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Prof Dr Sayın Asaf Varol’a NEYİN PEŞİNDESİNİZ 

 

Nedir derdiniz, neyin peşindesiniz anlamadım ki?.. 

  

İlimse ilim, bilimse bilim; kariyerse kariyer…   

  

Hem gelmişsiniz gelebileceğiniz yere kadar.  

  

Zaten kendinizi dalınızda ispatlamış, yaptıklarınızla bizleri kendimizden utanır hale de getirmişsiniz.  

  

Gelecek nesillerse derdiniz; zaten üstünüze düşeni bihakkın yerine getiriyorsunuz.  

  

Anlamakta zorluk çekiyorum işte; nedir derdiniz, ya hu neyin peşindesiniz? 

  

Mevkidaşlarınızı kıskandırmak mıdır emeliniz, yoksa aynı ünvan altındaki emsallerinizi ezmek midir çabanız?.. 

  

Nedir yani, nedir bu hırsınız anlamakta zorluk çekiyoruz... 

  

Bir bakıyoruz buradasınız, bir bakıyoruz bilmem hangi ecnebi memlekette elin çocuklarına ilim adına dil 

döküyorsunuz... 

  

Bir bakıyoruz Fırat’tasınız kadriniz kıymetiniz bilinmiyor, bir bakıyoruz sesiniz Anadolu Üniversitesinden geliyor; 

neymiş efendim; "Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojik Kavramlar" semineriymiş... 

  

Yahu size ne adam; Abant İzzet Baysal Üniversitesinde YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takımı kurarak 

elin üniversitesinde incelemelerde bulunup okulun kalite güvencesini arttırmaktan.  

  

http://www.yeniufukelazig.com/mnafiz-koca-7647.htm


Size ne Erzurum’da Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün toplantısından... 

  

Yahu her şey bir tarafa; bu ülkenin konuyla ilgili birçok kurum, kuruluş ve sayısız birimleri varken; ISCTURKEY 

2017 Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’na katılıp bildiri sunmak da neyin nesi be adam.  

  

Kusura bakmayın ama ayar olmamak da elde değil hani; kendi üniversitenizde yaptıklarınızın kendi şehrinize 

sunduğunuz katkılarınızın kadir kıymeti bilindi de Tunceli mi kaldı? 

  

Ta gidip oralarda bölgesel kalkınma konferansları veriyorsunuz? 

  

Biz burada gençlere daha GÖTE’nin (Goethe) en önemli eseri olan; İyiyle Kötü, Bilimle Büyü Arasındaki İnsan: 

Faust’u anlatamazken siz kalkıp İzmir’lere giderek BÖTE'lerin durumunu masaya yatırıp MTOK'ların bilişim 

alanlarındaki öğretmen ihtiyaçlarının hangi kaynaklardan karşılanması gerektiği konularını tartışıyorsunuz; sizce 

de ilginç değil mi?.. 

  

Nedir yani, söyler misiniz Allah aşkına; nedir derdiniz?.. 

  

Düşman çatlatmak mıdır emeliniz yoksa düşmanlarınızı arttırmak mıdır hedefiniz? 

  

Nedir yani;  söyler misiniz, torunlarınızla oynayıp onlarla vakit geçirmek, bir tatil beldesinde kabuğunuza çekilip 

kendinizi dinlemek, bedeninizi, ruhunuzu dinlendirmek varken neden hala bu tür şeylerin peşinde koşup 

kendinizi de bizi de yoruyorsunuz? 

  

Evet, belki siz farkında değilsiniz ama bizi de yoruyorsunuz hocam... 

  

Yaşınıza başınıza bakmadan yaptığınız faaliyetleri, her şeye rağmen Allah nazarlardan korusun diye niyazda 

bulunduğumuz tükenmez enerjinizi takip etmek zorunda bırakarak yoruyorsunuz bizi.  

  

Ya hu otursanıza oturduğunuz yerde.  

  

Dursanıza durduğunuz yerde.  

  

Rahatlık mı batıyor, yoksa bünyeniz mi kaldırmıyor dingin bir hayat sürmeyi... 

  

Bu şehirde sayısız Profesör yok mu be adam, kendinizi onlardan daha mı akıllı sanıyorsunuz, yoksa onlardan 

daha mı vatansever olduğunuzu düşünüyorsunuz? 

  

Ya hu sizde nasıl bir mizaç var? 

  

Size reva görülenler hiç mi dokunmuyor size? 

  

Başkası sizin yerinizde olsa uğradığı o kadar haksızlıktan sonra; “aman canım sen de, herkese nasılsa bana da 

öyle” der çekilir kabuğuna, ne sıcağına dokunur, ne de soğuğuna memleketin.  

  

Neden onlar gibi yapmıyor, neden onlardan biri gibi davranamıyorsunuz ki? 

  

Durmak, durulmak diye bir kavram yok mu sizin lügatte.  

  

Geçenlerde gittiğiniz “Manas Şiir ve Musiki Günlerinden Taş’ların Dili”yle gönül dostlarına selamlar 

gönderdiğinizi görünce tam umutlanmıştık ki; bu akşam sosyal medya sayfanızdan yapmış olduğunuz bir 

paylaşımı görünce yine dumura uğradık.  

La havle vela kuvvete illa billahil azim... 



  

Bir bu mu eksikti yani hocam: Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği. 

  

Neyse ki önemli bir mevzuu da itiraz edemiyoruz buna. 

  

Siber saldırıların olası yaşanacağı bir süreçte demek ki sorumluluk almak yine size düştü.  

  

Aslında yukarıda saydığım hiç bir çalışmanıza da itirazımız yok ama dayanamıyoruz işte hocam. 

  

Yaptıklarınızın karşılıksız kalmasını, çaba ve gayretlerinizin kadrinin kıymetinin bilinmemesini kaldıramıyor, 

sindiremiyoruz işte.  

  

Yok sayın, hocam; yukarıda sıraladığım densizliklerin tümünü yok sayın... 

  

Devam edin çalışmalarınıza, daha fazla yorulun, daha fazla yıpranın ta ki biz beyinsizler sizlerden utanıncaya 

kadar.  

  

Sayıları Bin’e yaklaşan STK’lara en önemli bir halkayı ekleyerek siber saldırılara karşı başlatacağınız 

çalışmalardan dolayı bir kez daha kutluyoruz sizi Sayın Hocam.  

  

Derneğinizin diğer STK’lara da örnek olacağından kuşku duymayıp hayırlara vesile olacağından da eminiz.  

  

Güveniyoruz, dolayısıyla bilim dünyası adına minnettar, şehrimiz adına müteşekkiriz.  

  

Sağ olun, soyadınızla müsemma olun ve hep VAROL’un diyorum Sayın Hocam. 
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