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 Cin Ali, babası, kardeşi Su-

na, bir akşamüzeri mahallede 

geziniyorlardı. Hoparlörlü bir 

taksi yanlarından geçerken: 

 -Yarından itibaren bir filin 

nasıl berberlik yaptığını göre-

ceksiniz! diye bağırıyordu. 
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 Hoparlörden çıkan bu sözler 

hepsinin dikkatini çekti. 

 Suna babasına: 

 -Ne olur babacığım! Bizi bu 

Berber Fil’e götür, diye rica 

etti. Diğer taraftan, Cin Ali de 

babasına rica etti. 
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 Babası, ikisinin yanaklarını 

okşayarak: “Ben de merak et-

tim. Fil nasıl berberlik yapıyor-

muş? Bir gün bilet alayım, 

annenizle ablanızı da alalım, 

beraberce gidelim.” diye Cin Ali 

ile Suna’ya söz verdi. 
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 Eve geldiler. Cin Ali ile 

Suna annelerine koştu: 

 - Anneciğim, bir taksi ile ya-

rından itibaren bir filin nasıl 

berberlik yaptığını göreceksiniz 

diye, bağırarak geçtiler. Anne! 

Fil, nasıl berberlik yapıyormuş? 
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 Biz de babamıza rica ettik. 

Babam bizi Berber Fil’e bilet 

alıp götürecek. Hep beraber 

gideceğiz, diye annelerine de 

müjdelediler. 

 Annesi ile ablası da Berber 

Fil’i merak ettiler. 
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 Aradan birkaç gün geçmişti. 

Bir akşam, babası iş yerinden 

gelirken, Berber Fil için beş 

tane bilet almış. Kapıdan içeri 

girerken: “Bakın size ne aldım!” 

diye biletleri sallayarak göster-

di. Buna hepsi çok sevindi. 
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 Suna babasının elindeki bilet-

leri görünce, koşup babasına 

sarıldı. Cin Ali de koştu, o da 

babasına sarıldı. 

 Ablası ile annesi de “Sağ ol, 

çok yaşa!” diye sevinerek alkışla-

dılar. 
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 Akşam yemeklerini yedikten 

sonra, yürüye yürüye, Berber 

Fil’in gösteri yerine gittiler. Bu-

rada kocaman bir çadır vardı. 

Bu kadar büyük bir çadır hiç 

görmemişlerdi. Görünce çok 

şaşırdılar. 
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 Meğer şehirlerine sirk gelmiş. 

Taksiyle onun reklamını yapı-

yorlarmış. 

 Çadırdan içeri girdiler. Or-

tada bir meydanlık vardı. Yer-

lerini bulup oturdular. Yerleri 

de çok rahattı. 
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 Çadırın içi insanlarla dol-

muştu. Ortadaki meydanlığa bir 

adam çıktı. Elinde bir şey tuta-

rak, gösterilerin başlayacağını 

ve neler göstereceklerini an-

lattı. Seyirciler, sessizce ve 

heyecanla adamı dinliyorlardı. 
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 Önce altı tane köpek geldi. 

Üçü bir tarafa geçti, diğer üçü 

de bir tarafa geçerek burunları 

ile top oynadılar. 

 Köpeklerden sonra dört tane 

at geldi. Bir kadın kırbaç salla-

yarak onlara dans ettirdi. 
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 Atların arkasından kızlarla 

erkekler geldiler. Birçok dans 

gösterisi yaptılar. Onlardan 

sonra palyaçolar geldi. Palya-

çolardan sonra bir ayı geldi. 

Büyük bir topun üzerine çıktı. 

Düşmeden topla dolaştı. 

Süleyman OCAK
Daktilo
top
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 Ayı selam vere vere ortadan 

ayrıldı. Arkasından aslanlar 

geldi. Altı tane aslan vardı. Bir 

adam elindeki kırbacı şaklata 

şaklata üç tane aslanı, ateş 

yanan yuvarlak bir çemberin 

içinden atlattı. 
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 Aslanlardan sonra ip gerdi-

ler. İpin üzerinden yürüdüler. 

Daha sonra havada sallandılar. 

Salıncaktan salıncağa atladılar. 

 Cin Ali’nin ablası, kardeşi 

Suna, adamlar düşecek diye çok 

korktular. 
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 Sallananların gösterisi bi-

tince ortaya bir sandalye, iki 

kova, bir fırça, bir de ustura 

koydular. Elinde mikrofon olan 

bir adam, seyircilerden “Tıraş 

olmak isteyen varsa buraya 

gelsin!” diye bir kişi çağırdı. 
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 Seyircilerden birisi çıktı, onu 

sandalyeye oturttular. Önüne 

beyaz bir önlük taktılar. Sonra 

büyük bir fil getirdiler. Fil hor-

tumu ile yerden fırçayı aldı, ko-

vanın içine soktu. Sonra adamın 

yüzüne sürdü. 
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 Adamın yüzünü sabunladı. 

Fırçayı yere koydu. Bu sefer 

yerden hortumu ile usturayı 

aldı. Adamın yüzüne usturayı 

sürte sürte, insan gibi tıraş 

yaptı. Tıraş olan adam, bir 

yerim kesilecek diye korkuyordu. 
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  Fil, adamı tıraş ettikten son-

ra, yanında bulunan sabunlu 

su dolu kovayı alıp, adamın 

başından aşağı döktü. Adamın 

her tarafı bembeyaz oldu.  

 Seyirciler kahkahalarla gül-

mekten katıldılar. 
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 Arkasından içinde temiz su 

dolu kovayı aldı. Tekrar adamın 

başından aşağı dökerek, adamı 

temizledi. Sonra seyircilere bir 

ayağı ile hortumunu havaya 

kaldırarak selam verip ayrıldı. 

Filin gösterisi çok hoşlarına 

gitti. 
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