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1534 Halep

Kıymetlim,
Bu hasretliğin, bana bu kadar zor geleceğini bilmezdim.
Daha gideceğim yere varmadan hasret ateşi iliklerime
kadar esir aldı beni. Yola çıkma nedenim olan vazifeyi
yapamamaktan korkarım.
Benim güzel ve asil karım, ne yaparsam yapayım hiç
karşımda durmadın, hem de bu zamansız ayrılığın
nedenini bilmemene ve bu kadar zor bir zamanda böyle
çetin bir yolculuğa çıkarak birçok tehlikeye atılmış
olmama rağmen. Ama meraklanma. And olsun ki,
başıma gelebilecek her türlü beladan kendimi
koruyacağım. Gidiş nedenimi bilmiyor olsan da bir
emanet götürdüğümü biliyorsun. Dün gece handa
konaklamadan önce atın koşumundaki eğriliği fark
ettim ve bir gece orayı kolaçan ettiğini anladım. Zira
ayrılırken bir emanet lafı etmiştin de ben anlam
verememiştim. Büyük ihtimalle emanetimin ne olduğunu
veya neden bu kadar önemli olduğunu anlamadın ama
olsun, bazı şeylerin manasını bilmeden mukaddesliğine
inanmak lazım. Öyle olmasa idi, bu ezanlar okunduğu
gibi camiler dolar mıydı? Sabahtan akşama kadar kim
aç susuz beklerdi Ramazan ayında? Kıl dendi kıldık, tut

dendi tuttuk, oku dendi okuduk. Emri vereni bilmek,
emrin nedenini bilmeden, amade olmasını sağlar
insanın. Ben de böyle bir amadelik içindeyim. Ve
duyduğum özlem yüzünden, attığım her adım kızgın bir
demir gibi yüreğime saplansa da devam edeceğim.

Ara ara yazı, seni durumumdan haberdar edeceğim.
Muhtemelen bu name, senin eline ulaştığında ben
yolculuğumun bir başka noktasında olacağım. Yarın
sabah buradan ayrılıyorum. Duyduğuma göre Sultan
Süleyman ordusu ile birlikte Bağdat’a doğru geliyormuş,
onlarla karşılaşmamak adına yolumda değişiklikler
yapmam gerekebilir. O yüzden şu anda Halep’teyim.

Bu arada eğer sana bıraktığım para tükenecek olursa ya
da paraya sıkışırsanız, kardeşim Zeyd’e git, o sana
yardım edecek.

Allah’ın izniyle en kısa zamanda döneceğim. Oğlumu öp
benim için. Allah’a emanet olun

Hasan

Mektubu özenle katladıktan sonra masanın üzerine
bıraktı. Daha rahat hareket edebilmek için, odanın en
olmaması gereken noktasında bulunan sandalyeyi
yerinden kaldırdı ve kapının tam açılamamasına neden
olsa da başka müsait yer olmadığından kapının arkasına
koydu. Biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Zorlu yolculuk
koşullarına karşı koymak için güçlü olması gerektiği gibi
karşılaşması muhtemel başka bir engel için de diri
olması gerekiyordu. Uzun boylu, iri yapılı, gür bıyıklı bu
engel Mekke’den beri onu takip ediyor ve harekete
geçmek için uygun zamanı bekliyordu. Aslında harekete
geçebileceği ıssız yollar aştıkları olmuştu ama adam
henüz herhangi bir hamlede bulunmamıştı. Cüsse
farkına bakınca Hasan’ın hiçbir şansı yokmuş gibi
görünüyor olmasına rağmen adam, kendini gizlemeye
azami özen gösteriyor ancak ucu bucağı açık çölde
saklanmayı pek beceremiyordu.
Hasan, tüm bu engellere rağmen emanetini götürüp
evine geri döneceğine söz vermişti. Şimdi bunu
gerçekleştirmek için uyumalıydı ve öyle de yaptı.

