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Çocuklar

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,

Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları.

Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler

Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.

Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.

Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.

Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.

Çünkü ruhlar yarındadır,

Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.

Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları

Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.

Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur.

Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.

Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür

Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.

Okçunun önünde kıvançla eğilin

Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar

Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.

Halil Cibran
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ETKİNLİKLERİMİZ

Koç Üniversitesi’ni Ziyaret Ettik
Kültür Fen Lisesi öğrencileri, üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında en çok tercih edilen yükseköğretim kurumlarını ziyaret 
etmeye devam ediyor. 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz Koç Üniversitesi’ne düzenlenen gezide okulun öğrencilerinden tüm bölümler 
hakkında bilgi aldı. 

Yeni Yıl Hediyelerimiz Bu Yıl da İşitme Engelliler 
Okulu’na
Onur kolu öğrencilerimiz ve veli konseyimiz bu yıl da işitme engelli 
çocukları unutmadı. Kendileri için hazırlanan yeni yıl hediyeleri onur 
kolu kurulumuz ve velilerimiz tarafından öğrencilere ulaştırıldı.

Dijital Çağda Öğrenci Olmak
Kültür Anadolu Lisesi ve Kültür Fen Lisesi öğrencileri, İstanbul Kül-
tür Üniversitesi Öğretim Üyesi Özge Hacıfazlıoğlu ile bir araya gel-
di. “Dijital Çağda Öğrenci Olmak” konulu seminerde, dijital hayat, 
günlük yaşam ve etkileri üzerine konuşuldu.

Ergenlik Krizleri
Kültür Anadolu Lisesi ve Kültür Fen Lisesi öğrencileri Psk. Dr. Sen-
nur Günay AKSOY tarafından verilen Ergenlik Krizleri seminerine 
katıldılar ve merak ettikleri soruları yönelttiler.

Sınıf İçinde Zorbalığı Önleme Eğitimi
Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem Türktan, 
zorbalık türleri ve okul içinde alınabilecek  önlemler konusunda reh-
berlik birimlerine hizmet içi bir eğitim verdi.

Benim Okulum Engelsiz Projesi Devam Ediyor
Bakırköy ilçesi  Şehit Pilot Cengiz Topel İlkokulu’nda eğitim alan 
otizmli öğrenciler için bir özel eğitim sınıfı oluşturmak üzere yola 
çıkan Kültür Fen Lisesi Veli Konseyi ve öğrencilerinin çalışmaları 
ses getirmeye devam ediyor. Benim Okulum Engelsiz adlı projeye 
gelir sağlamak amacıyla veli konseyimizin düzenlediği yemeğe ve-
lilerimiz oldukça ilgi gösterdi. Projenin genişleyerek devam etmesi 
yönünde basında çıkan haberler tüm öğrencilerimizi mutlu etti.
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AYIN KONUSU

Ergenlik Süreçleri
Gelişim basamaklarında 11-21 yaş 
arasında geçirilen döneme  genel 
olarak ergenlik denir.
Kızlarda 10-15, erkeklerde 11-15 
yaş dilimleri erinlik-buluğ, 15’ten 20 
yaşa kadar olan dönem de ergenlik 
olarak tanımlanmaktadır.
Bu dönemde çocukların fiziksel 
olarak büyük değişime uğraması, 
vücudun hormon sisteminin farklı-
laşmasından kaynaklanmaktadır. 
Hormonların dengesizleşmesi ve 
değişmesi sonucu gencin toplam 
ağırlığının %30’unu oluşturan kaslar 
%63’e ulaşır. Kemik boyları uzar, iç 
yapıları değişir, kıkırdak dokular ye-
rini sert kemik dokusuna bırakır. Boy 
ve kiloda değişimler kızlarda 11, er-
keklerde 12 yaşlarında başlar. Yıllık 
boy artışı 6-7 cm arasındadır. Burun, 
el ve ayaklar göze batacak şekilde 
büyümeleriyle dikkati çekerler. Büyü-
menin oransız olması nedeniyle be-
denin görüntüsü de oransız olabilir.
Hızlı beden gelişimi, cinsel uyanış 
ve zihinsel gelişim genci hazırlıksız 

yakalar ve bunaltır. Genç kendini 
bu değişikliklerle baş edecek kadar 
güçlü bulamaz. Çünkü bedensel ve 
zihinsel gelişimin hızına ruhsal geli-
şim ayak uyduramaz.
Genç bu dönemde:
• Tedirgindir ve güç beğenir, çabuk 

tepki gösterir, duyguları çabuk de-
ğişir, olur olmaz şeyleri sorun ya-
par. Karamsardır, surat asar, hiçbir 
şeyden hoşnut olmaz, sık sık ağlar. 

• Derslere ilgisi azalır, çalışma dü-
zeni bozulur. 

• Dağınık ve savruk olur. Sık sık bir 
şeyler devirir, girip çıkıp bir şeyler 
yer. Odası darmadağınık, ayakkabı-
sı boyasız olmasına rağmen, saçını 
günün modasına uygun kestirir. 

• Aynanın karşısında sivilceleri ve 
saçları ile saatlerce uğraşır. Zayıflı-
ğı, şişmanlığı, uzun boyu, kısa boyu, 
gözünün rengi her an sorun olur. 

Genç, kim olduğunu, neye değer ve-
receğini, kime bağlanıp inanacağını 
ve amacını bulmaya yönelir. Kendi 
kişiliğine düzen vermeye çalışır.

Fizyolojik-Psikolojik 
Değişmeler:
Bu dönemde fiziki büyüme hızının 
artığı görülür. Bunlar 1. derecede 
cinsiyet özelliklerinin kazanılması 
(cinsiyet organlarının büyüyüp geliş-
mesi), 2. derecede cinsiyet özellik-
lerinin kazanılması (göğüslerin bü-
yümesi, ses tonu ve deri dokusunun 
değişmesi; cinsel bölgeler, koltuk 
altları ve yüzde tüylenmeler), vücut 
organlarının değişmesi (kol,bacak,-
boyun;baş ve gövdeye göre daha 
hızlı büyür), yüz organlarının değiş-
mesi (çene ve burun çıkıntıların da 
artma görülür) ile boy ve kilodaki 
hızlı artışıdır. Organizmanın fiziki 
olarak gelişmesi neticesinde erkek-
lerde gece boşalmaları, kızlarda ise 
ay hali (Regl) görülmeye başlar. 
Bedensel gelişimindeki bu değişim 
ergenin davranışlarını da doğru-
dan ilgilendirir. Hızlı büyüme ve be-
dendeki değişimlere, yorgunluk ve 
huzursuzluk gibi belirtilerde katılır. 
Hatta bu belirtiler abartılır. Çünkü 
çocuğun o güne kadar olan görev ve 

Ergenlik
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sorumlulukları değişmiştir ve bu ona 
ağır gelmektedir. Yorgunluk şikayet-
leri ardından sinirlilik ve huzursuzluk-
ta görülür. Sindirim sisteminde dü-
zensizlikler  iştah dalgalanmaları olur. 
Bunlar hem hormonlarındaki değişik-
liklere göre hem de iç organlarındaki 
büyümelere bağlıdır. Halsizlik,baş ve 
sırt ağrıları, bitkinlik hissi görülür. 
Hormonlar, vücudun kimyasal denge-
sinde etkili olur ve pek çok davranı-
şını doğrudan etkiler genel anlamda 
ergende şu olumsuz öğeler görülür: 
-Yalnızlık isteği -Çalışmaya karşı is-
teksizlik -Ahenksizlikler -Can sıkıntısı 
-Huzursuzluk -Toplumsal zıtlık -Oto-
riteye karşı direniş -Karşı cinse yö-
nelmiş zıtlık -Duygusallığın artması 
-Kendisine güvensizlik -Cinsellikle faz-
la uğraşma -Aşırı çekingenlik -Hayal 
dünyasında kaçmak.

Sosyal Değişmeler:
Ergenin fiziki ve fizyolojik değişime 
uğraması sonucunda, toplum için-
deki rolü de değişir. Daha önceki 
çocuksu davranışlar yerini yetişkin 
davranışlarına bırakır. Ergen kendi 
kişiliğine kavuşabilmek için, önce 
ana-baba etkisinden sıyrılmaya ça-
lışır. Onları dolaylı ve açık olarak 
eleştirir. Ergen bir yandan ana-ba-
ba etkisinden sıyrılmaya çalışırken, 
öte yandan kendisine  yeni modeller 
seçer. Bu bir öğretmen, bir sporcu, 
bir şarkıcı veya siyasi bir lider olabi-
lir. Ergen hayran olduğu bu kişilere 
her yönden benzemek ister. Ergen 
duygularındaki oynaklık nedeniyle , 
bir süre sonra kendisine yeni bir mo-
del seçer ve onunla özdeşim kurar. 
Ergenin duygularındaki oynaklık ge-
nellikle kimlik değişimi tamamlanın-
caya kadar sürer. 
Bu dönem ergenin sosyal olaylara 
ilgisi artar. Bir çok kimseyle kav-
gaya girer. Çeşitli olaylar hakkında 
görüş bildirmekten zevk duyar. Aynı 
zamanda gürültülü müzikten hoş-
lanır. Süse ve giyime merak sarar. 
Akran gruplarıyla birlikte eğlence-
lere ve gezilere katılmaktan zevk 
alır. Ergenin toplumdaki rolünün 

değişmesi bir çok problemi de bera-
berinde getirir. Bu problemlerin ergeni 
bunaltması, onda can sıkıntısı, huzur-
suzluk, davranışlarında ve çevresine 
uyum da ahenksizlik, çalışırken ya 
da oynarken çabuk yorulması sonu-
cu çalışma isteksizliği yaratır. Gerek 
aile içinde, gerekse çevrede bazı faa-
liyetlere katılmayarak onlara çekişme 
-itişme içine girerler. Her an kavga ve 
dargınlıklara hazırdır. Sosyal zıtlıklar 
içindedir. Bebekliğinden beri diğer in-
sanlarla birlikte olmaya can atarken, 
bu dönemde arkadaşlarına küser, on-
lardan kopar, gruptan ayrılır ve yalnız 
kalmak ister. Yalnızlık isteği onu bazı 
faaliyetlere katılmaktan alı koyar.

Duygu Değişimi
Biyolojik ve cinsel değişime neden 
olan hormonal salgılar aynı zamanda 
duygu, davranış ve tutumlar üzerin-
de de etkili olur. Özellikle genç kızlar 
bu dönemle daha erken tanıştıkları 
için genel olarak kızların erkeklerden 
daha önce duygusal olgunluğa ulaş-
tıkları söylenebilir. Ancak kız olsun 
erkek olsun gözlemlenen değişiklik-
ler şunlardır:
Duygu Yoğunluğunda Artış: Üzün-
tü, sevinç, öfke, korku gibi duygula-
rını ifade ederken bu yoğunluk göze 
çarpar. Artan duygululuk ve çoşku 
hali ergende duygularını dışa vur-
ma ve ifade etme ihtiyacını doğurur. 
Olumsuz duygular, el-kol hareketleri, 
yüz ifadesi ve bağırma gibi sözlü ve 
sözsüz davranışlarla dışa vurulurken 
heyecan çoşku ve karşı cinse yönelik 
duygular şiir veya öykü yazma, gün-
ce tutma ile kağıda yansıtılır.
Duygularda İstikrarsızlık: Duygusal 
tepkiler düzensizlik gösterir. Duygu-
sal durumların değişim hızı çabuk ve 
istikrarsızdır. Aynı olaya farklı zaman-
larda değişik tepki verebilirler. Neşeli 
ve mutlu bir durumdan kısa sürede 
ağlama durumuna geçebilirler.
Çabuk Heyecanlanma: Özellikle 
yeni durumlarla karşılaşıldığında 
heyecanlanıp korkabilirler. Heyecan 
dengesi tam oluşmadığı için duygu-
ların kontrolü zordur. Böyle durum-

larda heyecanlanıp kızarabilirler. Bu 
durum, kendilerinin, başkaları tara-
fından aciz güvensiz ve korkak gibi 
algılanacağını düşündürdüğü için 
üzüntü ile sonuçlanır.
Yalnız Kalma İsteği: Başkaların-
dan uzaklaşıp, odaya kapanma, aile 
ile gezmelerin kesilmesi ile kendini 
gösterir. Gençler bu dönemde adeta 
vücutlarında olup bitenlerin muha-
sebesini yaparlar.
Aşırı Hayal Kurma: Biyolojik-cinsel 
gelişme, duygululuktaki artış ve zihin-
sel gelişme, ergenlerin akıllarından 
geçirdiklerinin yoğunluğunu ve niteli-
ğini de değiştirir. Ergenler hayal kur-
ma yoluyla isteklerini düşüncelerine 
yansıtırlar.
Tedirgin ve Huzursuz Olma: Stres 
uyaranlarının etkisine ve uyaranları 
algılayış biçimine göre tedirginlik ve 
huzursuzluk artabilir. Özellikle yeni 
durumlara alışma çabası, sosyal iliş-
kilerdeki problemler ya da isteklerin 
engellemesi huzursuzluk doğurabilir.

Ergenlikte Duyguların Dışa 
Vurumu
Sevgi: İlgi ve sevgi görme ihtiyacının 
karşılanması, bireyin ruhsal bakımdan 
sağlıklı olabilmesi için en önemli ön ko-
şuldur. Araştırmalar sevgi görerek yeti-
şenlerin başkalarına sevgi göstermede 
ve başkalarından gelen sevgi mesajla-
rını almada daha başarılı olduklarını 
göstermektedir. Anne babaların çocuk-
larına olan sevgilerini açık bir şekilde 
ifade etmeleri, ergenler için önemli bir 



güven kaynağıdır. Çocuklarına şımar-
masın diye olumlu duygularını ifade et-
meyen, ailelerde dikkat çekmek ve ilgi 
merkezi olmak isteyen ergenler uyum-
suz davranabilirler. Zamanla donukluk 
ve duygusal tepkilerde azalma görülür. 
Her konuda eleştirilmesi ergenin ken-
dini değersiz algılamasına neden olur. 
Özellikle istekleri anında karşılanan 
çocuk ve gençlerde zamanla (sevgi = 
para veren) kavram karmaşası yaşan-
maktadır.
Korku-Kaygı: Ergenlik döneminde 
en çok görülen korku türü sosyal 
ilişkilerde kendini gösterir. Yeni in-
sanlarla tanışma özellikle karşı cins 
tarafından beğenilmeme, grupta 
yalnız kalma korkusu gibi…
Kaygı ise duruma bağlı değişiklikler 
gösterir; hızlı büyüme, cinsel ve bi-
yolojik olgunlaşma ile yeni durumlara 
alışma sürecinde gençler, adlandı-
ramadıkları kaygılar yaşarlar. Özel-
likle 13-17 yaşlarında sınav kaygı-
sı zaman zaman kişilik değerleme 
kaygısına dönüşebilir. 17 yaşından 
itibaren gelecek kaygısı başlı başına 
önemli bir sorun oluşturmaya başlar.
Üzüntü-Hayal Kırıklığı: Ergenler-
de üzüntü veren ve onları kıran en 
önemli durum tenkit edilme ve azar-
lanmadır. Karşı cins tarafından be-
ğenilmeme, aşkta hayal kırıklığına 
uğrama, arkadaşları arasında kabul 
görmeme, reddedilme üzüntü ve kı-
rıklık doğurur.
Ergenler bu dönemde genelde üzün-
tü ve sıkıntılarını paylaşmak istemez-
ler ve kendilerini kanıtlama çabasıyla 
kendi – kendilerine bunu aşmaya ça-
lışırlar. (Yalnız kalma isteği)
Öfke ve Kızgınlık: Anne babası ile 
olan ilişkisinde bağımsızlık istekle-
rinin engellenmesi, baskıcı-otoriter 
davranılması, evdeki yasaklar kısıtla-
malar ergeni öfkelendirir. Gururunun 
zedelenmesi hem üzüntü ve kırıklık 
yaratır hem de öfke doğurur. Bazı 
gençler dıştan çok sakin görünmele-
rine rağmen çok gergin ve hırçın bir 
dünyaya sahip olabilirler.
Küfür Etme: Ergenlikte küfür etme 

davranışı yaygınlaşır. Bu genelde 
geçici bir durumdur. Ailenin bu konu-
da takındığı tavır, arkadaş grubu ve 
çevre bu alışkanlığın devam etme-
sinde ya da sönmesinde etkendir.

Duygusal Değişimlerde 
Anne Babalar Neler 
Yapabilir?
Ergen, karamsarlık, huzursuzluk ve 
iç sıkıntısı gibi hoşa gitmeyen duygu-
lardan bunalır. Kendisine güven ve-
recek, bu duygusal durumların yaşa 
bağlı, bu çağa has ve geçici olduğu-
nu anlatacak, bir anne-babaya ihti-
yacı vardır. “Anlaşılmamak” bu yaş 
gencinin en belirgin sorunlarındandır. 
Anne ve babanın gencin söyledikleri-
ni onu eleştirmeden, küçümsemeden 
ve yargılamadan dinlemesi ve böyle-
likle kendisini anlatmasına fırsat ver-
mesi genci rahatlatacaktır.
Anlayışlı olmak birinci adımdır. Ço-
cuğunuzun davranışlarına katı ve 
inatçı tepkiler vermek yerine bu 
davranışının altında hangi duygular 
yatıyor araştırılmalıdır. Her konuda 
ama her konuda gencin ilk rehberi 
siz olmalısınız. Bunun için de önce-
likle güvene dayalı bir ilişki ve ileti-
şim kurmak gereklidir.
Kısaca; O bir zamanlar tanıdığınız, 
güzel, sevimli, saygılı, söz dinleyen, 
çocuk bir daha asla geri gelmeye-
cektir. Bu normaldir! Bu konuda zor-
lama ve ısrarlardan ne kadar çabuk 
vazgeçer ve onu anlamaya çalışır-

sanız onun olumlu bir yetişkin haline 
gelmesine olarak tanırsınız.
Genç, yetişkin çocuğunuzun yeni kim-
liği, pekâla gelecekte de güzel, sevim-
li, saygılı, neşeli olabilir; ancak bunu 
sağlayabilmek için siz de onun büyü-
düğünü, geliştiğini ve sizden farklı bir 
birey olduğunu kabul etmeniz gerekir. 

Ergenlik Dönemini 
Problemsiz Geçirmede 
Aileye Düşen Görevler
• İyi bir iletişim kurmanın, ergenlik dö-

nemini daha az sorunla atlatmanın 
anahtarı olduğu unutulmamalıdır.

• Anne-baba arasındaki problemler 
ve anlaşmazlıklar ergenden uzak or-
tamlarda tartışılıp sonuca ulaştırma-
lıdır. Ergenin tanık olduğu tartışma 
ve kavgalar onun ilerideki hayatını 
etkileyecek kadar olumsuz sonuçla-
ra yol açar. Sevilmediği ve  terk edi-
leceği hissine kapılan ergen bu duy-
guları üzerinden uzun süre atamaz. 

• Anne ve baba ergen konusun-
da (okul hayatı, sosyal-psikolojik 
dünyası vs) tutarlı ve kararlı tavır-
lar sergilemelidir. Aksi halde tutar-
sızlık ergende otorite  boşluğu ve 
uyum güçlüğü oluşturabilir. 

• Anne-baba, kardeşler arasında 
sevgi ve ilgi dağılımını eşit yapma-
lıdır. Eşit davranılmadığını düşün-
düğü durumlarda ergenler riskli 
davranışlara (evden kaçma,intihar 
teşebbüsü vs) girişebilirler.

• Aile ergeni sevdiğini ve değer ver-
diğini her davranışıyla sergilemeli. 
Onun kararlarına saygılı davran-
malıdır. 

• Ergenin olumsuz davranışlarını 
değerlendirirken bile,aile onu yar-
gılamak yerine anlamaya çalış-
malıdır. 

• Ergenin çok önem gösterdiği mah-
remiyetine karşı saygılı olunmalı.
Kontroller uzaktan ve kişiliği zede-
lemeyecek şekilde yapılmalıdır.

Kaynakça:
Ergenlik Dönemindeki Çocuğunuzu Anlamanın Yol-
ları /George H.Orvin
Erken Büyüyen Çocuklar/Erdal Atabek
Ergenlik Psikolojisi/Prof.Dr.Adnan Kulaksızoğlu
Çocuğunuz Ergenlik Çağında/Lowrence Bauman6
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Yüksek Öğretime Geçiş 
Sınavı (YGS)

Saat:10.00
12 Mart 2017

Bale “Korsan”

MSGSÜ

Saat:19.00

25 Nisan 2017

Rock Rock 

Ayşe Deniz Gökçin ve İKÜ 

Çoksesli Korosu

Saat:19.00

04 Nisan 2017

LÜTFEN NOT EDİNİZ

Dünya Kadınlar Günü

Gülsin Onay & Erkin Onay

08 Mart 2017

Saat:19.00

İstanbul Gitar Üçlüsüyle 
Tango Akşamıİstanbul Kültür Üniversitesi Önder ÖztunalıKonferans SalonuSaat:19.0023 Mart 2017



Ataköy, 9.-10. Kısım Bakırköy 34158/İstanbul Tel: (0212) 559 04 88  Faks: (0212) 560 47 79

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 başına 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 
bağımlı olmak demek değildir. Sevgi, ilgi ve bağlılık düzeyini bireylerin hayatlarına müdahale 
etmeyecek 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 an-
latmaktadır. 
Kitabı okuduğunuzda, ailenizle olan ilişkilerinize yepyeni bir açıdan bakabildiğimizi; çok 
daha sağlıklı, gerçekten sevgi dolu ilişkilerin egemen olduğu bir aileye sahip olduğunuzu 
göreceksiniz.

AYIN KİTABI

AYIN FİLMİ

Little Miss Sunshine

Sıradan bir ailenin sıra dışı dayanışma öyküsünün anlatıldığı Benim Küçük Gün Işığım, 
izlerken bazen güldüren bazen yürek burkan sahnelerin olduğu etkileyici bir aile fi lmidir. Ço-
cukluk, ergenlik ve yetişkinlik üzerine farklı karakterleriyle dikkat çeken yapım, senaryosuyla 
da çok beğenilmiştir.
Hoover ailesi, uzaktan bakıldığında oldukça sıradan ve modern bir Amerikan ailesidir. Ancak 
birbirlerine taban tabana zıt üyeleriyle ve çatışmalarıyla aslında hiç de sakin bir aile değildir. 
Küçük, akıllı ancak kilolu kızları Olive’in tüm hayali ülkenin öteki yakasında düzenlenecek bir 
güzellik yarışmasına katılmaktır. Maddi durumları el vermese de Olive’in hayali için eski bir 
minibüse atlayarak yola çıkan Hoover ailesi, bu yolda bir ‘aile olmanın’ ne demek olduğunu 
yeniden keşfedecektir.
Küçük Gün Işığım veya özgün İngilizce adıyla Little Miss Sunshine, 2006 ABD yapımı dram 
fi lmidir. 79. Akademi Ödülleri’ne En İyi Film dahil 4 dalda aday olurken bunlardan ikisini 
kazandı. Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Abigail Breslin, Alan Arkin ve Paul Dano 
fi lmde rol alırken fi lmin yönetmenliğini Jonathan Dayton ve Valerie Faris yapmıştır.


