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Maymun Mini suların şırıl şırıl aktığı, yemyeşil bir 
ormanda yaşıyormuş. Yavru hayvanların gittiği bir 
okula devam ediyormuş. Sayı saymayı, ayakkabısının 
bağcıklarını bağlamayı, bisiklete binmeyi biliyormuş.
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Resim yapmayı ve kumda oynamayı çok seviyormuş. 
Güzel resim yaparmış, resimleri rengârenk olurmuş. En 
çok da arkadaşları ile oyun oynamayı seviyormuş. Ancak 
uzun bir süredir kendini iyi hissetmiyormuş. Çünkü Ayı Zozi 
onu her fırsatta rahatsız ediyormuş. Nasıl mı?  
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Örneğin bir gün yavru tavşan ve sincapla ormanda 
neşe içinde top oynuyorlarmış.

Onların seslerini duyan Ayı Zozi kocaman 
vücuduyla paldır küldür koşarak gelmiş oraya.
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 “Ben de oynamak istiyorum. Topu bana verin. Oynamak ve 
eğlenmek benim de hakkım!“ demiş. Tavşan “Ama daha önce 
yaptığın gibi yine topu patlatma!“ demiş. Çünkü ayıcık kızdığı 
zaman oyunu bozuyor, topu pençesiyle patlatıyormuş. 
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Maymun Mini, Ayı Zozi’yi görünce kendini kötü 
hissetmiş. Ondan korkuyormuş.  Korktuğu gibi de olmuş. 
Kısa bir süre sonra Ayı Zozi, “Hey bücürük maymun, topu 
hiç iyi atamıyorsun!“, “Çok ufak ve güçsüzsün!“ diyerek 
gülmüş. “Sen oynayamıyorsun çık oyundan!“ demiş.
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Maymun Mini çok üzgünmüş. Ne yapacağını bilemiyormuş. 
Yavru ayı bunu hep yapıyormuş. Daha önce olduğu gibi şimdi 
de bir şey söyleyememiş. Sessizce oyundan çıkarak bir köşede 
oturmuş ve onları izlemeye başlamış.  Yavru hayvanlar Ayı 
Zozi’nin bu söylediklerine biraz kızmışlar, ama kendilerine de öyle 
davranabileceğini düşünerek korkmuş, hiçbir şey söylememişler. 
Ayrıca onu kızdırmayı da pek istemiyorlarmış, yoksa topu pençesiyle 
patlatabilirmiş. Oyun oynamaya devam etmişler.
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Ayı Zozi okulda da Maymun Mini’yle 
uğraşırmış. Ona sürekli “Bücürük!“ der, 
onunla alay edermiş. Maymun Mini buna 
çok üzülürmüş. Diğer yavrular da Ayı 
Zozi’nin bu davranışından hiç hoşlanmaz 
ama hiçbir şey yapmazlarmış.
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Bir gün Ayı Zozi, okuldan çıkarken Mini’ye bilerek çarpmış ve 
onu düşürmüş. Ayı Zozi, Maymun Mini’ye “Daha yürüyemiyorsun 
bile, sen dallarda sallanmaya devam et!“ demiş.  Ayı Zozi, 
Maymun Mini’nin korktuğunu gördükçe çok eğleniyor, onunla 
daha fazla alay ediyormuş. 
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Maymun Mini bir çözüm 
bulmalıymış. Ama ne?
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Ne yapacağını bilemeyen Maymun Mini, önce olabildiğince 
Ayı Zozi ile karşılaşmamaya çalışmış. Belki böylece Ayı 
Zozi’nin zarar verici davranışlarından kendini koruyabilirmiş. 
Ne yazık ki aynı okula gittikleri ve aynı ormanda yaşadıkları 
için bunu başarmak çok kolay olmuyormuş. 
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“Başka bir çözüm bulmalıyım.“ diye düşünmeye 
başlamış. Aklına çok iyi bir fikir gelmiş.  Bu fikir ne 
olabilir sizce? Evet...  Tabii ki öğretmeni Çizgili Hanım 
ile konuşmak ve ona durumu anlatmak. Öğretmeni ona 
mutlaka yardım edermiş.
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Ertesi gün Maymun Mini, öğretmenine yaklaşmış ve onunla konuşmak 
istediğini söylemiş. Öğretmen Çizgili Hanım  “Tabii ki seni dinliyorum 
yavrucuğum! Benimle ne konuşmak istiyorsun?“ demiş. Bu sırada 
Maymun Mini’nin mutsuz, endişeli hâlini de fark etmiş. Maymun Mini 
öğretmenine Ayı Zozi’nin onunla alay ettiğini, bu nedenle çok utandığını 
ve mutsuz olduğunu, ne yapacağını bilemediğini söylemiş. Ayı Zozi’den 
çekindiği için okula gitmek istemediğini, okuldan korktuğunu anlatmış. 
Duyduklarına üzülen öğretmen Çizgili Hanım, “Bana anlattığın için 
teşekkür ederim Mini. Ben Zozi ile konuşurum. Sen merak etme. Bunları 
bana söylemen iyi oldu.“ demiş.
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Ertesi gün Maymun Mini, öğretmen Çizgili Hanım’ın Ayı 
Zozi’nin annesi ve babası ile konuştuğunu görmüş. Maymun 
Mini ne konuştuklarını çok merak ediyormuş. Biraz da 
korkuyormuş. “Acaba yine bana kötü davranmaya devam 
eder mi?“ diye düşünüyormuş.
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Aradan günler geçmiş. Tavşan, 
sincap ve maymun yine ormanda top 
oynuyorlarmış. Biraz sonra Ayı Zozi 
belirmiş bir ağacın arkasında. 



29



30

Ayı Zozi top kendisine doğru gelince onu 
almış. Herkes “Acaba topu mu patlatacak?“ 
diye korkmuş. Maymun Mini de “Yine bana 
bücürük.“ diyecek ve  “Beni oyundan çıkaracak.“ 
diye üzülmüş. 
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Fakat Ayı Zozi topu arkadaşlarına vermiş. Onlara “Ben de 
oynayabilir miyim?“ demiş. Ayıcık ne o gün oyunda ne de daha sonra 
arkadaşlarıyla alay etmiş. Maymun Mini’ye hep iyi davranmış. Tüm 
yavru hayvanlar, Ayı Zozi’yi bu davranışlarından dolayı çok sevmişler.  
Bu duruma orman halkı da çok sevinmiş. Ağaçlar yapraklarıyla 
alkışlamış, kuşlar bu alkışa kanatlarıyla eşlik etmiş. Rüzgâr da ıslık 
çalarak mutluluk şarkısı söylemeye başlamış. 
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