


Zürafa'nın Boynu ve Bacakları
Neden Bu Kadar Uzun?

Çok eskiden beri, Doğu Afrika’nın Hint 
Okyanusu kıyılarında dilden dile dolaşan bir  
     hikaye anlatılır.    
            
     Bu hikayeye göre Zürafa'nın ilk  
       görünümü şimdiki gibi   
      değilmiş, hatta o uzun zarif 
boynu, Gergedan’ın kısa ve kalın boynu 
kadarmış.

O zamanlar Doğu Afrika’da kıtlık ve kuraklık 
varmış. Bütün su kaynakları kurumuş, 
kuvvetli güneş ışınları toprağı kurutup 
çatlatmış, sıcaklar otlakları kavurmuş… 

Geriye kalan azıcık ot da kuru ve tatsızmış.

Doğu Afrika’dan anonim bir hikaye
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Afrika hayvanları açlık ve susuzluklarına çare arıyorlarmış.  

Günlerden bir gün yiyecek bulmaya çalışan Zürafa, arkadaşı Gergedan’la 
karşılaşmış, “Otların hiç tadı kalmadı, yağmurdan sonra canlanıp yeşeren, mis 
gibi kokan otları çok özlüyorum,” demiş.

Gergedan güçlü ağzıyla kopardığı bir tutam kuru otu yerken, "Haklısın Zürafa 
kardeş! Ben de özlüyorum. Bu kuru otlar yenilecek gibi değil. Uzun zamandır 
yağmur yağmıyor, güzel bir yemek yemeyeli çok zaman oldu,” diye söylenmiş.

Başını aşağı yukarı sallayarak “Çooooook uzun zaman...” diye onaylamış 
Zürafa. Etrafa bakınarak, “Buradaki otlar tükenmiş, bize bir şey kalmamış,” 
diye yakınmış ve eklemiş, “Oysa ki ağaçların tepeleri hala yeşil ve canlı 
yapraklarla dolu, onlara erişip yiyebilmek ne de güzel olurdu.”

“Bu boyla o yeşil yapraklara ulaşamayız ki,” diye cevap veren Gergedan'ın 
aniden aklına bir fikir gelmiş. Gözleri sevinçle parlamış, heyecanla, “Harika 
bir planım var, İnsan’ı bulup ondan yardım isteyebiliriz,” demiş.

Zürafa ve Gergedan, İnsan’ı bulmak üzere uzun bir yolculuğa çıkmışlar, az 
gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmişler. Acıktıkları zaman, yolda rastladıkları 
kuru otları yemiş, susadıklarında ise zar zor buldukları küçük su 
birikintilerinden içmişler.

İyice yorulmaya başladıkları sırada İnsan’la karşılaşmışlar.

Bir akasya ağacının gölgesine sığınıp ona dertlerini anlatmışlar. “Sanırım 
yardım edebilirim, yarın öğle vaktinde buraya geri gelin. Size bir bitki 
vereceğim ve olacaklara çok şaşıracaksınız,” demiş İnsan.

Zürafa ve Gergedan ertesi gün buluşmak üzere sözleşip ayrı yönlere doğru 
uzaklaşmışlar. Karnının açlığını bir türlü bastıramayan Gergedan, ağzına layık 
otlar bulmak için uzaklara gitmiş.

Zürafa ise açlıkla bir gün daha başa çıkabileceğini düşünüp oralarda kalmayı 
tercih etmiş.
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• Dünyanın en uzun boylu memeli hayvanı  
 zürafadır.

• Erkek zürafaların boyları yaklaşık 5 
 metredir, dişi zürafalarınki ise 4,5 metreyi  
 geçmez.

• Uzun boyları yüzünden yere yatamadıkları  
 için ayakta ve günde en fazla 2 saat uyurlar.

• Boynuzları vardır, erkek zürafaların 
 boynuzları dişi zürafalarınkinden daha   
 uzundur ve erkek zürafalar dövüşürken   
 boynuzlarını kullanırlar.

• Otoburdurlar, diğer otoburların ulaşamadığı  
 yükseklikteki ağaç yapraklarıyla beslenirler.

• Siyah renkli, yüzeyi pürüzlü, yapışkan   
 salyalı dilleri sayesinde Afrika’nın 
 sembollerinden biri olan akasya ağacının   
 yapraklarıyla birlikte dikenlerini de 
 yiyebilirler.

• 5 günde bir su içer ve uzun süre susuz   
 yaşayabilirler.

• Yaklaşık 45 cm uzunluğundaki dilleriyle   
 burun, kulak ve gözlerini temizlerler.

• Küçük sürüler halinde dolaşırlar. 

• Dişi zürafaların hamilelikleri 14-15 ay 
 sürer. Her seferinde sadece bir bebek 
 zürafa doğururlar. Anne zürafa bebeğini 
 1 sene boyunca emzirir. Erkek zürafa 3 
 yaşına ulaştığında annesinden ayrılıp 
 bekar erkek arkadaşlarına katılır.
  

Zürafa İle İlgİlİ İlgİnç Bİlgİler
(Giraffa Camelopardalis)
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Onların bir arada, 
uyumlu yaşamlarıyla 
ilgili öylesine güzel hikayeler 
vardır ki; nesilden nesile, kulaktan 
kulağa anlatılır.
     Afrika'da yaşadığım yıllarda 
kulağıma çalınanlardan 
derlediğim ve kendi yazdığım 
hikayelerim, Afrika Hayvanlar 
Alemi'nin gizemli dünyasında 
sizleri küçük bir gezintiye 
çıkaracak; 
     Zürafa'nın uzun bir boyna ve 
bacaklara nasıl sahip olduğu, 
Leopar'ın kürkündeki o göz 

         alıcı benekleri, Düğmeli   
         Domuz'un Zürafa ile   
         dostluğu, Afrika'nın en büyük,   
       en ulu ağacı olan Baobab'ın 
       meziyetleri, ve daha niceleri . . .
            Afrika hayvanlarının ilginç   
        dünyasını merak mı 
        ediyorsunuz? 
           Hatta ve hatta hayvanların   
       gerçek fiziksel özelliklerini 
       öğrenmek mi istiyorsunuz?
           Eveeeeeet dediğinizi duyar   
    gibiyim.
           Ne dersiniz sevgili çocuklar,   
    kitaptaki hikayeleri birer birer 
     okumaya başlayalım mı?
     Figen Gündüz Letaconnoux

Uçsuz bucaksız Afrika kıtasında 
sevimli mi sevimli bir sürü 

hayvan yaşar...


