
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Bir tarafta albenili 
ürünlerle pırıltılı hayaller 
sunan ve hayatımızı 
değiştireceğini iddia eden 
büyük firmalar; diğer 
tarafta ise hayatımızın her 
alanını kuşatan tüketim 
kalıplarına karşı doğadan 
ve doğaldan kopmadan, 
dostluklarla örülmüş bir 
yaşam. Kitap, ikincisinin de 
pekâlâ mümkün olduğunu 
başarıyla vurguluyor.

•  Aşırı tüketim yapmadan 
yaşamanın insanı mutlu 
edebileceğini anlatan, 
gerçekçi bir kurgu sunuyor.

1. Yeni bir ürün satın alırken neye 
göre karar veriyorsunuz? İhtiyacınız 
olmadığı hâlde alışveriş yapıyor 
musunuz?

2. Sizce paranın olmadığı bir dünya 
mümkün olabilir mi? Parasız yaşam 
nasıl olurdu? Takas yöntemiyle bütün 
işler yürür müydü? Tartışın.

3. Kullanmadığınız eşyalarınızı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Çöpe 
mi atıyorsunuz, başka amaçlar için 
kullanırım diye saklıyor musunuz, 
yoksa ihtiyaç sahiplerine mi 
veriyorsunuz? Sizce en doğrusu 
hangisi? Tartışın.

4. Dengeli beslenmenin özellikleri sizce 
ne olmalıdır? Bir besin düzeniniz var 
mı? Bunu aileniz mi belirliyor, yoksa siz 
mi? Tartışın.

5. Kitaptaki “Devin Fabrikası” isimli 
masalın ana fikri sizce nedir?

1. Televizyonda izlediğiniz bir 
reklamı, kitapta yer alan reklamlar ile 
karşılaştırın, benzerlik ve farklılıklarını 
anlatın.

2. Kitaptaki “Dostluk Ağı” gibi bir grup 
olmasını ister miydiniz? Bunu kendiniz 
yapmayı deneyin: Arkadaşlarınızla 
bir araya gelin ve başarabileceğinize 
inandığınız küçük şeyleri, yardımları 
yerine getirmeye çalışın. Hatta bunun 
için bir internet sitesi bile kurabilir, 
insanlara ulaşabilirsiniz.

3. Paranın ortaya çıkış şeklini hiç 
düşündünüz mü? Para neden, nasıl 
ortaya çıkmış olabilir? Bir araştırma 
yapın ve ayrıntılı bir yazı hazırlayın.

4. Sınıfta küçük bir takas sistemi kurun: 
Herkes evindeki ihtiyaç duymadığı 
küçük şeyleri getirsin ve aranızda 
anlaşarak, birbirinizdeki eşyaları değiş 
tokuş edin. 
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Tekdüze site yaşamından sıkılan üç arkadaş, macera ararlarken, 
sıradışı bir çift ile tanışırlar: Necmi amca ve Fincan teyze. Kendi 
çevreleri, daha yeninin, daha lüks olanın peşinde ve tükettiği 
oranda mutluluk vadeden tüketim kültürünün egemenliği altındadır. 
Tesadüfen tanıştıkları Necmi amca ve Fincan teyze sayesinde 
tüketim odaklı yaşamdan uzaklaşarak hayatlarının en büyük 
macerasını yaşarlar: Dostluk Ağı. Dostluk Ağı bir yardımlaşma 
ağıdır. Bu ağdaki insanlar, herhangi bir çıkar gözetmeksizin 
birbirlerine yardım ederler. Bu ağı benimseyen çocuklar, sağlıksız 
ürünler pazarlayan ve satışlarını artırmak için hayaller pazarlayan 
firmaya karşı, Dostluk Ağı’ndaki insanlar ile işbirliği yaparlar; 
tamamen doğal, herhangi bir kimyasal barındırmayan kendi 
ürünleriyle, bir mücadelenin içine girerler. 

Fincan Teyzenin Kurabiyeleri
Gerçek dünyanın ve güzelliklerinin farkına varmamızı sağlayacak, 

tüketim, üretim, ihtiyaç ve lüks kavramlarını sorgulatan,  
keyifli ve aydınlatıcı bir serüven
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