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Kumsal 13 yaşında, çizgilere basmayan, eve girip çıkarken kapı 
kenarlarına sekiz kez dokunan bir çocuktur. Ailece yurt dışına gitmeye 
hazırlanırlarken, Kumsal’ın Obsesif Kompulsif Bozukluğu olduğunu 
öğrenen ailesi, yabancı bir ülkede yaşamak gibi büyük bir değişikliğin 
ona iyi gelmeyeceğini düşünürler. Kumsal çok sevdiği dedesiyle 
kalır. Dedesinin yanında, Şırılırmak’ta, OKB belirtileri azalmamış, tam 
aksine yaşamı gitgide zorlaşmıştır. Eski psikolog Beybora, Kumsal’ın 
OKB’sine karşı yeni bir terapi yöntemi uygular. Bu terapiye göre Kumsal 
kendisinin zıttı olan biriyle daha fazla vakit geçirirse OKB’si azalacaktır. 
Adres, eski Yeşilçam oyuncusu, istifçi Müzeyyen Pirüpak’ın evidir. 
Kumsal OKB’ye karşı zorlu mücadelesini Müzeyyen Pirüpak’la paylaşır. 
Kumsal, dedesi, Esila ve yakın dostlarının yardımıyla Müzeyyen 
Pirüpak’ın hayatı düzene girerken, Kumsal da takıntılarından kurtulur.

Kumsal’ın Çizgili Dünyası
Kumsal’ın Çizgili Dünyası, takıntılarından kurtulmaya çalışan on üç 
yaşındaki bir çocuğun komik, hüzünlü ve heyecan dolu yolculuğunu  

anlatan bir roman 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Duygular arasında denge 
kurarak, Obsesif Kompulsif 
Bozukluğu olan bireyler  
için farkındalık yaratıyor. 

•  Dayanışmanın, farklı 
bireylerin hayatlarını 
kolaylaştırmak konusunda 
en etkili çözüm olduğu 
düşüncesini aşılıyor.

•  Farklı bireylere yardım 
ederken, acıma ve 
üzüntü duyguları yerine 
motivasyonu yardımseverlik, 
iyilik ve paylaşım 
duygularına yönlendiriyor. 

•  OKB’li karakter üzerinden 
özsaygı kavramına farklı bir 
bakış sunuyor.

1.  Sizce Kumsal’ın takıntılarından 
kurtulmasında terapilerin dışında 
yardımcı olan başka unsurlar 
var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 
Hikâyeye bağlı olarak tartışın.

2.  Kumsal’ınki kadar çok ve aşırı 
olmasa da her insanın takıntıları vardır. 
Sizin kendinizde gözlemlediğiniz 
takıntılar nelerdir? 

3.  Herkes prenses olmak isterken 
Kumsal’ın ağaç olmayı kabul etmesi 
ve en beğenilen oyunlardan birini 
sergilemesini, “önemli rolde olmak /  
rolünü iyi oynamak” açılarından 
tartışın.

4.  Hikâyede istifçiler ve OKB’li 
bireylerin bir araya geldiği bir 
televizyon programından bahsediliyor. 
Sizce, bu program, istifçiler ve OKB'li 
bireylere ilişkin duyarlılığı artırmış 
mıdır ; yoksa olumsuz yargıları 
pekiştirmiş midir? Tartışın. 

1.  Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir? 
OKB’si olan bireylere karşı nasıl 
davranılması gerekiyor? Araştırın. 

2.  Kumsal, taş ve elektrik 
süpürgesi koleksiyonu yapıyordu. 
Koleksiyonerlikle ilgili araştırma yapın.
İlginç bulduğunuz koleksiyonlardan 
örnekleri arkadaşlarınızla paylaşın. 

3.  Engellilerin günlük hayatlarında 
karşılaştıkları sorunlarla ilgili 
gözlemlerinizi ve araştırmalarınızı 
içeren bir sunum hazırlayarak 
arkadaşlarınızla paylaşın. Bu 
sorunların ortadan kaldırılması 
konusunda birey olarak 
yapabileceklerimizi ve kurumlara 
düşen görevleri belirleyen bir liste 
oluşturun.

4.  Müzeyyen Pirüpak’ın evinde 
düzenlenen doğum günü kutlamasını, 
öncesindeki sıkıntılı bekleyiş süreci 
dahil, anlatılanlardan yola çıkarak 
sınıfta canlandırın.
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