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“EĞİTİME #ht#yacımız yok… Düşünceler#m#z#n kontrol ed#lmes#ne
#ht#yacımız yok…”

Bu sözler belk" Türkçe yazınca tanıdık gelmeyeb"l"r…

EĞİTİM BAKANI İLE THE WALL ŞARKISI…

Sözünü ett"ğ"m P"nk Floyd’un 1979’un sonunda çıkan 23 kez plat"n plak
ödülü almış meşhur, “Hey teacher…” d"ye haykırdığı ünlü rock eser" The
Wall şarkısı…

Şarkıyı dün 20 kadar 11’"nc" sınıf öğrenc"s" M"ll" Eğ"t"m Bakanı Mahmut
Özer "le b"rl"kte coşkulu şek"lde söyled".

Hem de o denl" k" Bakan Özer, sadece söylemekle de kalmadı, oturduğu
yerden alkışları "le tempo da tuttu…

Bütün bunlar da Türk Eğ"t"m Derneğ"’n"n (TED) adını alan Kolej"nde bu yıl
beş"nc"s"n" düzenled"ğ" Uluslararası Eğ"t"m Formu toplantısında gerçekleşt".

Bu yılk" konu başlığı D"j"tal Obez"te olarak seç"lm"ş ve bu alanda
Türk"ye’dek" en "y"ler" "le dünyada "s"m yapmış k"ş"s"n" davet etm"ş.

Etk"nl"k başta gençlerle neşel" başlayınca, konuşmalar da aynı coşkuyla
sürdü…

TED Başkanı Selçuk Pehl#vanoğlu em"n"m k" etk"nl"ğ" baştan sona v"deoya
aldırmış ve Youtube kanalına koydurmuştur; bulun "zley"n der"m.

Özell"kle çocukları sürekl" el"ndek" cep telefonu ve tablet "le oynayan
vel"ler"n "zlemes"n" hararetle tavs"ye eder"m.

Çağın hastalığı D"j"tal Obez"ten"n ne denl" sorunlar yarattığını, d"j"tal
gel"şmen"n "nsan yaşamında nelere yol açacağını anlamaları açısından
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öneml"yd".

Şunu bel"rtey"m k", bütün oturumlarda söz alan "s"mler alanlarının en
"y"s"yd"…

DÜNYANIN EN ÇOK DİNLENENİ

Dünyada da bu alanda çok meşhur olan, "nsanlık ve teknoloj" arasındak"
"l"şk" konusunda uzman, Alman kökenl" fütür"st Gerd Leonhard’ı da davet
etm"şler.

Konuşmaların bütününden çıkardığım sonuç şu k" robot "nsana doğru hızla
yol alınıyor ve bunun süres" de çok kalmadı.

Metaverse den"len b"r d"j"tal gözlük pazarlama yöntem" m", yoksa geleceğ"n
en öneml" yaşam b"ç"m" m" kest"rmek zor, ama yakın gelecekte yok olacak
meslek grupları da bugünden ortaya çıkmış.

Leonhard "le konuşması sonrası b"r saate yakın süre baş başa sohbet
etme olanağı buldum.

Çok şey anlattı, sahnede b"r saat" aşkın süre sunum yaptı, ardından da



ben"mle b"r saate yakın sohbet ett".

H"çb"r yerde “ben…” demed"…

Yapay zekanın "nsan hayatındak" yer"n"n çok daha önem kazanacağına
d"kkat çekerken, "nsan odaklı yaşamın her şeye rağmen devam edeceğ"n"n
de altını ç"zd".

VERİYİ İŞLEYEN ÖNEMLİ OLACAK

Verd"ğ" örnek de çok "y" seç"lm"şt":

“B#r yapay zeka c#hazı b#r k#ş#y# tarayıp, tıbb# tahl#ller#n# süratle yapıp,
DNA’sından da yola çıkarak şeker hastası olmaya yakın olduğunu
söyleyeb#l#r. Burada k#m öneml#d#r hastalığa yakalanacağını söyleyen
mak#ne mı, yoksa ne yapması gerekt#ğ#n# söyleyecek olan doktor mu?
Tab## k# doktor…”

Çok "y" şey" fazlasıyla yapmanın da zarar get"rd"ğ"ne d"kkat çekt".

Buna örnek olarak da "nstagram uygulamasını gösterd".

B"lg" paylaşımı "ç"n "y" olan b"r uygulamanın, çok kullanan genç kızlar
arasında "nt"hara yol açtığını ver"lerle açıkladı.

MUTLULUK EKRANDAN DOWNLOAD EDİLEMEZ

Son 4 yıl "ç"nde ver" "hlal" hızının da 4 kat arttığını bel"rtt".

“Mutluluğu ekranda bulamayız. Mutluluk #nd#rme (download)
yapılamaz.”

B"r tablet"n veya cep telefonunun bataryasının b"tmes"yle mutluluğun da b"r
anda nasıl sona ereb"ld"ğ"ne d"kkat çekt", “bataryanız kadar mutlu
olmayın” mesajını verd".

Her faydalı uygulamanın da zararı olab"leceğ"n" de R"o De Jane"ro’ya g"den
İsveçl" tur"stler örneğ" "le anlattı:



“Havaalanından otomob#l k#ralayıp Google Har#ta uygulaması #le
kente g#tmek #stem#şler. Google Har#ta en kısa yolu gösterd#ğ# #ç#n
tur#stlere suçun en yüksek olduğu mahalleden geçen yolu gösterm#ş.
Ölümden zor dönmüşler.”

MEVCUT İŞLERİN %70’İ YOK OLACAK

Gelecek 10 yıl "ç"nde mevcut "şler"n %70’"n"n yok olacağını bel"rtt".

Yaklaşık 10 yıl önce sosyal medya d"ye b"r şey yokken bugün en çok
kullanılan olduğunu, eve s"par"şler"n, eğ"t"m"n dah" bunların üzer"nden
yapılır hale geld"ğ"n" anımsattı.

Bu aşamada öneml" b"r tavs"yede bulundu.

“Çocuklarınızın hayal gücünün gel#şmes#n# sağlayın. B#lg# ayrı b#r şey
ama anlayab#lmek çok daha öneml# b#r şey. O da ancak hayal gücü #le
olab#l#r. EQ #le IQ arasındak# farkı anlamamız gerek#yor. Okullarda da
b#lg#y# değ#l, anlamayı öğretmen#z gerek#yor.”

DİJİTAL HAYAL, GERÇEK HALİ ÖLDÜRÜYOR MU?

Sonrasında key"fl" b"r sohbet yaptık…

Yen"çağın d"j"tal yapısı Metaverse üzer"nde durduk.

Konuşmasından da yola çıkarak şu soruyu yöneltt"m, “D#j#tal hayal
dünyası, #nsanın gerçek hayal#n#n ölmes#ne m# yol açıyor?”

İlaç örneğ"nden yola çıktı.

“B#r #lacı ölçüsünde alırsanız s#ze sağlık get#r#r ama fazla alırsanız da
kötü sonucu olur. Bu #se bağlılık yapan #laç g#b#, üstel#k bedava. Onun
#ç#n ölçüyü çok #y# ayarlamanız gerek#yor…”

DİJİTAL ARAZİLERE YATIRIM DOĞRU MU?

D"j"tal dünyada satılan araz"lere sözü get"rd"m, “D#j#tal araz#ler almak da
b#r hayalc#l#k m#?” d"ye sordum, yanıtı "lg"nçt":



“Tam öyle değ#l… Metaverse #nternet#n yen# vers#yonu. Gerçek değ#l,
burada gerçekl#k var. Gerçekl#k de ancak güçlü b#lg#sayarlar,
m#ğferler, gözlüklerle mümkün.”

Ardından yakın gelecekte olacaklara "şaret ett".

İnternet"n ardından b"lg"sayarların gel"şt"ğ"n", cep telefonları "le
bütünleşt"ğ"n", bugün "se gözlüğe sıranın geld"ğ"n" bel"rtt".

Sonrasını "se şöyle sıraladı:

“Metaverse gözlükler# sonrasında sanal gerçekl#k gelecek, sonra
beyn#m#zle entegre olmuş onunla uyumlu b#lg#sayar bağlantıları ve
ardından da yapay zekalı robotlar.”

LOGARİTMİK ARTIŞ

Bunların ar"tmet"k veya geometr"k değ"l, logar"tm"k b"r artışla olacağına b"r
kez daha d"kkat çek"p devam ett":

“Bugün b#r olan b#r sonrak# adımda 100 olacak. Metaverse gözlüğü 5
yıl #ç#nde gel#ş#r, 10 yıl sonra beyn#m#zle uyumlu b#lg#sayarlar, en geç
2050 g#b# de #nsan robotlar gel#r. Çünkü bu alana m#lyonlarca dolar
para akıtılıyor.”

Vücudumuzun bazı fonks"yonlarının mak"ne hal"ne dönüşmes" sürec"n"n de
öyle çok uzun vade almayacağını bel"rtt".

Yen" meslekler"n de gel"şeceğ"ne vurgu yaptı, bugünkü bodyguard
(koruma) s"stem"n"n “d#g#guard”a dönüşeceğ"n", kaynak yapan "şç"ler"n
fabr"kalarda başka "şlere kayacağını bel"rtt".

Muhasebec"ler g"b", yen" teknoloj"y" kullananların mesleğ"n" korurken, klas"k
yöntemde kalanların yok olacağını, "nşaat "şç"ler"n"n yer"n", beton
yazıcılarının alacağını, bununla uyumlu "nşaat "şç"s" ve mühend"s"n"n
varlığını sürdüreb"leceğ"n" bel"rtt".

10 YIL SONRA 3 SAAT ÇALIŞIRIZ



Şu öngörüsü d"kkat çek"c"yd":

“En fazla 10-15 yıl #ç#nde #nsanlar günde en çok 2-3 saat çalışır hale
gelecek. Çalışan #nsana saygı daha da artacak. B#rçok meslek kalktığı
#ç#n sosyal adalets#zl#kler de artacak.”

Bütün bunlardan dolayı devlet"n rolünün artacağını bel"rt"rken, “Devlet
b#l#m ve teknoloj# #le toplum arasında b#r yerde. Kontrol, denetleme ve
et#k konularında mekan#zmalar oluşturmalı” ded".

DİJİTAL OBEZİTE KİLO GİBİ DEĞİL

Bu aşamada şu soruyu yöneltt"m.

“Ağırlığı 100 k#loyu aşan #nsana obez den#l#r; d#j#tal obez #nsan #ç#n
ölçüt ned#r?”

Yanıtı şöyle oldu:

“D#j#tal obezl#ğ#n b#r ölçütü, sınırı yok. Oysa yemek yemen#n b#r sınırı
var. Ama bütün y#yeceklere ulaşma #mkanınız yok. D#j#talde #se her



şeye ulaşma #mkanınız var, o nedenle sınırı yok.”

Koluna taktığı klas"k çarklı saate "şaret ed"p, 1810’da Abraham-Lou#s
Breguet tarafından "cadından bu yana taşıdığımızı anımsattım…

“Güneş#n ufukta batmakta mı, yoksa çıkmakta mı olduğunun
önem#n#n kalmadığı dönemde, klas#k çarklı saat# kullanmaya devam
mı edeceğ#z?”

Esk" "le yen"y" b"rleşt"ren"n kazanacağını bel"rtt", “Esk# saat# yen# zamanda
kullanab#lenler daha zek# olacak” ded".

BİLGİYE ULAŞMAK MI, İLETİDE KALMAK MI?

Bu noktadan sonra aramızdak" d"yalog söyle gel"şt":

- İnsanları en çok hang"s" etk"l"yor, b"lg"ye ulaşamamak mı, yoksa
"let"ş"m" kes"lmek m", "let"de kalmak mı?”

- B#lg# alınıp satılab#l#yor, ama bunun alınıp satılab#l#r, anlamlı hale
get#r#leb#l#r olması #ç#n de #let#ş#me #ht#yaç duyuyor. Her türlü b#lg#y#
alab#l#rs#n#z ama öneml# olan anlayab#l#yor musunuz?”

- Elektr"ğ"n hızının lambayı patlatması g"b", "let"ş"m"n hızı da bu çağda
b"lg"n"n devres"n" yakmadı mı? Örneğ"n b"z"m meslekte de haber"n
hızı b"lg"n"n devres"n" yaktı, met"nler" duyuruya dönüştürdü. O zaman
b"lg"n"n b"r önem" kalmayacak mı?

- Aks#ne, b#lg#n#n öne çıktığı haberler ger# gelecek. B#lg#n#n çok daha
öne çıktığı b#r döneme g#receğ#z. Medyanın en öneml# değer# b#lg# ve
#nsan; bunun #k#s#n#n tekrar dönüşüne tanıklık edeceğ#z. Medyanın
geleceğ#nde kağıt her zaman olacak.”

S"yaset, ekonom", spor, her türlü alışkanlığımızın değ"şeceğ"n" de bütün
konuşmalar sonucunda çıkardım.

YOGA NEDEN YÜKSELMİŞ?



B"r de öğrend"m k" son dönem yoga sporunun daha çok görünür hale
gelmes"n"n ger"s"nde de 'gelecektek"ler' varmış…

Metaverse gözlüğünü takıp, oturduğu kanepede sak"nce vücut
çalıştırmanın yöntem" yogada bulunmuş madem…

İnternet 10 yılda öngöremed"ğ"m"z b"r noktaya geld".

Geçm"şe bakıp geleceğe yön vermek olası...

Ancak teknoloj"k aşkınlığın da b"r aşamadan sonra doygunluğa ulaşıp
durma "ht"mal" olası mı?

Yoksa N#etzcche’n"n “en d#ps#z düşünce” d"ye tanımladığı kuramı mı
hayat bulur?

Çok değ"l 10 yıl geçmeden bu "ş"n d"j"tal gözlük satmak mı, yoksa geleceğ"
tasarlamak "ç"n m" tasarlandığını anlarız…


