
Emin ve annesi, Afganistan’daki Taliban zulmünden kaçıp İngiltere’ye, 
Emir dayılarının yanına sığınmak istemektedir. Taliban, Emin’in 
babasını ve ninesini katletmiş, köyleri yakıp aileleri mağaralara 
mahkûm etmiştir. Ama kaçmak da kolay değildir. Yolda birbirinden 
büyük tehlikeler; kötü insanlar, yakalanma tehlikesi ve ölüm 
kol gezmektedir. Nitekim Emin ve annesi tüm paralarını, hatta 
yiyeceklerini bile yitirirler. Fakat sonra, Emin’in daha önce şans eseri 
bulduğu mucizevi köpek Gölge, yardımlarına koşar: Gölge aslında 
bir ordu köpeğidir ve yolda sahiplerini bulur. İngiliz askerleri aileye 
yardım eder ve zorlu bir seyahatin ardından Emin ve annesi İngiltere’ye 
ulaşmayı başarır. Ancak orada bile sorunlar bitmez: Yerleşmelerinden 
altı yıl sonra, devlet onları Afganistan’a geri göndermeye kalkar. Artık 
mücadele etmekten ve dostlara güvenmekten başka çareleri yoktur.

Oz Büyücüsü 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Her biri kendi 
arayışındaki karakterleri 
aracılığıyla okuru, 
cesaret, akıl, sevgi ve 
korku kavramları üzerine 
zihin açıcı sorgulamalara 
yöneltiyor.  

• Aradığımız ilhamın, 
motivasyonun bazen kendi 
içimizde saklı olduğunu 
ve onu yine kendimizin 
keşfedebileceğini 
anımsatıyor. 

• Mavisel Yener’in hikâyeyi 
Doroti’nin kendi dilinden 
yeniden anlatması eseri 
özgün kılan noktalardan 
biri olma özelliği taşıyor. 

1. Karakterler neden beyin, kalp ve 
cesaret istiyorlar? Neden bunlara 
ihtiyaç duyuyorlar?

2. Mutlu olmak için kalp mi gereklidir, 
yoksa beyin mi? Korkuluk ve Teneke 
Adam’ın tartışmalarına katılıyor 
musunuz? Sizce mutluluğun kaynağı ne 
olabilir?

3. Kitap boyunca Korkuluk’un beyni 
olmadığı hâlde sorunlara çözüm 
bulduğunu görüyoruz. Oz Büyücüsü’nün 
karşısına ilk çıktığında Korkuluk’un 
gerçekten bir beyne ihtiyacı var mıydı?

4. Zümrüt Şehir’in renkleri neden yeşil? 
Oz Büyücüsü, şehre gelen herkese neden 
yeşil gözlük takmalarını zorunlu kılıyor? 

5. Doroti ve arkadaşlarının birbirlerinden 
farklı arayışları vardı. Uzun ve 
tehlikeli yolculuğu başarılı bir şekilde 
sonlandırmalarında en büyük etken 
nedir? Birlikteliklerini kuvvetlendiren 
duygu nedir?

1. Kitap boyunca, Korkuluk’un 
akıl yürüttüğü, Teneke Adam’ın 
kalbe ihtiyaç duymadığı, Doroti’nin 
soğukkanlı olduğu ve Korkak Aslan’ın 
cesur davrandığı cümleleri listeleyiniz. 
Ardından her bir karakterin resmini 
çiziniz. Resimlerin altına, ilgili 
karakterle ilgili olarak listelediğiniz 
cümleleri, “çünkü”den sonra şu şekilde 
yazınız. “Korkuluk senin bir beyne 
ihtiyacın yoktu, çünkü..., Korkak Aslan 
sen çok cesurdun, çünkü…”

2. Oz Büyücüsü balonla nereye gitmiş 
olabilir? Nereye gittiğine ve sonrasında 
nasıl bir yaşam sürdürdüğüne dair kısa 
bir hikâye yazınız.

3. Oz Büyücüsü’ne, kendi içinizde var 
olmadığını düşündüğünüz bir duygu 
ya da eksikliğini hissettiğiniz herhangi 
bir şeyi anlatan bir mektup yazınız. 
Neden eksik ya da var olmadığını 
düşündüğünüzü de anlatınız.

Yaşadıkları çiftlikte korkunç bir kasırgaya yakalanan Doroti ve köpeği 
Toto, evleriyle birlikte, Doğunun Kötü Cadısı’nın hüküm sürdüğü 
Bıdıklar’ın diyarına düşer. Cadı, çiftlik evinin üstüne düşmesiyle yok 
olur. O sırada İyi Kalpli Kuzey Cadısı gelip Doroti’ye gümüş pabuçlar 
verir ve ona Oz Büyücüsü’ne giden yolu tarif eder. Doroti’nin eve 
dönmesine ancak Oz yardım edebilecektir. Doroti, yolda karşılaştığı, 
Oz Büyücüsü’nden beyin dilemek isteyen Korkuluk’u, cesaret 
isteyen Aslan’ı ve kalp isteyen Teneke Adam’ı yanına alır. Nihayet 
Oz Büyücüsü’ne ulaştıklarında, dileklerinin gerçekleşmesi için Kötü 
Cadı’yı yok etmeleri gerektiğini öğrenirler. Çaresiz, yeniden yola 
koyulurlar ve cadıyı alt etmeyi başarırlar. Oz’un karşısına tekrar 
çıktıklarında ise büyücünün aslında o çok zayıf biri olduğunu görürler. 
Yine de maceranın sonunda her birinin dileği gerçekleşmiş olur.

Yayımlandıktan sonra hem müzikal olarak sahneye uyarlanan hem sinema ekranlarına 
taşınan; fantastik ve düşünsel maceralarla dolu bir arayış hikâyesi olan Oz Büyücüsü’nü 

Mavisel Yener, Doroti’nin dilinden anlatıyor
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