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Sayın Antonia Guterres, 

        Öncelikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevinizden dolayı sizi tüm 

kalbimle kutlar, insanlık adına çıktığınız bu yolculukta her türlü maddi ve manevi gücün 

sizinle olmasını dilerim. 

         Hepimizin içinde bulunduğu bir gemi olarak düşünürüm hep dünyayı. Hepimiz 

aynı denizde yol alırız. Yolculuğumuzun güzel geçmesi, mutluluğumuz, her şeyden 

önce biz yolcuların anlaşmasına, dayanışma içinde olmasına bağlıdır. Hedeflediğimiz 

yere varmamız için de kaptanlarımızın bilgili, tecrübeli, iyi niyetli ve yolcularına karşı 

sevgi dolu olması gerekir.  

        Uçsuz bucaksız okyanusta bizim gemimiz ne yazık ki yönünü kaybetmiş durumda. 

Hırçın dalgalarla baş etmeye çalışan kaptanlar, hayatta kalmak için birbirine sarılmak 

yerine birbirine saldıran yolcular… Durumu anlayamayan ama durumdan en çok 

zarar gören bebekler ve çocuklar…  

         Dinmeyen okyanusta uzun süre yalpalayan geminin yolcuları açlıkla, yoksullukla, 

bulaşıcı hastalıklarla, çevre kirliliğiyle ve nihayetinde şiddetle, terörle, kanlı savaşlarla 

baş başa kalmıştır. Ne yazık ki geminin batması an meselesi olmuştur. Daha da üzücü 

olan gemidekilerin bunun farkında bile olmamasıdır. Öyle olduğunu düşünüyorum 

çünkü insanlık karşı karşıya olduğu tehlikeyi görebilseydi, fark edebilseydi eminim yol 

da yolculuk da zulüm olmazdı.  

          İnsanoğlu, yüzyıllar önce dünyaya hoşgörü ve sevgi tohumları saçan Mevlana’nın 

dediği gibi tek kanatlı birer melek olduğunu unutmaz, yükselmek için birbirini 

kucaklaması gerektiğini de bilirdi. 

          Fransız sanatçı Paul Richer’ın "Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük 

ihtiyacıdır." sözüyle devem etmek isterim mektubuma. Bir milletin değil tüm 

milletlerin ekmekten ve sudan sonra en büyük ihtiyaçlarının eğitim olduğunu kabul 

etmemiz gerekir. Terörün, açlığın, kuraklığın, hastalıkların, savaşın, mülteci krizlerinin 

kısacası her türlü sorunun kaynağına baktığımda eğitimsizliği görmekteyim. 

         Eğitim, derim Saygıdeğer Mr. Guterres; eğitim!  

         İzninizle, eğitimden kastımın bir şeyler öğretmek, beyni bilgilerle doldurmak 

olmadığını da belirtmek isterim. Düşünceme göre yalnız kafaların değil kalplerin de 

eğitilmesidir ihtiyacımız olan. Eğitimli ama acımasız katiller, eğitimli ama 

doyumsuz hırsızlar ve eğitimli ama vicdansız teröristler değil midir milletlerin baş 

belası olan?  O halde sinekleri tek tek öldürmeye çalışmaktansa bataklığı 



kurutmalıyız, derim. Bataklık var olduğu sürece ne kadar mücadele etsek de 

sinekleri yok edemeyeceğiz çünkü. 

        Vicdanlar eğitilmedikçe, kalplere sevgi ekilmedikçe, küçük yaşlardan 

başlanarak paylaşmanın, dostluğun gücü; adaletin, dürüstlüğün, ahlakın 

üstünlüğü anlatılıp öğretilmedikçe bataklık hep sinek üretecektir.   

         Elimizde sihirli bir değnek yok, biliyorum. Bir günde veya bir yılda çözülecek bir 

sorun da değil bu. Asla ve asla ertelenecek bir sorun olmadığı gibi. Bir an önce eğitim 

alanında yeniliklere gidilmesi gerekmektedir. Öncelikle ailede başlayan eğitimin 

kalitesini artırmalıyız. Bunun için annelerin, kız çocukların daha fazla desteklenmesi 

gerekmektedir. İkinci adımda öğretmen yeterlilikleri konusunda düzenlemelere 

gidilmelidir. Öğretmen adaylarında öncelikle yeterli puanı alabilmek değil ilkeli, saygın 

ve sevgi dolu bir kişilik aranmalıdır. Sonraki adımlarda milletlerin eğitim 

programlarında bu konularda düzenlemelere gidilmelidir. 

         Birleşmiş Milletler’ in, eğitim alanında atacağı bu adımlar, insanlığın ve dünyanın 

geleceği için önemli bir hizmet olacaktır. Bugünü onarmak ve geleceği sağlam temeller 

üzerine kurabilmek için dünyanın öncelikli ihtiyacı barışın, dostluğun, şefkatin, 

dürüstlüğün, hoşgörünün, çalışmanın ve paylaşmanın öğretildiği yepyeni bir eğitim 

sistemidir.  

         Unutulmamalıdır ki eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, 

sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmekse imkânsızdır. 

       Saygılarımla!    

 

 

                                                   MELİSA BIÇAKÇI  

                                                                   6F/327 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


