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Hikayemiz çok eski zamanlarda, babunların ormanların 
hakimi olduğu, ağaçların tepelerinde rahat rahat uyuduğu 
günlerden birinde geçmekte…

          Leopar ile Babun’un iyi   
         anlaşamadıklarını Afrika
           Hayvanlar Alemi'nde  
                                                                          herkes bilirmiş.



Babun, Leopar ile karşılaşmamaya çalışır, hatta diğer babunları 
da bu konuda uyarırmış. Çünkü  Leopar, bebek babunları rahatsız edermiş. 
Babunlar toplanıp, Leopar’a bir ders vermeyi kararlaştırmışlar.

Babunlardan biri, ormandaki en konforlu ağacın dallarında uzanmış olan 
Leopar’a arkadaşça yaklaşıp, “Seni tımar etmek isterim, kısa sürede derini 
pırıl pırıl yaparım, hem de biraz sohbet ederiz,” demiş. Bu arada ailesinin 
diğer üyelerini gizli bir işaretle ağacın altına çağırmış.

Leopar, “Bu konuda hiç emin değilim,” demiş ama derisinin pırıl pırıl 
parlayacağını düşününce Babun’un teklifini kabul etmeye karar vermiş. 

Babun, Leopar'a, “Ağaçtan aşağı inmezsen seni tımar edemem,” demiş. Ağacın 
altında beliren kalabalık babun ailesini gören Leopar, isteksizce ağacın dibine 
inip olacakları beklemeye başlamış.

Ağzını ve çevik parmaklarını kullanan Babun, Leopar’ın bitlerini ayıklarken 
onun güvenini kazanmayı başarmış. Babun’un maharetli parmaklarına 
kendini teslim eden Leopar rahatlayıp gevşemiş, hatta Babun’un sakin, kibar 
ve yardımsever tavırları karşısında az önce duymuş olduğu kuşkudan ötürü 
utanmış. Babun’a karşı duyduğu şüphe yok olup gitmiş.

Babun, Leopar’ı tımar ederken babun ailesi de etraflarında küçük bir çember 
oluşturmuş. Bu arada da yanlarında getirdikleri çalı çırpıyı Leopar’ın 
kuyruğunun üzerine yığmışlar.

Babun’un yumuşak parmaklarıyla derisini tertemiz yapışının, hele hele boynuna 
uyguladığı masajın keyfini çıkaran Leopar,  kuyruğunun üzerine yığılmış olan 
çalı çırpıyı fark etmemiş bile. Masajla iyice rahatlamış, uykusu gelmiş. 

Gözüne kestirdiği en yakındaki ağacın dalına bir hamlede sıçrayarak çıkmaya 
çalışmış ama kuyruğunun üzerindeki çalı çırpının ağırlığından dolayı hareket 
edememiş. 

Bir kere daha denemiş, yine başaramamış. Leopar, kuyruğunun üzerindeki çalı 
çırpıdan kurtulmak için babun ailesinden yardım istemiş. Az önce masaj yapan 
Babun, Leopar'a, "Çalı çırpıları toplarız toplamasına ama bir şartımız var," demiş. 

Ağzını kocaman açıp esneyen Leopar, "Neymiş bakalım şartınız? Benim çok 
uykum geldi, bir an önce şu ağacın dalına sıçrayıp uyumak istiyorum," demiş. 
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Babun'un isteği, Leopar'ın yeni doğmuş bebek babunları bundan sonra rahatsız 
etmemesiymiş. Leopar'a eğer bu isteğini kabul etmezse kuyruğunun üzerindeki 
çalı çırpıları kaldırmaya yardım etmeyeceklerini, hareket edemeyeceği için de 
Leopar'ın bir daha ağaçlara tırmanamayacağını söylemiş. 

Leopar kısa bir süre düşündükten sonra, "Bebeklerinizi güle güle büyütün! Bir 
sıkıntınız olursa benim kapımı çalmaya çekinmeyin sakın! Biz dostuz, 
bebeklerinizi artık rahatsız etmeyeceğim," diye söz vermiş.

Babun ailesi bebeklerini huzurla büyütebilecek olmanın mutluluğuyla neşe içinde 
şarkı söyleyerek elbirliği ile Leopar'ın kuyruğunun üzerindeki çalı çırpıyı 
toplamışlar. 

Leopar da bir sıçrayışta gözüne kestirdiği ağacın en üst 
dalına tırmanır tırmanmaz derin bir uykuya dalmış...

• Babun; iri yarı, genellikle yerde yaşayan eski dünya  
 maymunlarına verilen bir addır. 
• Uzun kuyruklu maymun gillerden Afrika'da yaşayan  
 bir tür maymundur.
• Otlaklar, kayalıklar ve ağaçların dallarında yaşarlar.
• Eşit uzunlukta olan ön ve arka ayakları sayesinde   
 yerde rahatça hareket ederler.
• Babunlar hem etçil hem de otçul hayvanlardır.
• Köpek gibi uzun burunları ve iri dişleri vardır.
• Kürklerindeki parazitleri temizlemek için 
 birbirlerine yardım ederler.
• Topluluk halinde yaşarlar. Sürüdeki maymun 
 sayısı bazen 100'ü aşar.
• Topluluğun üyeleri, gücünü kanıtlamış olan bir 
 ya da birkaç erkeğin yönetimi ve koruması 
 altında, birbirlerine bağlı yaşarlar.
• Ağırlıkları türlerine göre 14-40 kilo arasında değişir.
• Erkekler, dişilerin hemen hemen iki katı    
 büyüklüğündedirler.
• Çıkardıkları seslerle haberleşirler. 
• Çok zeki ve eğitilmeye yatkın hayvanlardır.
• Hamilelik dönemleri 7 ay sürer. Her seferinde bir   
 bebek babun dünyaya gelir.

(Papio)
Babun ile ILgili ILginç Bilgiler



Uçsuz bucaksız Afrika kıtasında 
sevimli mi sevimli bir sürü 

hayvan yaşar... 

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; 
     Zebra'nın gece gündüz giydiği 
siyah beyaz çizgili pijaması,
Kahveyi ilk keşfeden çoban 
Kaldi'nin keçilerinin neden neşe 
içinde dans ettikleri,
 

   Babunların yaramazlıkları,
    Öküz Başlı Antilop ile    
     Zebra'nın göç hikayesi ve 
              daha  niceleri . . .
        Afrika hayvanlarının ilginç   
      dünyasını merak mı 
        ediyorsunuz? Hatta ve hatta 
         hayvanların gerçek fiziksel 
       özelliklerini öğrenmek mi istiyor  
       sunuz?
            Eveeeeeet dediğinizi duyar   
       gibiyim. 
            Ne dersiniz sevgili çocuklar,   
     kitaptaki hikayeleri birer birer 
     okumaya başlayalım mı?


