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ÖNSÖZ

Eşitlik, Türkiye’de ve dünyada eğitimin en yakıcı sorunların

dan biri durumunda. Modem eğitimin eşitlik vaadi aslen hiçbir 

dönemde gerçekleşmemiş olmakla birlikte, içinden geçtiğimiz 

neoliberal dönemde Türkiye’de yaşanan yeni sağ dönüşümün 

eğitim ve eşitlik ilişkisinde keskin bir kırılma yarattığı ve daha 

önceden söz konusu olan kısmi eşitlikçi uygulamaların bile gün

dem dışında kaldığı söylenebilir. Bu gelişme, eğitim bilimlerinin 

eşitlik sorunları ile belki de eskisinden daha fazla ilgilenmesini 

gerektiren bir durum yaratıyor.

Bu kitapta, toplumsal eşitsizliklerin sosyal bilimlerin kadim 

sorunu olduğunu birkaç kere vurguladım. Bu vurgu, hem be

nim araştırma konumu belirlememe neden olan akademik bakış 

açımın hem de insanlığın bu en temel değerine ilişkin ahlaki tu

tumumun altım çizmek amacını taşıyor. İnsanlık, kendi tarihsel 

serüveni içinde eşitlik yolunda epeyce yol katetti ve büyük dev- 

rimlere imza attı. İnsanlığın bu en heyecan verici girişimleri he

deflerine ulaşamadı; yeni soru işaretlerini ortada bırakarak tarih

sel deneyim havuzumuzdaki yerlerini aldılar ve eşitlik sorunları 

hâlâ gündemimizde. Demek ki daha çok yolumuz var.

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu
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Eğitim, her dönemde daha geniş toplumsal yapının bir türevi 

olarak işlev gördü, oradaki eşitsizlikleri içinde barındırdı ve ye

niden üretti. Tarihsel ve zorunlu bir uzlaşma olan sosyal devlet, 

eğitime görece daha eşitlikçi bir yaklaşıma sahipti. Ancak neoli- 

beral dönemde sosyal devletin tasfiyesi ve eğitimin piyasalaştırıl- 

ması ile birlikte eşitsizliklerin daha da derinleştiği bir dönüşüm 

yaşıyoruz ve yetişkin eğitimi de bu dönüşümün etkisi altında. 

Eğitim, başan, istihdam ve yaşam standartlan arasındaki ilişkiler 

kapitalizmin dönüşümüne bağlı olarak değişiyor. Neoliberal dö

nemde artık herkes eğitim alamıyor; alsa bile bu eğitim onların 

iş bulmalarına yetmeyebiliyor; hatta iş bulsalar bile elde ettikleri 

gelir, yaşam standartlarını yükseltmeyebiliyor.

Bu yeni durum, Avrupa’daki son ekonomik krizin sonucun

da ortaya çıkan yeni işsizlik dalgasında da kendisini gösterdi. 

Eğitimli genç işsizliği, Avrupa tarihinde hiç görülmedik ölçüde 

yaygın ve kitlesel. Ispanya, Portekiz ve Yunanistan’da diplomalı 

genç işsizlerin sayısı hızla artarken, çözüm üretemeyen kapita

lizm yeni bir mit üretiyor: Yaşam boyu öğrenme.

Eğitim bilimleri literatüründe yaklaşık yüz yıllık bir geçmişi 

olan bu kavram, kapitalizmin, işsizliğe ve güvencesiz çalışma

ya dayanan yeni esnek istihdam modeline uygun, ihtiyaçları salt 

piyasaya göre ayarlanmış esnek ve sürekli bir eğitim modeli ola

rak gündeme geliyor. Boranın (2013) “o beyaz yakaları sürekli 

kolalamak” olarak adlandırdığı bu süreç, kesintisiz işsizlik riski 

altında çalışan kentli, eğitimli orta sınıflara hitap eden, doğrudan 

sınırlandırılmış mesleki hedeflere yönelen ve son derece teknik 

bir içerikle yapılandırılmış yeni ve sürekli bir eğitim anlayışını 

besliyor. Yaşam boyu öğrenme, günümüzde, kapitalizmin yarattı

ğı tahribatı örtmek için büyülü sözlerle süslediği; içine girmeyen
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lerin felakete sürükleneceği söylenen; eşitlik, adalet gibi tarihsel 

değerlerle ilişkisizleştirilmiş; toplumsal duyarlılık ve sorumlu

luklardan arındırılmış bir eğitim ilişkisini ve sürecini adlandır

mak için kullanılıyor.
sŞc :jc

Politika bağlamında ele alındığında “öğrenme” bireyseldir ve 

eşitlikle arasında doğrudan bir bağlantı kurulamayabilir ancak 

konu “eğitim” ve eşitlik olduğunda asıl kastedilen şey, kitlesel 

kamu eğitimidir ve bu durum doğrudan bir sosyal politika so

runudur. Yani bahsedilen şey her zaman ve mekânda gerçekleş

mekte olan öğrenmeler değil, bizzat Sanayi Devrimi sonrasında 

modem toplumlann kuruluşunda toplumsal düzenin giderek 

daha fazla merkezinde yer alan formal eğitimdir. Burada kulla

nıldığı biçimiyle formal eğitim, örgün eğitim ve yetişkin eğitimi 

arasındaki farkı işaret eden değil; kitlesel, kurumsal ve zorunlu 

olarak kamunun sorumluluk alanına giren yapılandırılmış öğ

renmeleri işaret eden bir kavramdır. Bu anlamda eğitim ve eşitlik 

denildiğinde kamudan ve dolayısıyla da bir sosyal politika soru

nundan bahsedilmektedir. O halde eğitim ve eşitsizlik de doğal 

olarak bir kamusal soran, sosyal politika sorunu veya kurumsal, 

kitlesel eğitimle ilgili bir sorun alanıdır.

Diğer pek çok araştırma gibi bu kitaba konu olan araştırma da 

gösteriyor ki eğitim, toplumsal eşitsizliklerin çözüldüğü değil ye

niden üretildiği bir alandır. Toplumsal eşitsizliklerin çözümünü 

eğitimde aramak bir yanılsama olsa da eğitimin eşitlik mücade

lelerinin canlı bir alanı olduğu da göz ardı edilemez. Bu alandaki 

eşitlik mücadeleleri, her zaman, daha genel kapsamlı eşitlik mü

cadelelerinin birer yansıması olarak yaşanır ve bu geniş bağlamın 

güç dengeleri ile etkileşir. Nihayetinde salt eğitim alanında ger
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çekleştirilebilecek bir eşitlik durumu mümkün değildir; çünkü 

eğitim yasaları ve uygulamaları kesin bir eşitlik sağlasa bile, top

lumsal yapı ne kadar eşitse eğitimin sonuçlan da o kadar eşit ola

bilir. Toplumda “güçlüler” varsa eğitimde de “güçlüler” olacaktır.

Nitekim hiç kimse “Ben eğitimime devam edersem ya da çok 

iyi bir eğitim alırsam daha eşit bir toplum var olabilir” diye dü

şünmez. Eğitim, vadettiği yukarı sosyal hareketlilikle toplumsal 

düzeyde gerçekleşecek bir eşitlikten çok, bireysel bir olanağa 

gönderme yapar: “Eğitime katılırsan daha iyi yaşam koşullarına 

kavuşabilirsin.” Nasıl kavuşacaksın? Daha iyi bir iş, gelir ve statü 

sahibi olarak. Bunu yaparken eğitime katıl(a)mayan veya senin 

kadar başanlı ol(a)mayan diğerlerini eski pozisyonlannda bıra

karak oraya gideceksindir. O halde eğitim, gerçekte eşitsizlikleri 

çözmez; eşitsizlikten mağdur olanlara umut vadeder. Dolayısıyla 

aslında eğitim, kendisini bir olasılık olarak sunar ve bu olasılığı 

reddetmek, özellikle dezavantajlı grup ve bireyler için neredey

se imkânsızdır. Böylece herkes eğitimde şansını denemek ister. 

Bu istek nedeniyle de eğitim, toplumsal mücadelelerin en canlı

alanlanndan biri olarak var olmuştur ve olmaya devam edecektir.
*  *  *

Eğitim hiçbir durumda tarafsız olmayacağına göre (Freire, 

2006), eşitlik sorunlannda eleştirel bir duyarlılığa sahip olmayan 

yetişkin eğitimi uygulamalarının toplumsal eşitsizliklerin yeniden 

üretimine hizmet etmesi de kaçınılmazdır. Her ne kadar yetişkin 

eğitimine katılmakta fırsat eşitliğinin varlığı yasalar ve yönetme

liklerle güvence altına alınmış olsa da, toplumda dezavantajlı ko

numda bulunanlann yetişkin eğitimine katılma ve fayda sağlama 

konusunda sosyal, ekonomik, kültürel engelleri vardır ve sadece 

yasalarda fırsat eşitliğinin yazılmış olması bu engellerin aşılması
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na yetmemektedir. Bu engellerin aşılmasına yönelen politikaların 

olmadığı her durumda yetişkin eğitimi, hâlihazırda avantajlı olan 

toplumsal kesimlerin katıldığı ve burada avantajlarım koruduk

ları ve geliştirdikleri, dezavantajlı olanların ise durumlanna nza 

göstermelerini sağlayan bir etkinlik alanı olarak kalacaktır.

Sözü geçen engellerin azaltılması için üzerinde düşünülmesi 

gereken bir yol “olumlu eylem politikalan” (pozitif ayrancılık) 

olabilir. Bu kavram genel olarak dezavantajlı konumlanndan do

layı ayrancılığa uğradığı düşünülen topluluklann ve bireylerin, 

katılımlannı kolaylaştırmak ve toplumsal kaynaklardan daha adil 

biçimde faydalanmalannı sağlamak amacıyla kamu tarafından 

alman önlemleri ifade eder (Özkazanç, 2011 , s. 204). Olumlu 

eylem politikalannm hayat bulması ise yurttaşlann sosyal du- 

rumlanyla ilgilenen ve onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamakla

görevli olan sosyal devletin varlığına bağlıdır.
*  *  *

Eşitsizlikler yaşamın her alanını kaplıyor; ekonomik eşitsizlik

ler kapitalizmin aldığı yeni biçimlere göre derinleşirken, sosyal, 

kültürel ve siyasal eşitsizliklerle iç içe geçerek çeşitleniyor. Kapi

talizm, içine girdiği her coğrafyanın tarihsel birikimine eklemle

nerek orada var olan eşitsizlikleri de içeriyor ve onlara yeni bo

yutlar katıyor. Eşitsizliklerin bu derece çeşitleniyor olması, eğitim 

bilimlerinin konuya yaklaşımını da etkilemek durumunda.

Eşitlik sorunlan ile ilgili sosyal bilim araştırmalan uzunca 

bir süredir sadece sosyal sınıflar düzeyinde ele alınmıyor; buna 

toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, etnik ve kültürel eşitsizlikler de 

eklenmiş durumda, zira sınıfsal eşitsizlikler tek başına yaşamın 

tüm gerçekliğini açıklamaya yetmiyor. Bu eşitsizlik türleri için

de en “şanslı” olanı toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri çünkü kadın
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hareketi oldukça uzunca bir süredir bu konuyla ilgileniyor ve 

epeyce ilerlemiş durumda; geri kalanlar ise Türkiye’de nispeten 

yeni çalışma alanlan.

Söz konusu eşitsizlik türleri içinde bir önem hiyerarşisi kur

mamakla birlikte, araştırmayı tüm eşitsizlik türlerine doğru ge

nişletmeye çalışmak, çalışmanın odağını kaydırma riski taşıdı

ğından, bahsi geçen eşitsizlik türleri arasında sınırlandırmaya 

giderek ağırlıkla sosyoekonomik düzeyde ele alınabilecek eşitsiz

lik türlerine ve daha az olmakla birlikte toplumsal cinsiyet eşit

sizliklerine odaklandım. Bu sınırlandırma, Türkiye gibi son dere

ce zengin etnik ve kültürel çeşitliliğe sahip ve bu alanda da canlı 

mücadelelere tanık olan bir ülkede, yetişkin eğitimi ve toplumsal 

eşitsizlikler konulu bir araştırmada eksiklik olarak nitelendirile

bilir. Bu eksiklik, böyle bir akademik çalışmanın sınırlandırılması

zorunluluğundan kaynaklanıyor.
^ ^

Eğitim eşitsizlikleri de dâhil olmak üzere insanlığın tarihsel 

olarak ürettiği tüm eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin ortadan kal

dırılabilmesi yine insanlığın çabası ile mümkün. Bu çaba ancak 

eşitsizliklerden ve adaletsizliklerden mağdur olan kesimlerin 

karşı çıkması ile anlam kazanabilir. Çalışmamın tamamlanmasına 

kısa bir süre kala Türkiye siyasal tarihinin en önemli olaylarından 

biri olan “Gezi Direnişi” başladı. Bugüne kadar suskun ve kader

ci bir toplum olarak tanımlanan Türkiye toplumu, ilham verici 

bir kitlesel başkaldırı ile herkesin ezberini bozdu. Gezi Direnişi, 

siyasal anlamının yanı sıra yetişkin eğitimi alanında çalışanlar 

için de önemli. Zira böylesi bir kitlesel başkaldırı, akademik ça

lışmayı toplumsal yaşamın akışından zorla ayırmaya çalışmıyor

sak, yetişkin eğitimcileri için çok geniş bir merak alanı açıyor. Bu
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direniş informal öğrenme, siyasal öğrenme, sosyal hareketler ve 

öğrenme, dönüştürücü öğrenme, hegemonya ve karşı hegemon

ya, kültür ve karşı kültür ve benzeri pek çok konuda yetişkin 

eğitimcilerinin akademik ilgisini hak ediyor. Kitleler, hayatlarını 

değiştirmek için harekete geçtiklerinde onlardan öğrenecek çok 

şey ortaya çıkıyor.

Kaderci olduğu varsayılan Türkiye toplumunun Gezi Direnişi 

büyüklüğünde ve direngenliğinde bir başkaldırıyı gerçekleştir

miş olması, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin ortadan kaldırıla

bileceğine dair umut yaratıyor. Eğitim de dâhil hiçbir kurumun, 

yüksek sesle talep eden olmazsa eşitlik ve adalet sağlaması olası 

değildir. Gezi Direnişi sayesinde görüldü ki eğitim eşitliği dâhil 

tüm adalet istemleri içi boş tartışma konuları olarak kalmayacak. 

Bu direnişte yaşamını kaybedenleri saygıyla anıyorum.

Ş. Erhan Bağcı 

Temmuz, 2014
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Eşit haklar arasında son sözü kuvvet söyler. 

Kari Marx, Kapital 1. Cilt, s. 232
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GİRİŞ

Eşitlik, sosyal bilimlerin kadim sorunudur (Tumer, 2007 ; s. 

15). Günlük dilde genel olarak duygusal ve ahlaki gerekçelere da

yandırılan eşitlikçi tutumların ve söylemlerin, politika düzeyinde 

somut ve pratik açıdan gerekçelendirilmesi de mümkündür: Ül

kelerin toplumsal sorunlarının büyük oranda gelir düzeyleriyle 

ilişkili olduğunu söyleyen araştırmalar bulunmaktadır (Wilkin- 

son ve Pickett, 2010 , ss. 3-14). Bir toplumda gelir eşitsizliği ne 

derece yüksekse, sosyal sorunlar da nicelik ve nitelik bakımından 

o derece yakıcıdır (Wilkinson ve Pickett, 2010 , s. 173). Gelir 

eşitsizliklerinin nispeten az olduğu toplumlann diğerlerine göre 

daha sorunsuz toplumlar olduğu söylenebilir. Bugün “gelişmiş 

toplumlar”, gelir eşitsizliklerinin en yaygın olduğu toplumlardır 

ve bu duruma çok sayıda “toplumsal hastalık” da eşlik etmekte

dir (Bauman, 2013 , ss. 53-54):

. .. gezegendeki en eşitsiz toplumlarda, örneğin Amerika ve 
İngiltere’de, akıl hastalıklarının oranı eşitsizlik kümesinin en altındaki 
ülkelerden üç kat daha fazla. Aynı zamanda cezaevi nüfusları, obezlik 
felaketi, ergen hamilelikleri ve (tüm zenginliklerine rağmen!) tüm 
toplumsal sınıflardaki ölüm oranlarıyla ilgili sayılar, en üst katman
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