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Önümüzdeki haftadan itibaren gecikmiş bir deneyim yaygın bir şekilde uygulanacak. Aslında
tüm dünya buna hazırlanıyordu sadece bu virüs vesilesi ile bu konu hızlandırılmış oldu.
Sanayi devrimi sonrası geliştirilen modern dünyanın eğitim sistemi çoktan çökmüştü.
Artık standart unvanlar için sınırlı sürelerde belirli mekanlarda yapılan eğitim modeli
mecburen değişecek. Artık standart işleri gören insanlara ihtiyaç yok. Mavi yakanın işlerini
robotlar, beyaz yakanın işlerinin büyük bir bölümünü de sanal otomasyonlar (RPA) yapıyor.
İnsanları belli yerlerde toplamanın ve belli bir süre mecburi bir şekilde zorla eğitmenin
kimseye faydası yok. Dolayısıyla bizim eğitim sistemimizi düzeltme çabamız gereksiz.
Finlandiya olmaya gerek yok. Eskiden kalan ne varsa artık tarih olacak.
Tahminler: Artık okullarda alınan eğitimler, dijital ortamlarda büyük bütçeli, görsel şölenli
yapıtlar üzerinden yapılacak. Kişi başına düşen eğitim maliyeti düşük olacak ancak bu işten
milyonlarca para kazanan şirketler ortaya çıkacak (Netflix gibi).
Örneğin lisans düzeyinde finans dersini alacak kişi yalnızca Türkiye'de değil dünyada bu işi en
iyi bilen kişilerden bu dersi Türkçe dublajla alabilecek. Liseliler, tarih tersinde örneğin 1402
Ankara Savaşı'nı artırılmış gerçeklik ile (AR) neredeyse yaşayarak anlayacaklar.
Akademide makale sayıları azalacak. 10-15 kaynağın hülasası tarzı makaleler anlamsızlaşacak
(zaten öyleydi). Her hangi bir spesifik konuda özet bir makale saniyeler içinde önünüzde
olacak. Araştırma şekli ve ortaya konan ürünler değişecek.
Sözel, sayısal, EA veya Makine Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği gibi keskin sınırları olan
alanlar ve meslekler yerine modüler zorunlu paketler/paketler/ek ürünler olan dersler
olacak. Bu dersleri bitirmiş, sınavlarını vermiş CV'sine eklemiş insanları etiketlemek
zorlaşacak.
Yeni dönemde sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan öğretmen ve akademisyen modeli
önemini yitirecek. Artık öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak. Ancak eğitenlere, hamilik
yapanlara, klasik anlamdaki hocalara ihtiyaç duyulacak.
Yeni sistemde kişiler, tek başlarına bir dersi bitirmeye yeterli motivasyona sahip
olmayacakları için küçük halkalara ihtiyaç duyulacak. Bunların başında hocalar/abiler/ustalar
öne çıkacak. Dünyanın her yerinde böyle olacak. Bu işi yapan şirketler kurulacak.
Öğrenciler bir gün önce izlediği diziyi anlatan hocaları dinlemek için evinden kalkıp okula

gitmeyecek. Başka bir şehre taşınmayacak. İstediği yerde dinleyip/izleyip öğrenecek. Konuyu
müzakere edeceği küçük gruplara ve onlara rehberlik edecek kişilere vakit ayıracak.
Bu dönemde dünyada herkes tarih ya da ekonomi konusunda bir birinin aynısı olmayacak.
Her ülke, her ideoloji kendi içeriğini üretecek. Yine PR'lar savaşacak ya da devletler, kendi
resmi içeriklerini zorunlu kılacaklar.
İnsanların öğrendiği konuları test eden ulusal/uluslararası, resmi/özel kurumlar olacak. Bu
testler ile ilgili belli standartlar belirlenecek. 6-22 yaş arası, ilkokul/ortaokul/lise/üniversite
ayrımlar kalkacak. Öğretim beşikten mezara kadar bir zaman dilimine yayılacak.
Bilginin yağmur gibi yağdığı bu dönemde metodoloji/epistemoloji meselesi tekrar gündem
olacak. Bilginin varlığı sorun olmayacak ancak bilginin teyidi (sabitlik) ve ilgili yerde kullanılıp
kullanılmadığı (delillik) soruşturulur hale gelecek. (En azından Müslümanlar bunu yapacak).
Bilim mutlak hakikat olmaktan çıkacak. Aristo mantığı devre dışı kalacak. Akıl tartışılır hale
gelecek. İnsan bazen gördüğüne de inanmaz hale gelecek. Siyah görünen siyah olduğuna
dair sabit deliller aranacak zira çoğu zaman siyah beyaz, beyaz siyah olabilecek.
İnsanların büyük bir kısmı öğrenmekten yılacak. Çünkü öğrenmek için çok önemli
argümanları olmayacak. Sadece iş öğrenecekler. Bilgi işi önceden olduğu gibi batıda yönetici
elitlere kalacak. Müslümanların öğrenme hırsı devam edecek.
Tüm bunlar olurken değişmeyecek olan şeyler ise malum. İlim İçin Gereken Altı Şart:
1. Zeka
2. Hırs
3. Çaba
4. Para
5. Hoca
6. Zaman
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