
Ayşe İnan Alican (Ankara, 1972) H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 

Anasanat Dalı’ndan 1994 yılında mezun oldu. Ankara’da birçok gazete, dergi 

ve yayınevinde karikatür, illüstrasyon ve grafik tasarım çalışmaları oldu. Yurtiçi 

ve yurtdışında karma sergilere katıldı.

Elma Kelebeği adlı kitabı, Hacettepe Üniversitesi’nde “Başarı” ödülü aldı ve  

T.C. Kültür Bakanlığı TEDA 2007 projesinde yurtdışı baskısı yapıldı.

Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan? kitabı “ÇGYD 2009 Yılın En iyi Resimli 

Öykü Kitabı” ödülünü aldı, Rusya ve İspanya’da da basıldı.

Bilgi Avcıları Gizli Görevde/Beyoğlu Macerası kitabındaki illüstrasyonlarıyla 

“2011 IBBY Onur Listesi”ne seçildi.

Halen bağımsız olarak yaptığı çocuk kitabı illüstrasyonları dışında, TÜBİTAK 

süreli yayınları için çalışmalar yapmaktadır.

Eşi ve kızı Yağmur’la Ankara’da yaşıyor.

Sarayda
Nâzım Hikmet
(Selanik, 14 Ocak 1902 – Moskova, 3 Haziran 1963) 1919’da Bahriye 

Mektebi’ni bitirdikten sonra bir süre denizci subayı olarak görev yaptı; ancak 

sağlık sorunları nedeniyle askerlikten çıkarıldı. Ocak 1921’de Milli Mücadele’ye 

katılmak için Anadolu’ya geçti. Arkadaşı Vâlâ Nurettin’le Kurtuluş Savaşı’na 

katılmak üzere Ankara’da Mustafa Kemal’le buluştuklarında Mustafa Kemal, 

“Kurtuluş Savaşı’na silahla değil, şiirlerinizle katılın” dedi. Bir süre Bolu’da 

öğretmenlik yaptı. Eylül 1921’de Moskova’ya gitti, üniversiteyi orada okudu. 

1928’de döndüğü Türkiye’de siyasi nedenlerle birçok kere tutuklandı, hapis 

yattı. 1950 yılında çıkarılan Genel Af Yasası’yla serbest bırakıldı. Yükümlülüğü 

olmamasına, kalp rahatsızlığı geçirmesine ve askerlik çağının geçmiş olmasına 

rağmen askerliğine karar alınınca 17 Haziran 1921’de İstanbul’dan ayrıldı. 

Moskova’da yaşamaya başladı. Türk vatandaşlığından çıkarıldığı için, hasret 

çektiği memleketine bir daha dönemedi. Dünyanın farklı yerlerinde ve zor 

şartlarda sürdürdüğü hayatı boyunca özgür bir dünya için “umutla” mücadele 

etti. Ölümüne kadar pek çok ülkeye yolculuklar yaptı, konferanslar verdi, 

şiirlerini okudu. Mezarı Moskova’da olan Nâzım Hikmet, dünya çapında tanınan 

en önemli edebiyatçılarımızdan biri oldu.  
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Yayın Notu: Bu metin, Nâzım Hikmet’in Masallar / 

Masallar, Hikâyeler 3 (YKY, 2010, 7. baskı) adlı kitabının 

“Orman Cücelerinin Sergüzeşti” bölümünden alınmıştır. 

Nâzım Hikmet’in yazımına müdahale edilmemiştir. 
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Orman Cüceleri Kimdir?

rmanın derinliklerinde, yerlere düşmüş kocaman yaprakların 
altında, küçük, minimini bir şeyler kımıldanıyordu. Bir yerden öbür 
yere gidiyorlar, gizleniyorlar, meydana çıkıyorlar, ipince sesleriyle 
bağrışıyorlardı. 

Bunları uzaktan ağustosböceği, çekirge sanırsınız. Halbuki bunlar ne ağustosböceği, 
ne de çekirgedir. Bunlar, birçok senelerden beri ormanda yaşayan orman cüceleridir. 
Zaman zaman bunlar, ormandan dışarı çıkarak dünyayı dolaşmaya, insanlara 
bakmaya, iyi işler görmeye, iyi insanlara yardım etmeye, gülüp eğlenmeye, bazen 
de fenalıkların cezasını vermeye giderler.

Her orman cücesinin ismi, bazılarının da lakapları vardır. İçlerinde küçük Çinli Çi-
Ka-Çi’ye, bir Eskimoya, Hintlilere, zencilere rastgelirsiniz. Fırdöndü, Acar, Zıpzıp, 
Zırtlak, Mişka, Sakallı Dede, Sivrikülah, Mik, Rikki, Tekdiş, hep bunlar orman 
cüceleridir. Gene orman cücelerinin arasında Bilgiç ve Mankafa isimli iki kardeş 
vardır ki, bunlardan bir tanesi çok okumuştur; bunun için ona ne sorarsan sor hemen 
cevabını verir. Halbuki ötekisi hiçbir şey bilmez, kara cahilin biridir. Gene orman 
cücelerinin arasında iki bücüre rastlarsınız ki, bunlardan birini Serçeparmak, ötekisini 
Mikropçuk diye çağırırlar... Fırçacık, orman cücelerinin ressamıdır. Onların, Merhem 
Kutusu isimli bir de doktorları vardır ki, daima ceplerinde ilaç şişeleri, hap kutuları, 
sargılar taşır, orman cüceleri hastalandıkları zaman onlara bakar. Tabii daha birçok 
orman cüceleri vardır, fakat saymakla bitmez ki...

Yal nız, or man cü ce le ri nin için de en çe vik le ri, en akıl lı la rı, en ce sur la rı be nim, 
ben Yu suf çuk. 

... ba şım dan ge çen bü tün iş le ri, yap tı ğım bü tün ma ri fet le ri, na sıl ce sa ret gös ter-
di ği mi bu gü nü gü nü ne yaz dı ğım ha tı ra def te ri mi oku yup ba na hak ve rir si niz.



Günün birinde biz orman cüceleri büyük bir şehre 
gelmiştik. Şehrin ortasında koskocaman bir saray vardı. 
Dedim ki:
- Arkadaşlar haydi şu saraya girelim. Bakalım içinde 
neler var?





Zıpzıp itiraz etti:
— İyi ama, saraya girmek çok zordur. Bak kapısında 
nöbetçiler bekliyor...
Ben, hemen atıldım:
— Nöbetçilerden korkmayınız, dedim. Kendimizi onlara 
göstermeden saraya giremezsek bizim orman cüceliğimiz 
nerde kalır?




