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Dorothy, Kansas’ta eniştesi Henry ve teyzesi Em 
ile yaşıyordu. Evleri geniş Kansas çayırlarının ortasın-
da, dümdüz bir arazide yer alan ahşap bir kulübeydi. 
Evin etrafında ne bir ağaç ne de başka bir ev bulunu-
yordu.

Henry Enişte bir çiftçiydi ve bu kulübeyi yıllar 
önce elleriyle yapmıştı. Evin yalnızca bir odası vardı. 
Yemeklerini bu odada yiyor, bu odada uyuyorlardı.

Evin altında ayrıca “hortum sığınağı” adını verdik-
leri bir kiler bulunuyordu. Çayırda güçlü rüzgârlar esip 
hortumlar çıktığında ailecek buraya gizleniyorlardı.

Küçük evin boyası güneşte yanıp grileşmişti. Evin 
etrafındaki arazi de kuruyup griye dönmüştü. Doro-
thy evin kapısından dışarı baktığında çayırdaki her 
şeyin gri olduğunu görüyordu. 

Em Teyze buraya ilk geldiğinde çok genç ve gü-
zeldi. Ama buradaki güneş ve sert rüzgârlar onu da 
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değiştirmiş, parıltıları sönen gözleri soluk bir gri renk 
almıştı. Eskiden al al olan dudakları ve yanakları bile 
grileşmişti. Em Teyze her zaman üzgün görünürdü. 
Bütün gün çok çalışıp yorulan Henry Enişte de asla 
gülümsemezdi. Oysa Dorothy her zaman kahkaha-
lar atar ve küçük siyah köpeği Toto’yla neşeli oyunlar 
oynardı.

Ne var ki bugün oyun oynamıyorlardı. Dorothy 
ve Henry Enişte evlerinin kapısında durmuş, gri gök-
yüzüne bakıyorlardı. Henry Enişte çok endişeli gö-
rünüyordu. Güçlü bir rüzgâr uğulduyor, ıslıklar çalı-
yordu.

“Bir hortum yaklaşıyor Em,” diye seslendi Henry 
Enişte, o sırada bulaşık yıkayan karısına.

Em Teyze elindeki işi bırakıp kapıya koştu. Dışarı 
bakar bakmaz tehlikenin yaklaştığını anladı.

“Çabuk ol Dorothy!” diye bağırdı. “Sığınağa koş!” 
Em Teyze bunları söyledikten sonra hızla kilerin kapa-
ğını açıp içeri girdi. Dorothy sevimli köpeği Toto’yu 
kucağına alıp kilere doğru koşmaya başladı. Ama kü-
çük köpek aniden yere atlayarak bir yatağın altına sak-
landı. Dorothy onu yakalayıp yeniden kucağına aldı 
ama artık çok geçti. Evin içine doğru esen rüzgâr kile-
rin kapağının kapanmasına neden olmuştu. Dorothy 
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hortum sığınağına giremezdi artık. Aniden esen çok 
güçlü bir rüzgârla ev sarsılmaya başladı. Dorothy den-
gesini kaybedip yere düştü.

Sonra çok tuhaf bir şey oldu.
Ev birkaç kez kendi etrafında döndükten sonra 

yavaşça havalandı! Dorothy kendini bir balondaymış 
gibi hissediyordu.

Kuzey ve güney rüzgârları tam da evin bulundu-
ğu noktada birleştiğinden burası hortumun merkezi 
olmuştu. Hortumların merkezinde hava genellikle 
durgun olsa da rüzgâr her yönden basınç uyguladı-
ğından koca ev şimdi bir tüy gibi havalanmış, hortu-
mun en tepesine yükselmişti.

Küçük ev çayırlıkta saatlerce sürüklendi. Artık 
hava kararmıştı. Rüzgâr hâlâ uğuldamaya devam edi-
yordu. En azından Dorothy sevimli köpeğiyle birlik-
te yatağında uzanıyordu. Küçük kız gözlerini kapayıp 
uykuya daldı.
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Dorothy öyle ani ve güçlü bir darbeyle uyandı ki 

eğer yumuşacık yatağında yatıyor olmasaydı yarala-

nabilirdi. Toto endişeyle burnunu onun yüzüne daya-

dı. Dorothy doğruldu ve evin artık hareket etmediği-

ni fark etti. Parlak güneş ışığı pencereden içeri süzü-

lüyordu. Dorothy Toto’yu kucağına alarak yataktan 

kalkıp kapıyı açtı.

Küçük kız gördüğü manzara karşısında heyecan-

dan bir çığlık atıverdi. Gözlerini kocaman açarak et-

rafa baktı.

Hortum, evi muhteşem güzellikte bir yere getir-

mişti. Her taraf yemyeşil çimenlerle kaplıydı. Dalları 

lezzetli meyvelerle dolup taşan birçok ağaç ve rengâ-

renk çiçekler vardı. Kuş sesleri duyuluyor, biraz ötede 

berrak sularıyla bir dere çağıldıyordu.

“Burası Kansas’tan ne kadar da farklı!” diye bağır-
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dı Dorothy. “Hiç bu kadar güzel bir yer görmemiş-
tim. Acaba neresi burası?”

Dorothy o anda birilerinin ona doğru ilerlediği-
ni fark etti. Bunlar çok tuhaf insanlardı. Dorothy’nin 
alışkın olduğu yetişkinler kadar uzun boylu değillerdi 
ama çocuk da değillerdi. Aslında, yaşlı görünmelerine 
rağmen Dorothy’yle aynı boydalardı.

Üçü erkek biri de kadın olan bu insanlar çok garip 
giysiler giymişlerdi. Başlarına kocaman, koni biçimin-
de şapkalar takmışlardı. Erkeklerin kıyafetleri maviy-
ken, kadınınki beyazdı.

Dorothy ikisi sakallı olan erkeklerin Henry Enişte 
yaşlarında olduklarını düşündü. Ama kadın şüphesiz 
daha yaşlıydı. Yüzünde kırışıklıklar vardı ve saçları da 
bembeyazdı.

Yaşlı kadın Dorothy’nin yanına geldi ve hafifçe 
eğilerek onu selamladı.

“Bücürükler Ülkesi’ne hoş geldin asil büyücü,” de
di tatlı bir sesle. “Doğu’nun Kötü Cadısı’nı öldürerek 
halkımızı esaretten kurtardığın için sana minnettarız.”

Dorothy yaşlı kadını şaşkınlıkla dinliyordu. Ne-
den kendisine büyücü demişti ki acaba? Doğu’nun 
Kötü Cadısı’nı öldürmesiyle ilgili söyledikleri ne an-
lama geliyordu? Dorothy masum, uslu bir kızdı ve 
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hortumla evinden çok uzaklara sürüklenmişti. Ama 
kadın ondan bir cevap bekliyor gibi görünüyordu. 
Dorothy çekinerek konuşmaya başladı.

“Çok naziksiniz ama bir yanlışlık olmalı. Ben 
kimseyi öldürmedim.”

“Ama evin öldürdü!” diye yanıt verdi yaşlı kadın 
gülerek. “Bak!” diye devam etti, evin köşesini göste-
riyordu. “Ayak parmakları hâlâ şu tahtanın altından 
görünüyor.”

Dorothy kadının gösterdiği yere bakınca korkuyla 
çığlık attı. “Eyvah!” dedi. “Ev üstüne düşmüş olmalı. 
Ne yapmalıyız?”

“Yapılacak bir şey yok,” dedi yaşlı kadın sakince.
“Ama kimdi o?” diye sordu Dorothy.
“Dediğim gibi, Doğu’nun Kötü Cadısı’ydı o,” diye 

yanıtladı kadın. “Bütün Bücürükler uzun yıllardır 
onun esareti altındaydı. Artık özgürler ve bu iyiliğin 
için sana minnettarlar.”

“Bücürükler de kim?” diye sordu Dorothy.
“Kötü cadının yönettiği bu toprakların halkı,” diye 

yanıtladı yaşlı kadın.
“Sen de bir Bücürük müsün?”
“Hayır ama onların dostuyum. Ben Kuzey top-

raklarında yaşıyorum. Doğu’nun Cadısı’nın öldüğü-
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nü duyar duymaz buraya geldim. Ben Kuzey’in Ca-
dısı’yım.”

“Ne!” diye haykırdı Dorothy. “Sen gerçek bir cadı 
mısın?”

“Elbette,” diye cevapladı yaşlı kadın. “Ama ben iyi 
bir cadıyım ve herkes beni sever. Ne yazık ki burayı 
yöneten kötü cadı kadar güçlü olmadığım için halkı 
onun elinden kurtaramamıştım.”

“Ben bütün cadılar kötüdür sanıyordum,” dedi, 
gerçek bir cadıyla karşılaştığı için biraz ürkmüştü kü-
çük kız.

“Ah, hayır. Bu büyük bir hata. Oz Ülkesi’nde yal-
nızca dört cadı vardır ve bunlardan ikisi, yani Kuzey 
ve Güney’de yaşayanlar iyi cadılardır. Bunu çok iyi 
biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim. Ama Doğu 
ve Batı’da yaşayanlar gerçekten de kötü cadılardır. Ne 
var ki sen içlerinden birini öldürdüğüne göre yalnızca 
bir kötü cadı kaldı.”

“Ama Em Teyze artık cadı kalmadığını söylemişti 
bana,” dedi Dorothy.

“Senin yaşadığın yerde cadı kalmamış olabilir ger-
çekten de. Ama Oz Ülkesi farklıdır. Burada hâlâ cadı-
lar ve büyücüler var.”

“Büyücüler kim peki?” diye sordu Dorothy.
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