
 » Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili ve kan 
hastalığı olan çocukların sağlık ve eğitim başta olmak 
üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı ol-
mak amacıyla, bu sene de geleneksel LÖSEV yararına 
kermesimizi gerçekleştirdik. Hasta çocukların anneleri 
tarafından yapılmış ve LÖSEV’e ait ürünlerin satışının 
yapıldığı kermesimizde öğrencilerimizin ve velilerimizin 
verdiği destek hepimizi gururlandırdı.

 » 1 Aralık’ta okulumuzda çalışan ağabey ve ablaları-
mız için teşekkür günü olarak gelenekselleşen “Eme-
ğe Saygı” günüde öğrencilerimiz hazırladıkları resimler 
ve teşekkür kartlarıyla mutfak görevlilerimizi, kat görev-
lilerimizi ve güvenlik birimini ziyaret ederek duyguları-
nı paylaştılar. 

 » 5.sınıf öğrencilerimizin başlattığı kitap kampanyası so-
nucunda okulumuzda toplanan üç yüz kitap, kampan-
yayı yürüten öğrencilerimiz tarafından Ulukent İlko-
kulundaki öğrenci kardeşlerine teslim edildi. Dostluk, 
paylaşım, yardımseverlik değerlerinin öne çıktığı bu et-
kinlikte öğrencilerimiz bu etkinliklerinin devam edeceğini 
ilkokul kardeşlerine duyurdular.

Eylül ayından bu yana, yani okulumuz açıldığından beri, 
akademik faaliyetlerin dışında en çok ne yapmışız diye  

baktık; fotoğraflarımızı, sosyal medya haberlerimizi,  
panolarımızı, duyurularımızı inceledik. Baktıkça içimiz 
ısındı, baktıkça  umudumuz arttı.  Ve bu bülten de işte böyle  
yazıldı. Gelin birlikte okuyalım, çünkü bu bültende siz de varsınız… 



Yardımlaşma & Paylaşma Sayfa  2

 » Kadına ve kız çocuklarına şiddetin son bulması amacıyla Birleş-
miş Milletler’in organize ettiği “Orange The World / Dünyayı Tu-
runcuya Boya” kampanyası okulumuzda küçük yaş grubundan 
liseli ağabey ablalarına, okul kurucumuzdan tüm öğretmenleri-
mize kadar örnek bir bilinçle sahiplenildi. Yaptığımız etkinlikler, 
okulumuz dışında da ses getirmiş, akademik çevrelerden ve ba-
sından aldığımız davetlerde öğrencilerimiz konuyla ilgili farkın-
dalıklarıyla öne çıkmışlardır. 

Çocuklar Yaşadıklarını 
Öğrenirler
Eğer çocuklar eleştiri ile yaşarlarsa,
Eleştirmeyi öğrenirler.
Eğer çocuklar düşmanlık ile yaşarlarsa
Kavga etmeyi öğrenirler.
Eğer çocuklar korku ile yaşarlarsa
Endişelenmeyi öğrenirler.
Eğer çocuklar acınma duygusu ile yaşarlarsa
Kendilerine acımayı öğrenirler.
Eğer çocuklar alay ile yaşarlarsa
Çekingen olmayı öğrenirler.
Eğer çocuklar kıskançlık ile yaşarlarsa
Hasetin ne olduğunu öğrenirler.
Eğer çocuklar utanç ile yaşarlarsa
Kendilerini suçlu hissetmeyi öğrenirler.
Eğer çocuklar hoşgörü ile yaşarlarsa
Sabırlı olmayı öğrenirler.
Eğer çocuklar güdülenme ile yaşarlarsa
Kendilerine güvenmeyi öğrenirler.
Eğer çocuklar övgü ile yaşarlarsa
Takdir etmeyi öğrenirler.
Eğer çocuklar beğeni ile yaşarlarsa
Kendilerini sevmeyi öğrenirler.
Eğer çocuklar kabul edilme ile yaşarlarsa
Sevginin ne olduğunu öğrenirler.
Eğer çocuklar onay ile yaşarlarsa,
Hayatta hedefleri olmasının iyi olduğunu öğrenirler.
Eğer çocuklar paylaşma ile yaşarlarsa,
Cömert olmayı öğrenirler.
Eğer çocuklar dürüstlük ve eşitlik ile yaşarlarsa,
Doğruluk ve adaletin ne olduğunu öğrenirler.
Eğer çocuklar dostluk ile yaşarlarsa,
Dünyanın barış içinde yaşanması gereken bir yer 
olduğunu öğrenirler.
Eğer çocuklar sükunet ile yaşarlarsa,
Huzur içinde yaşamayı öğrenirler.
Sizin çocuğunuz ne ile yaşıyor?

  Dorothy L.Nolte / Çeviren : Doğan Cüceloğlu
 

Biz Gelişim Kolejinde  
sevgiyle ve 

paylaşarak yaşıyoruz… 
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 » Gelişim Koleji, KİTVAK’ın (Kemik İliği Transplantasyon ve On-

koloji Hastanesi Kurma ve Geliştirme Vakfı), 3. Büyük projesi 
olan hasta ve hasta yakınları konukevi yapımına destek olmak 
amacıyla bir yeni yıl kermesi gerçekleştirdi. 

Gelişim Koleji Okul Aile Birliği organizasyonunda okul öğrenci 
birliği, anaokulundan liseye tüm öğrenciler, öğretmen ve velile-
rin aktif görev aldığı kermes büyük ilgi gördü. Satranç turnuvası, 
1.sınıflarımızın yeni yıl dinletisi ve resim sergisi, dans kulüpleri-
nin dans gösterileri, öğretmenlerin şahsi eşyalarının satışa su-
nulduğu müzayede, çocuklar için zumba etkinliği, Sıcakkan Ço-
cuk Tiyatrosunun “Altın Kalpli Fil” oyunuyla renklenen kermes 
programı büyük ilgi gördü. 

Kitvak yetkililerinin de katıldığı kermesimiz, hasta çocuklara ve 
yakınlarına bir nebze de olsa katkı sağladıysa ne mutlu bizlere..

Çocuğumuz Yardımı ve Paylaşmayı 
Nasıl Öğrenir?
Anne babaların toplumsal olaylara, diğer insanlara, çevreye 
duyarlılığı ile çocukların duyarlılığı arasında doğrudan bir ilişki 
vardır. Bu nedenle ailelerin toplumsal duyarlılık ile ilgili olarak 
çocuklara model olmaları çok önemlidir. Çocuk, ailesinde top-
luma katkıyı, hayatının doğal bir parçası olarak görürse, ken-
disi de bir şeyler üretmek için istek duyar. 
Shapiro (1997) ailelerin çocuklarda daha empatik, daha du-
yarlı davranışlar geliştirmelerini sağlamak amacıyla şu yön-
temleri öneriyor: 
 » Çocuklarınızdan Beklediğiniz Sorumlu ve Düşünceli Dav-
ranış Çıtasını Yükseltin: Shapiro, Öncelikle ailelerin çocuk-
lardan bekledikleri sorumlu davranış çıtasının yükseltilmesi 
gereğini savunuyor. Aile kurallarının açık ve tutarlı bir şekil-
de ortaya konulmasını ve de sorumlu davranışın bu kurallar 
içinde yer almasının önemini vurguluyor. Çocuğun ev orta-
mında yaşına uygun sorumluluklar alması gerektiğini belirti-
yor. Çünkü çocuktaki empatik anlayış, öncelikle en yakınla-
rına empati kurarak gelişiyor. 
 » Çocuklarınıza İyilik Etme Fırsatı Verin: Shapiro’ya göre em-
pati geliştirmenin en iyi yolu rastgele “iyilik etme davranış-
larını” uygulamaktır. Başkalarına iyilik yapmayı aile projesi 
haline getirmeye hemen bugün başlanmasını, boş bir defter 
satın alınmasını ve ailede herkesin bu deftere o gün yaptı-
ğı bir iyiliği kaydetmesini öneriyor. İyilik yapmanın alışkanlık 
haline geldiği zaman, çocuklarınızın daha yardımsever ola-
cağını belirtiyor.
 » Çocuklarınızın Bir Toplum Hizmetine Katılmalarını Sağlayın: 
Aile bireylerinin çeşitli şekillerde projelere katılarak başkala-
rına yardım etmesi, hem çocuklarınızın topluma karşı daha 
duyarlı olmasını, hem de sosyal becerilerinin daha da ge-
lişmesini sağ- layacaktır. Mümkün olduğunca bu çalışma-
lara çocuğunuzla beraber katılın. Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Doğal Hayatı Koruma 
Derneği, TEMA çocuğunuzla birlikte katılabileceğiniz çeşit-
li toplumsal hizmet çalışmaları düzenleyen kurumlardan ba-
zılarıdır.
 » Çocuklarınızla Başkalarının Yaşantılarına, Sıkıntılarına Dair 
Konuşun: Sizin başka insanların, toplumların sıkıntılarına 
önem vermeniz ve bunu tartışma konusu olarak gündeme 
getirmeniz, hem çocuğunuzun duyarlılığını artıracak, hem 
de çocuğunuzun bakış açısını, bilgi düzeyini, ifade yetene-
ğini geliştirecektir. Haberleri beraber seyredip, orada kar-
şınıza çıkan toplumsal olayları irdeleyen bir konu üzerinde  
tartışabilirsiniz. 

İngiliz edebiyatının en ünlü cümlelerinden biridir. John Don-
ne’un bu düşüncesi, empati ve ilgilenme arasındaki bağın püf 
noktasına işaret eder: Diğerinin acısı benim de acımdır. Diğe-
rinin hislerini paylaşmak, ilgi göstermektir. Ahlaki ikilemlerin 
kilidinin anahtarı da empatidir belki, ne dersiniz..?

 “ Çanların kimin için çaldığını hiç merak 
etme; çanlar senin için çalıyor” 
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TÜRKAN SAYLAN
Eski bir söylence, Tanrı’nın otuz altı iyi insa-

nın yüzü suyu hürmetine dünyayı yok et-
mekten vazgeçtiğini anlatır. 

Bu bir masaldır ama dünyanın yaşanabilir bir 
yer olmayı erdemler sayesinde sürdürdüğü, 
gerçektir. 

Doğruluk, adalet, merhamet, iyilik, vefa, incelik, çalışkanlık, 
özveri gibi değerlerle karşılaştığımızda gözümüzün ışıyıp, 
içimizin ısınması, unutmaya başladığımız insani özümüzle 
karşılaştığımızı fark etmemizden kaynaklanıyor olmasın sa-
kın? Ya bu değerlerin hepsini birden bir insanda bulmak? 
İşte bu mucizedir ve bu yüzden de seyrek görünür. Türkan 
Saylan, seyrek bulunan bu tür insanlardandı. Yalnızca söy-
ledikleri ve yazdıklarıyla değil, 
yaşamıyla da öğreten bir öğretim üyesi... 

Tüm çocukları öz çocuğu gibi gören bir anne... 

Hastalığa, hastanın açısından bakmayı; hastayı, hastalığı 
taşıyan bir organizma olarak değil, insan olarak görmeyi ba-
şarabilen bir “arkadaş hekim”... 

Cüzzamı ülkemizden ve dünyadan silme yolunda büyük ba-
şarı sağlamış, bu alanda yaptığı çalışmalarla dünyanın sa-
yılı cüzzam otoritelerinden biri olmuş, Gandhi Ödülü’ne layık 
görülmüş bir bilim insanı... 

Ülkesinin, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında olmayı hak et-
tiğine inanan, cehaletle, dogmayla, çıkar ilişkileriyle savaş-
maktan geri durmayan bir aydın... 

Çocukluk arkadaşlarını hala okul numaralarıyla anımsayan, 
topluma ve insanlığa hizmet etmiş olan herkese vefa duygu-
suyla bağlı bir dost... 

İnsanüstü bir çalışma temposuyla yıllarca halk sağlığı için, 
eğitim için, çağdaşlaşma için, kadın ve insan hakları için,  
demokrasi için, ülkesinin ve insanlığın aydınlık geleceği için  
didinen bir eylemci, bir Cumhuriyet kadını... 
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