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“Hayat yemek, uyumak, küçücük bir gölde yaşamak değildi….

Bir sabah erkenden, daha gün doğmadan, küçük kara balık annesini uyandırdı: “Anneciğim, seninle 
konuşmalıyım” dedi.

Annesi, uyku sersemliği içinde: “Acelen ne sevgili yavrum?” diye sordu. “Önce sabah gezintimizi yapalım, 
sonra konuşuruz.” dedi.

“Olmaz anne, artık ben bu gezintilere çıkmak istemiyorum. Buralardan gideceğim.”
“Sabahın bu erken saatinde nereye gideceksin yavrum?”

“Bu derenin bittiği yeri merak ediyorum” diye karşılık verdi. “Ah anne, bu soru beni aylardır düşündürüyor. 
Derenin nerede bittiğini öğrenmem gerek. Bugüne kadar bu soruya bir karşılık bulamadım. Geceleri 
gözüme uyku girmiyor. Sürekli bunu düşünüyorum. Kararımı verdim anne, gidip derenin nerede bittiğini 
öğreneceğim. Orada neler var, başka yerlerde neler var, görmek bilmek istiyorum.”

Şunu öğrendim ki balıkların çoğu yaşlanınca ömürlerini boşuna geçirdiklerini söyleyip yakınırlar. Sürekli 
sızlanıp herkesten şikayet ederler. Ben bilmek istiyorum, hayat gerçekten bir avuç yerde durmadan dönüp 
durmak sonra da yaşlanıp ölüp gitmek mi yoksa bu dünyada başka türlü yaşamak da mümkün mü?.......”

Samed Behrengi- Küçük Kara Balık Kitabından….
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ETKİNLİKLERİMİZ

Koç Üniversitesi Gezimiz

Kültür Fen Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz 10 Aralık Perşembe günü Koç Üniversitesi’ni ziyaret ettiler. Üniversite tanıtım ekibinde 
bulunan Koç Üniversiteli gençlerle sohbet eden Kültür Fen Lisesi öğrencileri merak ettikleri tüm soruları sorma fırsatını buldular.

Yapıcı Akran İlişkileri

9. sınıf öğrencilerimize yönelik yapılan bu çalışmada akran ilişkileri, 
sınırlar ve grup içinde sağlıklı iletişim yöntemleri üzerine konuştuk. 
Seminer, her bir sınıfımız için ayrı olarak verilmiştir.

Üniversite Hazırlık Sürecinde Hedef Oluşturma 

Kültür Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinin birer üniversite adayı 
olarak YGS-LYS hazırlık sürecinde bireysel hedeflerini belir-
lemelerini amaçlayan bu çalışma her bir grubumuz için ayrı 
olarak yapılmıştır.

Sait Gürsoy’la Başarıya Doğru

Yıllarını üniversite hazırlık öğrencilerine adamış 
köşe yazarı, eğitimci Sait Gürsoy okulumuza ko-
nuk oldu. Sait Gürsoy, üniversite hazırlık sürecin-
de başarıya giden yolları ve öğrencilere düşen 
görevleri kendine has üslubuyla anlattı.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Zararlı Maddelerle Mücadele Semineri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’den Emniyet Amiri 
M.Özgür Zobar, öğrencilerimize, madde kullanımının zararları ve 
bu konuda dikkat edilmesi gerekenler hususlar konusunda önemli 
bilgiler aktardı.

Aile İçi Çatışma Çözme Yöntemleri

9. ve 10. sınıf velilerimizin katılımıyla yaptığımız bu seminer çalış-
masında her türlü sosyal ortamda zaman zaman kaçınılmaz duru-
ma gelen çatışmaların yönetilebilmesi ve sonuçta yapıcı çözümlere 
dönüştürülebilmesi için aile içi ilişkiler ve iletişim özelinde önerilen 
yöntemler üzerinde durduk.

Kariyere Giden Yol Kendinizden Geçer

İKÜ Kariyer ve İş Dünyası İlişkileri Başkanı Mehtap Gülaçtı, oku-
lumuzda öğrencilerimize sıklıkla duymaya alıştıkları kariyer söz-
cüğünün anlamı ve gerçekçi kariyer planlama hedefleri üzerine 
önemli bilgiler verdi.

12. Sınıf Öğrencilerimize Motivasyon Kahvaltısı

Kültür Fen Lisesi öğrencileri Kültür Lisesi öğrencileriyle birlikte YGS 
başvurusu öncesi motivasyon kahvaltısında moral depoladılar.

Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okuluna Yeni Yıl Hediyeleri Öğrencilerimizden…

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Halıcıoğlu İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine bu kış üşümesinler diye veli konse-
yimiz ve öğrencilerimiz yeni yıl hediyesi mont dağıttılar.
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AYIN KONUSU

Duygusal Zeka nedir?

Son yıllarda çocukların ve gençlerin teknoloji-
ye olan ilgileri, ebeveyn sohbetlerinin başlıca 
konusunu oluşturmaktadır. 

Her nesil bir önceki nesilden farklılaşırken 
daha hızlı kavrayan daha seri düşünebilen 
yani daha ‘zeki’ olduğunu düşündüğümüz yeni 
kuşaklar yetişiyor. Bilgisayar başında çokça 
zaman geçiren ve teknoloji sayesinde ade-
ta dijital dünya vatandaşları olan bu gençler 
çoğu zaman yalnız vakit geçirmeyi tercih edi-
yorlar. Hızlı kavrayıp, hızlı problem çözen bu 
zeki gençler, acaba duygusal ve sosyal bece-
rilerine gerektiği kadar yatırım yapabiliyorlar 
mı yoksa sosyal çevrelerine uyum konusunda 
desteğe mi ihtiyaç duyuyorlar?

Araştırmalar, kendisinin ve karşısındakinin duy-
gularına dönük farkındalık geliştirebilen uyumlu 
davranışlar gösteren insanların yaşam doyum-
larının yüksek olduğunu göstermektedir. Yani 
olumlu iletişim becerileri geliştirebilen ‘duygusal 
zekası’ yüksek kişiler daha mutlu oluyorlar.

Çocuğun ya da ergenin gelişim süreçlerini 
yönlendirecek iletişim ortamları sağlamanın 
duygusal zekanın gelişimiyle yakından ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Yani mutlu ve sosyal 
bireyler için yüksek IQ kadar yüksek EQ (Emo-
tional Intelligence) da önem taşımaktadır.

İletişim kanalları açık, sağlıklı ve mutlu bir aile 

ortamında yetişen, sevgi dolu, paylaşmasını 
bilen, kendisiyle ve toplumla barışık insanla-
rın yüksek duygusal zekaya sahip oldukları ve 
duygusal dayanıklılıklarının da yüksek olduğu 
öne sürülmektedir.

Çocukluğumuzun ilk yıllarından itibaren neyi 
yapıp neyi yapmamamız gerektiği, neyin ka-
bul edilebilir neyin kabul edilemez olduğu bize 
hep öğretilmiştir. Öyle ki, hangi olay karşısın-
da ne hissetmemiz gerektiği bile adeta dikte 
ettirilmiştir. Oysa duygularımız içimizden gelir 
ve düşüncelerimizle yaşamdaki deneyimleri-
mizin birer bileşkesidir. 

Duygularımız bize özgüdür ve bizi diğer insan-
lardan farklı kılar. İçinde bulunduğumuz insan 
toplulukları ortak inanç sistemlerine sahip ola-
bilir, ortak kelimelerle kendilerini ifade edebi-
lir hatta benzer ritüellerle yaşamlarını devam 
ettirebilir ama bunca ortaklık ya da benzerlik 
içinde dahi hiç kimse iki kişiyi aynı duyguları 
hissetmeye zorlayamaz.

Duygusal zeka nasıl gelişir?

Kent kültürü içinde değişen yaşam biçimleri, 
çocukların ve ergenlerin psiko-sosyal gelişim-
lerinde çok daha fazla iz bırakmaktadır. Dola-
yısıyla çocukluğun ve ergenliğin kritik evrele-
rini yeni nesillerin daha sıkıntılı atlatmasının 
altında yatan asıl sebep bu neslin yaşadığı 
kafa karışıklığıdır. Ya da daha doğru bir ifa-

deyle yetişkinlerin bu çocuklar üzerinde yarat-
tığı kafa karışıklığıdır.

Pek çok araştırmacıya göre günümüz çocukları-
nın yaşadığı sorunlar bir arada oldukları sosyal 
modellere ilişkin yaşanan karmaşık değişimler-
le ilişkilidir. Bu karmaşık değişimler arasında 
parçalanan aileler, artan boşanmalar, her türlü 
medya etkisi, televizyon programlarının yaygın 
ve olumsuz etkisi artık sadece otorite kaynağı 
olarak algılanan okullara karşı saygı eksikliği ve 
anne-babaların çocuklarıyla geçirdikleri zama-
nın azalması yer alıyor.

Çocuklarımızın modern çağın duygusal stre-
siyle ve büyümenin getirdiği sorunlarla baş 
edebilmesine yardımcı olacak pratik önerileri 
şöyle sıralayabiliriz:

• Arkadaşlık kurmak ve sürdürme: Ergen-
lerin ve çocukların duygusal zekalarını ge-
liştirecek en önemli unsur kurdukları arka-
daşlık ilişkileri ve bu ilişkilerde gösterdikleri 
kararlılıktır.

• Grup içinde çalışmak: Gerek oynadıkları 
oyunlar gerekse teknoloji nedeniyle giderek 
daha da tek başına yetişen yeni kuşaklar için 
en önemli kazanımlardan biri grup içinde ça-
lışma yapmaya teşvik edilmeleri olacaktır.

• Etkili bir biçimde konuşmak ve dinlemek: 
Duygusal zekayı geliştiren en önemli etkin-
lik öncelikle ailede (bebeklikten itibaren) içi-

DUYGUSAL ZEKA (EQ)
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ne doğulan ve gelişerek artan sözlü iletişim 
ortamıdır. Özellikle bu konuda yani kendini 
ifade etme noktasında çocuk ya da gençlere 
mutlaka uygun alanlar oluşturulmalıdır.

• Kendini öne sürmek: Anaokulundan itibaren 
sosyalleşmesini çok istediğimiz çocuklarımız 
açısından en büyük sıkıntılardan biri kendile-
rini gizlemeleridir. Bir çocuk ya da ergen ne-
den kendini gizler sorusunun cevabı aslında 
o çocuğun erken dönem yaşantılarında sak-
lıdır. Ancak ne olursa olsun unutmamalıyız ki, 
duygusal zeka her yaşta geliştirilebilir. Aileler, 
çocuk veya ergenin kendini öne çıkaracağı 
etkinlikler konusunda cesaretlendirici bir tu-
tuma sahip olmalıdır. Önceleri karşılaşılacak 
direnç, emin olun ki kazanımların yanında çok 
küçük bir sıkıntı olacaktır.

• Engellere karşı koymak: Küçük çocuklar, 
sorun çözmeyi deneyim yoluyla öğrenirler. 
Sorunların üzerine atlayıp kendiniz çözmek 
yerine onları sorun çözmeye teşvik etme-
mizde büyük fayda vardır. Aile toplantıları 
yoluyla ve kendi hayatınızda gerçek sorun-
ları nasıl çözdüğünüzü çocuklarınıza göste-
rerek evinizde bir sorun çözme ortamı ya-
ratmanız bu konuda önemli bir model olarak 
çocuklara örnek olacaktır. 

• Başkalarına sempati göstermek: Yetişkin 
olarak bizlerin yakın çevresiyle kurduğu ilişki-
ler gelecekte çocuklarımızın kendi çevresiy-
le kuracakları ilişkilerin benzerleridir aslında. 
Sevgi, saygı, koşulsuz kabul her çocuğun 
öncelikle kendi ailesinden talep ettiği ihtiyaç-
lar ve önceliklerdir. Ailede çevreyle kurulan 
olumlu ilişkiler ve karşı tarafın duygularına 
verilen değer aynı zamanda çocuğun duygu-
sal gelişimine yapılmış önemli yatırımlardır.

• Sorun ve anlaşmazlıkları çözmek: Ya-
şamın her alanında kaçınılmaz biçimde 
karşılaşılan sorunları yapıcı bir şekilde çö-
zebilmek adına çocukların ve ergenlerin 
başvurduğu kaynak yine ebeveynlerinden 
edindikleri deneyim deposudur. Çatışma 
çözme ve anlaşmazlıkları giderme konu-
sunda ebeveynler örnek sorunlardan yola 
çıkarak, çocuklarıyla birlikte bir sorun çöz-
me haritası oluşturabilirler. 

• Zor zamanlarda kendini motive etmek: 
Yıllardır psikologlar çocuklara öykü okuma-
nın ve anlatmanın olumlu etkilerini vurgu-
lamaktadır. Öyküler insanların sorunlarını 
gerçekçi bir biçimde nasıl çözdüklerini gös-
terebildikleri gibi çocuklara gerçekçi düşün-
meyi de öğretebilirler.

• Zorluklara güvenle göğüs germek: Sorun 
ve anlaşmazlık çözme aşamasında başarı 
kazandığını gören çocuk ya da ergen dış 
dünyaya yönelirken ilişkilerinde kendini çok 
daha güvende ve rahat hissedecektir. Duy-
gusal zekası yüksek olarak görülen çocuk-

lar iletişim becerisini sorun çözmede etkin 
şekilde kullanabilen ve zorluklara güvenle 
karşı koyabilen çocuklardır.  

• Yakın ilişkilerde kendini rahat hissetmek: 
Özgüven gelişimi sağlıklı bir seyir izleyen 
ergenler veya çocuklar rahatlıkla yakın iliş-
kiler kurabilir ve bu ilişki sürecinde olumlu 
ve yapıcı tutumlar geliştirebilirler. Yakın ilişki 
geliştirmek gerek sosyal çevrede gerekse 
aile ortamında duygusal zekayı geliştirici ve 
geleceğe dönük çocuğun iletişim becerisine 
önemli bir yatırım olarak değerlendirilir.

• Bilgisayarı duygusal becerilerini geliştir-
mek için kullanmak. Hayatın vazgeçilmez 
parçaları olarak bilgisayar ve teknoloji, içer-
dikleri gelişim olanaklarıyla birlikte ele alın-
malıdır. Oynadıkları oyunlardan, internet or-
tamında dahil oldukları sosyal ağa kadar aile 
çocuğun duygusal becerilerine katkı sunacak 
etkinlik ve alanların var olduğunu bilip gencin 
bu aktivitesine ortak olmayı tercih edebilir.

Onaylayıcı İlgi ve Onaylayıcı Disiplin 

Yeni doğanın yetişkinliğe varan yaşam süreci 
boyunca duygusal bakımını sağlamak ve ço-
cukta fark yaratacak duygusal desteği vermek 
‘onaylayıcı ilgi’ nin içeriğini oluşturur.

Ödül ve övgünün ötesinde sürekli ve istikrarlı 
kurulan bu ilişki çocuğun duygusal zekasının 
gelişiminde çok önemli rol oynar. Hatta çocu-
ğunuzun duygusal hayatına dahiliyetiniz anla-
mına gelir.

Amerika’nın önde gelen uzmanlarından Dr. 
Russel Barkley, çocuklardaki dikkat bozuk-
luğu üzerine, “zor” çocukların ebeveynlerine, 
onaylayıcı ilginin bir yolu olarak çocuklarına 
her gün yirmi dakikalık “özel zaman” ayırma-
larını önermiştir. 

Barkley’e göre, “özel zaman”la ilgili genel ku-
rallar şunları içermektedir:

• Olumlu davranışlarıyla ilgili çocuğunuzu 
takdir ederken söylediklerinizde tutarlı ve 
dürüst olun.  

• Yapılan bir etkinliğe katılarak çocuğunuzun 
yaptığı aktiviteye karşı ilginizi gösterin.

• Sorgulayıcı ve komut içeren ifadeler kullan-
mayın. Ebeveynin kontrol ya da rehberlik 
gibi bir görevi yoktur. Tam tersi, gözlemlerini 
yapıcı biçimde çocuğa aktarmak ebeveynin 
aile içindeki sorumluluğudur.

Aynı şekilde ‘onaylayıcı disiplin’ de çocukla-
rınızın kabul edilmeyen davranışlarına karşı-
lık olarak iyi düşünülüp tasarlanmış çocuğun 
yaşına uygun yöntemlerle söz konusu ‘kabul 
edilmeyen davranışa’ yapılan vurgudur.

Buna göre;

• Açık kurallar ve sınırlar oluşturun. Bunları 
yazın ve mümkünse evde ya da ortak ya-
şam alanında görünür bir yere yapıştırın. 

• Çocuğunuz sınırları zorlamaya başladı-
ğında hatırlatmalarda bulunun. 

Bu hatırlatmalar onun özdenetimi öğrenmesi-
nin en iyi yoludur. 

• İyi davranışları takdir ve sevgiyle des-
tekleyin. Ancak amacı yetişkinin ilgisini 
çekmek olarak planlamış davranışları 
görmezden gelin. 

• Beklentileriniz ve gerekçeleri hakkında 
çocuklarınızı bilgilendirin.

• Çözüm odaklı ve önleyici davranış biçim-
leri geliştirin.

• Daha önce çocuk ya da ergenle birlikte aile 
içinde net olarak belirlenmiş bir kural ya da 
sınır ihlal edildiğinde tutarlı olun ve belirlen-
miş yaptırımı ona hatırlatın.

Duygusal zekanın gelişimi çocuğunuzun gele-
cekteki meslek yaşamında karşılaştığı insan-
larla iletişim kurabilmesini ve içinde bulundu-
ğu koşulları yönetme becerisini arttıracaktır.

Her şeyden önce mutlu bir birey olabilmesi 
için başarı ve yaşam doyumu çocuğunuzun 
sahip olacağı duygusal zekayla mümkündür. 
Tüm ebeveynlere tavsiyemiz çocuklarının 
duygusal zekalarının gelişimi için  onaylayıcı 
ilgi ve onaylayıcı disiplin temelinde tutum ge-
liştirmeleri ve çocuklarla iletişim yöntemlerini 
bu ilkelere göre belirlemeleridir.

Kaynakça: Lawrance E. Shapiro, Yüksek 
EQ’lu Bir Çocuk Yetiştirmek
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ProfesyonellerAramızdaKariyer çalışmaları kapsamında 

12. sınıf öğrencilerimizin farklı 

sektörlerden profesyonellerle bir 

araya geldikleri bu etkinlikte 7 

farklı sektörden her ay bir konuk 
ağırlanacaktır.Kültür Koleji Çok Amaçlı Salon18 Şubat 2016

18. Rehberlik Sempozyumu

Psikolojik Danışma ve 

Rehberlikte Güncel Yaklaşımlar 

ve Uygulamalar

Yer: Kültür Koleji Ataköy 

Kampüsü12 Mart 2016İKÜ Psikoloji Sohbetleri

“Aşkın Kimyası” 

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, 

Psikiyatrist, Balıklı Rum 

Hastanesi Eski Başhekimi

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi

Önder Öztunalı Konferans 

SalonuSaat: 15.00
09 Mart 2016

İKÜ Psikoloji Sohbetleri
“Erken Ergenlik” 

Yrd. Doç Dr. Ferahim Yeşilyurt

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi
Önder Öztunalı Konferans 

Salonu

Saat: 15.00

24 Şubat 2016

"Öğrencimizin, sınavlar, ders 
programı, notlar, devam devamsızlık, 

öğretmenlere mesaj gönderme ya 
da alma gibi akademik yaşamı ile 
ilgili birçok takip işini size verilen 

şifreler ile http://kultur.k12net.com 
ve http://cats.kultur.k12.tr/portal 

adreslerinden yapabilirsiniz."

2016 YGS

2016 YGS

Yüksek Öğrenime 

Geçiş Sınavı

ÖSYM

13 Mart 2016

Veli-Öğretmen

Görüşmeleri

İkinci dönem randevulu

veli-öğretmen görüşmelerimiz 

başlıyor.

Randevu almak için

0212 559 04 88 numaralı 

telefonu arayabilirsiniz.

29 Şubat 2016

Üstü Kalsın
“Üstü Kalsın” 
Tiyatro Oyunu

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi
Akıngüç Oditoryumu

Saat: 19.00

01 Mart 2016

LÜTFEN NOT EDİNİZ



Ataköy, 9.-10. Kısım Bakırköy 34153/İstanbul Tel: (0212) 559 04 88  Faks: (0212) 560 47 79

AYIN KİTABI
Aile: Terk Etmemiz Gereken Sevgili

Orijinal Adı: The Family - Love it and Leave it

Kategori: Kişisel Gelişim

Yazar: Tony Humphreys

Hepimiz birer aileye aidiz. Kimimiz anne babamızla yaşamaya devam ediyoruz kimimiz tek ba-
şına yaşamayı tercih ediyoruz kimimiz de seçtiğimiz bir eşle yaşamımızı birleştirerek yepyeni bir 
aile kuruyoruz ama hepimiz aile ilişkilerini farklı biçimde algılayıp yaşayarak bir aileye ait olmaya 
devam ediyoruz. 

Aile kişisel gelişim ve tatminin temelini oluşturma potansiyeline sahiptir. Aileyi sevmek, ona ba-
ğımlı olmak demek değildir. Sevgi, ilgi ve bağlılık düzeyini bireylerin hayatlarına müdahale etme-
yecek ve kişiliklerine zarar vermeyecek düzeyde tutabilmek, aile içi ilişkilerin en hassas noktasını 
oluşturur. 

Bu kitap, okuyucularına bir yandan aile ilişkilerini en iyi biçimde değerlendirirken, bir yandan da 
kendi özgürlüklerini, bireyselliklerini ve bağımsızlıklarını korumanın en etkin yollarını anlatmaktadır. 

Kitabı okuduğunuzda, ailenizle olan ilişkilerinize yepyeni bir açıdan baktığınızı; çok daha sağlıklı, 
gerçekten sevgi dolu ilişkilerin egemen olduğu bir aileye sahip olduğunuzu göreceksiniz.

AYIN FİLMİ

The Blind Side (Kör Nokta)

The Blind Side, gerçek bir hikayeden yola çıkan John Lee Hancock tarafından yazılan ve yöneti-
len bir Amerikan dram filmidir. Michael Lewis’in 2006 yılında yayımlanan The Blind Side: Evolution 
of a Game adlı kitabından uyarlanan film babasını hiç tanımamış ve annesi uyuşturucu müptelası 
olan Afro-Amerikan bir çocuğun futbol kariyerini anlatmaktadır. 

Michael Oher (herkesin hitap ettiği şekilde ‘Koca Mike’) babasını hiç tanımamış, annesi de uyuş-
turucuyu hayatının merkezine almış içine kapanık bir kadının 13 oğlundan biridir. Michael sadece 
sportif yeteneği sayesinde gittiği okulda zar zor ayakta durabilmektedir. Derslere ilgisiz, notları 
sıfır dolaylarındadır. Tesadüf eseri yağmurlu bir akşam Leigh Anne (Sandra Bullock) ve ailesi ile 
yolları kesişir. Ve asıl hikaye bundan sonra başlar.

Sandra Bullock ailenin otoritesi herkes tarafından kabul edilmiş annesidir. Koca Mike’a evlerini açar-
lar. Maddi manevi her türlü yardımı yaparlar. Herşeyden önce “aile” olgusunu ona en sıcak haliyle 
hissettirirler. Koca Mike’ta vücudunun her bir noktasına kadar yayılan o korumacı iç güdüsüyle bu 
aileyi sever ve korur. Öyle ki bir kaza sahnesinde evin küçük oğlunun ciddi biçimde yaralanmasına 
engel bile olmuştur. Nitekim aile, bu madeni işler ve ortaya muhteşem bir sporcu çıkarırlar. Filmin 
sonunda da Koca Mike kulüplerden biriyle 13 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atar.

Filmde Mike’ın ağzından çıkan sözler oldukça etkileyicidir. Bizler çocukların kendilerine ait odala-
rının olamaması fikrini bile artık düşünemezken, onun “kendine ait bir yatağının dahi olmadığını” 
dile getirdiği an Sanra Bullock’un verdiği tepki dikkat çekicidir. Şükran Günü evin babası ve iki 
çocuğu tabaklarını eline alıp televizyon karşısında maç izlemeye koyulduğu an Mike’ın tabağını 
alıp yemek masasına oturması ve evin annesinin bu eylemden yola çıkarak herkesi ideal şekilde 
masaya toplaması ise oldukça anlamlıdır. Aile, ev ve bir aradalık olgularının aslında ne kadar 
“özel” olduğunu en çıplak haliyle yüzümüze vuruyor bu film.


