
Noel Baba’dan yeni yıl hediyesi isteyen bir bilgisayar olabilir mi? 
Peki, alışveriş merkezinde işe başlayan hakiki Noel Baba’ya ne 
demeli? Yılbaşında verdiği “rahatsızlıklardan” dolayı Noel Baba’yı 
mahkemeye veren insanlar da görülebilir. Fakat şüphesiz ki en 
tuhafı, Noel Baba olmaktan sıkılarak İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
başvurup “hayalindeki” işe kavuşmayı arzulayan Noel Baba’dır... 
Bunları ve daha fazlasını barındıran, yeni yıl ruhunu satırlarına 
itinayla taşıyan bu öykü derlemesi, yer yer fantastik ama her an 
son derece komik bir kitap. İçerdiği absürt, yaratıcı, fantastik 
öyküler, mizahla iç içe üslubu ve umut dolu konularıyla öne çıkıyor. 
Ayrıca, mitolojik ve geleneksel unsurları sayesinde okurların genel 
kültürü artıyor, farklı kültürlerle ülkemizi karşılaştırmak için fırsat 
yaratıyor.

Noel Baba’nın Takma Sakalı 
Kitapları tüm dünyada 85 milyondan fazla satan, Carnegie Madalyası ve  
daha pek çok ödül sahibi Sör Terry Pratchett’tan, bu kez kar ve buz kaplı  

ama bir o kadar da komik ve sıcak bir öykü derlemesi

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• On bir öykü barındıran 
kitap, Terry Pratchett’ın 
diğer öykü derlemeleri 
gibi son derece komik ve 
eğlenceli. 

• Yılbaşı ruhunun 
evrenselliğini vurgulayan 
mizahi satırları, okurların 
içini ısıtacak şekilde duygu 
ve hüzün de yüklü.

• Öyküler, hayal gücünün 
gelişimini sağlayacak  
kadar yaratıcı ve zekice 
yazılmış. 

• Geleneksel unsurlardan 
beslenen konuları sayesinde 
tarih, mitoloji ve coğrafya 
gibi alanlarda zihin açıyor.

1. Yılbaşını nasıl kutlamayı seversiniz? 
Ailenizle birlikte mi? Bir arkadaş 
partisinde mi? Yoksa kalabalık bir 
akraba grubu arasında mı? Neden?

2. Bu yıl nasıl bir yılbaşı hediyesi 
istiyorsunuz? Hediyenizi hayal 
ederken aklınızdan neler geçiyordu? 
Arkadaşlarınızla tartışın.

3. Noel Baba gerçekten yaşasaydı, 
sizce tüm o işleri tek bir gecede nasıl 
hallederdi? Mantıklı sebepler bulmaya 
çalışarak sınıfta tartışın.

4. İnsanların Noel Baba’yı mahkemeye 
vermesi sizce mantıklı mı? Toplum 
için iyi şeyler yapan kişiler nasıl 
ödüllendirilmeli?

5. Büyük alışveriş merkezlerinde 
yılbaşı zamanı “görev yapan” 
geçici Noel Babalar hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Siz böyle bir iş 
yapmak ister miydiniz? Neden?

1. Siz de bu kitaptaki gibi bir yılbaşı 
öyküsü yazın: Yılbaşına ait tema ve 
karakterleri (Noel Baba, yardımcıları, 
geyikleri vs.) kullanarak öykünüzü 
oluşturun ve içine mizah katmaya 
çalışın.

2. Kendinize bir “yeni yılda yapılacaklar” 
listesi hazırlayın. Hedef ve 
hayallerinizi tutarlı şekilde yansıtmaya 
çalışarak, önünüzdeki yıl için bir 
yaşam planı oluşturun. Sonra da 
arkadaşlarınızınkilerle karşılaştırın.

3. Eskiden insanlar yılbaşında 
birbirlerine kartpostal yollardı.  
Siz de kesip biçerek, boyayarak, 
kendi tasarımınız olan bir kartpostal 
hazırlayın ve sevdiğiniz bir yakınınıza 
(elbette içine bir de not yazarak!) 
gönderin.

4. “Kusursuz” yılbaşı akşamını ve 
hediyesini anlatan bir kompozisyon 
yazın.
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