
ÇOCUK KALBİ 

       Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda  #evdekalTürkiye  #hayatevesığar 

diyerek evde okumaya ve kitap analizi yapmaya devam ediyoruz. Bu süreci, en kısa zamanda 

atlatacağımıza inanıyoruz. İki haftada bir yaptığımız analizleri her hafta yapmaya çalışıp 

sizlere sunacağız. Kullanacağımız fotoğraflar geçmişte yaptığımız kitap analizi 

toplantılarından kalan fotoğraflar olacaktır bunu da belirtelim. 

 

  Çocuk kalbi, İtalya’da  ilkokula devam eden bir çocuğun hayata bakış açısını günlük 

tarzında ele alan birinci elden bir kaynaktır. Kitabın kahramanı Enrico’dur.  Enrico 10 yaşında 

bir çocuktur ve günlük tutmaya 3.sınıftayken başlar. Kitapta  Enrico’nun  bir sene boyunca 

okulda yaşadıklarını , farklı hayatlar yaşayan arkadaşlarını , Anne-babasının  kendisine 

yazdığı mektuplar ve öğretmeninin her ay verdiği hikayeler yer alıyor.  

   

  Kitabın bir çocuğun elinden çıkmasından dolayı daha çok çocukların duygu dünyasına ve 

hayal gücüne yönelik yazıldığını söyleyebiliriz. Kitap içerik olarak çocukların anlayabileceği 

şekilde sade bir dille yazılmıştır. Toplam 101 bölümden oluşan kitap , Enrico’nun  okulda 

,sınıfta , mahallesinde , ailesinde gördüğü olaylardan oluşur. 

  

    Enrico’nun yaşıtlarına kıyasla hayata ve çevreye bakış açısının yetişkinler gibi olduğunu 

söyleyebiliriz.  Çevresini iyi bir şekilde gözlemlemesi olayları daha iyi anlamasında büyük 

etki yaratmıştır. 

 

  Enrico, arkadaşlığa ve dostluğa önem veren samimi, saf niyetli, saygılı bir çocuk aynı 

zamanda ailesinin nasihatlerini dikkatle dinleyip onları hayatına uygulamaya çalışan bir 

karakterdir. 

 

  Kitapta  manevi duyguları simgeleyen birçok karakter var. Enrico ile yardımseverliği, 

Derossi ile çalışkanlığı, Garrone ile şefkati, Coretti ile fedakarlığı, Votini ile pişmanlığı, 

Precossi ile saygı duygularını yaşayacak ve hayatınıza gerektiği kadar bu duyguları katmanız 

gerektiğini anlayacaksınız. Hatta anlamak ile kalmayacak hayata olan bakış açınızı olumlu 

olarak değiştireceksiniz. Bu kitabı okurken Çocukların  ne denli güçlü,  acılara ,  hastalıklara, 

çaresizliğe göğüs geren minik yürekler olduğunu göreceksiniz. Ve Öylece uzaktan izlemek ile 

olmaz çocuklar böylesine büyük problemlerle uğraşırken onların ellerinden tutmalı ve 

problemlerini yenip mutlak zafere doğru koşarken onların yanlarında olmalısınız. Hayat 



yaşamak için çok güzel, Bu kitap bize ümitlerimizin hiçbir zaman kaybolmamasını, her ne 

olursa olsun dik durmamızı bize Enrico yoluyla öğretir 

 

ZORLUKLARA RAĞMEN GÜLÜMSEMEYİ ELDEN BIRAKMAYAN TÜM 

ÇOCUKLARA.. 

   Ahmet Çınar Abay ve Hayrunnisa Çelik gibi ağır hastalıklar geçirip tedavi olmak zorunda 

kalan yüce kalpli minik çocuklar sizleri unutmadık… Ahmet Çınar Abay geçirmiş olduğu 

hastalıktan dolayı başta bütün Batman halkı olmak üzere tüm Türkiye’nin dikkatini çekmiş ve 

herkes bu güzel gülen çocuğun hep gülmesi için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışmıştı. 

Şimdi Hacettepe’de emin ellerde tedavi sürecinde. Bütün dualarımızın kendisiyle olduğunu 

belirtelim. Gülümsemeye devam et olur mu Ahmet ? 

 

   Geçtiğimiz haftalarda okulumuzun Tarih öğretmeni Mehmet Nuri Çelik’in kızı 

Hayrünnisa’nın da lösemi olduğunu öğrendik. Daha önce bu hastalığın üstesinden geldiğini 

biliyoruz sen gülen gözlerinle bütün çocuklara umut olabildiğini bir kere kanıtladın bunu 

yeniden yapabilirsin. İçten gülüşünle tebessüm etmeye devam et ve unutma biz dualarımızla 

hep senin yanında olacağız. Arkanda senin için dua eden kocaman kalpler var. 

 

  Biz biliyoruz ki bir çocuk tebessüm ederse kainat tebessüm eder ve bir çocuk üzülürse 

üzüntüsünü tüm kainat paylaşır. O yüzden çocuklar dünyanın neresinde olursa olsun hep 

mutlu olsun;hep gülsün.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analizi yapan öğrenciler Batman Fen Lisesi’nde öğrenim görmekte olan  : Sude Gezer, Hafsa İpek Özhan ,Nisa Hayat 

Bıçakçı ,Aleyna Karabulut, Sümeyye Nur Adıbelli, Meryem Cemre Kaya, Beyza Karaynir ,Ahsen Büşra Türk,Alye Gündoğdu, 
Beyza Akın, Dilber Arslan ,Asiye Bilmez, Berfin Ezgi Argunhan ,Helen Asutay,Kadir Ertekin, Sıla Ayaz,Elif Demir,Hacer 

Rüzgar,Hatice Sarı,Hüzeyfe Söğüt,Tuğba Akyol,Seval Tirki’den oluşmaktadır. 

Okuma grupları Batman İl Milli Eğitim Müdürü  Mahmut Kurtaran’ın desteğiyle Eğitimci Merve Öter’in 

koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

 

 

  

 

 



                                               SEFİLLER 

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda  #evdekalTürkiye 

#hayatevesığar diyerek evde okumaya ve kitap analizi yapmaya devam ediyoruz. Bu 

süreci, en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz. İki haftada bir yaptığımız 

analizleri her hafta yapmaya çalışıp sizlere sunacağız. Kullanacağımız fotoğraflar 

geçmişte yaptığımız kitap analizi toplantılarından kalan fotoğraflar olacaktır bunu 

da belirtelim. 

Victor Hugo'nun sürgündeki yaşamından izlerini bulundurduğu bir kitap 

‘Sefiller’ ,değişimin, acının, sevincin ve toplumsal gerçekliğin yansımasıyla bizi uzun 

bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta yanımızda Jan Valjan’ı görmekteyiz. Victor 

Hugo bu karakterle bizi ön yargılı bakış açımızın yanlış olduğunun farkına varmamız 

için düşünmeye yöneltmiş, İnsanları kendi kalıplarımız  içinde şekillendirmemizi 

eleştirmiş ve sefilliği farklı bir boyutta değerlendirmiştir. Ona göre, sefil madden 

değil ,ruhen eksikliği olanların adı olmalıdır. Bizim çıkardığımız ana fikire göre, 

sefilliğin aslı sevgisizliktir.. Sevmemek, sevilmemek kötülüğe iter insanı ve insan 

iyiliklerin temel taşlarından hoşgörüyü, kibarlığı, anlayışı sonra da insani bütün 

özelliklerini yitirir.. Yitirmek..! Aslında bu kelime bizim temel noktamızı işaret ediyor.. 

İnsan gülüşleri yitiriyor, birbirini kollama içgüdüsünü yitiriyor.. İnsan en çok kendini 

yitiriyor ki bu zaten en büyük sefalet değil midir? 

 

Kitabın yazarı Victor Hugo’ya göre “Şu anda okuyucunun eli altında bulunan kitap, 

eksikleri, üstün veya zayıf tarafları ne olursa olsun, bir baştan bir başa bütünü de, 

teferruatlarında kötülükten iyiliğe, adaletsizlikten adalete, sahtelikten hakikate, geceden 

gündüze, ihtirastan vicdana, çürümüşlükten hayata, canavarlıktan vazifeye, cehennemden 

cennete, hiçlikten Allah'a doğru bir yürüyüştür. Çıkış noktası madde, vardığı nokta ruhtur. 

Başlangıçta canavar, neticede melektir.” 

 

 

 

 



Kitabın ana kahramanı Jan Valjan çaldığı bir ekmek yüzünden 19 yıl özgürlüğü 

kısıtlanmış bir kürek hükümlüsüdür.  Cezasını çekip cezaevinden çıktığında da 

Toplumun onu bir hükümlü olarak etiketlemesiyle yalnızlaşıyor, nereye gideceğini 

bilmediği bir anda kendisine kalacak yer veren Papaza minnettar kalacağına fırsatını 

bulduğu anda hırsızlık yapıyor. Onu hırsızlık yapmaya iten güdü toplum tarafından 

ekmek çaldığı için kendisine atfedilen hırsız etiketine kendisinin de inanmasıdır. Jan 

Valjan manevi olarak sefildir. İçinde bulunduğu manevi sefillikten uzaklaşmaya 

başlaması ise, Papazın evinde yaptığı hırsızlığa rağmen Papazın ona karşı koruyucu 

ve kabullenici yaklaşımıyla başlıyor. Victor Hugo, kitabın bu bölümünde bize küçük 

gelen iyiliklerin bile bir hayatın olumlu yönde dönüşümüne neden olabileceğini 

gösteriyor. Çünkü Papaz Bu davranışıyla Jan Valjan'a erdemli olmayı hatırlatıp, 

yaptığı davranışın olumsuz olduğunu fark etmesine neden oluyor. Jan Valjan‘ın 

kendi dönüşümünü gerçekleştirme sürecindeyken başka bir karaktere de olumlu 

etki etmesine tanıklık ediyoruz. Bahsettiğimiz karakter küçük Kozet, Jan Valjan’a 

sevgiyi hissettirip hayata bakış açısını ve düşüncelerini olumlu yönde değiştiren ve 

ona hayatın yaşanılası yanını gösteren kimsesiz bir kız çocuğudur.  

 

  Victor Hugo’nun son derece yalın bir üslup ile kaleme almış olduğu kitap 19.yy 

Fransa toplumunu anlatmasına karşın günümüz toplumundan uzak değildir. Her 

insana hitap edecek ve yaşamdan izlerin en yalın bir şekilde sunulduğu bu kitabın 

okunmasını tavsiye ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Analizi yapan öğrenciler Batman Fen Lisesi’nde öğrenim görmekte olan : Sude Gezer, Hafsa İpek Özhan ,Nisa Hayat Bıçakçı ,Aleyna 

Karabulut, Sümeyye Nur Adıbelli, Meryem Cemre Kaya, Beyza Karaynir ,Ahsen Büşra Türk,Alye Gündoğdu, Beyza Akın, Dilber Arslan 
,Asiye Bilmez, Berfin Ezgi Argunhan ,Helen Asutay,Kadir Ertekin, Sıla Ayaz,Elif Demir,Hacer Rüzgar,Hatice Sarı,Hüzeyfe Söğüt,Tuğba 

Akyol,Seval Tirki’den oluşmaktadır.  

   Okuma grupları Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın desteğiyle Eğitimci Merve Öter’in koordinatörlüğünde 

yürütülmektedir. Sefiller analizimize katılım gösteren  Batman Fen Lisesi  Okul Müdürü İsmet Ürüt’e destek ve katılımlarından dolayı 

teşekkür ederiz. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ŞEKER PORTAKALI 

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda #evdekalTürkiye#hayatevesığar 

diyerek evde okumaya ve kitap analizi yapmaya devam ediyoruz. Bu süreci, en kısa 

zamanda atlatacağımıza inanıyoruz. İki haftada bir yaptığımız analizleri her hafta 

yapmaya çalışıp sizlere sunacağız. Kullanacağımız fotoğraflar geçmişte yaptığımız 

kitap analizi toplantılarından kalan fotoğraflar olacaktır bunu da belirtelim. 

 

Şeker portakalı, hüznü ve mutluluğu bir arada yaşayabileceğimiz duygu yüklü bir 

kitap. Bizi çocukluğumuzun en saf ve masum haline götürür  ve bizi  iç dünyamıza 

yöneltir. Bu yöneliş ise  biz büyümüş olsak bile çocukluğun ve çocukların var olduğunu 

öğreten , onları fark etmemizi kitap kahramanı masum Zeze’nin bakış açısıyla gösteren 

bir yöneliştir. 

HADİ! Şimdi biraz Küçük kahramanımız Zeze’yi  tanıyalım. Zeze fakirliğin ve 

çaresizliğin içinde kaybolmuş anne-babanın 11 çocuğundan biri. Küçük kahramanımız 

sevgisizliğe rağmen sevgiye, merhametsizliğe rağmen şefkate , Karamsarlığın içinde 

umuda ve  onca yokluk ve yoksunluk içinde zengin bir gönle sahip , Onu görmeyi 

başaran bütün insanları hayal gücüyle derinlere sürüklemeyi başarmış. KOCAMAN 

yürekli MİNİK çocuk ! 

Kitap Bazen hiç tanımadığımız hatta tanımadan nefret edecek kadar ileriye 

gidebileceğimiz birinin sadece kalbe küçük bir dokunuşuyla., hayatımızda olduğu halde 

içi boş kalmış kavramları nasıl da doldurabileceğini gösteriyor. 

Şiddete maruz kalan bir çocuğun kendisini dinleyecek hiç kimseyi bulamadığı 

zaman kendisini dinlemesi için bir portakal fidanını nasıl da candan öte bir dost olarak 

gördüğünü ve onu sahiplendiğine tanıklık ediyor. 

Kitap her ne kadar küçüklere yönelik yazılmış olarak görünse bile bilinmelidir ki 

asıl mesaj yetişkenlere verilmektedir.Yetişkinlerin çocukluk günlerini geçirdikten sonra 

sanki hiç çocuk olmamış gibi davranmasına , çocukluğa ve çocuklara karşı merhamet 

duygusunu yitirmesine büyük bir eleştiride bulunuyor. 

Kitap,günümüzde çocukluğunu yaşayamamış yetişkinler ve yaşayamayacak olan 

NİCE ZEZE’LERİN yalnız olmadığını ifade etmektedir. İçlerindeki çocukluk ruhlarını 

asla kaybetmemelerini yalnızca hayattan onların kalplerine dokunacak bir 

PORTUGA’YI ve HAYALLERLE SÜSLENMİŞ BİR ŞEKER PORTAKALI 

FİDANINI  aramalarını istemektedir. 

 



BİZİM BAKIŞ AÇIMIZLA KİTABIN KAHRAMANLARI  

ZEZE:  Hayal gücünün temsilcisi  kalbi kocaman  KÜÇÜK ADAM.. 

PORTUGA : en umutsuz zamanlarda insanın kalbine dokunan MERHAMETLİ 

YÜREK 

GLORİA :  Vefakar ve sevgi dolu bir abla 

ZEZE’NİN ANNESİ:  Tükenmiş ama çocukları için ayakta durmaya çalışan 

ancak bunu yaparken çocuklarını ihmal eden bir anne 

ZEZE’NİN BABASI: Cebindeki para bitince kalbindeki sevgiyi ve merhameti 

bitiren taşlaşmış bir yürek. 

ŞEKER PORTAKALI FİDANI : Karanlığın içindeki küçük bir umut ışığı.Hayal 

gücüyle beslenen bir fidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analizi yapan öğrenciler Batman Fen Lisesi’nde öğrenim görmekte olan : Sude Gezer, Hafsa İpek Özhan ,Nisa Hayat 

Bıçakçı ,Aleyna Karabulut, Sümeyye Nur Adıbelli, Meryem Cemre Kaya, Beyza Karaynir ,Ahsen Büşra Türk,Alye Gündoğdu, 

Beyza Akın, Dilber Arslan ,Asiye Bilmez, Berfin Ezgi Argunhan ,Helen Asutay,Kadir Ertekin, Sıla Ayaz,Elif Demir,Hacer 

Rüzgar,Hatice Sarı,Hüzeyfe Söğüt,Tuğba Akyol,Seval Tirki’den oluşmaktadır. Okuma grupları Batman İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran’ın desteğiyle Eğitimci Merve Öter’in koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

 

 

 


