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Fas’daki Vazife 
 
 
 

Dünyanın en büyük falcısı olduğunu tasdik etmekte bütün 
Newyork ahalisinin müttefik olduğu Madam Nelli Devel on 
numaralı caddenin 458 numaralı binasında ve tam 38.inci 
katında ikamet eder. O gün derece-i hararet gölgede tam elli 
biri gösteriyordu. Bu müdhiş hararetin altında bunalan Madam 
Nelli Devel şişman vücudu ile geniş bir koltuğa uzanmış, hararet 
ve hazm-ı taam faaliyetinin verdiği bir rehavetle uykuya 
dalmıştı ki birdenbire yerinden fırladı, gözlerini oğuşturarak 
kapıya koştu. Kapı çalınmıştı. Bu vakitte herhalde bir müşteri. 
İstikbalini öğrenmeğe hahişger (hevesli, isteyen) biri olmalıydı.  

 

Kapıyı açtı karşısına alelacaib bir şahıs çıkmıştı: bir dev ayağını 
pek andıran cesim-ül cüsse ayaklar; kısa, şişkin ve şekilsiz bir 
pantalona müntehi oluyor, bunun üzerinde herhalde insana 
küçük kardeşinin elbisesini giymiş hissini veren dar ve kısa bir 
ceket görünüyordu. Başında yine aynı şekilde küçük bir şapka 
vardı; siyah ve asi saçları haftalardan beri taranmamış bir 
intizamsızlıkla bu küçük  
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Şapkanın şekilsizliğine tuğyan (isyan) ediyor gibi her taraftan 
fışkırıyordu; bu öyle kolay kolay kafese gireceklere hiç 
benzemiyordu, daha kapıdan içeri girer girmez muhatabını 
laubali bir tavırla selamladı, hiçbir mukaddemeye lüzum 
görmeksizin: 

- Sabah şerifler hayrolsun madam, dedi; size şahsı 
naçizanemden maruf ve meşhur Şarlo’yu takdim etmekle 
müftehirim. 

- Buyurunuz efendim, fakat hangi Şarlo?  

- Hangi Şarlo mu? Amerika toprağında benim bildiğime göre iki 
Şarlo mevcud değil ki... Nasıl ki Avrupa’da ve Amerika’da 
Madam 

Nelli Devel daha bir eşi olmadığı gibi... 

Bu iltifat Madam Nelli Devel’in üzerinde lâzım gelen tesiri 
göstermişti, falcı karı biçimsiz ve iğrenç bir tebessümle güldü, 
iri ayaklı adam devam ediyordu: 

- Evet tiyatrolarda, sinemalarda kâinatı güldüren... Herkese 
kahkahalar dağıtan meşhur, biricik Şarlo. Işte benim! 

- Sebeb-i teşrifinizi öğrenebilir miyim Mister Şarlo? 

- Evvel emirde oturacak bir yer gösterin de orası kolay 
madam... 

Buyurun efendim buyurun. Şöyle. Işte şuraya ... 

Şarlo hiç tereddüt etmeden gösterilen yere rahatça yerleşti. 

- Şüphesiz falınıza baktırmak için teşrif ettiniz değil mi? 

- Filvaki öyle madam... Hem aynı zamanda şunu da ilave 
edebilirim ki insan bu asansörü bozuk işlemeyen binanın 38  
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Insafsız katını tırmanıp da buraya kadar gelebilmek için 
muhakkak ya sapıtmış olmalı veyahut da size, sizin böyle takdir 
edemeyeceğiniz kadar muhtaç olmalı... Binaenaleyh falıma 
bakmanızı istikbalde neler görmekte olduğunuzu ifşa etmenizi 
ricaya geldim. İşte avucum... Lütfen vakit geçirmeyelim.  

- Baş üstüne efendim, yalnız bir ber veche peşin şunu arz 
edeyim ki her fal elli dolardır.  

- Elli dolar mı? maazallah insanın gözünü korkutuyorsunuz 
madam, mamafih arzunuza mutavaattan başka çare yok. 
Buyurunuz. 

Şarlo elini cebine sokarak istenilen fiyatı verdi. Ancak bunun 
üzerinedir ki şişman falcı muhatabının uzattığı eli tutarak uzun 
uzun tetkike başladı, bir müddet şurasını burasını evirdi, 
çevirdi; nihayet: 

- zat-ı âlinizin zabıta-ı hafiyeye mensup olduğunuz yek nazarda 
anlaşılıyor efendim. dedi. 

- Ah .. Sahi madam, siz cidden bir harika imişsiniz! Âlemşümul 
şöhretiniz boş bir şey olmadığını şimdi anlıyorum... Filvaki sıfat-
ı memuriyetimi sizden gizlemek istemiştim, halbuki bunu 
meydana çıkarmak sizin için bir saniyelik iş oldu. Evet ... 
buyurduğunuz gibi ... ben zabıta-i hususiyeye mensubum; 
dünyada lüzumundan fazla maruf olan Nik Parter’in yanında 
çalışıyorum. 

- (Nelli Devel) Aldanmaz efendim. Vaziyet-i hazıranızı nasıl  
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Keşfettimse şimdi de istikbalinizi öylece okuyacağım Falcı kadın 
bu sözleri müteakip canhıraş bir feryat kopardı, Kollarınızı 
ayaklarınızı şiddetle oynattı derin bir uykuya daldı veyahut öyle 
göründü. Şimdi artık sözlerini ipnotizma olmuş bir şahısgibi 
mırıldanarak yavaş yavaş söylüyordu. 

- Ha... evet evet görüyorum... siz bir kadın seviyorsunuz, o da 
sizi seviyor fakat bunu belli etmiyor; siz kendisini taht-ı 
nikâhınıza istiyorsunuz. Sonra... daha sonra bir a.… işte bir 
gemi! bacasından bol dumanlar fışkıran bir gemi. Siz bu gemiye 
biniyorsunuz. Aman yârabbi! Deniz ne kadar mavi, mas mavi !.. 
Ne nihayetsiz, bitmez tükenmez su !.. Şimdi ... şimdi de ortalık 
karardı, gece oldu. Siz vapurun küpeştesindesiniz, yanınızda 
ihtiyar bir kadın var, bu kadın tebdil-i kıyafet etmiş bir erkekten 
başka bir şey değil... Hatta bu erkek sizin takip ettiğiniz hırsızın 
ta kendisi! siz mahiyetini meydana çıkarıyorsunuz, fakat herif 
kaçıyor, elinizden kurtuluyor, Ah ... aman yarabbi ... bu da ne? 
işte bu olur şey değil... görüyorum ki ... 

Şarlo heyecandan nefes bile alamayarak:      

- Ne? Ne görüyorsunuz madam? diye sordu. 

- Olur şey değil ... Hayatımda böyle bir şey ilk defa vaki oluyor. 

- Söyleyiniz, a canım ne görüyorsunuz?   

Falcı karı derin bir raşe geçiriyor gibi oldu, dudakları sanki bir 
şey söylemek istiyormuş da bir kelime bile telaffuz etmeye 
muktedir değilmiş  
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gibi kıpırdadı. Şarlo artık meraktan çatlayacak bir hale gelmişti, 
şiddetli hadid (*) bir sesle  

- Allah Allah... söyleseniz a madam Nelli Devel? Ne 
görüyorsunuz? 

Hilekâr kadın cevap makamında sadece: 

- Elli dolar daha ister! dedi. Şarlo meseleyi anlamıştı, karı 
fırsattan bil-istifade kendisini mümkün mertebe yolmak 
istiyordu, mamafih mutavaattan başka çare de yoktu, parayı 
verdi. Ancak bunu müteakiptir ki Nelli Devel telaşlı bir sada ile 

- Çabuk evinize koşunuz Mösyö Şarlo, dedi, siz geminin 
küpeştesinde iken apartmanınıza hırsızlar girdi her şeyi her şeyi 
karma karışık ediyorlar, altını üstüne getiriyorlar çabuk evinize 
koşunuz! 

Nelli Devel’in hakikatten başka bir şey söylemeyeceğinden bir 
saniye bile şüphe etmiyen Şarlo bu ânı ifşaat üzerine yerinden 
fırladı, merdivenleri dörder dörder atlayarak otuz sekiz katı 
nasıl tırmandı ise öylece kan ter içinde indi. Yolda rast geldiği 
halkı polislerle birlikte peşine takarak apartmana geldi, herkes 
hırsızları görmek, yakalamak heyecanı ile koşuyordu.  

Fakat apartmanda kimseler yoktu; her şey yerli yerinde, 
sabahleyin hizmetçi kadın nasıl düzeltti ise aynı vaziyette 
duruyordu. Kendisinin beyhude yere rahatsız edildiğini gören 
halk mırıldanarak küfür ederek dağıldı; zabıta memurları 
alelusul Şarlo’nun 

 

(*) hadîd}: (a.s.) 1. öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 2. keskin 
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ifade-i evveliyesini  aldılar. Nihayet Şarlo yalnız kalınca: 

- Bir gemi ... Bir gemi görüyorum; diye mırıldandı, filvaki  

Madam Nelli Devel beni öyle bir gemi şekline soktu ki 
dumanları hâlâ burnumdan çıkıyor!  
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Vakayi-i müteakip (sonraki hadiseler) meşhur falcının hakiki 
olduğunu meydana çıkardı ve Şarlo hiç olmazsa kendi kendine 
haksızlığını itirafa mecbur kaldı. 

Filhakika ertesi gün meşhur üstadı Nik Parter’in yazıhanesinden 
içeri girer girmez şu suale maruz kaldı: 

- Şarlo ne dersiniz? Zabıta-i hafiye memurluğuna karşı hâlâ aynı 
incizabı (çekiciliği) hissediyor musunuz?  

- Hattâ her zamandan ziyade üstad ... 

- Bu uğurda uzun bir sefere çıkmak iktiza etse buna da katlanır 
mısınız? 

- Emrederseniz Cehenneme kadar giderim Mister Nik Parter ... 

Bu meselede şimdiye kadar gösterdiğim cesareti, mahareti ve 
feraseti lütfen takdir etmekten hali kalmadınız, halbuki bugün 
kendimde küstahane bir cesaret ve cür’et hissediyorum. 

- İşte bu çok güzel, bravo Şarlo... Bir zabıta-i hafiye memurunun 
birinci meziyeti ataklıktır. Şimdi bir az dinleniniz, size 
söyleyecek şeylerim var. Evli misiniz? 

- Henüz değil. 
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- Mâdâme’l hayat bekar kalmak fikrinde misiniz? 

- Bilakis efendim. 

- Bilakis ne demek? 

- Yani demek istiyorum ki maksadım bir an evvel evlenmek ve 
bu suretle benden başka varisi olmayan kalmayan Şarlo 
hanedanının ocağına incir dikmemektir. 

- Bu da mükemmel ... fakat hiç olmazsa kiminle evleneceksiniz 
kararlaştırdınız mı? 

- Bunu size kat’i olarak ancak izdivacımı müteakip 
söyleyebilirim, mamafih Mis Rud’a karşı derin bir incizab 
(caziba, çekim) hissetmekte olduğumu da saklamaya bir sebep 
göremiyorum. 

- Nasıl? Bizim zabıta-i hafiye memuresi Mis Rud’a karşı mı?  

İşte bu pek mükemmel... Vakıa Mis Rud’a karşı besler gibi 
göründüğünüz hissiyatın biz de farkına varmıştık. Böyle bir 
tasavvuru tasvip etmekten başka elimden ne gelir? Yalnız emin 
olmadığım bir nokta varsa o da sizin kendisini sevdiğiniz kadar 
Mis Rud’un sizi sevip sevmediğidir. 

- Ooh, ben bu noktada eminim Mister Nik Parter. Falcı  

Nelli Devel bana teminat verdi. 

- Ne dediniz? Falcı Nelli Devel size teminat mı verdi? Eh, o halde 
ben ne diyeyim? Allah mübarek ve müteyemmen [*] etsin ve 
size pek yakında bol bol çocuklar ihsan etsin Şarlo... 

- Teşekkür ederim Mösyö Nik Parter... sözünüzü kırmamak  

 

[*] müteyemmen: (a.s. yümn'den) meymenetli, uğurlu, 
mübarek, kutlu  



 



- 10 – 
 

ve bilhassa teminatınızı hakikatlendirmek için elimden ne 
gelirse yapmakta kusur etmeyeceğim.  Fakat şimdi... Her 
şeyden evvel aşkımı resmi ve aleni bir surette Mis Rud’a ihsas 
etmek daha iyi olmaz mı dersiniz? 

- En tabii âdab-ı muaşeret kaidesi bunu icap ettirir Şarlo ... İşte 
ne tesadüf, kendisi de geliyor. 

Filhakika mükaleme bu noktaya geldiği zaman Mis Rud da cazip 
ve taravetli simasıyla o taraftan içeri giriyordu. Nik Parter 
derhal kendisini selamladı ve genç kızın bir söz bile telaffuz 
etmesine meydan kalmadan: 

- Mis Rud, dedi, pek ciddi bir sebepten dolayı sizi Mösyö Şarlo 
ile yalnız bırakıyorum. Bu sebebin ne olduğunu size 
söyleyecektir. 

Nik Parter bu sözleri söylerken Şarlo mahcubane başını önüne 
eğmiş ve Hafiyeler Kralı da bu vaziyetten istifade ederek Mis 
Rud’a pek manidar bir işarette bulunduktan sonra derhal dışarı 
çıkmıştı. 

İkisi yalnız kalır kalmaz Mis Rud derhal: 

- Şarlo, ne imiş bu mesele bakalım? sualini yapıştırdı. Şarlo 
gözlerini yerden ayırdı, Nik Parter artık yanlarında olmadığı için 
mahcubiyeti zail olmuştu, cevap verdi: 

- Mesele izdivacımıza ait mis Rud... Ben sizi sevmeye başlayalı 
aşağı yukarı bir asır kadar zaman oldu. 
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- Peki ama... bundan ne çıkar sanki... Beni sevmeniz benim 
canıma can katıyor fikrinde misiniz? siz beni kaç yaşında farz 
ediyorsunuz? 

- Kaç yaşında mı farz ediyorum? Güneş ziyasına nasıl kıymet 
biçilemezse aynı şekilde güzelliğe de yaş tayin edilemez, bir şey 
ya güzel veya çirkindir. Bu noktayı kabul edip ona iman ettikten 
[sonra] o güzel şeyin neden güzel ve kaç yaşında güzel 
olduğunu düşünmek saçma bir şeydir. Güzel güzeldir, işte o 
kadar... Size gelince siz hayatın bir bahar çiçeği gibi en ziyade 
tebessüm ettiği parlak, ilahi taravettir, bir devresinizdesiniz. 
Simanızdan sabahat, taravet, şebab ve letafetkârlık taşıyor. 
Bundan başka zekisiniz, en ince hayallerin esrarına vâkıfsınız; 
üstelik bir kuvvetiniz var... İkimiz el ele verdik mi öyle 
mükemmel, öyle kusursuz bir hafiye çifti teşkil ederiz ki 
cehennemin en karanlık noktasından iblisi bulup çıkarmak icap 
etse ve o bile kolay kolay elimizden kurtulamaz. Eskiden bir 
defa bir meseleden dolayı suratıma bir yumruk aşk etmiştiniz, 
bugün bu güzel yumruğu fakat yumuşak bir kadın eli halinde 
benim elime vermenizi, yani refikam olmayı kabul etmenizi rica 
ediyorum. 

- Yarabbi... Bu ne talâkat, bu ne cerbeze Şarlo? Bu kadar çene 
tüketmenize lüzum yok. Maksadınız nedir? Benimle evlenmek 
değil mi? Ben de size bunu vaad ediyorum. Fakat bir şartla...  

- Bir şart mı? Çabuk söyleyiniz Mis Rud... icap ederse sizin 
uğrunuzda cehenneme kadar gitmeye hazırım. 

- Tamam... Zaten ben de sizden cehenneme gitmenizi 
isteyecektim... 

 

 



 



- 12 – 

 

Cehennem değilse bile onun gibi bir şey insanların yanıp 
kavrulduğu bir mahal 

- Neresi bu? 

-Fas 

- Fas mı? bu da ne demek? 

- Evet Şarlo... Size Fas’a gitmenizi teklif ediyorum, eğer orada 
size verilen vazifede muvaffak olursanız avdetinizi müteakip 
derhal evlenmeyi de ben vadediyorum.  

Mis Rud kapıya kadar gitti, ardına kadar açarak: 

- Mister Nik Parter... Artık gelebilirsiniz! diye seslendi. Kapıdan 
içeride cereyan eden mükalemeleri hiç de dinlemiş bir adama 
benzemeyen Mister Nik Parter ciddi bir sima ile odaya girdi, 
genç kız son söz olarak: 

- Kendisinden beklediğiniz vazifenin ne olduğunu Şarlo’ya 
anlatır mısınız efendim, dedi, eğer bu işte muvaffak olursa 
mükâfat olarak beni alacak. 

Nik Parter: 

- İşte keyfiyet şundan ibaret, diye başladı, bu sabah erkenden  

Şikago milyonerlerinden birisi beni ziyarete geldi. Kendisi 
bundan iki ay kadar evvel Paris’te (Kapusin) bulvarında 
dolaşırken birisine rast gelir. Hani bazı insanlar vardır, ırk-ı 
esvede mi mensupdurlar, beyaz mıdırlar, siyah mıdırlar pek 
tefrik edilemez, ikisinin ortası bir şeydirler, işte o cinsten bir 
şahıs... Bir habeşî... bu adam hemen hemen dünyada 
konuşulan bütün lisanlara vâkıf olduğu halde belli başlı 
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Hiçbir iş sahibi olmayan; fakat her işe yarayan cinsten bir nesne 
imiş... Amerikalılar mâlûm... Biraz safdil olurlar, bizim milyoner 
de bu habeşî ile alâkadar olur ve onu kendisine kâtib-i hususi 
tayin eder. Beraberce Amerikaya gelirler. Adamcağızın başına 
ne geldiğini artık anlamaya başlıyorsunuz değil mi Şarlo? Habis 
herif efendisinin kendisine gösterdiği itimad-ı mutlaktan azami 
istifade eder ve cesim bir meblağı cebine indirerek ortadan 
kaybolur. 

- Pek meraklı bir şey... Yalnız şurasını anlamıyorum, bu hikâye 
ile Fas’a seyahat arasında ne münasebet var? 

- Biraz sabırlı olunuz, şimdi onu da anlayacaksınız. 

Hilekâr habeş Şikagodaki odasının masası üzerinde yanlışlıkla 
bir yüzük unutmuş... Yüzüğün ortasında garib-iş-şekil bir yazı 
var. Bu yüzük şimdi bende... Sabahleyin Amerikalı milyoner 
gittikten sonra ilk işim bu yüzüğün hangi millete ait olduğunu 
öğrenmek oldu. Bir antikacıya müracaat ettim, yazıyı tetkik 
etti: “Arapça yahut Berberi lisanı” dedi. Bu malûmat; içinde 
yüzdüğüm karanlıkta bir güneş gibi beni tenvir etti. Şimdi 
meseleyi anladınız ya Şarlo? Siz derhal Fas’a müteveccihen yola 
çıkacaksınız... Hattâ bugün.  

- Bugün mü?  

- Evet... Hemen şimdi... Bizim hakkımızda (san’atımızda) hiçbir 
işi sürüncemede bırakmaya gelmez.  

Pek âlâ, pek alâ ama Mösyö Nik Parter bir yüzük ile onun  

 

 

 

 



 



- 14 – 
 

Üzerindeki yazıya ait bir antikacının mütalâası insana 
koskocaman bir Fas seyahati icra ettirecek kadar mühim bir 
emare teşkil edebilir mi? 

- Kimin evini soruyorsunuz? Elbette ettirir ya... Siz bu delili ufak 
bir şey mi zannediyorsunuz?  Halbuki her şey... bütün sirkat bu 
sirkatin bütün esrarı işte bu yüzüğün ortasındaki yazıya 
bağlıdır. 

Öyle değil mi Mis Rud? Alınız şu yüzüğü bakayım. İşte size iki 
bin tanede dolar masarif-i rahiye (yol masrafı) eğer ümid 
ettiğim gibi filhakika “Polis hafiyesi Şarlo” sıfatı boş ve manasız 
bir lakırdıdan ibaret değilse bir ay sonra ben de hırsızı kolları 
arkasına bağlı… karşımda bulacağımdan eminim.  

Mis Rud da söze karıştı: 

- Hem de hırsızı canlı olarak isterim Şarlo, dedi, aksi takdirde 
izdivaç mizdivaç hepsi paydos... 

Nik Parter devam ediyordu: 

- Birazdan tam saat sekizde Tanca, Cezayir ve İskenderiye’ye 
müteveccihen yola çıkan “Pasifik” vapuruna binersiniz. 

Filvaki tam saat sekizde Nevyork limanından hareket eden 
“Pasifik” vapurunun küpeştesinde zavallı Şarlo elindeki yüzüğe 
bakarak yüz elli milyon nüfus ve kimbilir ne nisbette haydut ve 
hırsızı olan koskoca bir kıt’ada denizde katre kabilinden bir 
tanecik hırsızı nasıl olup da bulabileceğini dalgın dalgın 
düşünüyordu. 
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Falcı Nelli Devel’in tabir ettiği gibi “Pasifik” gemisi filhakika 
içinden dumanlar fışkıran bir bacaya malikti. Sahilden açılır 
açılmaz bu ulvi hakikati görerek falcının ilahi kudretine 
sakinane hayran olmuştu. Hem yalnız gemi bacası değil, yine 
falcının söylediği gibi deniz de mavi, masmavi idi. Namütenahi 
bitmez tükenmez bir su üstünde yol alıyorlardı.  

Sahilden ayrılalı üç gün olmuştu ki bir akşam Şarlo küpeştede 
kendi kendine dalga geçerken oldukça yaşlı olduğu ahvalinden 
ve kıyafetinden yeknazarda anlaşılan bir kocakarı kendisine 
yaklaştı: 

- Yanınızdaki boş yere oturabilir miyim efendim? 

Şarlo nazikâne mukabele etti: 

- Buyurun efendim, hiçbir mahzuru yok. 

Kocakarı sanki mükâlemeye bir girizgâh açmak istiyormuş gibi: 

- Ne güzel deniz! diye devam etti, Şarlo cevap vermedi. O şimdi 
kendi kendine Nevyork’da on numaralı caddenin 458 inci 
apartmanı 38nci katında görüştüğü falcı Nelli Devel ile icra 
ettiği mükâlemeyi düşünüyordu. Falcı kendisine geminin 
küpeştesinde ihtiyar bir kadınla tanışacağını bu ihtiyar kadının 
ise hakikatten bir kadın olmaktan ziyade kendisinin taharrisine 
memur edildiği bir erkek olduğunu haber vermişti.  
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Fakat kocakarı pek geveze bir şeye benziyordu: 

- Hiç konuşmuyorsunuz mösyö? dedi. Vecihe-i seyahatiniz 
neresi? 

- Tanca’ya gidiyorum. 

- Ben de öyle. Aynı yolun yolcusuyuz demek? 

- Öyle olacak... 

- Eskiden Fas’a hiç gitmiş miydiniz? 

- Hayır... 

- Ben de yeni gidiyorum. 

- Şarlo bu cevap üzerine gözlerini kocakarıya dikti: 

- Fakat Madam, dedi, siz ne Amerikalısınız ne Fransız ne 
İspanyol ne Alman ne Rus ne Japon ve ne de Çinliye 
benziyorsunuz. Tarz-ı telaffuzunuzdan bir Arap olduğunuza 
intikal ediyorum. 

- Arap mı? ben mi mösyö? Vallahi garip ve anlaşılmaz bir 
mantığınız var. Bilmez misiniz ki Arap kadınları yanlarında bir 
erkek olmaksızın evlerinin kapısından dışarıya burunlarını 
uzatmaya bile mezun değildirler 

Şarlo bu kadın gideceği memleketin ahval ve âdâtı hakkında 
pek iyi malûmat almış diye düşündü, hiç şüphe yok bu kocakarı 
kendisinin takibine memur olduğu hırsız-ı habisten başkası 
değildi. Polis hafiyesi silsile-i muhakematında bir defa bu 
neticeye vasıl olunca kemal-i sükûnetle yerinden kalktı, 
gezintisine devam etti. Lakayd ve deryadil tavrıyla doğruca 
gemi komiserinin kamarasına teveccüh etti. Kapıyı çaldı. 
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- Buyurunuz.  

Müsaadesiyle bilâ fütur içeriye daldı, söylediği sözlerden emin 
bir adam tavrıyla: 

- Affedersiniz komiser efendi, dedi, sizi taciz ediyorum, kulunuz 
Şarlo’ yum. Hafiyeler kralı Nik Parter’in baş muaviniyim. Bir 
hırsızı bulup meydana çıkarmak için Fas’a gidiyordum, halbuki 
aradığım hırsızın benimle birlikte ve bu gemide olduğuna şimdi 
kaniim. Bu haydut gemide bir kocakarı kıyafetiyle bulunuyor ve 
şimdi, şu dakikada küpeştede rahat rahat hava alıyor.  

- Ne söylüyorsunuz kuzum Mösyö Şarlo? Kocakarı kıyafetine 
girmiş bir hırsız ha… Haydi Allah aşkına beni rahat bırakın böyle 
saçma hikâyelerle vakit geçirmekte bir mânâ yok. 

- İyi efendim ama... sizin vazifeniz... 

- Benim vazifem, benim vazifem... lâkin ben vazifemi sizden çok 
iyi bilirim mösyö. Evvel emirde bu kocakarının aradığınız hırsız 
olduğundan emin misiniz? 

- Kat’iyyen eminim. Zaten falcı Nelli Devel de böyle söylemişti. 

İht(iy)ar bir bahriyeli olan gemi komiseri Nelli Devel namını 
ömründe bir defa bile duymamıştı, fakat bu meçhul ünvanın 
yine o nisbette mechul ve mühim nüfuzuna karşı mukavemet 
edemedi, ayağa kalktı, refakatine iri yarı dört gemici alarak 
Şarlo ile birlikte geminin küpeştesine çıktı. 

Kocakarı hâlâ aynı mahalde idi. İçinde milyonlarca yıldızın  
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In’ikası yıkanan denizi seyre dalmış gibiydi. Komiser paldır 
küldür kadına hitab etti:  

- Madam soyununuz! 

- Ne dediniz? 

- Soyununuz diyorum, hem de çabuk! 

Kocakarı şaşkın bir halde ayağa kalktı: 

- Siz çıldırmışsınız mösyö! dedi. 

- Tecavüze lüzum yok madam. Çılgın veya akıllı ne olursa olayım 
size elbisenizi çıkarınız diyorum. Haydi, haydi mantonuzu, 
elbisenizi, korsenizi hulasa erkek olduğunuz halde sizi bu şekle 
sokan ne kadar esvap varsa hepsini çıkarınız 

Ben mi erkekmişim? Olur şey değil... Siz ayakta sayıklıyorsunuz 
galiba? Ben Venezuala reis-i cumhurunun refikası madam 
Karraro Farraro’yum vakit geçirmek için seyahat ediyorum. 
Geminin zabıta memurlarıyla daha ziyade eğlenmekte bir 
mâna yok madam yahut mösyö... Şimdi birkaç besleme 
getireyim de kadın mı erkek mi olduğunuz derhal meydana 
çıkar. 

Komiser, dört tayfa ve müthiş bir haydut olması pek muhtemel 
olan bu kocakarı ile yalnız kalmaktan hiç de hoşlanmayan Şarlo 
bu sözleri müteakip uzaklaştılar, biraz sonra maiyetlerinden 
geminin beslemeleri olduğu halde avdet ettikleri zaman 
Madam Karraro Farraro’nun yerinde yeller esiyordu. 

Şarlo kendi kendine: 
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- Cadı kendisini mutlaka denize atmıştır diye söylendi, bir şey 
değil mel’unu bulmak için şimdi ne halt edeceğim? 

 

- 4 - 

Hareketinden tam sekiz gün sonra müddet-i ömründe ilk defa 
olarak Afrika toprağına ayak basıyordu. Artık tamamiyle şaşkın, 
acemi bir halde idi, limandan Tanca’ya müntehi dar yollardan 
düşünceli ve me’yus bir reftar ile ilerliyordu. “Sevkul sagir” 
tesmiye edilen meydana gelince cephesinde “Büyük Galasiye 
Kıraathanesi” ünvan-ı muhteşemi yazılı adi bir kahvehane 
gördü. Birkaç Avrupalı masaların etrafına dizilmiş gürültülü bir 
mükâleme ile “apsent” içiyorlardı. Şarlo yeknazarda yerlilere 
hiç benzemeyen bu adamlarla tesis-i münasebet etmek istedi, 
kıraathane sahibine yanaşarak: 

- Affedersiniz efendim, dedi, buralarda otel bulunur? 

- İşte tam karşınızda efendim. 

- Teşekkür ederim. Fakat aynı zamanda nerede “deve” 
bulabilirim? 

- Deve mi? ondan çok ne var ki ... deveyi ne yapacaksınız? 

- Bütün Fas dahilinde seyahat etmek etmek istiyorum. Birisini 
arıyorum da... 

- Diyojen’ in fenerle adam aradığı gibi ... 

- Diyojen de kim? Ben böyle bir adam tanımıyorum. Deve 
kiracısı mı bu? 
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Kahvedeki müşteriler kahkahayı kopardılar, Şarlo anlamadığı 
bu istihzadan hiddetlendi: 

- Sersem herifler! dedi. Fakat henüz son kelimeyi telaffuz 
etmemişti ki zaten apsent ile kafaları tütsülü olan kahve 
müşterileri hep birden ayaklandılar, gürültüyle büsbütün 
alıklaşan biçare Şarlo’nun zaten lüzumundan fazla çıkıntılı 
kıçına beş on tekme indi. Mihnetzede polis hafiyesi için yine 
tarik-ı selamet kaçmakta idi, öyle yaptı; tekmelerden kurtulur 
kurtulmaz tarif edilen otelde bir oda kiraladı. Şimdi kendi 
kendine düşünüyor: 

- Ne acayip memleket, diyordu, fakat asıl acayip-ül acayip olan 
bir şey varsa o da Nik Parter’in Şikagolu hırsızı aramak üzere 
beni ta Fas’a kadar göndermekte hangi akla yelken (*) ettiğidir! 

************************************ 

Ertesi sabah pek erkenden kalkan Şarlo refakatinde hem 
hizmetçi hem de tercüman hizmetini görüp Afrika’da yığınla 
emsaline tesadüf edilen Araplardan biri olduğu halde iki deve 
taharrisine çıkmıştı, bundan sonra yalnız kalmayacak, hep bu 
kıymettar tercümanla birlikte seyahat edecekti. Tercümanın 
ismi Abdulkadir idi, zeki ve fedakâr bir adama benziyordu. 
Hemen derhal hiç vakit kaybetmeksizin Afrika cenubuna doğru 
yola çıkacaktı. Şarlo kendi kendine: 

- Madem ki bu mel’un hırsız Tanca’da değildir, diye 
düşünüyordu, olsa olsa cenupta sakin, kimsenin uğramadığı 
limanlardan birine 

****************** 

(*) aklına yelken etmek: düşüncesizce davranmak veya aklına geleni hemen 
yapmak. 
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Iltica etmiştir, orada hiçbir ferdin kendisini aramayacağından 
emindir. 

Sonra... Zaten cibilli ve huda-dad hissiyatım beni hiçbir zaman 
aldatmaz. İçimde bir şey, bir his cenuba gitmek lâzım geldiğini 
bana telkin ediyor, Hiç şüphe yok ki aradığım haydudu orada 
bulacağım ve bu suretle Mis Rud’un tatlı, emsalsiz mükâfatına 
nail olacağım.  

Artık son hazırlıklarını da ikmal etmek üzere otele avdet ettiği 
zaman Şarlo az daha hayretten kendini kaybedecekti. Denizde 
boğuldu zannettiği sahte Madam Karraro Farraro mütalâa 
salonunda dalgın ve sakin bir romanın yapraklarını çevirmekle 
meşguldü. Cadı hortlamış mıydı ne olmuştu? Mamafih fazla 
düşünmekte manâ yoktu ister hortlamış ister saklanarak sonra 
meydana çıkmış olsun, her halde muhakkak olan bir şey varsa 
işte karı şimdi karşısında idi. Bundan istifade etmek, işi tatlı 
tarafından tutturup karıyı oyalamak lâzımdı. Yavaş yavaş 
ilerledi. Karraro Farraro önündeki romana o kadar dalmıştı ki 
Şarlo’nun yaklaştığının farkında bile olmadı. Polis hafiyesi 
sesine en tatlı ve mülâyim ahengini vererek: 

- Sabah şerifler hayrolsun muhterem madam, dedi, biz sizi 
yunus balıklarına hediye gitti zannetmiştik.  Maşallah 
afiyettesiniz! 

Kocakarı sürmeli gözlerini muhatabına dikerek cevap verdi: 

- Ooh sizi gördüğüm için çok memnunum mösyö. Düşünün bir 
kere... o sersem gemici (mi) beni küpeştede, herkesin gözü 
önünde soymak istiyordu. Dünyada olur şey mi? Bu hakarete 
katlanmaktansa 

********************* 

cibilli: Yaratılışta olan, hilkatten, hulkî  
huda-dad  : Allah vergisi  
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Boğulmaya bile razıydım. Fakat sonra düşündüm kendimi 
denizde boğulmaktansa Tanca’ya gelinceye kadar tahlisiye 
sandallarının birisinde saklanmayı tercih ettim. Gemi Tanca’ya 
yanaştığı vakit gece olmuştu, karanlıktan istifade ettim, kolayca 
sahile çıktım.  

- Oh, oh... Çok güzel, çok güzel madam...  

Emin olunuz siz beni görmekten ne kadar memnun iseniz ben 
de size tesadüf etmekle o kadar bahtiyarım. Siz eğlence için, 
şöyle vakit geçirmek üzere seyahat ediyordunuz değil mi?  

- Evet... öyle 

- Öyleyse çöllerde yalnız seyahat pek can sıkıcı, tahammülsüz 
bir hal olduğu için eğer harukulade bir tesadüf olarak siz de 
benim gittiğim yere gidiyorsanız bahtiyarlığım tezaüf edecek. 
Ben sahili takiben cenuba “Safi” ye kadar gideceğim. 

Şarlo kendi kendine eğer bu ihtiyar karı aradığı hırsız ise 
mutlaka kendi gittiği yere gitmek istemeyecek, başka bir tarafa 
tebdil-i seyahat edecek diye düşünüyordu. Halbuki kocakarı 
kendisine: 

- Oh efendim teklifiniz beni pek memnun etti, evet ben de 
oraya gideceğim. Deyince hayreti arttı. Ya falcı Nelli Devel âdi 
bir yalancı olacaktı veyahut da bu kadın pek müthiş bir 
hayduttan başka bir şey değildi. Kadın devam ediyordu: 

- Ben altmış yaşındayım mösyö... İnsan bu kadar ihtiyarlayınca 
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Sizin gibi bir delikanlı ile yol arkadaşlığı etmekte hususi bir zevk 
duyar. Ne vaki yola çıkıyoruz? 

- Yarın! 

- Ne ile seyahat edeceğiz? 

- Ya âdi deve veyahut da hecin devesi ile ... Ben iki hecin devesi 
kiralamıştım; şimdi gider bir tane daha bulurum. 

- İyi ama... ben hayvana nasıl binerim? 

- Hiç korkmayınız madam, deveye binmekten daha kolay bir şey 
yoktur. Göreceksiniz, bakın ne rahat edeceksiniz. 

- Kendimi evvel Allah’a sonra size emanet ediyorum efendim... 
Nasıl biliyorsanız öyle yapınız.   

- Müsterih olunuz madam...  Yarın sabah saat sekizde otelin 
önünde hazır bulununuz. Develerimize orada bineceğiz. 

Filhakika ertesi gün tam muayyen saatte Madam Farara 
Rofararada Abdülkadir ve Şarlo develerine biniyorlardı.  Hecin 
develeri, süvarilerinin üzerlerine bindiğini hisseder etmez 
derhal ileriye ve arkaya salınarak ayağa fırladılar. 
Abdülkadir’den her gün birkaç defa deveye bindiği ve hayvanın 
bu hareketine alışık olduğu için vaziyetini muhafaza etmiş, 
kocakarı ise devesinin yularlarına yapışarak bir şey olmamıştı.  
Fakat zavallı Şarlo ömründe ilk defa gördüğü ve bindiği bu 
hayvanın sarsıntısıyla derhal muvazenesini kaybetmiş, sırt üstü 
yere yuvarlanmıştı. Hecin oralı bile olmadı, upuzun boyunu 
daha ziyade uzatarak kocaman ayaklarını bütün vüs’at ve 
kabiliyetiyle Tanca’nın dar sokaklarına daldı. 
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Şarlo şimdi ayağa kalkmış, bir taraftan sukutun şiddetiyle 
sızlayan kaba etlerine masaj yapıyor, diğer taraftan bütün 
kuvvetiyle avaz avaz: 

- Hınzır hayvan, domuz mahlûk, dur da tekrar bineyim, diye 
haykırıyordu. Anlaşılan hecin devesi Arapçadan başka bir lisana 
vâkıf değildi ki, acaib bir lisan ile söylenen bu sözlerden hiç 
müteessir görünmüyor, dört nal ile yoluna devam ediyordu. 
Nihayet Abdulkadir deveyi yakalamak için seğirtti. Şarlo kendi 
kendine: 

- “Allah belânızı versin, bu mel’un memlekette hayatımdan 
olacağım diye inliyordu. Dün Galasiye kıraathanesinde bir sürü 
sersem herif az daha bütün kemiklerimi kıracaklardı, bugün de 
daha merhaba demeden bu hınzır devenin sırtından aşağıya 
yuvarlandım. Bütün aksam-ı suflîyem hurda haş oldu. Eğer bu 
hal daha bir müddet devam ederse ne sevgili Amerika’yı ne de 
güzel nişanlım Mis Rud’un tatlı gözlerini bir daha dünya gözüyle 
görmeye muvaffak olamadan göçüp gideceğim galiba… 

Abdülkadir nihayet güç bela deveyi yakalamıştı. Şarlo bu defa 
fevkalade ihtiyatkarane hareket etti ve düşmedi. Abdülkadir 
lisan-ı mahalliye vukufu ve hecin develerinin sürati sayesinde 
seyahat bilakaza nihayet buldu. Sekiz gün yolculuğu müteakip 
(Safi) kasabasına varıldı. Şehre girerken Şarlo kendi kendine: 

- Bu altmışlık karı yol müzahemetine benden iyi tahammül etti, 
diye düşünüyordu. Artık yavaş yavaş katiyen kani oluyorum ki 
bizim safdil (Nik Parter)in beni yakalamaya memur ettiği hırsız 
bu hınızr karıdan başkası değildir.  
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Yavaş yavaş Fas hayatın alışmaya başlayan (Şarlo) bir sabah 
kokulu bir çayı kemal-i lezzetle yudum yudum içiyordu ki 
civardaki eczacı kendisini görmeye geldi. Bu zatın telsiz telgraf 
ahize makinesi, vardı, elinde bir kâğıt tuyordu.  

- Mösyö Şarlo, dedi size havadis getirdim, sizin için bir telgraf! 

- Teşekkür ederim fakat benim burada olduğumu binaenaleyh 
adresimi kimse bilmiyor nasıl oluyor da? 

- Gayet sade Telgraf Fas’da polis hafiyesi mösyö Şarlo namına 
yazılı. Telgrafı keşide eden bunu rastgele telsiz telgrafa tevdi 
etmiş, neticeyi görüyorsunuz ya pek iyi yapmış. 

- Oh bu fen! Ne harikulade şey değil mi eczacı efendi?  

- Tabii, tabii. 

Şarlo telgrafı aldı aşikâr bir memnuniyetle atideki satırları 
okudu. 

Azizim Şarlo 

Aradığınız şahıs Fas’dadır. İhtiyar bir kadın kıyafetine girmiş 
kendisine İspanyol ismini vermiştir. Vakit kaybetmeyiniz sariki 
canlı olarak getirirseniz hem çok para alacaksınız ve hem de 
beni …. Muallak biş-şart nişanlınızın selamları. 

Mis Rod 

Şarlo kendi kendine Miss Rod niçin müstakbel nişanlınız 
diyecek yerde muallak biş-şart diyor diye düşündü. Meselede 
bir sarf ve nahiv hatası olmak ihtimali mevzubahis olamazdı. 
Mamaafih keyfiyet daha  
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Fazla sarf-ı zihin etmeye değmezdi, mademki tesadüf kendisini 
hakiki hırsızın izi üstüne sevk etmiş ve sonra da Miss Rod 
kendisi hakkındaki samimi hissiyatını gizlemeye lüzum 
görmüştü, bu kadarı kafiydi.  

Ooh ne inanılmaz rüya… Hem servet hem de sevgilsinin kalbi!  

Artık şüpheye mahal yoktu. Hırsız avuçlarının arasında 
bulunuyordu. Yapılacak şey işi meydana vurmak, kocakarı 
kıyafetinde saklanmak isteyen bu melunu enselemekten 
ibaretti. Muvaffakiyet yüzde yüzdü.  

Şarlo nihayet başını kaldırdı, hala karşısında duran eczacıye 
bakarak:  

- Eczacı Efendi, bana büyük bir hizmette bulundunuz makam-ı 
teşekkürde size bir cigara takdim etmeme müsaade edersiniz 
değil mi? Fakat buna mukabil siz de bildiklerinizi kimseye 
söylememk şartıyla…  

- Bana itimat edebilirsiniz Möyö Şarlo… Yalnız cigara içmek 
mutadım olmadığı için bana bir yemek ikram ederseniz daha 
memnun olurum.  

İki arkadaş biraz sonra köşebaşındaki Arap Aşçıdan birer kuskus 
pilavı yemiş badehu ayrılmışlardı.  

 

****************************** 

 

Akşam olunca şarlo artık vekayii tesri’ etmeye karar verdi. İcabı 
halinde hırsızı tevkif ederken kendisine muavenet etmeleri için 
yerli Araplardan birkaçına bol bahşiş vererek hizmetine aldı.  

Biraz sonra Madam (Karraro Ferredo) ile sofraya oturdu 
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Dukları zaman artık herşey hazırdı: Şarlo mükaleme arasında 
(Nik Parter)’in kendisine verdiği mahut yüzüğü çıkrarak 
parmağına geçirdi. Kocakarı yüzüğü görür görmez 
haykırmaktan kendini alamadı:  

- Fakat bu yüzük benimdir. Şikago’da unutmuştum.  

Şarlo derhal ayağa kalktı: 

- Madam (Karraro) sizi kanun namına tevkif ediyorum, dedi. Siz 
bir erkeksiniz artık buna da tamamiyle kani oldum.  

Ve sonra dışarıda emrine amade bekleyen Araplara seslenerek: 

- Bu kadını tutunuz, zaten kadın değil erkek ya… Aradağım hırsız 
budur, tutunuz.  

Karraro tehlikeyi hissetmişti, bir an içinde jopunu kendisini bir 
kadına benzeten elbiseleri arkasından fırlattı, bacaklarının 
bütün kuvvetiyle kaçmaya başladı. Araplar aralarında 
Abdülkadir de dahil olduğu halde arkasından koşmuşlar zavallı 
Şarlo’yu biraz sonra ta New York’tan beri takip ettiği hırsızı eli 
kolu bağlı karşısında görmek ümidi içinde yalnız bırakmışlardı.  

 

*************************** 

 

İntizar içinde bir saat iki saat hatta üç saat geçti. Kimseler 
görünmüyor (Şarlo)yu gittikçe ümitsizlik kaplıyordu. Nihayet 
Abdülkadir çıktı geldi. Polis hafiyesi tercümanını görür görmez 
daha uzaktan:  

- Hırsızdan bir haber var mı diye bağırdı, yakaladınız mı? 
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- Evet Seydi 

- Nerede? 

- Araplar kendisini kadının huzuruna götürdüler, ihtimal ki yarın 
asılır bile… 

Şarlo tekrar yese kapıldı. 

- Hayır işte bu olamaz. Bu hırsız bana aittir. Ben onu New 
York’tan beri adım adım takip ediyorum. (Karraro) burada değil 
Amerika’da muhakeme edilmeli. Eğer herifi canlı olarak 
götürmezsem Miss (Rod) bana dünyada varmaz.  

- O halde kadıya müracaat ediniz Seydi Şarlo? Ben aciz bir 
adamım elimden bir şey gelmez.  

- Kadı dediğin bu adam nerede bulunur? 

- Geliniz ben sizi oraya kadar götürürüm.  

Bir müddet sonra Şarlo ile Abdülkadir mahkeme-i Şer’iyenin 
önüne gelmişlerdi. Şarlo hırsızın kendisine iadesini talep etti. 
Ve bu hususta akıl ve muhakemesinin yettiği bütün delilleri 
saydı döktü. Kadı zabıta-i hafiye memurunu dinledikten sonra 
İngilizce bilmediği için bozuk bir Fransızca ile şu cevabı verdi: 

- Bana tevdi olunan hırsız gufran-ı İlahiye mazhar olmuştur, 
artık onu size iade edemem. Müslüman oldu ve şimdi bir merd-
i berberidir.  

- Mürd mü? Diye haykırdı Eyvah… Halbuki ben onu canlı  
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Olarak Amerika’ya götürecektim. Demek artık Miss (Rod)’un 
bana varmak ihtimali kalmadı.  

Ve düştü bayıldı. 

 

6 

 

Üç dört saat baygın kalan Şarlo ayaklarının tabanlarında bir 
gıdıklanma hisseder gibi oldu. Gözlerini açtı. Zayıf cılız bir köpek 
ayaklarını yalıyordu. Hayvana hitaben:  

- Ben nerdeyim? 

Dedi. Köpek hiç beklemediği bu hitaba cevap makamında 
tabanlarını kaldırarak kaçtı.  

- Ah, evet, şimdi hatırlıyorum. Cadı karı… Elden kaçan hırsız… 
Miss (Rod)… Allah belasını versin bu melun sanatta benim hiç 
talihim yok. Artık Mister (Nik Parter)’e istifamı yollamaktan 
kumral nişanlıma da ebedi bir veda mektubu yazmaktan başka 
yapacak bir şey kalmadı.  

Bedbaht delikanlı bu sözleri müteakip ayağa kalktı. Deve 
tüyünden çadırlarının bulunduğu mahalle doğru yürümeye 
başladı.  

Felaketler daima yekdiğerini takip eder. Çadırına girer girmez 
çamaşır tuvalet eşyası vesaire namına nesi varsa hepsinin sirkat 
edilmiş olduğunu hayretle gördü. Fakat artık memuriyeti ile 
hayatta yegâne ümidi olan nişanlısını kaybetmeye katlandıktan 
sonra bu darbe tamamiyle ehemiyetten ari idi. Miss (Rod)’a 
atideki mektubu yazdı:  
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Sevgili Miss Rod 

Telsiz telgrafın talii ve lütüfkarlığına tevdi ettiğiniz telgrafnameyi bir 
aşk mektubu gibi nihayetsiz bir heyecan ve meserretle aldım. 
Şikago’daki milyonerin parasını sırtlayan hırsızın bir kocakarı kıyafeti 
altında gizlenmekte olduğu hakkındaki haberiniz benim esasen 
bildiklerimi teyit etti. Filhakika ben bu kadın-erkek hırsızla New 
York’tan Tanca’ya kadar birlikte seyahat etmiştim. Tanca’da ikimiz de 
aynı otele nazil olduk. Hüviyetinden tamamen emin olmak için 
kendisini (Safi)ye kadar birlikte gelmeye ikna ettim.  

İşte telgrafınız da zaten burada ve eczacı vasıtasıyla beni buldu. 
Bunun üzerine vekayii tesrie karar verdim.  

Fakat hırsızın hilesinin meydana çıkarak tevkif edileceğini görünce 
firar etti. Ve mahallin kadısına iltica etti. (Burada icra-yi adalete 
memur zata kadı diyorlar) 

Kadı Efendiden hırsızı bana teslim etmesini talep ettim. Fakat hırsızın 
gufranus-seraya mazhar olduğunu Müslüman dinini kabul ettiğini ve 
nihayette mürde olduğu cevabını aldım.  

İzdivacımız hakkında Hırsızın Amerika’ya canlı olarak getirilmesini şart 
ittihaz ettiğiniz için bu vaziyet karşısında sizin zevciniz olabilmek 
saadetinden feragata mecbur kalıyorum. İlk dakikada bu fikir ve bu 
ihtimal karşısında kendimi kaybetmiş birkaç saat baygın kalmıştım. 
Şimdilik biraz daha iyiyim. Fakat bu ümitsizlik ile artık aziz vatana bir 
daha avdet etmemeye azmettim. Çünkü oranın tatlı ufukları sizin 
güzel nazarlarınızdan mahrum kaldıkça bana cehennem gibi 
görünecek. Neden artık zabıta-i hususiye memurluğu yapmayacağımı 
da Mister (Nik Parter)e iblağ etmenizi rica ederim. Burada deve 
yetiştirmek ve sarı sabr tahammülleri almakla imrar-ı hayata 
çalışacağım.  

Siz de başka birisiyle izdivaç ediniz Miss Rod belki bu hakkınızda daha 
hayırlı olur. Tekrar görüş ümidi ve teşekkürlerimle: 

 

Şarlo 
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Kendisinden daima memnun olmanın kolayını bulan “Şarlo” 
mektubu bitirince:  

- Bu iş de oldu, artık yoluna girdi demektir, diye söylendi. Hah 
işte Abdülkadir de geliyor, hemen mektubu veririm, götürsün 
bu akşam (Tanca)ya hareket eden vapura yetiştirsin.  

Filhakika Abdülkadir de geliyordu. Şarlo dediği gibi mektubu 
tercümanıyla vapura gönderdi. Biraz sonra avdet edince 
Abdülkadir’e:  

Haberin var mı? Dedi ben burada değilken bütün çamaşırlarımı 
eşyamı çalmışlar.  

Memleketinde bu gibi hadisatı hergün görmeye alışmış olan 
tercüman sadece:  

- El-mukadder la-yetağayyer ya seydi (Kaderde olan değişmez)  

Cevabını verdi. Şarlo da ısrara lüzum görmedi.  

- Şimdi bana bak Abdülkadir, sana büyük bir havadis vereceğim. 
Bugünden itibaren (Safi)de yerleşiyorum. Bundan böyle deve 
yetiştirmekle uğraşacağım. Sen de benim maiyetimde 
kalacaksın.  

- Burası fena memleket seydi, Tanca daha iyi idi.  

- Vakıa orası da doğru… Fakat ne yapalım… Maksadım hırsızı 
öldürmüş olan kadıyı taciz etmek, başına bir bela açmaktır.  

- Kadı hırsızı öldürmüş mü? 

- Öyle ya bilmiyor musun? 

- Bunu size kim söyledi?  

- Biraz evvel kadı söyledi ya sen de orada idin.  
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- Aldanıyorsunuz Seyyidi Şarlo, Kadı böyle bir şey söylemedi. 
Hırsız hayattadır. Siz ve ben nasıl hayatta isek o da öyle… Yiyor, 
içiyor yan gelip yatıyor.  

İşittiği sözlerden gittikçe hayreti artan Şarlo: 

- Ne söylüyorsun? Saçmalıyorsun, dedi. Sen de pekâlâ işittin: 
Kadı hırsızın mürd olduğunu söylemedi mi?  

- Hah şimdi anladım siz kelimeyi yanlış işitmişsiniz Seyyidi Şarlo, 
Kadı hırsız için mürd oldu demedi fakat (Merd-i berberi) oldu 
dedi. “Merd” erkek demektir. (Merd-i berberi)den maksat da 
Fas ahalisinden oldu demektir.   

- Vay canına yandığım… Demek ben beyhude yere bayıldım. 
Demek Miss (Rod)u ebediyyen kaybettim zannetmem de bir 
kuruntu imiş. Halbuki ben sersem bir de tuttum da üstelik kıza 
bana verdiği sözü iade ettim ha… Aman çabuk koşalım gemi 
kalkmadan mektubu geri alalım.  

Şarlo bir sıçrayışta çadırdan dışarı fırladı eğri bacalarının bütün 
kabiliyeti ile limana doğru koşmaya başladı.  

Heyhat! İş işten geçmiş mektubu hamil olan gemi limandan 
uzaklaşmıştı. Şarlo kendi kendine: 

- Allah belasını versin, diye söylendi. Bugün de talihim hep aksi 
gidiyor. Mamaafih ne ise mazi ma meza (geçmiş geçmiştir) 
Şimdi herşeyden evvel (Karraro)nun hayatta olup 
olmadığından emin olmalıyım.  

Vakıa Abdülkadir öyle diyor. Fakat bir defa da ben kendi 
gözlerimle görsem fena olmaz.  
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**************************** 

 

Bu mülahaza üzerine (Şarlo) mahkeme-i şer’iyeye doğru 
yollandı. İçeri girdiği zaman Kadıyı çubuğunu içmekle meşgul 
buldu.  

- Yine ne istiyorsun efendi? 

- Dün himaye-i âliyenize aldığınız hırsızın hala berhayat olup 
olmadığını öğrenmek istiyorum Seyyidi. 

- Evet, elhamdülillah berhayattır.  

- Kendisini Amerika’ya göndermek üzere bana teslim etmek 
lütfunda bulunur musunuz? 

- Efendi ümmet-i Muhammed’den olmuş bir adam bence 
mukaddestir. İşte dediğiniz adam artık bir Müslümandır ve 
aramızda kalacaktır. Ya defolup gidiniz veyahut daha fazla ısrar 
ederseniz derinize saman doldururum.  

- Fakat Kadı hazretleri… 

Kadının sabrı tükenmişti. Maiyetinden birine işaret verdi. İri 
yarı bir zenci Şarlo’ya yaklaştı. Fazla çıkıntılı olmasıyla her 
zaman nazarı dikkati celp eden kısm-ı süfliyetine bütün 
kuvvetiyle bir tekme yerleştirdi. Zavallı şarlo bu darbenin 
tesiriyle beş altı adım öteye fırladı, yere yuvarlandı.  

Kalktığı zaman artık hırsızı Miss (Rod)u ve hatta kâinatı 
düşünmekten vazgeçmiş bir an önce mahkeme-i şer’iyeden 
dışarı çıkmaktan başka bir arzusu kalmamıştı. Kendisini dışarda 
bulur bulmaz hem söylenmeye hem de tekmeye maruz kalan 
zavallı mahalli  
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Mahudunu kaşımaya başladı:  

- Allah kahretsin… Ne melun memlekete düşmüşüm. Miss 
(Rod) beni hakikaten cehenneme göndermiş… Ne ise hiç 
olmazsa hırsızın hayatta olduğundan emin oldum. Derime 
saman doldurulmasından yakayı kurtardım ya… Şimdi ilk işim 
gönderdiğim mektubu keenlemyekün (hiç olmamış gibi) telakki 
etmesini Miss (Rod)a bildirmek. İyi ama bunu nasıl yapacağız. 
Buradan ancak bir ay sonra bir vapur kalkacak. Bugünden o 
zamana kadar Miss (Rod) eğer isterse başka birisi ile hatta yirmi 
defa bile izdivaç edebilir. Hem sonra ben zabıta-i hafiye 
memurluğundan da vazgeçmiş değilim. Devam ediyorum. (Nik 
Parter)’in istifamı kabul etmesi hiç işime gelmez.  

 

**************************** 

 

Şarlo birdenbire elini alnına götürdü, hatırına bir şey gelmişti.  

- Şimdiye kadar neye düşünemedim, bu sıcak memleketler 
hakikaten beni sersem etmiş. Gideyim bizim hapçı başını 
göreyim. Herifin telsiz telgrafı var. (Nik Parter) ile istediğim gibi 
muhabere ederim.  

Eczahaneye koştu. Eczacı yahut Şarlo’nun tabiriylr hapçı başı 
kendi icadı olan bir yakıyı tecrübe etmekle meşguldu. Şarlo’nun 
maksadını anlayınca şu cevabı verdi: 

- Sizi memnun etmek için tahmin edemeyeceğiniz kadar çok 
fedakarlıklara hazırım Mösyö Şarlo… Fakat ne yapayım ki 
imkansızı mümkün kılmak elimde değil. Benim telsiz telgrafın 
yalnız (ahize) makinesi  

 

  



 



- 35 – 

Vardır. Binaenaleyh diğer makinelerin verdiği telgrafları zabt 
edebilirim fakat kendileriyle muhabere edebilemem veya bir 
telgraf vermem imkân haricindedir.  

Şarlo bu cevap üzerine küskün ve meyus… Talihine ve kendisine 
New York ile muhabere imkanını şu dakikada temin etmekten 
aciz olan ihtiraat-ı fenniyeye küfürler savurarak uzaklaştı.  
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Şarlo düştüğü müşkülattan nasıl kurtulacağını düşüne düşüne 
kafa patlatırken mahkeme-i şer’iyede garip bir mükaleme 
cereyan ediyordu. [Karraro] Müslüman olmuş görünmek 
sayesinde kadının itimadını celbetmiş ve hatta kendisine bazı 
hediyeler takdim etmek suretiyle ahbap bile olmuştu. Şarlo 
mahkemeden çıkar çıkmaz Kadı (Karraro)yu yanına celbetmiş 
aralarında şu muhavere geçmişti: 

- Dün seni benden isteyen esmer ve kıvırcık saçlı herif bugün 
tekrar geldi ve seni Amerika zabıtasına teslim etmek üzere yine 
benden istedi.  

- Ne cevap verdiniz? 

- Seni teslim etmeyeceğimi ve daha fazla ısrar ederse derisine 
saman dolduracağımı söyledim.  

- Çok güzel yapmışsınız Seyyidi. Fakat müsaade ederseniz size 
bir fikir arz edeyim. Beni zindana tıktırmak için bu kadar 
uğraşan bu adam bir zabıta hafiyesi memurudur. Yani 
göstermeksizin başka 
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Larının işlerine burnunu sokan bir heriftir. Sanatı budur ve 
bunun için de para alır. Böyle muzır bir şahıstan kurtulmak zatı 
âliniz için de mucib-i menfaat olacağına kail değil misiniz kadı 
hazretleri?  

- Nasıl? Kendisini öldürtmek suretiyle mi? 

- Sakın ha… Sonra Amerika hükümeti sizden hesap istemeye 
kalkar. Beyhude yere sizi taciz eder. Bunun için daha az tehlikeli 
daha kolay ve daha basit bir çare var. Kendisini bedevilere 
satarsınız onlar ne isterse yapsınlar.  

- Bu fikre diyeceğim yok yarın akşamdan itibaren (Safi) 
ahalisinin bu herifi görmekten kurtulacağından emin 
oalbilirsiniz.  

- Allah sizden razı olsun! 

Karraro bunu müteakip mahkemeden çıktı Kadı düşünceye 
daldı.  

 

************************** 

 

Şarlo portatif karyolosuna uzanmış bu feci vaziyetten nasıl 
kurtulacağını düşünmekte idi. Zavallı kafasında müteaddit 
fikirler yekdiğerini takip ediyor fakat biraz ince eleyip sık 
dokuyunca hepsinin manasızlığını anlayarak vazgeçiyordu. Ne 
yapmalı? Ne yapmalı? Bu suali kendi kendine belki de bin defa 
sormuş fakat hiç birisine müspet bir cevap bulamamıştı. Birden 
kumların üstünde bir ayak çıtırdısı işitildi. Çadırın kapağı açıldı. 
Hapçı başı görünmüştü. Simasında muhatabını memnun 
edeceğini bilenlere mahsus bir şetaret vardı.  

- Mösyö Şarlo bir telgraf… Sizin için bir telgraf daha…  
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- Telgraf mı? Aman veriniz hapçı başı, Allah sizden razı olsun! 
Telgraf şundan ibaretti: 

Azizim şarlo, sizden hiçbir haber alamayınca endişeye düştük. 
Teşebbüsünüzde size yardım etmek üzere ben Miss Rod 
muavinlerim Şikago Subaşısı oraya gelmeye karar verdik. 
Vaziyeti idame ediniz. Geliyoruz.  

Nik Parter 

Şarlo yerinden sıçradı bütün kuvvetiyle dans etmeye başladı. 
Çılgınlığı geçtikten sonra karşısında alık alık bakınan eczacının 
elini yakalayarak bütün kuvvetiyle sıktı.  

- Teşekkür ederim hapçı başı, beni ihya ettiniz, dedi. Siz 
dünyanın en büyük eczacıbaşınız. Bunu hiçbir zaman 
unutmayacağım.  

- Bana bir öğle yemeği ikram ediniz başka bir lütuf istemiyorum 
Mösyö Şarlo.  

- Orası kolay! 
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On beş gün sonra görülebileceğini ümid ettiği dostlarının 
vüruduna intizaren Şarlo için artık yapacak bir iş kalmamıştı. 
Ertesi günü karnını doyurur doyurmaz şehir haricinde kırlara 
çıktı. Hem hava alacak hem de istediği gibi bağıra bağıra 
düşünebilecekti.  

(Safi) esasen küçük bir kasaba idi. Beş dakika sonra kırlara 
çıkmış bulunuyordu. Şurada burada biraz dolaştı nihayet kendi 
kendine söylenmeye başladı: 

- Ah Miss Rod… Sevgili nişanlım, seni görmekle kimbilir  
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Ne kadar bahtiyar olacağım. Ne emsalsiz ne kusursuz bir izdivaç 
yapacağız. Hissediyorum ki saadet de servet de avuçlarımın 
içine gelmeye başladı.  

Son sözünü henüz ikmal etmişti ki arkasından kuvvetli bir çift 
kol tarafından yakalandığını hissetti. Birçok Arap birden etrafını 
sarmışlardı. Biçare henüz nefes almaya bile imkân bulamadan 
ağzı kuvvetli surette tıkanmış kolları ayakları bağlanmıştı. 
Araplar şimdi kendisini (Atlas) silsile-i cibalinin meçhul 
ufuklarına doğru süratle götürürlerken meyusane:  

- Eyvah (Nik Parter) de gelmek üzereydi. Artık bütün dünyayı 
altüst etse beni bulamaz. Diye düşünüyordu.  

 

***************************** 

 

Ne olmuştu? Şarlo’yu böyle kibar bir muamele ile dağa 
kaldıranlar kimlerdi ve ne maksat takip ediyorlardı? Bunu izah 
edelim: 

(Kararo Ferrero) öyle kuru gürültüye pabuç bırakacak 
haydutlardan değildi. Bir saat sonra tekrar kadının yanına 
gelmiş kendisine bin türlü riyakarlıkla hediye makamında on 
bin frank takdim ederek (Şarlo)nun bir an evvel (Safi)den yok 
edilmesini rica etmişti. Kadı Efendi paraları görünce yüzü 
yumuşamışdı. (Nakle’l-Beşir) ismindeki mutemed bir adamını 
çağırttı. Simsiyah bir zenci olan (Nakle’l-Beşir) kervancılıkla 
iştigal ederdi. Kadıya merbutiyet-i mahsusası vardı.  

Kadı kendisine iki bin frank vermek suretiyle Beşiri kolayca ikna 
etti. (Şarlo) bir kılına bile halel gelmemesi hakkında talimat 
verdi.  
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İki saat sonra (Nakle’l-Beşir)in adamları tarafından adım adım 
takip edildiğinin hiç farkına varmadan (Şarlo) kasabadan harice 
çıkmış ve pek az sonra da başına malum felaket gelmiş 
bulunuyordu.  

Kadı akşam üstü (Şarlo)nun hecin devesiyle Atlas Dağlarına 
götürüldüğünü orada sihirbazlığıyla maruf bir dervişe teslim 
edileceğini haber alınca zahiren memnun olmuş göründü. 
Fakat kalben yaptığı haksızlığın birgün başına Allah’ın gazabını 
davet etmesi itimalinden dolayı büyük bir endişe içindeydi.  

 

 

Fas’daki vazifenin Sonu 

 

************************** 

 

Haftaya 

Sayı 2 

 

Mavi Elmas 
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1- Fas’daki vazife 

2- Mavi Elmas 

3- Yılanlı Derviş 

4- Kutb-ı Cenubide 

5- Albatros Dalgalar İçinde 

6- Sudanlı Güzel 

7- Sihirli Otomobil 

8- Sen Dominyon Cinayeti 

9- Tekin Değil 

10- Müthiş Boğa Güreşi 

11- Prens Ha – Ra – Ki – Ri  

12- Meksika’da  

13- Müthiş Süvari 

14- Şarlo İstanbul’da 

15- Şarlo Altın Yapıyor 

16- Mihracenin Veliahtı  


