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PROF. DR. ASAF VAROL

/ KÖŞE / 

Yıl 1975, Fırat Üniversitesi Ma-
kine Mühendisliği ikinci sınıf 
öğrencisiyim. Fortran II prog-
ramlama dersi alıyoruz. Tama-

men teorik bir ders. Dersin hocası Doç. Dr. 
Behiç Çağlar. Kara tahta tebeşir kullanılan 
ortamda programlama öğreniyoruz. Tabi 
yazdığımız programların uygulama kısım-
larından mağdur bir vaziyette programcı-
lık ne kadar öğrenilebilirse, biz de ancak o 
kadarını yapabildik. Yazılımla ilk tanışmam 
bu şekilde olmuştu. 

1977-79 yıları arasında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde (İTÜ) yüksek lisans eğiti-
mi görmek üzere bulunuyordum. Yazılım-
la ikinci tanışmam bu yıllarda başlamıştı. 
Prof. Dr. Taner Derbentli’nin kitabı önümde, 
FORTRAN IV programlama dilini öğreni-
yordum. Çünkü yüksek lisans tezimdeki 
modeli oluşturabilmem için programlama 
bilmek zorundaydım. 

Yeni kuşaklara o dönemdeki bilgisayar-
ları anlatmak çok zor olsa gerek. Nerede 
masaüstü bilgisayarlar, nerede diz üstü bil-
gisayarlar? Bilgisayar merkezi denildiğin-
de kocaman odalar içerisinde makineler 
akla geliyordu. O odalara rastgele girmek 
mümkün değildi. Programlarımızın her bir 
satırını 80 kolon içeren özel kartlara deli-
yorduk. Kartları programdaki akış sırasına 
göre peş peşe diziyor ve sistem yönetici-
sine teslim ediyorduk. Program çıktıları 
bir gün sonra raflara bırakılıyordu. Nokta 
vuruşlu yazıcılardan sürekli form kâğıtlar 
üzerindeki sonuçlarda eğer yanlış kodlama 
varsa, perişan oluyorduk. Bir daha delme 

makinesi başına giderek, yanlış kodladı-
ğımız kodlara ait kartları yeniden oluştu-
ruyorduk. Bu serüven sürüp giderdi, ta ki 
doğru sonuçları elde edinceye kadar… 

İTÜ’de kiralık bir IBM makina vardı, Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nde ise  kiralık Burrou-
ghs makinesi bulunuyordu.  BU makineler 
kiralıktı, yani üniversitelerin malı değildi. 
İTÜ Bilgi İşlem çok yoğun olduğu zaman-
larda programlarımızı çalıştırmak için Bo-
ğaziçi Üniversitesi’ne gittiğimiz oluyordu. 
FORTRAN IV programlama dilini çok iyi 
öğrenme fırsatını yakalamıştım. Bu bilgiyi 
kolay elde etmedim. Yanlış yazdığım kod-
ları bulmak için harcadığım zamanlar ile 
program satırlarını kartlara delmek için 
kuyrukta bulunduğum süreler, ister iste-
mez daha dikkatli olmamı gerektiriyordu.

1980-82 yıllarında Almanya’nın yolunu 
tutmuştum. Doktora çalışmamın deney-
lerini yapmak için Almanya Hükümetinin 
(DAAD) vermiş olduğu bursu kazanmıştım. 
Deneysel bir çalışma yapıyordum. Tüm 
değerlendirmeleri ve programları bilgi-
sayar yardımı ile yapmak zorundaydım. O 
dönemlerde Sinclair ZX 81 adı ile kitap 
boyutunda ilk mikrobilgisayarlar piyasaya 
çıkmıştı. Bulunduğum üniversitedeki ens-
titüde (Karlsruhe Üniversitesi) bana bu bil-
gisayardan bir tane kullanmam için ödünç 
verilmişti. BASIC programlama dili ile çalı-
şan bu bilgisayarın RAM’ı sadece 1 KB idi. 
Neyse ki genişleterek 16 KB’ta çıkarılmıştı. 
BASIC programlama dilini öğrenmiştim. 
Program yazabilmek için her türlü tasar-
rufu öğrenmek zorundaydım. Çünkü değiş-

FIRAT ÜNIVERSITESININ 
BILIŞIM GEÇMIŞINDEN 

BIR KESIT 

varol.asaf@gmail.com

Mayıs 1982 
Almanya-Karlsruhe 

Üniversitesinde 
arkadaşım Ali Kavas 

ile Sinclair ZX 81 
Mikrobilgisayar almak 
için kilometrelerce yok 

kat etmiştik.  

56 www.bimo.org.tr



ken isimlerini bile bir harf ve bir rakam ile 
belirlemek zorundaydım. Bilgisayarın RAM’ı 
çok düşük olduğu için programları mümkün 
olduğunca az yer kaplayacak şekilde yazmak 
zorundaydım. Üstelik yazılımları manyetik ses 
kaydı yapan teyp kasetleri üzerine saklıyor-
duk. Nerede şimdiki ekranlar? Bilgisayar ek-
ranı olarak da siyah beyaz televizyon ekranını 
kullanıyordum.

Sinclair ZX 81 her yönü ile küçücük bir 
makineydi. Ama doktora çalışmamı yapmamı 
sağlamıştı. 1982 yılında Türkiye’ye dönerken 
bu bilgisayardan bir tane almıştım. Ama bu 
bilgisayarı almak için Türkiye’ye dönüş gü-
nüden bir gün önce Ali Kavaz arkadaşımın 
arabası ile tahminen 300 km yol kat etmek 
zorunda kalmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam bu 
nitelikteki küçük bir bilgisayara 1600 Mark 
ödemiştim.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si’nde çalışıyordum. Bu bilgisayar büyük olay 
olmuştu. Elazığ’a ilk giren mikrobilgisayardı. 
Merak edenler gelip görüyordu. Dönemin yö-
neticileri BASIC’i akademisyenlere öğretmem 
için tavsiyede bulunmuşlardı. Sonunda yük-
sek lisans öğrencileri için Sinclair ZX 81 ile 
BASIC öğretmeye başlamıştım. Şu anda Fırat 
Üniversitesi’nde profesör olan bazı akademis-
yenler programcılığa o dönemlerde benim 
verdiğim programla dersi ile başlamışlardı. 
Halka açık kurslar da düzenlemeye başlamış-
tım. Hiç unutmuyorum, Kimya mühendisliği-
nin amfisinde masa üstüne koyduğum küçük 
bir televizyon ekranı üzerinde uygulamalı 
BASIC anlatmaya çalışıyordum. Programla-
rı kara tahtaya büyük harflerle yazıyordum. 
Sonra programı kodluyordum ve kursiyerlere 
de programın çalışmasını gösteriyorum. Ama 

nafile koskoca amfide en ön sırada oturanlar 
dahi televizyondaki program satırlarını göre-
mezken, arkadakiler nasıl görebilsinler?   

1984 yılında Elazığ’da EBM adı ile özel bir 
bilgisayar programcılığını öğreten dershane 
açılmıştı. Bilgisayar dersi verecek doğru dü-
rüst kimse yoktu. İlk teklifi bana yapmışlardı. 
Ben de düşünmeden ve üniversitemden izin 
almadan kabul etmiştim. Akşamları ve hafta 
sonları yoğun biçimde kurslar veriyordum. 
Doktor, binbaşı, öğretmen, mühendis, memur, 
lise öğrenci gibi her meslek gurubundan öğ-
rencilerim olmuştu. Ne güzel günlerdi.. Ben 
öğretmeye doymuyordum, öğrencilerim ise 
öğrenmeye… Tabi bilgisayarlarımız biraz daha 
gelişmişti. Artık Amstrad 464 kullanıyordum. 
Topu topu 8 makine vardı. Her makine üzerin-
de en az üç kişi… 

Çocuk doktoru Fahri Aydın, Binbaşı Gü-
nay Kıral en başarılı olan kursiyerler arasın-
da yer alıyordu. Dr. Fahri Aydın Commodore 
bilgisayarını alıp sık sık bizim eve geliyordu. 
Kendisine hasta takip programını 1984-85’li 
yıllarda yazmıştım. Dr. Fahri Aydın böylece 
hastalarını bilgisayardan takip eden ve daha 
önceki tedavilerini bilgisayara geçiren doktor 
unvanını almıştı. Aynı dönemlerde Elazığ Va-
liliği aracılığı ile DBASE kullanarak personel 
kayıt, hasta takip programları Döner Sermaye 
İşletmesi aracılığı ile yazmıştım.

Tabi piyasada kurslar düzenlemem bazı-
larını çok rahatsız etmişti. Rektörümüz Prof. 
Dr. Arif Çağlar’a (Fırat Üniversitesi Rektörü) 
sürekli ihbar mektupları gönderiliyordu. Bir 
gün Rektörümüz beni odasına çağırdı. Dedi ki 
“senin hakkında çok şikâyet var. Sen ne kadar 
para kazanıyorsun?” Miktarı söylediğimde, 
“Değer mi bu paraya? Devam edersen senin 
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hakkında soruşturma başlatmak zorunda kalırım. Hiç 
yoktan ceza alırsın” demişti. Kendisine “dönem 
sonuna kadar bana müsaade etmesini rica et-
miştim. Kendisi de kabul etti ve 1985’li yıllar-
dan sonra artık piyasada kurslar vermedim.

Prof. Dr. Arif Çağlar ağırlığı ve saygınlı-
ğı olan bir Rektör idi. Yani o dönemlerde bir 
rektörden beklenen davranışların tümünü 
sergileme özelliklerini taşıyordu. Tüm ele-
manları kendisinden çekiniyorlardı. Yanına 
çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Ben kendisi-
nin bilgisayar kayıtlarını tutuyordum. Üniversi-
teye almış olduğu bir bilgisayara personel bilgi-
lerini (İbrahim Uzun ile birlikte-Şu anda kendisi Prof. 
Dr.) giriyorduk. Birileri kendisinden randevu istediğinde 
bizim bilgisayara girdiğimiz bilgileri kontrol ediyor ve gelen kişi 
ile ilgili ön bilgileri kullanıyordu. Örneğin kendisini ilk defa zi-
yarete giden bir personel dahi, görüşme sonrasında arkadaşları-
na “Rektör bey benim çocukların isimlerini, eşimin mesleğini vb. 
diğer bilgileri dahi biliyor” diyordu. Oysa bu bilgiler odasındaki 
bilgisayara kayıtlıydı. Yaptığı tasarruf o bilgileri görüşme öncesi 
okumasıydı. Ama bu durum kendisine olan saygıyı artırıyordu. 
Personelinin birçok özelliğini bilmek, ayrıcalıklı ve etkin bir yö-
netim şekliydi.

Rektörümüz bir gün yine beni odasına çağırmıştı. Elazığ 
Anadolu Lisesi’nde birçok üniversite hocasının çocuklarının eği-
tim gördüklerini ve okul müdürü Abdurrahman Gencel’in seç-
meli bilgisayar dersi açmak istediğini ve benim bu işi yürütüp 
yürütemeyeceğimi sormuştu. Ben tereddütsüz kabul etmiştim. 
Haftanın belli günlerinde Elazığ Anadolu Lisesi’nin yolunu tutu-
yordum. Çocuklar çok zekilerdi. Üniversitede verdiğim dersler ile 
lisede verdiğim dersler ve sınavları aynıydı. Ama lise öğrencileri 
çok daha başarılıydı. O dönemlerde Elazığ Anadolu Lisesi me-
zunlarının hemen hepsi çok güzel meslek sahibi oldular. Bazıları 
ise Bilgisayar alanında çalışmalarını devam ettirdiler. 

Yukarıdaki öyküden de anlaşılacağı gibi Elazığ’a 
ilk mikrobilgisayarı getiren kişi olmuştum. 1988 

yılında Fırat Üniversitesi EARN (Europe Acade-
mic Research Network) ağına bağlı 8 üniversi-
teden birisiydi. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Oğuz Manas Hoca bu ağın yöneticisiydi. Fırat 
Üniversitesi’nin bu ağa dâhil olması, ayrıca-
lıklı bir durum olarak ortaya çıkıyordu. Fırat 
Üniversitesi’ndeki bilişim alt yapısının teme-

linin atılmasında bendeniz, Prof. Dr. İbrahim 
Uzun ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duranay’ın bü-

yük emekleri oldu. Bu iki akademisyen de be-
nim öğrencilerimdi.
1990 yılında Amerika Birleşik Devletlerine ilk 

defa gitmiştim. YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim 
Projesi kapsamında bilgisayar alanında eğitim görmek amacıyla 
Indiana ve Purdue Üniversitelerinde eğitimler aldım. EARN ağı-
nı kullanarak tanıdıklarımla mesajlaşıyordum. Bu ağ sayesinde 
iki yüksek lisans öğrencimin (Doç. Dr. Cumali İlkılıç ve Yrd. Doç. 
Dr. Dinçer Buran) yüksek lisans tezlerini tamamlamalarını sağ-
lamıştım. Bu gelişme Fırat’ta ilk uzaktan eğitim ile tez bitirme 
diye adlandırılmıştı. 

1990 sonunda Fırat Üniversitesi’ne döndüğümde Teknik Eği-
tim Fakültesi altında Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünü 
kurmuştum. Bilgisayar alanında lisans seviyesinde eğitim veren 
ilk bölüm oluyordu.  YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim 
Projesi aracılığı ile gelen donanımları eğitim amaçlı kullanıyor-
duk. Modern bilgisayar laboratuvarlarımız olmuştu. Gelen cihaz-
lar sayesinde FIRAT Üniversitesi televizyonunu kurmuştum. Bu 
televizyon sayesinde veri tabanı programlaması (DBASE) kurs-
ları düzenliyordum. Sınıfta kursiyerlere verdiğim programlama 
dersleri bazen canlı da yayımlanıyordu. Banda kaydedilen vide-
olar bilahare tekrar tekrar yayına veriliyordu. Bu tür eğitimlere 
katılıp da sertifika alan birçok kursiyerim olmuştu. Kursiyerlerin 
bazıları Elazığ’da bilgisayar dershaneleri açtılar ve halen faali-
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YAZAR HAKKINDA: 
1954 Yılı’nda Elazığ’da doğdu. 1972-73 yıllarında Almanya’da Almanca dil eğitimi ve Makina 

Mühendisliği ile ilgili staj çalışmalarını tamamladı. 1977’de Fırat Üniversitesi’nden mezun oldu ve aynı yıl 
İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. 1979’da “Yüksek Mühendis” unvanını 
aldı. 1979 da Fırat Üniversitesi’nde “Araştırma Görevlisi” olarak çalışmaya başladı. 

1983 de KTÜ’den “Doktor” unvanını aldı. 1991 yılında Enerji Eğitimi dalında “Doçent” unvanını aldı. 
1997’de Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim Dalında “Profesör” ünvanını aldı.

2007-2008 yıllarında kurma çalışmalarını yürütmek üzere Siirt Üniversitesi’nde Rektör Vekili olarak 
görev aldı.

Prof. Dr. Asaf Varol Türkiye’de ilk ve halen tek olan Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünün Fırat 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulmasını sağlamıştır.  

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Almancayı ileri düzeyde bilmektedir.
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yetlerini sürdürenler bulunuyor.
Fırat Üniversitesi’nin bi-

lişim alanındaki başarısı 
günden güne güçleniyordu. 
YÖK ve Milli Eğitim Ba-
kanlığına peş peşe birçok 
hizmet içi eğitimleri ve-
rerek formatör öğretmen-
ler yetiştiriyordu. Bu süreç 
1994-1998 yılları arasını 
kapsamıştı. Yüzlerce öğretim 
görevlisi ve öğretmeni bilişim 
alanında yetiştirmiştik. Bunların 
bazıları alanlarında çok ilerlediler. 
Şirket açanından tutun da bilişim alanında 
kitap yazanlara kadar büyük bir yelpazede 
çalışma yapan elemanların yetişmesinde bir 
nebze de olsa katkı sağlamış olmak, benim 
için en büyük mutluluk olmuştu.

1995 yılında FÜBAP’a (Fırat Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri) Birimine sun-
duğum “Fırat Üniversitesi’nin Internet’e bağ-
lanması ve Üniversitenin Web Sayfalarının 
Oluşturulması” başlıklı proje sayesinde Fırat 
Üniversitesi’ni İnternet’e kiralık hat üzerinden 
bağlanmasını sağlamıştım. İnternet’in Türki-
ye’ye gelişi 1993 olduğuna göre 1995 yılında 
Fırat’ta bu bağlantıyı kurmuş olmam önemli 
bir gelişmeydi.  

1997 yılından itibaren Türkiye’de BT/Ha-
ber adıyla yayımlanan Bilişim Gazetesinin 
köşe yazarlığını 3 yıl süre ile yapmıştım. Bu 
yönü ile bakıldığında Fırat Üniversitesi’nin bir 
öğretim üyesinin bilişim alanında en popüler 
bir gazetede köşe yazarı olarak seçilmesi, bili-
şim alanında verilen çabalarımın ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır.    

Fırat Üniversitesi bilişim alanında oldukça 
güçlü bir alt yapıya sahiptir. Şöyle ki; Teknik 
Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eği-
timi Bölümü, Teknoloji Fakültesi bünyesinde 
Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Yazılım ve Adli 
Bilişim Mühendisliği bölümlerinin kurulması-
na vesile olmuştur. Adli Bilişim Mühendisliği 
Türkiye’de ilk ve halen tek olarak Fırat Üniver-
sitesi’nde mevcuttur. Bu isimle Türkiye’de bir 
mühendislik bölümünün açılmasının mimar-
ları bendeniz, Sam Houston State Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Peter Alan Cooper ve yine aynı 
üniversiteden Doç. Dr. Cihan Varol’dur.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgi-

sayar Mühendisliği Bölümümü 
ile Eğitim Fakültesi bünye-

sinde yer alan Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Bölü-
mü (BÖTE), ayrıca 2 yıllık 
Meslek Yüksekokullarında 
yer alan bilişim bölüm-
leri, bilişim alanının Fırat 
Üniversitesi’nde ne kadar 

güçlü bir duruma geldiğinin 
işaretidir. Kaldı ki 2015-2016 

akademik yılı ile birlikte Mü-
hendislik Fakültesi bünyesinde 

Yazılım Mühendisliği bölümü de 60 
öğrenci ile eğitim ve öğretime başlayacaktır. 

Diğer önemli bir bilişim programından 
daha bahsetmeden geçemeyeceğim. Fırat Üni-
versitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde Yazı-
lım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans 
Programımız bulunmaktadır.  Bu programı 
Amerika Birleşik Devletleri Texas Eyaletinde 
yer alan Sam Houston State Üniversitesi ile 
ortak yürütmekteyiz. Öğrenciler bir yıl İngi-
lizce hazırlık sınıfında okuduktan sonra bi-
rinci ve ikinci yıllarını Fırat Üniversitesi’nde 
okumaktadırlar. Akabinde Amerika’ya giden 
öğrencilerimiz üçüncü ve dördüncü sınıflarını 
Sam Houston State Üniversitesi’nde tamamla-
dıktan sonra hem Fırat hem de Sam Houston 
State üniversitelerinin ayrı ayrı diplomalarını 
almaktadırlar. 2015 Ağustos ayında tahminen 
16 öğrencimiz bu amaçla ilk defa Amerika’ya 
gideceklerdir. 

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 
Anabilim Dalımızda yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimiz bulunmaktadır. İngilizce eğitim 
veren bir programımızda Amerikalı, Nijeryalı, 
Kenyalı, Somalili, Pakistanlı, Iraklı öğrencile-
rimiz eğitim almaktadırlar. Son dönemlerde 
özelikle Irak’tan öğrenci akımına uğramış bu-
lunuyoruz.

Sonuç olarak Fırat Üniversitesi bilişim alt 
yapısı ve eğitim açısından önemli bir statüye 
kavuşmuştur. Artık bilişim bölümlerinin tek 
bir fakülte altında toplanma zamanı gelmiştir. 
Fırat Üniversitesi bünyesinde Bilişim Fakülte-
si ya da Bilişim Enstitüsü adı ile bir birimin 
kurulması ve hâlihazırdaki bu bölümlerin bu 
birimlerden birinin altında toplanabilmeleri 
için zaman geçirilmeksizin çalışmalar başla-
tılmalıdır diye düşünüyorum.Sinclair ZX 81 Mikrobilgisayar (1982)


