
“Ustura kadar keskin taşlamalar... Karnınızı 
ağrıtacak kadar komik, feci zeki...”

Kirkus Reviews

“Terry Pratchett, hayalî dünyaların 
muhteşem mucitlerinden biridir. Onda, halk 
hikâyecilerinin enerjisi vardır. Hayranları 
onu, zekice yazılmış komik diyalogları, 
hayal gücünün dorukları ve günlük hayatın 
ayrıntılarıyla dolu olayları ele aldığı için sever.”

The Times

“Terry’nin eserlerinin ve yazma tarzının 
temelinde, adalet duygusu var. Onu okuldan 
gazeteciliğe, bir elektrik şirketinin basın 
bürosuna ve sonra da dünyanın en çok 
sevilen, en çok okunan yazarlardan biri 
olmaya götüren, bu adalet duygusuydu...”

Neil Gaiman

“Terry Pratchett, çağdaş İngiliz yazınının en 
iyi ve en komik yazarlardan biri.”

Independent

Ödülleri:
1994 İngiliz Fantastik Kitap Ödülleri  
 Yılın Yazarı Ödülü
2001 Carnegie Madalyası
2008 Locus Ödülü
2009 Michael L. Printz Onur Kitabı
2009 Edebiyata verdiği katkılardan ötürü  
 Şövalyelik Unvanı

Terry Pratchett, dünya edebiyatında apayrı bir 
yere sahip, çok özel bir yazar. Yaşamı boyunca 
sürekli üretmiş, onlarca kitap yazmış, kült bir kişilik. 
En büyük yaratımı, hiç tartışmasız, Diskdünya 
serisi; ancak çocuk ve gençlere yönelik kitapları 
da azımsanmayacak derecede komik ve ironik. 
Edebiyatının özünü ise çoğunlukla mizah ve 
parodileştirme oluşturuyor. İstediği hemen her 
konuyla dalga geçebilme yeteneğine sahip yazar, 
ilk kitaplarını bile sırf eğlenmek için yazdığını 
belirtiyor. Buna karşılık, ömrü boyunca en çok kızdığı 
şeylerden biri, “komik olanın ciddi olamayacağına 
dair” yaygın inançtı. Ciddiyetin, eserin iyi oluşuyla 
kazanıldığını savunuyordu. 

Çocuk ve gençlik edebiyatı konusunda da hayli 
titizlenen yazar, “Çocuklar için yazarken daha dikkatli 
olmalısınız. Sorulara yanıt vermelisiniz. Okurların 
kafasında soru bırakmamalısınız. Her zaman, 
onlardan daha ileride olmak zorundasınız,” diyor.

Dünya edebiyatının en parlak kalemlerinden biri 
olan Terry Pratchett, kitaplarıyla dokunduğu herkesi 
etkileme gücüyle, akıllarda yer ediyor.

Çağdaş fantezi ve mizah edebiyatının önde gelen 
isimlerinden Sör Terry Pratchett, 1948 yılında İngiltere’de 
doğdu. Ünlü Diskdünya serisine ait 41 roman ve irili ufaklı 
yan kitaplar yazdı, pek çok çocuk kitabı da kaleme aldı. 
Muhteşem Maurice ve Değişmiş Fareleri ile 2001 yılında 
Carnegie Madalyası’nı kazandı. Kendisine dünya çapında 
şöhret getiren ve devasa bir hayran kitlesi kazandıran 
Diskdünya serisi, onlarca dile çevrildi, 85 milyondan fazla 
sattı. 2015 yılında hayatını kaybeden yazar, hâlen dünyada 
kitapları en çok satan yazarlar arasındadır.

Terry Pratchett 
Edebiyatı

Terry Pratchett
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Gökyüzü Dolu Şapka
Tiffany Sızı, kardeşini kurtardıktan sonra köyüne geri döner ve insanlara yardım 
etmeye devam eder. Cadı olma yolunda ilk adımı atmış, büyüklerinden öğrendiklerini 
uygulamaya başlamıştır. Fakat elbette kötülükler de peşini bırakmaz. Kovan adındaki 
gizemli bir varlık, Tiffany’nin zihnine musallat olur ve onu yoldan çıkarmaya uğraşır. 
Tiffany, Küçük Özgür Adamlar’ın da yardımıyla, güçlü bir duruş sergileyip Kovan’ı 
yenecektir.

Kış Ustası
Tiffany, kudretli bir cadı olmak için her özelliğe sahip olsa da sonuçta hâlâ bir genç 
kızdır. Ve yüreğinin pırpır ettiği bir dönemde, hiç tutulmaması gereken tek kişiye 
tutulur: Kış Ustası’na. Bu soğuk adam, sevgisini göstermek uğruna tüm diyara karlar 
yağdırır, her yeri buza keser. Tiffany bu sevdanın yanlışlığını sonunda fark eder ve 
diyarı kurtarmak için mücadeleye başlar. Zihninde ona yardımcı olan kadim bir sesin 
de yardımıyla, yazı geri getirir.

Küçük Özgür Adamlar
Tiffany Sızı, köyünde kendi hâlinde yaşayan, dokuz yaşında bir kızdır. Bir gün, küçük 
kardeşi, Kötü Kraliçe tarafından Masal Diyarı’na kaçırılır ve o andan sonra Tiffany’nin 
hayatı değişir. Küçük Özgür Adamlar adındaki sevimli mavi perilerle de işbirliği 
yaparak Kraliçe’ye karşı amansız bir mücadeleye girişen Tiffany, cadılığın “öğrenilen” 
bir şey olduğunu ve insanların zannettiğinin aksine iyilikle iç içe durduğunu fark 
edecektir. 

Tiffany Sızı SERİSİ
Cadı olma yolunda emin adımlar atarak yavaş yavaş büyüyen Tiffany adlı bir kızın 
öyküsüne odaklanan, mücadele, iyiyle kötünün savaşı, erdem ve etik gibi konuları 

ele alan ve tüm bunları son derece mizahi bir dille anlatan, fantastik bir seri

Roman, 312 sayfa
6, 7, 8. sınıflar, lise

Birinci kitap

İkinci kitap

Üçüncü kitap

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Sorun Çözme, Mizah,  
Büyüme ve Olgunlaşma, Merak ve Araştırma

Yazan: Terry Pratchett
Türkçeleştiren: Niran Elçi

Roman, 280 sayfa
6, 7, 8. sınıflar, lise

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Mizah,
İyi ve Kötü, Mücadele, Kendini Tanıma

Yazan: Terry Pratchett
Türkçeleştiren: Niran Elçi

Roman, 344 sayfa
6, 7, 8. sınıflar, lise

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Mizah, Mücadele, 
Savaş ve Barış, Büyüme ve Olgunlaşma

Yazan: Terry Pratchett
Türkçeleştiren: Niran Elçi
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Çobanın Tacı
Tiffany, cadılar arasında kendisine önemli bir yer edinmeyi başarmış, artık 
herkesin saygısını kazanmıştır. Fakat geçmişin hayaletleri de asla ölmez. Çok eski 
maceralarda yenilmiş bir düşman, Elf Kraliçesi, gücünü yeniden toplayıp savaşmak 
için hazırlanmaktadır. Tiffany tanıdığı tüm cadıları bir araya getirip topyekûn savaş 
açmak ve kazanmak zorundadır; çünkü Tiffany Sızı’nın bu son savaşı, aynı zamanda 
diyardaki en büyük savaş olacaktır.

Beşinci kitap

Roman, 280 sayfa
6, 7, 8. sınıflar, lise

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Mücadele, 
Mizah, Savaş ve Barış, Kendini Tanıma

Yazan: Terry Pratchett
Türkçeleştiren: Niran Elçi

Geceye Bürüneceğim
Tiffany artık on beş yaşında bir genç kızdır. Üstündeki sorumluluklar her geçen 
gün artarken köy cadılığının getirdiği yük de giderek ağırlaşır. Ve elbette Tiffany, 
ergenliğin yol açtığı dertlerle de boğuşur. Hırs ve kötülükten ibaret Sinsi Adam, 
onun aklını çelebilmek için her yolu dener. Fakat Tiffany, özünde güçlü biri olduğunu 
kanıtlayacak, odaklanmış bir zihnin her şeyi yenebileceğini gösterecek ve önündeki 
en büyük sınavı geçecektir. 

Dördüncü kitap

Roman, 376 sayfa
6, 7, 8. sınıflar, lise

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Mizah,  
Gizem, Sorun Çözme, İyi ve Kötü

Yazan: Terry Pratchett
Türkçeleştiren: Niran Elçi

1. Cadılık hakkında neler biliyorsunuz? 
Tarihteki ya da edebiyattaki cadı 
temsilleri sizce tam anlamıyla doğru 
mu? Cadılar ille de kötü kişiler midir? 
Tartışın.

2. Tiffany sizce nasıl bir karakter? Onu 
üç kelimeyle tanımlamanız gerekse 
hangi kelimeleri seçerdiniz? 

3. Küçük Özgür Adamlar, birçok 
kelimeyi bozarak konuşuyor ve 
dilbilgisine de hiç hâkim değiller. Sizce 
yazar onları neden böyle resmetmiş 
olabilir? 

4. Kış Ustası ile yapılan bir mücadele, 
sizce neyi simgeliyor olabilir? 
Mevsimler ve doğanın döngüsüne 
müdahale etmek, insanlığı nasıl 
etkileyebilir?

1. Ana hatlarıyla, fantastik edebiyat 
hakkında bir araştırma yapın. Türün 
önemli eserlerini ve yazarlarını öğrenin 
ve sınıfta küçük bir sunumla bunu 
arkadaşlarınızla paylaşın.

2. Fantastik edebiyattaki kadın temsili 
konusunda bir araştırma yapın ve bir 
yazı hazırlayın.

3. Siz de bir Tiffany Sızı öyküsü 
yazın: Tiffany’yi, karakter özelliklerini 
de yansıtarak, zorlu bir durumla 
karşı karşıya getirin ve o olayı nasıl 
çözdüğünü yazın.

4. Kitaplarda geçen gerçek yerleri 
(Tebeşir, höyükler, vs.) araştırın ve 
içlerinden birini seçerek hakkında bir 
sunum hazırlayın. 

Sınıf Etkinlikleri
Öne Çıkan 
Özellikler

• Her yönüyle mizahi 
unsurlarla süslü, okuması 
çok eğlenceli kitaplar.

• Mücadele, hırs, büyüme 
sancıları, etik ve sorumluluk 
alma gibi konuları işleyerek, 
genç zihinlere örnek olma 
yolunda önemli bir yandaş.

• Dünya kültürü ve mitolojisi, 
ünlü edebi eserler ve filmler, 
ülkelerin gelenekleri, masal 
kahramanları ve daha 
birçok alandan gücünü alan 
öyküleriyle tam bir genel 
kültür kaynağı.

Tartışma Soruları
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