi arasında üniversite öğrencileri önde geliyor. Gençlere kariyer yolu ve genel olarak
hayat yolculuğu ile ilgili neler tavsiye edersiniz?
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Bu süreçte, gençlerimizin –ki, düşünceleri gerçeğe yaklaştırabilecek tek kaynağımız onlar– umutla
eğitimlerine, çalışmalarına devam etmelerini, kendilerinin bugünlerini sadece kendilerinin dünleriyle karşılaştırmalarını, bu karşılaştırma sonucunda
doğru yönde gelişmeyi görmelerinin de -her şey
için olmasa bile- anlamı olan çoğu şey için yeterli olduğuna inanmalarını öneririm. Umarım yolları
hep açık, hep güneşli, hep umutlu olsun.

