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Giriş
Şundan emin olabilirsin ki, 
Bir haritaya sahip olmadan,

Harikalar Diyarı’na adım atmak, 
Yakışmaz çılgınlığıyla nam salmış

Çılgın Şapkacı’dan başka hiç kimseye.

Peki ya Hansel ve Gretel?
Onların da ihtiyacı olmazdı ekmek kırıntılarına.

Haritaya bir göz atsalardı, her şey girerdi yoluna!
Tam beş dakikaya bulurlardı kendilerini, evlerinin kapısında.

Pamuk Prenses’e gelince, o da kesinlikle,
Dolaşırdı karanlık ormanda ıslık çala çala,

Ve bulurdu yedi cücelerin evini,
Sırt çantasıyla, içi dolu elmalarla.

Diyeceğim o ki, hayal gücüyle kanatlanıp uçmak,
En güzel şeylerden biridir şu hayatta.

Sen gel, dene bunu, bu kitaptaki haritalarla.
En sevdiğin karakterlere yol göster ya da

Bambaşka hikâyeler ve mutlu sonlar yarat onlarla!
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O zaman daha ne bekliyorsun?

Uçmanın şimdi tam zamanı!

Oku masalı, sonra bak haritasına,

Ama etme hiç acele, sorma neden diye.

Pek çok ayrıntı var, gizli saklı içinde.

Hepsi bekliyor keşfetmeni keyfince,

En sonunda dönmek zorunda kalıncaya dek,

D ünyaya gerisin geriye...
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Oz Büyücüsü
Dorothy, Henry eniştesi ve Em teyzesiyle Kansas’ta küçük bir evde yaşıyordu. Küçük köpeği 

Toto, onun en iyi arkadaşıydı. Işık saçan gözleriyle Toto, Dorothy’yi her zaman gülümsetirdi. Ne 
var ki, o gün Dorothy ile Toto oyun oynamıyordu. Tuhaf bir şeyler oluyordu. Henry enişte saatler-
dir endişe içinde gökyüzünü seyrediyordu. Gökyüzü, her zamankinden daha gri ve daha karanlık-
tı. Henry enişte birden karısına seslendi: “Em, kasırga geliyor! Acele et, hemen bodruma!”

Dorothy, Toto’yu bulmaya koştu. Küçük köpek korkmuş ve yatağın altına saklanmıştı. Rüzgârın 
uğultusu, kulakları sağır eder hale gelmişti. Ev birdenbire zangırdadı ve ardından havaya yükseldi, ka-
sırganın en tepesine ulaşana kadar gitgide daha da yükseğe uçtu. Dorothy yatağına girmeyi başardı ve 
en sonunda orada uyuyakaldı ama büyük bir gürültüyle uyandı. Dorothy yataktan atlayıp kapıya koş-
tu. Kapıyı açtığı gibi şaşkınlık içinde çığlığı bastı. Kasırga, evi güzel bir kırın tam ortasına indirmişti. 

Dorothy, eve doğru yürümekte olan bir grup tuhaf görünümlü insan gördü. Zillerle süslü, uzun, 
koni biçimindeki başlıklarından, ters dönmüş uçlarıyla çizmelerine kadar tamamen maviler için-
deydiler. Uzun bıyıkları bile maviydi! Gruba, beyaz bir elbise giymiş ufak tefek bir kadın önderlik 
ediyordu. “Ah, büyücülerin en güçlüsü,” dedi kadın, Dorothy’nin yanına gelince. “Yerli Halk’ın 
diyarına hoş geldiniz! Ben Kuzey’in İyi Cadısı. Doğu’nun Kötü Cadısı’nı yok edip bu insanları 
esaretten kurtardığınız için size teşekkür etmeye geldik.”

“Çok naziksiniz,” dedi Dorothy kekeleyerek. “Ama ben daha önce kimseye zarar vermedim ki!”
Kadın, Dorothy’nin tahta kulübesinin köşesini göstererek, “Ama eviniz yok etti,” diye cevap verdi. 

Evin altından parlak gümüş ayakkabılar görünüyordu. “Cadının sihirli ayakkabılarını hediye olarak 
kabul et,” dedi İyi Cadı, onları Dorothy’ye uzatarak. Dorothy de onları ayağına geçirdi ve “Çiftliğe 

dönmeyi çok istiyorum. Yolu bulmama yardımcı olabilir misiniz?” dedi. 
“Size yardımcı olabilecek tek kişi güçlü Oz Büyücüsü,” diye açıkladı İyi 
Cadı. “Ama ona ulaşmak için, çok tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorun-

dasın. Zümrüt Kent’e giden sarı tuğlalı yolu takip et.”
Sarı tuğlalı yolda bir saatten fazla yürüdükten sonra, Dorothy 

dinlenmek için bir mısır tarlasının yanında durdu. Bir 
korkuluk, tarlanın ortasında duruyor, kuşları ekinler-
den uzak tutuyordu. Meraklanan Dorothy, yakınına 
gitti. “Merhaba,” dedi Korkuluk, gözlerini açarak. “Sen 
de kimsin?” 

Dorothy’nin ağzı şaşkınlıktan açık kaldı. Korkuluk 
konuşabiliyordu!

“Benim adım Dorothy. Kansas’tan geliyorum. Oz 
Büyücüsü’ne çiftliğe dönmeme yardımcı olabilir mi diye 
sormaya Zümrüt Kent’e gidiyorum,” dedi Dorothy. 

“Oz’u hiç duymadım. Hem ben hiçbir şey bilmem ki. Benim beynim yok,” diye cevap verdi 
Korkuluk. “Sence seninle gelirsem, bu Oz bana bir beyin verir mi?”

“Bilmiyorum ama denemeye değer, sen de öyle düşünmüyor musun?”
Dorothy ve Korkuluk birlikte, sarı tuğlalı yolda yola çıktılar. Aniden bir hıçkırık duyduklarında, 

tam da ormanın derinliklerindeydiler. Duydukları sese doğru ağaçların arasından yürüdüler ve ta-
mamen tenekeden bir adam gördüler! Elleriyle sıkıca tuttuğu, başının üzerinde duran baltayla hiç kı-
pırdamadan duruyordu. “Hıçkıra hıçkıra ağlayan sen miydin?” diye sordu Dorothy, Teneke Adam’a.

“Bir yıldan uzun zamandır sızlanıyorum ama kimse bana yardım etmeye gelmedi.”
“Biz sana yardım ederiz. Sen sadece ne yapmamız gerektiğini söyle!” diye karşılık verdi Dorothy. 

“Eklemlerimi yağlayabilir misiniz? O kadar paslandım ki artık hareket edemiyorum!”
Dorothy onu yağlayınca, Teneke Adam, onun ve Korkuluk’un nereye gittiğini sordu.
“Büyük Oz Büyücüsü’nü bulmaya,” diye cevap verdi Dorothy. “Ona çiftliğe nasıl geri dönebile-

ceğimi sormak istiyorum ve Korkuluk da ondan bir beyin istiyor.”
“Ben de sizinle geleceğim,” dedi Teneke Adam. “Belki de Oz bana bir kalp verebilir.”
Üç yolcu bir kez daha sarı tuğlalı yola koyuldu. Birdenbire, korkunç bir kükreme sesi geldi ve 

kocaman bir aslan atladı üstlerine! Toto, aslanın üzerine atıldı, öfkeyle havlıyordu ve Aslan da ko-
şup saklandı. “Ne korkakmışsın!” diye haykırdı Dorothy.

“Evet, biliyorum, ben bir korkağım!” diye karşılık verdi Aslan, ağacın arkasından çıkarak. Göz-
leri yaşlı, nereye gittiklerini sordu, onlar da açıkladılar. 

“Eğer bir itirazınız yoksa, ben de sizinle geleceğim ve Oz’dan bana cesaret vermesini isteyeceğim.” 
Dört arkadaş yolculuklarına devam ettiler. Derin bir kanyondan geçtikten sonra, büyük bir 

gelincik tarlasına rastladılar. Gelincik tarlasının kokusu o kadar güçlüydü ki kokuyu içine çeken 
herkes derin bir uykuya dalardı. Beklenildiği gibi, Dorothy bu kokuya 
karşı koyamadı ve hızla uykuya daldı. 

Neyse ki, Teneke Adam ve Korkuluk, teneke ve samandan yapıldıkla-
rı için, aynı tuhaf etkiyi hissetmediler. “Aslan, koşabildiğin kadar hızlı 
koş!” diye seslendi Korkuluk. “Dorothy ile Toto’yu biz kurtarırız.” As-
lan, güvenli alana varmasına yalnızca birkaç adım kala uyuyakaldı. 

“Onun için bir şey yapamaz mıyız?” diye sordu Teneke 
Adam. Tam o sırada büyük bir tekir kedi tarafından ko-
valanan bir fare çarptı ona.

Teneke Adam, kediyi kovalayıp 
uzaklaştırmak için baltasını teh-
ditkâr bir şekilde salladı.

“Hayatımı kurtardınız!” dedi 
fare. “Ben fareler tarlasının krali-
çesiyim. Halkımın ve benim, siz-
ler için yapabileceğimiz 
bir şey var mı?”


