
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  İhtiyaç ve lüks arasındaki 
ayrımı eğlenceli bir yolla 
veren, yardımcı bir hikâye.

•  Sadece tüketerek 
yaşamanın, kendi içinde 
yıkılacak bir sistem 
olduğunu okura yalın ve tek 
mekânda geçen eğlenceli bir 
anlatımla aktarıyor.

•  Tüketimi, her zaman daha 
fazlasına sahip olma hırsını; 
evin içine eşyalar yığarak, 
sıkıştırılmış hissi yaratarak 
absürt ve komik bir kurgu 
içinde işliyor.

1. Tumpatumpa adlı oyuncak, küçük 
çocuk için sizce neden önemli?

2. Sizce hikâyede, satın alınan eşyaların 
hangisi ihtiyaç, hangisi lüks?

3. Yığılan eşyalar için “balık istifi” 
denir. Bu gibi durumlar için başka 
hangi ifadeler kullanılabilir?

4. Kitaptaki aile, çok fazla eşyaya sahip 
olmadan önce nasıldı? Sahip olduktan 
sonra hangi duyguları yaşadı?

5. Evdeki “karanlık” ve “aydınlık” 
ifadeleri sizce hangi duyguları temsil 
ediyor?

6. İhtiyaç fazlası olduğunu 
düşündüğünüz eşyalarınız var mı? 
Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

7. Kitaptaki karakterler hafta sonlarını 
alışverişe gitmek yerine başka nasıl 
değerlendirebilirler?

1. Sadece kitabın resimlerine 
bakarak, eşyalardan hangisinin 
gerekli, hangisinin gereksiz olduğunu 
listeleyin.

2. Paranın kullanılmadığı dönemlerde 
insanlar nasıl alışveriş yapıyorlardı, 
araştırın. 

3. Günlük hayatta gerçekten 
ihtiyacınız olan eşyaları ve olmayanları 
listeleyin. Sınıfta listelerinizi 
karşılaştırın.

4. Çevremizde, sürekli kutlanan birçok 
özel gün var. “Doğum günü”, “bebeğin 
ilk diş partisi” bunlardan bazıları. Sizce 
bu günler için büyük kutlamalar mı 
yapılmalı? Tartışın.

5. Büyük alışveriş merkezlerinin 
özellikleri nelerdir? Neden sayıları 
gittikçe artıyor? İnsanların hayatına 
nasıl etki ediyor? Konuyla ilgili bir yazı 
hazırlayın.
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Durmaksızın alışveriş yapan bir ailenin hikâyesi. Küçük çocuk, 
ne bir tavşana ne bir ayıcığa benzeyen, tek kulağı kopmuş 
oyuncağını kaybeder. Anne ve babası onu hemen bir oyuncakçıya 
götürüp yenisini ve hatta daha fazlasını alır. Anne kendine yeni 
elbiseler de alır ama dolap dolar; mecburen, yeni bir dolap da 
alırlar. Kredi kartının nasıl kullanıldığını göstermek üzere baba, 
aileyi bir alışveriş merkezine götürür; gerekli olmadığı hâlde 
keman alır. Arkadaşına doğum günü hediyesi alırken kendi 
çocuklarını da unutmazlar. Ama çocuk hâlâ eski oyuncağını 
özlemektedir. Bir gün, ev gereksiz eşyalarla öyle dolup taşar 
ki çocuk evin içinde kaybolur; anne ve babası onu bulamaz. 
Çocuk fenerli şapkasını takıp tüneller açar, oralarda uyuyakalır. 
Ailesi tüneller aracılığıyla onu bulduğunda çok sevinir. Daha az 
tüketmeye ve daha az harcamaya karar verirler.

Tumpatumpa Sakın Kaybolma
Sürekli tüketim yapılan bir hayatı anlatan, üç kişilik ufak bir  

evin içinde insanı küçücük bir karınca gibi hissettiren, tüketim toplumunu 
eleştiren bir kara mizah anlatısı
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