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Download (İndirme) Toplumundan 
Upload (Yükleme) Toplumuna: 

Bir  Kesk in  B ıçak
Doç.Dr. Selçuk ÖZDEMİR
selcukozdemir@gmail.com

“İki yanı keskin, evrence 
iri bir bıçak teknik: Her 
şeyi öyle kesip biçiyor ki, 
kesen eli de kesip biçiyor 
aklını başına almazsa insan 
türünü de…” Nermi Uygur 
Hocamızın “Çağdaş Ortamda 
Teknik” (Yapı Kredi Yayınları, 
2.Baskı, 2009) adlı kitabında 
dile getirdiği iki yanı keskin 
bıçak benzetmesi bugünlerde 
oldukça fazla sözü edilen 
Eğitimde Fatih Projesi’ni 
anımsatıyor bana. 

T ürkiye Cumhuriyeti, 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi 
Belgesi’nde sosyal dönüşümün gerçekleşebilmesi için 
şunların yapılacağını belirtiyor:

• Genç nesiller, küresel bilgi ekonomisine hazır hale getirilecektir.
• Ortaöğretimden mezun olan her öğrenci temel bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanım yetkinliklerine sahip olacaktır.
• İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisi e-devlet, e-ticaret 
veya e-eğitim hizmetlerinden faydalanacaktır.
• İnternet gündelik hayatın olağan parçası haline gelecektir. Kamu 
İnternet erişim merkezlerinde, herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini 
öğrenme ve kullanma fırsatı sunulacaktır.
• Her iki kişiden biri İnternet kullanıcısı olacaktır.
• İnternet, toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline 
getirilecektir.
Yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek amacıyla dört yıl 
içerisinde 18.000.000 adet tablet PC öğrencilere ve öğretmenlere 
dağıtılacak, yaklaşık 650.000 adet akılı tahta dersliklere monte 
edilecek ve yine yaklaşık 650.000 dersliğin her birine 10 megabitlik 
internet bağlantısı sağlanacak.
Peki, bütçesi 10.000.000.000TL’yi (eski parayla 10 katrilyon) aşması 
beklenen Fatih projesi, download toplumundan (tüketim odaklı 
toplum) upload toplumuna (üretim odaklı toplum) doğru bir evrim 
geçirmemizi sağlayacak mı? Türkiye, bu teknolojileri kullanarak 
büyüyen nesillerin iş başına geçtiği dönemde bilişim teknolojilerini 
ithal eden değil ihraç eden bir ülke haline gelecek mi? Nermi Hocanın 
teknoloji için kullandığı keskin bıçak benzetmesi sanırım bu noktada 
anlam kazanıyor.
Bu kadar yoğun olarak dağıtılacak teknoloji, yeni nesillerin zaten 
sahip oldukları “tüketme” eğilimini besleyecek bir şekilde ve geçmiş 
benzer projelerdeki hatalardan ders almaksızın eğitim ortamlarına 
entegre edilmeye çalışılırsa, bu keskin bıçak orta ve uzun vadede 
hem bireylere hem topluma zarar verebilir. Nedir bu zarar? Bilişim 
teknolojilerini sadece iletişim ve eğlence amaçlı kullanan, cam 
ekranın arkasındaki binlerce arkadaşıyla evindeki kanepesine 
kurularak “sosyalleşen”, yazılım ve donanımların gerçek hayat 
sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kullanıldığında zenginlik 
yarattığını fark etmeyen bireylerden meydana gelen bir toplum!
İki tarafı keskin bıçağın beklenen faydayı hangi şartlar altında 
sağlayabileceğini bir sonraki yazımızda ele alacağız.

Fatih, var olan ölçüleri ile dünyanın en büyük eğitim 
projelerinden birisi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
öğrencileri ile öğretmenleri mevcut en modern teknolojilerin 
sahibi olacaklar ve eğitim-öğretim süreçlerinin her 
aşamasında internetinden tablet PC’sine, akıllı tahtasından 
doküman kamerasına en gelişmiş bilişim teknolojilerini 
rahatlıkla kullanabilecekler.

http://www.bilisimdergisi.org/s140


