
Davide 
Calì Mutluluk satıcısı Bay Güvercin, 

eski bir kamyonetle ta 
uzaklardan tıngır mıngır gelerek 
herkese mutluluk satar. Küçük 
kavanozlar, büyük kavanozlar, 
orta boy kavanozlar... Bayan 
İbibik, Bay Sülün, Bayan 
Çalıkuşu ve tüm diğer kuşlar 
acele içinde sıraya girerler.  İyi 
de, mutluluğu küçük ya da 
büyük bir kavanoza sığdırabilir 
miyiz? Eğer bu doğruysa herkes 
çok mutlu olmalı, öyle değil mi?

Konu: 

Bir Kavanoz Mutluluk
Hızla değişen tüketim alışkanlıklarını ve mutluluk kavramını merkezine 

alan, günümüz gerçekliğine ayna tutan, herkesin kendisini bulacağı 
düşündürücü ve samimi bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hızla değişen dünyadaki 
tüketim alışkanlıklarından 
ve maddiyata dayalı hazır 
mutluluk formüllerden dem 
vuruyor.

• Müthiş resimleriyle farklı 
bir görsel okuma deneyimi 
sunuyor.

• Maddi ve manevi değerler 
üzerine düşündürüyor.  

• Basit hesaplama ve 
matematiksel değerler de 
dahil olmak üzere pek çok 
kavrama yer veriyor.   

• Mutluluk arayışına eleştirel 
bir bakış sunuyor. 

• Satır aralarında kuşlarla 
ilgili bilgiler veriyor. 

1. Mutluluk sizin için nedir? Mutlu 
olduğunuz bir anı paylaşın. 

2. Kitapta en sevdiğiniz kısım 
neresi? Neden?

3. Kitabın çizimlerini sevdiniz mi? 
Hikâyenin vermek istediği mesajı 
yansıtıyor mu? 

4. Mutluluk satın alınabilen bir şey 
midir? Satın aldığınız bir şey sizi 
sonsuza kadar mutlu edebilir mi?

5. Bay Güvercin’in diğer kuşlardan 
farkı nedir? 

6. Yazar bu kitapla ne anlatmaya 
çalışmış? Aranızda tartışın.

7. Kitapta hangi karakter ile 
kendinizi özdeşleştirdiniz? Tartışın.

8. Bu kitabı birine hediye edecek 
olsanız, kimi seçerdiniz? 

1. Sizi mutlu eden bir şey düşünün ve 
bunu bir kavanoza koyun. Seçtiğiniz şey, 
maddi veya manevi olabilir. Daha sonra, 
kavanozlarınızı sınıfta takas edin. 
Elinizdeki kavanozda arkadaşınızın 
mutluluğunu tutuyorsunuz… 
Belirlediğiniz bir süre boyunca, 
arkadaşınızın kavanozu sizde kalsın. 
Bakalım sizi de mutlu ediyor mu?  

2. Beş tane çocuğa ve beş tane 
yetişkine, “Mutluluk nedir?” sorusunu 
sorun. Aldığınız cevapları bir poster 
hâline getirin. Herkes posterin sınıfta 
sunsun. Aldığınız cevapları karşılaştırın 
ve üzerinde düşünün. Neler farklı, neler 
benzer, neler size anlamsız geldi?

3. Mutluluğa dair yazılmış şiirleri 
araştırın. Sınıfta, bulduğunuz 
şiirleri paylaşın. Daha sonra siz de 
mutlulukla ilgili bir şiir yazın. Dilerseniz 
paylaşabilirsiniz veya ileride okumak 
için kendinize saklayabilirsiniz. 
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Davide Calì, 
2000 yılından 
beri çocuk 
kitapları yazıyor.  
2006 yılında 

Bologna Ragazzi Özel Ödülü'ne 
layık görülen yazarın kitapları 
25 ülkede yayımlandı ve pek 
çok dile çevrildi. Yazar İtalya'da 
yaşıyor ve çocuk kitapları 
yazmaya devam ediyor. 
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