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İSTERSEM DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRİM 
 

 
Seher kitapta okuduğu güzel bir söz üzerine kardeşi Salih’e seslenir:  

 
Seher: Salih sana bir şey okuyacağım. Dinle bak. “ BİLGİLİ, TOPLUMA FAYDALI İŞLER 

YAPANLAR YAPTIKLARIYLA ÖLÜMSÜZLEŞİR, FAKAT HAYATINI BOŞUNA YAŞAMIŞ, 

FAYDALI BİRŞEY ÜRETMEMİŞ KİMSELER ÇABUK UNUTULUR. ”  Ben unutulmak 
istemiyorum ya sen ?  

Salih: Pek de umurum da değil. 

Seher: Öyle deme Salih, sen sağlıklı ve mutlu yaşamak istemez misin? 

Salih: Evet isterim. 

Seher: Peki çevrendeki insanların da senin gibi hissetmelerini istemez misin? 

Salih: Beni ilgilendirmez. 

Seher: Senin karnın doyarken, dünyada açlık çeken ve bu yüzden hasta olan, ölen yüzlerce 
çocuk var. Buna ne dersin? 

Salih: Bilmem ki !… 

Seher: Sen aşırı harcama yaparken, gereksiz yere giysi, oyuncak alırken ve üstelik 
eşyalarını da hor kullanırken en yakın çevrende okumak için bir kitabı bile güçlükle 

edinebilen kaç arkadaşımız olduğunu biliyor musun? 

Salih: Eh, var galiba…. 

Seher: Onları mutsuz görmek seni etkilemiyor mu? 

Salih: Ama ben bir şey yapamam ki, ben daha bir çocuğum. 

Seher: Hayır, Salih biz belki çocuğuz ama doğru düşünen ve bunu davranışlarımızla 

gösteren çocuklarız. 

Salih: Nasıl yani  !?… 

Seher: Sen sokağa çöp atıyor musun? 

Salih: Hayır, bunu hiç yapmadım. 

Seher: Peki niye? 

Salih: Çünkü evimde de bunu yapmam. O herkesin sokağı üstelik. 

Seher: Çok güzel. Ama dünyada bazı insanlar değil sokaklara çöp dökmek, denizleri bile 
kirletebiliyorlar. 

Salih: Evet,  televizyonda gördüm. Balıklar ölüyormuş, ayrıca şunu da dinledim, 
fabrikaların zararlı atıkları doğayı kirletiyormuş. Ağaçlar bile küsüyor, meyve 

vermiyormuş. 

Seher: Ya ormanların yangınlarda kül olmasına ne dersin? Havayı temizleyen, doğayı 
süsleyen ağaçlar insanların dikkatsizliği ve umursamazlığı yüzünden yok oluyor. 

Salih: Çok üzücü, savaşlarda insanların ve onların insanlığa bıraktıkları tarihi mirasın yok 
olması gibi değil mi ablacığım? 

Seher: Elbette, ülkelerin barış için harcayacakları paraları savaşlarda insanların yok olması 
için harcamaları çok kötü. 

Salih: O paralarla çok şeyler yapılır değil mi? Hastalıklara çare bulunur, okullar açılır, aç 
insanlar doyurulur. 
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Seher: Seni böyle konuşurken görmek çok güzel. Sanırım sen de “unutulmayanlar” dan 

olacaksın. 

Salih: Ama bunu nasıl yapacağım hala bilmiyorum. Benim gücüm ne ki? 

Seher: Sende öyle bir güç var ki istersen tüm dünyayı değiştirebilirsin. Daha mutlu, 
huzurlu ve yaşanılır hale getirebilirsin. 

Salih: Peki, nasıl? söyle  hadi… 

Seher: Tabii ki yüreğindeki güç “SEVGİ” ile Salih. Diğer insanların haklarına, özgürlüklerine 
saygılı olup, dinlerini, dillerini, renklerini ayırt etmeden bu dünyada beraber, 

kardeşçe yaşadığımızı asla unutmayacaksın. Her zaman Gerçeği (Hakikati) arayacak 
kadar cesur olmalısın. 

Salih: Evet ablacığım, Hakikat’ten ayrılmayarak her şeyi Sevgi ile değiştirebilirim. Ve buna 
nasıl başlıyacağımı da buldum  bile… 

Seher: Nasıl? 

Salih: Her gün bir önceki günden daha iyi ve doğru davranışlarda bulunarak. Örneğin seni 
dünden çok çok fazla seviyorum canım ablacığım.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Yukardaki resmi boyayın ya da başka bir resim yapıp bize yollayın.  

Galerimizde sergilensin. 

 Siz de HİÇ DEĞİŞMEYEN GERÇEK Değerini anlatan bir Öykü Yazın. Aramıza Katılın. 
 
 

www.insanidegerleregitimi.com 


