
 
ALİ BABACAN DEVASAL ÇÖZÜMLER 

KADIN VE EĞİTİM 
 
Değerli basın mensupları, 
 
Çok değerli konuklarımız, 
 
Kıymetli yol arkadaşlarım, 
 
Ekranları başında bizleri izleyen saygı değer vatandaşlarımız, 
 
Hepiniz hoş geldiniz. 
 
Bugün İstanbul’daki yuvamızdan, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığımızdan 
hep beraber sizlerleyiz.  
 
Özellikle bizi şu anda sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon 
kanallarından izleyen vatandaşlarımız için İstanbul’dan bu basın toplantısını 
yaptığımızı özellikle belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 
 
Bugün tabi 24 Kasım. 
 
24 Kasım gibi ülkemiz için anlamlı bir gün. Ve bu anlamlı günde, “Kadın ve 
Eğitim” çalıştay raporumuzu paylaşmak üzere bugün buradayız, 
İstanbul’dayız. 
 
Bu raporumuz bizim Kadın Politikaları Başkanlığımızla Eğitim Politikaları 
Başkanlığımızın orta çalıştığı, eğitim politikalarıyla kadın politikalarının 
kesiştiği alanların işlendiği bir rapor.  
 
Biraz sonra hem Elif Hanım’dan hem Mustafa Bey’den bu raporla ilgili 
detayları hep beraber dinleyeceğiz.  
 
Elif Esen Hanım biliyorsunuz bizim Kadın Politikaları Başkanımız Mustafa 
Ergen Bey’ de bizim Eğitim Politikaları Başkanımız.  
 
***** 
 
Evet arkadaşlar, bugün 24 Kasım. Öğretmenlerimizin günü.  
 
Öğrenciliğim boyunca hayatıma dokunan, yetişmeme katkılar sunan çok 
öğretmenim oldu. Her biri hayatımda çok güzel izler bıraktı. 
 
Hâlâ imkân buldukça görüşüp akıl aldığım öğretmenlerim var. 
 



 
Başta onlar olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü 
kutluyorum. 
 
Paha biçilemez emekleri için de kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 
 
***** 
 
Değerli Arkadaşlar, 
 
Biz, eğitimi Türkiye’nin kanayan yarası olarak gören bir siyasi partiyiz. 
 
Ne yazık ki Türkiye’de eğitim sistemi korkunç bir başarısızlığa hapsolmuş 
durumda. 
 
Yıllar önce, ekonomi yönetiminin başındayken, aynı zamanda Avrupa Birliği 
sürecinin de başındayken hep bir vurgu yapıyordum.  
 
Diyordum ki; “Eğer Türkiye hukuk ve eğitim konusunda gerekli adımları 
atmazsa gerekli reformları yapmazsa bu ülke orta gelir tuzağına düşecek” 
diyordum.  
 
Ve 2012,2013,2014 bütün o yıllar boyunca eğitim ve hukuk vurgusunu sürekli 
yaptım.  
 
Çünkü her iki konuda da işlerin iyiye gitmediğini duraksama olduğunu 
gerilemenin başladığını maalesef görüyordum. 
 
Evet şu anda Türkiye orta gelir tuzağının içine tam da düşmüş durumda.  
 
Düşünün ki 2013 yılında 12 bin 500 dolarlık milli gelire ulaşan ülkemiz 
neredeyse 10 sene sonra hala 8 bin, 9 bin dolar mertebesinde debelenip 
duruyor.  
  
Üzülerek söylüyorum ki eğitim konusunda da hukuk konusunda da bu adımlar 
atılmadı, kaybeden tüm Türkiye oldu. 
 
Tarih boyunca, iktidara gelenler eğitime hep ideolojik bir aygıt gözüyle baktı. 
 
Sorunun tam da odağında bu var. 
 
Yönetime gelenler adeta kendi ideolojilerine uygun, tek tip, tornadan çıkmış 
çocuklar ve gençler yetiştirmek için eğitim meselesine baktılar.  
 
İşin başına geçen, ‘Şimdi ben eğitimin de başında mıyım? Bütün gelecek 
nesiller benim düşündüğüm gibi yetişsin bütün nesiller benim ideolojimi adeta 
enjekte edilmiş halde yetişsinler’. 



 
 
 
Oysa eğitim, tek tip bireyler yetiştirmenin aracı değildir. Olmamalıdır. 
 
Bizim parti programımızda da çok açık yazar. Biz eğitime siyaset üstü bir alan 
olarak bakıyoruz.  
 
Günlük siyasetin rüzgarından arındırılmış ve siyasi görüşlerden ideolojilerden 
adeta uzak tutulmuş bir eğitim sisteminden bahsediyoruz.  
 
Tabi ki gençlerimizin siyasete ilgisi olacak tabi ki gençlerin farklı farklı 
ideolojilere ilgisi olacak benimseyebilecek ama devlet kendi ideolojisini eğitim 
sistemine enjekte edemez.  
 
Bireysel özgürlük alanıdır bu alanlar.   
 
Eğitim; bilgiyle donatmanın, sorgulamanın, sorgulayarak öğrenmenin aracıdır. 
Ve böyle olmalıdır. 
 
Ancak bugün durum vahim bir durumda vahim bir halde…  
 
Mahallelere göre eğitim kalitesinin değiştiği, çocukların nitelikli eğitim 
alamadığı, hatta çocukların aç karınla okul sıralarına oturmak zorunda kaldığı 
bir dönemdeyiz şu anda. 
 
O yüzden bizim için şu an öncelikli mesele; tüm çocuklara fırsat eşitliğini 
sağlamak. 
 
Bizim için mesele; hiçbir ayrım yapmadan, çocukların nitelikli eğitime aynı 
zamanda sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak. 
 
Evet maalesef Cumhuriyetin 100. Yılında çocukların sağlıklı gıdaya hala 
erişiminden bahsediyoruz. Çünkü okula aç giden beslenme çantasını 
dolduramadan giden çok sayıda öğrenci var şu an da Türkiye’de.  
 
Öğretmenlerden duyuyoruz, ‘Çocuklar fenalaşıyor, çocukların başı dönüyor 
hastalanıyor. Soruyoruz oğlum kızım neyin var? Bakıyoruz aç.’ 
 
Gerçekten yazık ve günah. 
 
Annesi-babası ister devlet memuru olsun ister esnaf;  
Ister iş insanı, ister kapıcı olsun hiç fark etmez. 
 
İster köyde yaşasın ister şehirde; ister ülkemizin kuzeyinde olsun, ister 
güneyinde, doğusunda batısında; hiç fark etmez. 
 



 
 
Bizim için mesele, çocukları eşit ve kaliteli eğitim imkânlarıyla buluşturmak ve 
bu uğurda çalışmaktır.  
 
İnsanımıza sunacağımız en anlamlı hizmet; devlet okullarının kaliteli eğitim 
vereceğine dair inancı gerçekçi şekilde tesis etmek. 
 
Şu an da gerçekten bakın Cumhuriyetin yeni yüzyılına başlıyoruz Cumhuriyet 
tarihinde görülmediği kadar şu anda Türkiye’de eğitimde fırsat eşitsizliği var.  
 
Çünkü hiçbir zaman Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman maddi imkanları sınırlı 
olan ailelerin çocuklarıyla varlıklı ailelerin çocukları arasında bu kadar büyük 
fırsat eşitsizliği olmamıştı. 
 
Eskiden Anadolu Da güçlü okullar vardı sağlam okullar vardı. Anadolu Liseleri 
vardı Fen Liseleri vardı.  
 
Ailesinin maddi durumu zayıf olsa da çocuklar giderdi oralara o okullarda 
okurdu ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde eğitimlerine devam edebilirlerdi. 
 
Bunların hepsi yerle bir olmuş durumda şu anda.  
 
Gerçekten çok üzülüyoruz.  
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Tüm bunlar, kapsamlı bir eğitim reformu isteyen işler. Ve biliyorsunuz biz ne 
yaptık? Önce Yüksek Öğretim Eylem Planımızı açıkladık.  
 
Eğitim Politikaları Başkanımız Mustafa Ergen Bey’in koordinasyonunda. Şimdi 
de 3-18 yaş arası Eğitim Eylem Planımızı çalışıyoruz. 
 
Ve bunu da inşallah muhtemelen 22. Eylem planı olarak kamuoyuyla 
paylaşacağız.  
 
3-18 yaş diyoruz çünkü biz örgün eğitimin 3 yaşında başlaması gerektiğini 
düşünüyoruz.  
 
Zorunlu demiyoruz. 
 
Bazı aileler 3 yaşı belki erken bulabilir ama eğer aileler çocuğunun 3 yaşında 
örgün eğitime girmesini tercih ediyorlarsa 3 yaşından itibaren sistem başlasın 
istiyoruz.  
 



 
 
Hayalimizdeki eğitim reformunu öğretmenlerimizle başlatmayı hedefliyoruz. 
 
Bir diğer deyişle, öğretmenlerimizi eğitimdeki büyük değişim ve dönüşümün 
ana merkezi yapacağız. 
 
Çünkü mesele eğitimse hele hele küçük yaşlarda sistemin tam da merkezine 
öğretmeni koymak zorundasınız. 
 
Müfredat önemli mi? Önemli. Sistem önemli mi? Önemli ama öğretmen 
hepsinden önemli.  
 
Böylesine ulvi hedeflerle andığımız öğretmenlerimizin sıkıntılarla boğuşmasına 
da razı gelmeyeceğiz. 
 
Öğretmenlerin değersizleştirilmesine, ekonomik yönden sıkıntı çekmesine razı 
gelmeyeceğiz. 
 
Öğretmenlerin rahat bir kafayla çalışmasının 85 milyonun faydasına olacağını 
gayet iyi biliyoruz. 
 
Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini hem maddi hem de manevi 
yönden artırmak zorundayız. 
 
Öğretmenlik itibarlı bir meslektir ama bizim o itibarı öğretmenlerimize 
sunmamız gerekiyor. O itibarı buluşturmak için Eğitim Politikalarını baştan 
aşağı revize etmemiz gerekiyor.  
 
Arkadaşlar biz, hayalimizdeki eğitim sisteminde ezberciliğe yer vermiyoruz. 
 
Onun için sorgulamanın ve eleştirel düşüncenin önünü ardına kadar açacağız. 
 
Çocuklara ve gençlere merak etmeyi, eleştiriden korkmamayı öğreteceğiz. 
 
“Su küçüğün, söz büyüğün” demeyeceğiz. Gençleri susturmayacağız. 
 
Gençlerin fikrini beyan etmekten korktuğu, çekindiği bu döneme de son 
vereceğiz. 
 
“Başımıza yeni yeni icat çıkarın” diyeceğiz gençlere.  Hiç kimsenin hayallerini 
sınırlandırmayacağız.  
 
Hayallerini gerçeğe çevirmek için gençlere imkân sağlayacağız.  
 
Bu ülkeyi, analitik düşünen, hayalleri kalıplara sokulmayan, özgür bir nesil 
yetiştirmenin heyecanıyla inşallah hep beraber yöneteceğiz. 



 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Eğitimde cinsiyet temelli duvarlar olduğunu da çok iyi biliyoruz. 
 
Ne yazık ki kız çocukları hayata 2-0 geride başlıyor. Hayat çocuklar için zaten 
zor. Ama kız çocukları bu zorluğu çok daha yoğun yaşıyor. 
 
Bu zorluğu da ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcu.  
 
Kız çocuklarının eğitime erişimlerini zorlaştıran bölgesel, sosyal, ekonomik ve 
kültürel engelleri ortadan kaldırmak zorundayız. 
 
Bu konu hakkında birazdan genel başkan yardımcılarımız sizlere daha 
kapsamlı bilgiler sunacak.  
 
Ben daha önce de ifade ettiğim gibi bir hususu tekrar etmek istiyorum ki 
Türkiye ne zaman zengin, mutlu ve adil bir toplum olacak, biliyor musunuz? 
 
Kadınların hayatı kolaylaştığı zaman. 
 
Kadın-erkek eşitsizliğini yıktığımız zaman. 
 
Geçmişte de ülke politikasının en şiddetli tartışmaları hep kadınlar üzerinden 
yapıldı.  
 
O gün kadınlar üzerinden kavgalarını yürütenler hiçbir yere varamadılar... 
 
Biliyorsunuz, en keskin ideolojik kutuplaşmalar ve rejim kavgaları kadınlar 
üzerinden yürütüldü. 
 
Hatırlayın, çağdaşlık tartışmaları kadının konumu üzerinden yapıldı. 
 
!Geleneksel” olan ile !modern” olan, birbirleriyle kadının konumu üzerinden 
kavga ettiler bu ülkede. 
 
Laiklik, kadının kıyafeti üzerinden tartışıldı.  
 
28 Şubat döneminde, başörtüsü bahane edilerek, kadınlar eğitim ve çalışma 
hayatından uzaklaştırıldı. 
 
Kadınlar, uzun yıllar süren ayrımcılığa ve haksızlıklara maruz kaldılar bu 
ülkede. 
 



 
Kadınlar on yıllar boyunca, siyasi kavgalarda koçbaşı olarak kullanıldılar 
adeta. 
 
İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı terk edildiğinde, yine kadınlar hiçe 
sayılarak siyasi hesaplar üzerinden yürütüldü bu süreç. 
 
Kadınlar, bu kavgaların ezileni, kaybedeni, kurbanı oldu. 
 
Oysa kadınlar, eşit ve özgür bir yaşam istiyorlar. Bu kadar basit. 
 
Ve inanın bunu sağlamak da çok kolay. 
 
Sapasağlam bir siyasi irade lazım. 
 
Temiz bir zihin lazım. Zihnin arkasında karanlıkların olmaması lazım.  
 
***** 
 
Biliyorsunuz yarın 25 Kasım. 
 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. 
 
Bu vesileyle kadına yönelik şiddeti tekrar şiddetle kınıyorum, kadınlara 
dayanışma duygularımı da yeniden iletiyorum. 
 
Hatırlarsanız daha önceki bir konuşmamda, kadın hakları mücadelemizin 
öncülerinden Halide Edip’in bir sözüne atıfta bulunmuştum. 
 
Onu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 
 
“Dünyanın genel eğilimi şiddetten yana oldukça, şiddeti teşvik etmek için 
cesarete ihtiyaç yoktur” demişti.  
 
Ve eklemişti “Tek başına şiddete karşı çıkmak ise, güçlü olmaktır” demişti.  
 
Evet, güçlü olmak, şiddete karşı çıkmaktır arkadaşlar. 
 
Güçlü devlet de şiddeti uygulayanın değil, şiddete maruz kalan kadının 
yanında durur güçlü devlet. 
 
Şu anda bakıyoruz tam tersi.  
 
Ülkemizi gerçek gücüne kavuşturacağımız günü iple çekiyoruz.  
 
Hiçbir kadının kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği günler özlemiyle sizleri 
sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 



 
 
Şimdiden yarın ki yürüyüşümüze Kadıköy’deki yürüyüşümüze bekliyorum. 
 
Yarın Dünyada Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Dolayısıyla orada hep beraber 
Kadıköy’de olacağız.  
 
Hep beraber sağlam bir duruş göstereceğiz. Ve sesimizi buradan İstanbul’dan 
Türkiye’ye ve tüm dünyaya yeniden duyuracağız.   
 
Ve partimizin ilk kurulduğu günden beri bu konudaki sapasağlam duruşunu 
yarınki etkinliğimizde tekrar ortaya koymuş olacağız.  
 
***** 
 
Ben şimdi sözü daha fazla uzatmayım. Hemen Kadın Politikaları Başkanımız 
Elif Hanım’a devredeyim.   
 
 
 

 
 

 
 
 


