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R

obotlar›n egemenli¤inin özellikle iﬂ yaﬂam›nda giderek
artt›¤› yapay zekâ ça¤›nda yüksekö¤retimin maruz kald›¤› tehditler ve f›rsatlar, Joseph E. Aoun taraf›ndan
çarp›c› bir ﬂekilde ele al›nmaktad›r. ‹çinde bulundu¤umuz yapay
zekâ ça¤›nda insanlar›n devrimsel bir dönüﬂümle karﬂ› karﬂ›ya
kald›klar› iddias› kitab›n ana tezlerinden birisidir. Söz konusu
devrimin motorunu ise dijitalleﬂme ve robotlar oluﬂturmaktad›r.
‹ﬂ uzmanlar› ise bilgisayarlar›n kapasitesinin gittikçe artmas› neticesinde insanlara gereksinimin ciddi boyutlarda azalaca¤› hususunda derin bir endiﬂe duymaktad›rlar. Bu durumda yüksekö¤retimin insan kaynaklar›n› yetiﬂtirme hususunda ciddi politika geliﬂtirmesi gerekti¤i tezi üzerinde durulmaktad›r.
Bu yapay zekâ ça¤›nda, yüksekö¤retim kurumlar› öncelikle
müfredatlar›n› gözden geçirerek insanlar›, robotlar›n egemen
oldu¤u iﬂ gücünde ayakta kalabilmeleri için yeni yeterliliklerle
donatmak zorundad›rlar. Bu kapsamda, Aoun insanlar›n do¤as›n› ve iliﬂkilerini inceleyen yeni bir disiplinin (humanics) çerçevesini çizmektedir. Söz konusu çerçevede insanlar›n eﬂsiz özellikleri olan yarat›c›l›¤›n ve esnekli¤in geliﬂtirilmesi yatmaktad›r.
Bu çerçeve, iki boyuttan oluﬂmaktad›r. Birinci boyutta yeni
okuryazarl›klar yer al›rken ikinci boyutta biliﬂsel yeterlilikler
vard›r. Yeni okuryazarl›klar kapsam›nda bilgi okuryazarl›¤›,
teknoloji okuryazarl›¤› ve insan okuryazarl›¤› ele al›nmaktad›r.
Bilgi okuryazarl›¤›nda insanlar›n bilgiyi okumas›, analiz etmesi
ve kullanmas› söz konusudur. Teknoloji okuryazarl›¤› matematik bilgisini, kodlamay› ve temel mühendislik bilgilerini içermektedir. Son olarak, insan okuryazarl›¤› insanlara iletiﬂim kurmaya, birbirleriyle etkileﬂime geçmeye olanak tan›maktad›r.
‹kinci boyuttaki biliﬂsel yeterliliklerde eleﬂtirel düﬂünme, sistemsel düﬂünme, giriﬂimcilik ve kültürel beceri yer almaktad›r.
Eleﬂtirel düﬂünmede fikirler ustal›kla analiz edilip verimli bir
ﬂekilde uygulan›r. Sistemsel düﬂünmede bilginin sistemli bir ﬂekilde farkl› ba¤lamlarda kullan›lmas› söz konusudur. Giriﬂimci-

likte daha çok teknolojinin getirdi¤i yeni iﬂlerde f›rsatlar›n oluﬂturulmas›na odaklan›lmaktad›r. Son olarak, kültürel beceride
farkl› kültürlerdeki farkl›l›klar›n dikkate al›n›p bu farkl›l›klara
göre hareket edilmesi ele al›nmaktad›r.
Yeni okuryazarl›klara ve biliﬂsel yeterliliklere ek olarak kitapta, yaﬂamsal ö¤renme modelinin önemi üzerinde detayl› bir
ﬂekilde durulmaktad›r. Yaﬂamsal ö¤renmede tüm dünya potansiyel bir s›n›f, kütüphane veya laboratuvar olarak görülür. Bir
baﬂka ifadeyle, s›n›fta ö¤renilenler dünyadaki gerçek deneyimlere entegre edilir. Burada üniversite, özel sektör ve sanayi iﬂbirli¤i çok önemlidir. Ayr›ca, yaﬂam boyu ö¤renme de ele al›nan bir
di¤er kavramd›r. Yapay zeka ça¤›nda yaﬂam boyu ö¤renme, insanlara ayakta kalabilmelerini ö¤reten önemli bir etkendir.
‹nsan yeterlilikleri hususunda literatüre insan okuryazarl›¤›,
giriﬂimcilik ve kültürel beceri konular›nda yenilikler getirmesi
kitab›n güçlü yönleri aras›ndad›r. Yaﬂamsal ö¤renme modelinde
özel sektörde iﬂverenlerinin seslerine kulak verilmesi bir baﬂka
güçlü noktad›r. Burada ele al›nan çerçeve ve modelin, yüksekö¤retim üzerine çal›ﬂan araﬂt›rmac›lara ve karar vericilere insanlar›, yeniça¤›n gerektirdi¤i yeterliliklere göre yetiﬂtirme hususlar›nda dikkate de¤er bir katk› sunmas› beklenmektedir. Di¤er taraftan, Northeastern Üniversitesi Rektörü olan yazar›n, üniversitesini çok fazla ön plana ç›karmas› okuyucuda bir miktar rahats›zl›k oluﬂturabilmektedir. Ayr›ca, kitapta ele al›nan okuryazarl›klara ve biliﬂsel yeterliliklere ek olarak, insanlar› makinelerden
ve robotlardan ay›ran, yaﬂad›¤› topluma ve dünyaya sorumluluk
duyup bunun bilincinde hareket etmesi gibi de¤erlere de¤inilmemiﬂ olmas› bir eksiklik olarak durmaktad›r.
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