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 Y O L  A R K A D A Ş I M



Elimdeki zarfın arka yüzündeki adrese baktım. Otuz yıl önce 
postaya verildiği yerin harflerini okudum teker teker: 

Te-hı-te; Taht.  
Sin-lâm-ye-mim-elif-nûn; Süleyman. 
Bir tire koydum araya, Farsça tamlamayı kurdum: Taht-ı Süleyman. 
Taht-ı Süleyman’dan gelmişti bu mektup. Demek ki şimdi bana 

ne çok yolculuk var ve yolun sonunda daima Taht-ı Süleyman var. Peki 
ama ben ne kadar çok yoldan geçerek varacağım Taht-ı Süleyman’a? 
Üstelik otuz yıl geçmiş aradan, aradığım hâlâ yerinde duruyor mudur? 

“Geleceğim” demedim. Bekliyor mudur? 
Çalışma masamın başında, üzerinde donuk bir Şubat ışığı oyna-

şan sararmış zarfı otuz yıl üzerine bir kez daha açtım, otuz yıl önce 
arkasına ancak bir kez düşebildiğim ve çabuk yorulduğum şeyi bu 
kez bulmaya kararlıyım. Yasemen “Buluruz” demedi mi? Ne ben otuz 
yıl önceki benim ne de İran o eski İran. Değişmeyen tek makam: 
Taht-ı Süleyman. 

Enine doğru ikiye katlanmış çizgisiz kâğıdın başına mavi tüken-
mez kalemle kondurulmuş hitap yerli yerinde: “Azizim”. Yazılmış 
olanlar da satır satır, dizi dizi duruyor. Bir de yazı, o hiç değişmiyor. 
Fakat bu mektup asıl merakımın ne olduğunu anlamıyor, bana ondan 
haber vermiyor. Hal hatır. Sonrası iyilik sağlık. Eski insanların bütün 
mektupları gibi, bolca selâm, bolca isim. 

Oysa ben şimdi olduğu gibi otuz yıl önce de dedemi, daha doğrusu 
on iki yaşımda iken kaybettiğim ve ancak bir parça tanıyabildiğim 
dedemi değil onun asıl hikâyesini, yani gençliğini merak etmişim. 
Fakat zamanı varmış her şeyin, otuz yıl beklemişim. Şimdi elim ancak 
varınca, gitmeye karar vermişim. 
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Zaman geldi. Fakat huzursuzum ben. Hayal meyal hatırladığım 
dedemin hikâyesi mi benim huzurumu kaçıran? Zamanında daha 
fazla anlattırmak, daha fazla dinlemek, daha fazla bilmek ve öğrenmek 
mümkünken, hikâyenin kahramanı henüz sağken ve bana bu kadar 
yakınken nasıl bu kadar gafil olabilmişim? On iki yaş! Çocukluğun 
taşıyamadığı merak yegâne müdafaam benim. Gafletin bir kefareti 
olsa katbekat ödeyebilirim. Ama yok. “Yitik zamanın peşinde”yim. 

Ne olmuştu da Tebrizli tacir yerini yurdunu terk etmiş, evinden 
ocağından, anasından atasından kopmuştu? Ailenin haylaz çocuğu 
muydu, istenmeyen kişi mi olmuştu? Affedilmeyecek bir hata mı 
işlemişti ki ikinci vatanında kurduğu yuvaya, tüttürdüğü ocağa rağ-
men unutamadığı anavatanına mektuplar yazıp dursa da gelmezdi bu 
mektupların cevabı. Kovulduğu cennetin kapıları bir türlü açılmaz, 
kimseler ona cevap yazmazdı; tek mektup müstesna. Trabzon’a yer-
leştiği daha ilk yıllarda aldığı bu mektupta ona “Geri dön” denmişti. 

“Köprülerin altından çok sular aktı, geri dön.” Dönmemişti o. Bu 
çağrıya icabet etmemiş, Zehra’sının, Sehend Dağı’nın gölgesinde, o 
bambaşka coğrafyada, bambaşka alışkanlıkların, bambaşka insanların 
arasında yaşayamayacağını düşünmüştü en fazla. Ne geri dönebilmişti 
ne de hiçbir şey olmamış gibi yapabilmişti. Bir haber, bir rabıta, bir 
gönül bağıydı bütün istediği. Bir mektup, aralarında gidip gelsindi. 

“Ben buradayım, siz de oradasınız değil mi? Ben sizi biliyorum, sizin 
de beni bildiğinizi bileyim. Söz ile söyleyin, ikrar edin. Beni cenne-
tinize tekrar kabul edin.” 

Ama hayır! Kesin bir sükûtla bölünmüştü o tek mektubun kurduğu 
köprü. Bu nasıl bir kovulmaydı ki ölümüne değin Taht-ı Süleyman’a 
yılda birkaç mektup yazdığı halde bir daha cevap alamamıştı. Artık 
gözlerinin feri söndüğünde, daha da hazini hafızası kelimelerine ihanet 
edip Farsça sözcükler dilinden yapraklar gibi ağır ağır düştüğünde, 
yerine yenileri koyulamayan eksik kelimeler meramına artık yet-
meyince oysa meram giderek daha da çoğalınca Menije görünmeye 
başlamıştı evimizde. Trabzon’daki İran konsolosunun bulduğu, üni-
versitede okuyan Fars bir öğrenciydi Menije. Urumiyeliydi ve şayet 
çocukluğumdan kalan hatıra beni yanıltmıyorsa kocaman, aydınlık, 
pırıl pırıl bir gülüşü vardı ve galiba en güzel yeri ceylanlar gibi bakan 
koyu karanlık gözleriydi. 
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Mektuplar döşenirdi Menije’nin inci harflerinden. “Yaz kurban” 
derdi dedem. “Ben sizleri, vatanımı, atamı, anamı, biraderimi, ablalarımı, 
Tebriz’i, Taht-ı Süleyman’ı, Sehend Dağı’nı çok özlemişim. Burada 
rahatım huzurum, ikbalim servetim yerli yerinde. Artık yaşlandım. 
Sularım duruldu. Kanım sakin akıyor. Ama vatanım aklımdan çıkmıyor.” 

“Oku aziz can” demişti bir keresinde. 
“Tamam, Settarhan Amca” demişti Menije. Mektubun önce Fars-

çasını, yetmemişti sonra Türkçesini okumuştu. Derkenarlarla, satır 
aralarıyla, yazılanlardan çok yazılmayanlarıyla uzayıp giden mektup 
benzerleri gibi dedem tarafından öpülüp zarfa konmuştu. Dimdik, 
hâlâ çakı gibi bir adamdı benim dedem. Ama bütün bunlar çocuk 
gözlerimin önünde olup biterken, Allah’ım, ben ne kadar gafildim. 

Taht-ı Süleyman taifesi Nuh diyor peygamber demiyor olmalıydı 
ki bir cevap olsun gelmiyordu. Büyük ceza. Yıllar yılları kovaladı. Böyle 
sürdü gitti, beklenen mektup gelmedi. Ama sonra bir gün, en olma-
ması gereken gün, beklenen cevap geldi, dedemin ölümünden iki gün 
sonra. Hakikaten “roman gibi”. Teyzem gözyaşları içinde çantasından 
bir zarf çıkardı. Menije çağrıldı. Bolca selâm, hal hatırdan ibaret bir 
mektuptu bu da, o kadar. Ve ki gidenler gidince geride kalanların 
paylaşacak bir şeyi kalmamış olmalı ki yazışmanın devamı gelmemişti. 
Gel zaman git zaman, fakültedeyken Fars bir arkadaşa bir mektup 
yazdırmıştım ben de, tam otuz yıl önce. Bir de cevap almıştım, işte şu 
elimde tuttuğum zarfın içinde. Ama yıl 1979’du. İran tümüyle kendi 
içine kapanırken Taht-ı Süleyman-Trabzon hattındaki yazışma bir kez 
daha kesilmiş, ben de şu adresi nice cevapsız mektuplar serüvenine 
ekleyerek belleğime yerleştirmiş, zamanına değin rafa kaldırmıştım. 

Taht-ı Süleyman’dan her nasılsa gökten düşen elma gibi Trabzon’a 
düşüvermiş dedemin hikâyesi sade çizgileriyle belliydi aslında. O, Tebriz, 
Batum, Tiflis, Bakü hattında halı ticareti yapan bir tacir. Batum’da 
bulunduğu sırada Bolşevik İhtilâli patlak verip sınırlar kapatılınca 
bir daha Tebriz’e dönememiş, Trabzonlu bir motorcunun yardımıyla 
onun şehrine kaçmış, İstanbul’a geçmek niyetiyle Trabzon’a şöyle 
bir uğradığını sanmış ama büyükannemle evlenince burada kalmış. 
Büyükannemin de hikâyesi belli, o da 1916’da Rus işgaline uğrayan 
Trabzon’un İstanbul’a kadar gidip dönen muhacirlerinden biri. 
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İki ırmak onlar. İkisinin de birleşip büyük bir ırmağa dönüşmeden 
önce ayrı ayrı akıp geldikleri kumullu yataklar, mecralar, kimyalar var. 
Benim var olmam için birbirine doğru akmış bu iki ırmağın birleştiği 
yerde milyonlarca ihtimal arasında mümkünlerden bir mümkünüm 
sadece ben. Öyleyse mümkünümün yola çıkış anını, ırmaklarımın 
kaynağını bulmam gerek. Dedemin bile başaramadığı şeyi başarmak 
yani; geri dönmek. Başlangıç noktasına ittiba etmek. Gitmek. 

Merak, zamanı gelmiş bir katmer gibi açılıyor içimde. Haydi, 
öyleyse zaman geldi. Bir tacir ve bir muhacirin mümkün kıldığı var-
lığıma şimdi seyyahlık yaraşır. Yol zamanı. 

Ama benim de yolum yolculuğum var; demem o ki bu karara 
varmam, bu cesareti toplamam kolay olmadı. Her şey Bakü’den aldığım 
bir sempozyum davetini, biraz da tacirin bir zamanlar yolunun geçtiği 
şehri görmek arzusuyla kabul ederek üç ay önce Bakü’ye gitmemle 
başladı. Önce onu anlatmalıyım. Çünkü Doğu’nun kapıları bana 
ancak o zaman açıldı ve yol arkadaşımı da orada buldum.



Üç ay önce, Kasım başı. Bir sempozyum vesilesi ile Bakü’ye 
gidiyorum. Bakü’ye Trabzon’dan uçak var fakat pervaneli bir uçak 
bu, İstanbul’dan jet ile bir buçuk saatte alınacak mesafeyi o buradan 
üç saatte alacak. Olsun. Buradan İstanbul’a geçip İstanbul üzerinden 
Bakü’ye gitsem hem aynı zamanı harcayacağım hem de böylesi bir 
rota bana abes gelecek. Üstelik bu pervaneli uçak öyle on binlerce 

“feet” yükseklikte filân değil, gayet insanî irtifalarda yol alacak. Bu 
harikulâde. Çünkü böylece yeryüzüne tanınır bir yükseklikten baka-
bileceğim, şehirleri, dağları, ırmakları seçebileceğim. 

Gerçekten de öyle oluyor. Azerbaycan Hava Yolları’na ait bir 
uçakta abartılı makyajlarıyla Rus hosteslerin ikram ettiği kahveyi yu-
dumlarken başımı cama dayamış dışarıyı seyrediyorum. Hiçbir şey bir 
noktaya dönüşmüyor, her şey yerli yerinde, sadece ben biraz uzaktan 
bakıyorum. Güneşli, berrak bir gün. Karadeniz kıyılarını ayan beyan 
izlemek mümkün. Çoruh nehrini ve Batum’u tanıyorum. Sınırı aşmışız. 
Kuş uçuşu gitmek oradan geçmemizi gerektirse de Ermenistan gökleri 
bize kapalı olduğu için Gürcistan üzerinden uçuyoruz. 

Şunlar, bu ihtişam ve bu güzellikle başka türlüsü mümkün değil, 
Kafkas Dağları. Bir kelepçe gibi uzanıyor ve yumuşak bulutların, altın 
ışıkların, koyu mavi gölgelerin arasında yüzen karlı zirveleriyle, bit-
meyen masallarını anlatıyorlar. Hazar ve Karadeniz arasında uzanan 
Kafkasya’ya Arap coğrafyacılar “Halklar Dağı” derlerdi. Her vadisinde 
neredeyse bir halkın yaşadığı dünyanın bu en kalabalık, en renkli ve 
en problemli bölgesini bu mesafeden bir minyatür çerçevesine sığdı-
rılmış görmek, üzerimde derin bir duygu, sarsıcı bir etki uyandırıyor. 
Çünkü bu yükseklikten bakınca orada yaşanmışların hükmü kalmıyor. 
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O yangınlar bu dağlarda bu taşlarda mı tutuştu? Korku bu dağları mı 
bekledi? Bu dağların gördüğünü mü kimseler görmedi? O ağır yük bu 
dağların mı omuzlarına bindi? Bu dağlar da mı tanık tutulduklarına 
tahammül etti? Bu dağlar da mı mahşerde konuşacak sıradağlardandır, 
o vakte kadar insanlar yalan yanlış konuşacak mıdır? 

Kafkas Dağları çok azametli, bitmiyor. Her sıra dağın arkasından 
bir yenisi çıkıyor. Bir zirveyi başka bir zirve takip ediyor. Ama işte 
sonunda onu da aşıyoruz. Onun böylesine kavranması, bütünüyle 
algılanması içimi eziyor. Fakat şüphe yok. Eteklerine insem dağ yine 
dağ olacak, küçülen ben olacağım. Sonunda yolculuk bitiyor. Bakü’ye 
iniyoruz. Doğu’ya ilk kez bu kadar yakınım. 

İlk gün sempozyum telâşesi ile geçti. Burada tanıştığım bir genç 
kız var. Adı Yasemen. Müzik tarihi doktorası yapıyor. Sempozyum 
boyunca misafirperverliğini esirgemediği gibi dün de bana şehri gez-
dirdi. Nasıl bir yol arkadaşı olacağını henüz ne o biliyor ne de ben. 
Ama Yasemen bu şehrin, dahası Doğu’nun ruhu ve ona baktıkça 
anlıyorum ki Doğu ancak doğudadır. Orada her ayna seni gösterir. 
Giyimler, şiveler, davranışlar, sosyal konumlar, çiçekler, ağaçlar değişse 
de bütünüyle doğuda başlangıçtan beri kesintisiz gelen, değişmeyen 
bir şey var. Doğu bütün ırmakların ortak ana kaynağıdır. Gülün 
yurdu doğudadır. 

Dün Bakü’yü Yasemen’in hazırladığı güzergâh üzerinde çoğunlukla 
yürüyerek dolaştık. Yorgun günün sonunda Tarkovi’ye geldiğimiz-
de iri ve sağlam gövdeleriyle yükselen asırlık ağaçlar koyu ve derin 
gölgeler arasında parıldıyor ve hafif bir rüzgâr esince birkaç yaprak 
ağır ağır düşüyordu. Cadde ışıl ışıldı ve eski Rus konaklarından, neft 
milyonerlerinin saraylarından süzülen ışık yollara dökülüyordu. Ka-
sım akşamı erken iniyor. Her şey eski zaman olurken birden hafif bir 
melodi işittik. Az ötede, akordeonunu göğsüne yaslayarak parkın alçak 
duvarı üzerine oturmuş bir sokak çalgıcısı. Yaşlı fakat dinç bir adam. 
Hali tavrı zarif; temiz, ince ifadeli, feleğin gadrine uğramış gurbet 
bakışlı. Sırtında çok eski, el örgüsü, dik yakalı bir kazak var. Eski 
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bir pantolon, yıpranmış ayakkabılar. Elleri ince uzun. Başında geri 
yatırılmış yırtık bir yün bere. Gözleri buz mavisi. Yerde akordeonun 
kutusu açık. Gelen geçen içine birkaç kuruş atıyor. 

Yasemen “Bu Rus’tur” diye işaret etti. “Her zaman buradadır ve 
çok güzel çalar.” 

Yetmiş yaşlarında olsa, demek yaşadığı yerde bunca yabancı du-
ran bu adam, Sovyetlerin dağılmasından sonra gitmeyenlerden biri. 
Yanık, çok yakıcı, çok içli bir ezgiye başlıyor. Bir hançer kalbimin içini 
oyup dururken gurbet duygusu yakama yapışıyor. Büyülenmiş gibi 
ilerliyorum. Ben sözünü tutmayan köyün çocuklarından biri değilim, 
o da fareli köyün kavalcısı değil ama böyle bir müziğin etkisinden 
kurtulmak imkânsız. Benim “ha demeden hayran olan” bir gönlüm 
var, o ise aynı şeyi anlayan iki kişiden birinin tebessümüyle bakıyor 
yüzüme. Bir selâm gülümseyişi bu. Az öteye, duvarın üzerine usulca 
ilişiyorum. Yasemen gülümsüyor. Yapraklar ağır ağır düşmeye, sarı 
ışıklar konakların pencerelerinden süzülmeye devam ediyor. Ezginin 
ayrılıklardan bahsettiğini tahmin etmek zor değil. Bu kadar hazin bir 
parça ancak hasretten söz edebilir ve bu kadar içli okumak için hasreti 
bilmiş olmak gerekir. Gözlerim yaşarıyor. Parça bittiğinde sessizce, 
utanarak kutuya birkaç kuruş bırakıyorum. Bu müziğin karşılığı bu 
olmamalı. Değil ki o da susmuyor. Ödediğim bedelin çok daha fazla-
sını ikram ediyor bana. Sokak çalgıcısı ile bağışçısı değil, müzisyenle 
dinleyicisiyiz sadece. 

“Gidelim” diyorum Yasemen’e. “Hiç kimsenin yurdu yok burada.” 
Yasemen kibarca ekliyor, daha doğrusu düzeltiyor:
“Yurtlarından ayrı kalmamak için milletlerinden ayrılmışlar.” 
Başımı kaldırıp Yasemen’e dikkatle bakıyorum. Umduğumdan 

çok fazlası. 

Bakü’de üçüncü sabahım. Aşağı iniyorum. Yasemen beni bekliyor. 
Sırtında gri bir manto var, saçları kumral ve omuzlarına dökülüyor. 
Onu her görüşümde daha fazla sevindiğimi hissediyorum. 
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“Önce Ateşgâh’a gideceğiz hocam” diyor. “Yani Ateşbehram’a. 
Sonra da İçerişeher’e.” Benimle İstanbul Türkçesi ile konuşsa da özel 
isimleri kendi ağzında telâffuz ediyor genellikle. Yüzünde, şaheserini 
sona bırakmış ve yaratacağı etkinin şimdiden farkında olanlara özgü 
tatlı bir ifade, yanakları pembeleşmiş. 

“Tamam” diyorum. “Kılavuz sensin.” 
Ateşgâh, Zerdüştîlerin ibadet mekânları. Şimdiye kadar bir ateşgâh 

görmedim, bundan sonra göreceğimi de zannetmiyorum. Ama ilginç 
bir ziyaret olacağı kesin. Bir taksi tutuyoruz, Surahanı semtine doğru 
yola koyuluyoruz. 

Kıpkızıl akan lâvları uzaktan göstererek beni bir yanardağın kı-
yısından geçiriyor Yasemen. Bu ülke, evet, bir ateş ülkesi, yerden 
bile ateş fışkırıyor fakat hiçbir şey aniden karşıma çıkan sekiz kapılı, 
kerpiç dokulu bu ateşgâh kadar cayır cayır yakamaz insanı ve kendisi 
de öyle yanamaz. Burası avlunun etrafında sıralanmış hücreleriyle bir 
kervansaraya benziyor ve ortadaki sunakta göstermelik de olsa “ebedî 
ateş” hâlâ heybetle yanıyor. Sersemliyorum. 

“Ateşdan” diye fısıldıyor Yasemen.
Tümüyle sağlam kalmış bu Zerdüştî ateşgâhının ortasında yanan 

ateş kendine çekiyor beni. Yaklaşıyorum, yarı çömeliyorum. Nâr-ı 
cehennem. Nâr-ı İbrahim. Alev dillerinde ateşin bir ağaca dönüşerek 
gökyüzüne doğru dal budak saldığını görüyorum. Ateş, dokunanı 
kendisine benzetiyor, ona yaklaşanın eskisi gibi kalması mümkün 
değil. Alevler saçlarımı tutuşturacak neredeyse, kızıl dillerin harare-
tinden yanaklarım yanıyor. Üzerimden yakıcı bir esinti, belli belirsiz 
bir hatıra geçiyor. Sarsılıyorum. Henüz sebebini çözemiyorum ama 
dilimden size bu hikâyeleri anlatırken herhalde en çok kullanacağım 
cümle dökülüyor: 

“Tacirin yolu acaba buradan geçti mi?”

Ateşgâhtan sonra İçerişehir’e gidiyoruz. “İçerişeher, Bakü’nün 
en eski iç halkası” diyor Yasemen. “Neredeyse hiç bozulmamış. Şir-
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vanşahlar Sarayı’na götüreceğim şimdi sizi hocam. Ondan sonra da 
Kervansaray’da çay içeceğiz. Orası benim en çok sevdiğim yerdir.”

XV. asırdan kalma bu han sarayına adım attığımız andan itiba-
ren büyüleyici bir sessizliğe gömülüyoruz. Trafiğin uğultusu, deva-
sa şantiyelerin tozu toprağı, hayatın gürültüsü kesiliyor birdenbire. 
Taşın zamanı başlıyor. Taş, zamanın tek tanığı. Yasemen eyvanların, 
kemerlerin, kubbelerin arasında bir görünüp bir kaybolurken benim 
zamanıma müdahale etmiyor. Aynı zamanı ama ayrı ayrı yaşıyoruz. 
Bir terasın korkuluklarına oturuyoruz sonra. Birden yağmur başlıyor. 
Ben, şalımı açıyorum, ikimizi aynı örtünün altına alıyorum. Aynı şalın 
altında aynı yağmuru seyrettiğimiz andan itibaren hikâyemi onunla 
paylaşabileceğimi, tacirin coğrafyasını onunla birlikte keşfedebilece-
ğimi, o güzergâhın üzerinden onunla geçebileceğimi hissediyorum. 
Bu kadar zaman yetiyor ona güvenmem için. Çünkü sevdim ve ben 
kalbiyle yaşayanlar zümresindenim. 

“Yasemen” diyorum yağmur devam ederken, “Tebriz’e gidelim.” 
Aslında gidebileceğimize ben de inanmadan. Ama lâf olsun diye de 
değil, çok güçlü bir istek bu. Sadece gerçekleşebileceğine inanılmayan 
çünkü yolu yordamı, haritası güzergâhı yabancı olan. 

“Gidelim hocam” diyor, “Ama ne zaman? Yazdan önce izin alamam. 
Ancak Temmuz’da.” 

Bir tek cümle. Bütün ırmakların yönü işte o zaman değişiyor. 
Çünkü bu cümle, gayrimümkün zannettiklerimin, tahayyülümün 
sınırları dışında kalan bütün hayallerimin mümkünler faslında dur-
duğunu ilk kez gösteriyor bana. Mümkün! Öyle olmasa “Ne zaman?” 
diye sormazdı. Kalbim çatlayacak. 

“Yasemen” diyorum, “Ondan sonra da Batum’a, Tiflis’e gidelim.”
Gülümsüyor “Bakı”nın ruhu. “Gidelim hocam” diyor. “Ama o 

da ancak bir sonraki yaza.” 
Mümkünler faslı, bir daha. 
Çok ciddi. Şaka yapmıyor, gülmüyor, söylediği cümlenin üze-

rinden geçip gitmiyor, bir dakika sonra unutmuyor onu; kendisini 
kaptırdığı bir fantezinin içinde değil. Ciddi ciddi zamanlama yapıyor. 
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Şirvanşahlar Sarayı’nda, Kasım yağmurunun altında, henüz ta-
nıştığım bir genç kızla aynı şala sarınmış, ömrümün yolculuğunun 
programını yapıyoruz. Ne kadar kolaymış bunca yıl cesaret edip de 
niyet bile edemediğim o büyük yolun kapısının önümde açılması. Ciddi 
ciddi konuşuyoruz, şartları tartıp döküyoruz. Yola koyuluyoruz hâsılı. 

“Temmuz” diyor. “Önce Tebriz’e gidelim. Orada tanıdıklarım var. 
Sonra da Tiflis ve Batum’a gideriz. İki yaz, üst üste.”

İçerişehir’in daracık, dolambaçlı, kemerli, tünelli yollarında do-
laşıyoruz bir süre daha. Sonunda Kervansaray’a geliyoruz. Yağmur 
çoktan durmuş, hava neredeyse açmış. Avludan geçiyor, eyvanlara 
açılan hücrelerden birine giriyoruz. Ahşap bir masa, hasır iki sandalye. 
Güler yüzlü bir kadın karşılıyor bizi. Porselen bir demlikte hoş ko-
kulu bir çay getiriyor; kekik kokusu bu, yabanî. Yanında “murabba”, 
bir tür reçel. İncecik limon dilimleri porselen tabakta billur ışığıyla 
parlıyor ve bu şehirde çaya limon kabuğunun kokusu çok yakışıyor. 
Şirvanşahlar Sarayı’nda konuştuklarımızdan sonra bu çay faslı, bu tat, 
bu koku. Başım hoş. Rüzgâr okşuyor. 

“Tebriz’i ve Tiflis’i görmeyi çok mu istiyorsunuz hocam?” diye 
soruyor Yasemen. Demek hâlâ mümkünler faslındayız. Demek hâlâ 
üzerinde durulacak bir istek bu benimki. Öyleyse açma, anlatma zamanı. 

“Yasemen” diyorum, “İçimde bir roman dönüp duruyor. Roman 
olsun diye değil ama dedemin izini bulmak, şehrini, toprağını görmek 
istiyorum. Düşünsene orada bizim ailemizin bir kolu, kolu bile değil 
asıl ırmağı duruyor.” 

Yüzü pembeleşiyor, ışıyor Yasemen’in. Çok genç ama beni ak-
ranımmış gibi anladığını hissediyorum. Yani anlatabilirim. Yavaş 
yavaş özetliyorum hikâyeyi. Son yıllarda her zamankinden daha çok 
merak ettiğimi, gitmek istediğimi, oysa Taht-ı Süleyman damgalı 
bir mektubun üzerindeki adresten başka hiçbir bilgiye sahip olma-
dığımı, onun da otuz yıl öncede kaldığını. Ve bana bir yol arkadaşı 
lâzım olduğunu. Bunu, bu son cümleyi söylemiyorum ama. Her şey 
kendiliğinden oluyor. 
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“Buluruz hocam” diyor. “Hele bir gidelim.” 
“Buluruz” deyişi de o kadar mümkünler faslından ki “Buluruz” 

diyeceğim ben de neredeyse. İncecik limon dilimini fincanımın içine 
bırakıyorum yavaşça. Kaşığın porselene dokunurken çıkardığı sesi 
dinliyorum ve bu yolculukta eğer bir kişi ile birlikte olacaksam bunun 
Yasemen olması gerektiğini anlıyorum. Bana bir yol arkadaşı lâzım 
olduğu için değil. Gidebileceğimize, dahası bulabileceğimize inandığı, 
bunu bir fantezi olarak görmediği ve en çok da o dünyadan olduğu, 
o dünyanın cilvelerine tanık olduğu için. Bana da, bulabileceğimize 
de benden fazla inandığı ve kendini bu yolculuğa gönüllü kattığı için. 
Anladığı ve kolaylaştırdığı için. 

Çok kolaymış ama bu kadar kolaylaşmasının vakti zamanı varmış. 
Ertesi sabah Trabzon yolcusuyum. Dönüş vakti. Çok erken kalkıyoruz. 
Sabah soğuğunda şalımı çıkarıp onun omuzlarına atıyorum. Gözleri 
hafif nemli. 

“Ben araştırmaları yapar, bağlantıları kurar, size bilgi veririm ho-
cam” diyor, “Temmuz’da.”

“Temmuz’da” diyorum. 
Şoför “Acele edelim hocam” diyor. “Trafik var.” Bakü’nün trafiğinde, 

koca bir şantiyeye dönmüş şehrin tozu toprağı arasında havalimanına 
doğru yol alıyoruz. 



I .  K İ TA P

N A R  A Ğ A C I



Elimde otuz yıl önce gelmiş Taht-ı Süleyman mektubu, zihnimde 
Yasemen’in yol arkadaşlığı, dışarıda mecalsiz güneş, Şubat soğuğu. 
Temmuz’a daha çok vakit var. Okumam gereken final kâğıtları masamın 
üzerinde, “Taht-ı Süleyman” diye mırıldanıyorum ne yapacağına karar 
vermişlere mahsus bir baş işaretiyle. Kendimi, kararımı onaylıyorum, 
parmaklarımı masanın üzerinde tıkırdatırken, “Taht-ı Süleyman.” 

Yerimden doğruluyorum. Üzerinde Kız Kulesi’nin resmi bulunan 
teneke bir kutuyu çıkarıyorum dolaptan. Dedem öldükten sonra onun 
evinde bulunan, yer yer paslanmış, eğrilip bükülmüş bir kutu bu. 
Dedemin hazine sandığı. Kapağını açıyorum, içindekileri masamın 
üzerine yayıyorum. 

Taht-ı Süleyman’a yazılıp da gönderilmemiş mektuplar, gönderilip 
de cevabı alınmamış olanların kopyaları, Taht-ı Süleyman’dan gelmiş 
tek cevap, firuze taşlı bir yüzük, birkaç Rus rublesi, bir evlenme cüzdanı 
ve beş tane eski zaman fotoğrafı. 

Bunların sadece iki parçası tacirin gelirken beraberinde getirdiği 
yük. Birkaç ruble ve mavisi solmuş firuze taşlı bir yüzük, o kadar. Bu 
kadar az şey mi almış yanına geçmişinden geçerken? Bu kadar mı 
azalmış? Bu kadar mı saklanmış? Yükü ne kadar da hafifmiş. Fakat 
ne kadar ağır bir azlık bu. Bir yangın varmış da o sadece bunları mı 
kurtarmış? Geride neler bırakmış? Yoksa yazgısı bir anda boşluğa 
düşen bir kahraman gibi ne önünü ne de arkasını mı görebilmiş? 
Teçhizatsız mı kalmış? Hiçbir şey bilmiyorum. Az ama bu azlıkta 
ayrılıyor birbirinden benim hatıramda kalmış ihtiyar bir adamla onun 
bir zamanlar olduğu civan delikanlı, roman kahramanı. 

Evlilik cüzdanının kapağını kaldırıyorum. Sol sayfada siyah çar-
şaflı, yüzü açık, gencecik, su gibi duru, fildişi bir madalyon oyması 
kadar güzel bir kadın. Sağ sayfada uzak yerli, yağız bir adam. Bu 
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kadın benim büyükannem, Zehra; bu da benim dedem, Settarhan. 
Yerimden kalkıyorum. Çalışma odamın penceresinden karşıdaki küçük 
bahçeye bakıyorum. Güneşli Şubat ayazında çıplak dalların arasından 
birbirini kovalayan iki kuş havalanıyor, tarhlarda açmış birkaç nergis 
rüzgâra teslim. Evin içinde odaları dolaşıyor, bu kez ön pencereden 
denize bakıyorum. Kendime bir çay demliyorum, Bakü’nün çayı bu. 
Bir fincan alıyorum, gerisin geri masamın başına dönüyorum. Sınav 
kâğıtları beni bekliyor. 

Dumanı tüten fincanı masamın üzerine bırakırken az önce yay-
dığım fotoğrafları teker teker elime alıyorum. 

Bir: Büyükannemin baba evi, “Eski Ev.” 
İki: Gülcemal vapuru. “İsmail dayım bu vapurla Balkan Harbi’ne 

gitmiş” derdi annem. 
Üç: İstanbul’da Hamidiye Etfal Hastanesi’nde bir Hilâl-i Ahmer 

hemşiresinin fotoğrafı, daha doğrusu bir kartpostal.
Dört: Trabzon’daki Taşhan.
Bir de Trabzon’da Meydan’ın çok kalabalık bir günde çekilmiş 

fotoğrafı. “Bunun ne zaman olduğunu bilmiyorum” derdi annem. 
“İnsanların ellerinde bayraklar var, belki bir bayramdır.”

Fotoğrafları evirip çeviriyorum. İçimden bir şey taşacak benim. 
Şu, zamanı belli olmayan fotoğrafı elime alıyorum. Meydan’da bir 
kalabalık var, hıncahınç. Fakat alışıldık kalabalıklar gibi değil. İnsan-
ların ellerinde de evet, bayraklar. Ama yüzler gergin, kederli, telâşlı. 
Bayrama benzemiyor. Üstelik çarşaflı kadınlar erkeklerle bir arada. 
Olağanüstü bir şey oluyor. Ama ne? Kalabalığın ortasında bir tellâl 
var. İri yarı bir adam, başında abanî bir sarık, sırtında bir cepken. 
Tokmağını kaldırmış, davulun gergin yüzüne tam indirmek üzere. Ve 
Trabzon’un Müslüman ahalisi kadar gayrimüslim ahalisinin, Ermeni-
lerinin ve Rumlarının da onu aynı dikkatle dinlediğine bakılırsa çok 
önemli bir şey söylüyor olmalı.



Bu fotoğrafa ne kadar baktığımı bilmiyorum fakat hayli uzun 
süre bakmış olmalıyım. Çünkü şekillerin sislendiğini, bulandığını, 
buğulandığını fark ettim önce. Sanki resim bana yaklaştı. İlk anda 
yorgunluğuma verdim, gözlerimi kırpıştırdım. Evet, biçimler yeniden 
netleşti. Ama başka türlü bir netleşmeydi bu. Birden yaprakların ha-
fifçe oynamaya başladığını, üzerlerinde ışığın parladığını ve renklerin 
belirginleştiğini fark ettim. Derken bir canı olan her şey kıpırdamaya 
başladı. Çok geçmedi, mahşerî bir gürültü doldurdu kulaklarımı. 
Hayatın o sıcak uğultusu, rutubetli sıcağın içinden çarptı yüzüme. 
Bağırıp çağıran insanlar da yerlerinden doğrulan develer ve onların 
ağızlarındaki köpük kadar canlıydı. Tellâlın tokmağı davulun üzerine 
indi. Fotoğraf kartonunun üzerinde ölü bir an gibi donmuş olan 
hayat, bir film karesinin “devam” tuşuna basılmış gibi, kaldığı yerden 
devam etmeye başladı. 

“Seferberliktir!” nidasını arka arkaya üç kez tekrarlayan tellâlın 
sesini duyunca bütün o hayat sahnesinin içine girdiğimi anladım. Tellâl 
kocaman davulunu olanca gücüyle döverken davudî bir sesle haykırı-
yordu. Ter yanağından akmıştı ve gömleği sırtına çoktan yapışmıştı. 

“Ey ahali! Dinleyin! Duyduk duymadık demeyin! Seferberlik ilânıdır. 
Kara ve deniz ordularının seferberliği ve tüm müstahkem mevkilerin 
silâhlandırılması için Padişah efendimizden yüce irade çıkmıştır.” 

Tellâl “Seferberliktir!” diye bir kez daha bağırdığında anladım 
durumun vahametini. Seferberlik! “Memleketin maddî manevî bütün 
kuvvetini, yani askerî, ekonomik, psikolojik ve siyasî bütün güçlerini 
barış durumundan topyekûn savaş durumuna seferber etmesi. Yola, 
yolculuğa, savaş durumuna geçmesi.” 

Tellâlın peşine takıldım. 
O, bir kez daha “Ey ahali!” diye bağırdı. “Seferberliktir!” 



28

“Tiir” hecesi Boztepe’ye çarpıp Meydan-ı Şarkî’ye geri döndü, 
Ferah Lokantası’nın, Şems Oteli’nin camları zangırdadı. 

Demek ki seferberlik ilânına denk gelmiştim. Ama hangi se-
ferberliktir bu, hangi zamandayım, işte onu ilk anda çıkartamadım. 
İnsanların giyim kuşamlarından, Meydan’daki binalardan, havagazı 
sokak lâmbalarından, toprak zeminden filân 1900’lü yılların başın-
da olduğumu az çok anlayabildim. Öyleyse hangi seferberlik? Millî 
Mücadele için erken olduğuna kanaat getirdim. I. Cihan Harbi mi? 
Yoksa Balkan Harbi mi? İkisinden biri. Hafifçe kırılmış olsa da nemli 
bir sıcak, basık bir hava vardı. Ağaçlar hâlâ yapraklıydı, sert bir rüzgâr, 
sayılı bir fırtına geçmemişti üzerlerinden. Tanımaz mıydım kendi 
şehrimin havasını ben? Güz mevsimindeydik. Eylül sonu? Ekim başı? 
Öyleyse? Aman Allah’ım! Aman Allah’ım! 

Tellâl o malûm girizgâhı bir kez daha tekrarladı. 
“Ey ahali!” Duyulduğundan emin olmak için biraz bekledi. “Duy-

duk duymadık demeyin!”
Ortalığa böylesi bir ölüm sükûneti çökmüşken, bir kulağı olan 

herkes kulak kesilmişken ve o böyle bir sesle haykırırken duymamak 
mümkün mü? Gerisi geldi: 

“Balkan milletleri topyekûn harp hazırlığı içindedir.” 
Evet, yanılmamışım, Balkan Harbi Seferberliği. Okuduklarımdan 

hatırladığım tarihi, tellâlın haberiyle birleştirince 1 Ekim 1912’de 
olduğumuzu anladım. 

Düşmemek için bir ağaca yaslandım. 
Tellâl pek çok maddeyi arka arkaya sıralayarak devam etti; Os-

manlı hükümetinin Rumeli’de kısa bir müddet evvel terhis ettiği 
orduyu şimdi yeniden ve topyekûn silâhaltına toplamak azimetinde 
olduğunu, Trabzon ve havalisinden 87. Alay adıyla bir alay oluştu-
rulacağını, sadece yükümlülerin değil savaşa gönüllü olarak katılmak 
isteyenlerin de belediye idaresine başvurması gerektiğini bağıra bağıra 
ilân etti. Halkın sakin olmasını, fırınlara ve mağazalara yığılmamasını, 
aksi yönde bir emir çıkmadıkça ticarethanelerin açık tutulmasını, her 
türlü yardım için ilgili makamlara başvurulmasını da ekledi. Terini 
bohça büyüklüğünde bir mendille silerken aynı şeyleri iki sokak ötede 
tekrarlamak üzere arkasında devamlı artan bir kalabalığı sürükleyerek 
gitti. Duyurudan anlaşılan şuydu ki tez günde tez saatte 87. Alay’ın 
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cepheye sevki için hazırlıklar tamamlanmalıydı. Büyük kattan gelen 
bu büyük emir milletin cümlesini yerinden oynattı. Kan kaybıyla 
zaten başı nicedir dönmekte olan Trabzon halkının da bütün millet 
gibi kalbi ha durdu ha duracaktı. 

Orada öylece kalakaldım. En büyük hayalim gerçek olmuş, za-
manda geri gitmiştim. De! Bula bula bu zamanı mı bulmuştum? 

“Seferberlik.” Neydi? Adı var tamam, etkisi de belli. Ama kendi-
si, maddesi, niceliği nasıl bir şeydi? Meclis-i Mebusan’da alınan bir 
karardı evvelemirde. Sonra Sultan Mehmet Reşad tarafından onay-
lanarak dönemin resmî gazetesi Takvim-i Vekayi’de yayımlanan bir 
kanun. Sonra Harbiye ve Dâhiliye nezaretlerine gönderilen bir irade 
ve merkezden bütün illere gönderilen bir telgrafname. Sonra? Sonra 
belediyeye, muhtarlıklara dağıtılan bir buyruk. Sonra tellâllarca oku-
nan bir emirname, aynı zamanda bir yerlere yapıştırılan bir evrak. Ev 
ev, yüz yüze yapılan yoklama. Yani kaderi doğrudan değişmekte olan 
devletle yine kaderi doğrudan değişmekte olan milletin yüzleşme anı: 
Bundan sonra varlığın da yokluğun da benim için. Sadece benimsin. 

Bu ana tanığım işte. 

Tellâl iki sokak ötede bir kez daha “Seferberliktir!” diye bağırdı-
ğında düşüncelerimden sıyrıldım. Yaslandığım ağaca doğru yürüyen 
siyah çarşaflı yaşlı bir kadına baktım. Kırışıklar içindeki esmer yüzü 
açıktı ve gözleri yaşlıydı. İki adım attım sırtımı ağaçtan ayırarak. Du-
rumumun garipliğine aldırmadan “Af edersiniz teyzeciğim” dedim. 
Bakışları beni delerek geçti, hiçbir şey duymamış gibi ileriye bakarak 
yürümeye devam etti. Bir daha sersemledim, kanım damarlarımda 
dondu sanki. O zaman sadece yaşlı kadının değil, yanımdan geçip 
giden onca insanın da bu kadar farklı görüntüme rağmen bir kez olsun 
dönüp yüzüme bakmadıklarını fark ettim. Oysa giydiğim kot pantolon 
da, yüzümdeki makyaj da en önemlisi açık saçlarım da onlara çok 
yabancıydı. Dönüp bakmaları lâzımdı doğal olarak ama bakmıyorlardı 
işte. Öyleyse evet, beni görmüyorlardı. Sağıma soluma bakındım, az 
ötedeki bir zücaciye dükkânına yaklaştım. Camekânının tam önünde 
durdum, baktım. Camların temiz yüzeyi de gökler kadar boştu. Elimi 
bastırdım kalbime, yerinden çıkmasın diye. Başım dönerken dükkânın 
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kapısına tutundum. Görüyor ama görünmüyordum. Öyle mi? Ko-
nuşuyor ama işitilmiyordum. Dokunuyor ama fark edilmiyordum. 
Vardım ama yoktum. Gölgeydim sadece. 

Bana tam anlamıyla ne olduğunu ancak o an anlayabildim. Ben 
de, Alice’i, Harikalar Diyarı’na geçiren ayna gibi bir fotoğraf kartonu-
nun arkasına geçmiş, eski zamanın içine girmiş olmalıydım. O kadar 
istediğim, yakıcı bir hasret duyarak, imkânsızlığını bile bile içimde 
büyüttüğüm şey gerçek olmuştu ve en önemlisi de şuurum, bugünkü 
şuurumdu, yaşadığım zamana, şimdiki zamana aitti. 

Ya Rabbi, bu benim zaman zaman öğrencilerimle oynadığım bir 
oyun değil miydi? Ve bir oyun kadar da hacimsiz değildi, hayatımın en 
büyük dileği, hatta cennet tasavvurumun aslî parçasıydı. Beş Şehir’in 

“İstanbul” bahsinde son bölümü sınıfta okurken oynardık bu oyunu, 
Tanpınar’ın “mazi ile hangi seviyede ilişki kurmamız gerektiğini” ir-
delerken uyardığı şeyi anlamaya çalışırken. 

“Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü” diyordu üstat. Geçmişi 
bizim için manalı kılan şey, ona bugünden bakıyor olmamızla alâkalıydı. 
Onun bugün ve yarın için bize vereceği hızdı aslolan. 

Söz buraya gelince her yıl aynı neşeyle sorardım öğrencilerime. 
“Şimdi bir zaman makinesine bineceğiz. Nereye gitmek istersiniz?” 
Zaman sınırlı bir şeydi ve her yıl üç aşağı beş yukarı benzer cevaplar 

gelirdi: “Kanuni devrine. Fatih zamanına. Fransız İhtilâli’ne. Bolşevik 
Devrimi’ne. Osman Bey’in yanı başına. Göktürkler zamanına. Orta 
Asya’ya. Asr-ı Saadet’e.” 

“Peki” derdim. “Pekâlâ, gidiyoruz. Ama yanımıza almamız gereken 
bir şey var, o nedir?” 

Çocuklaşırlardı ardına kadar açık pencerelerden Mayıs kokuları 
sınıfımıza dolarken. 

“Defter, kalem, fotoğraf makinesi, cep telefonu, internet, şarj 
aleti.” Gülüşürdük. 

“Yoo” derdim. “Bunlar değil.” 
Ciddileşirlerdi bu kez. Dururduk biraz. Ses yok. Cevabı ben 

verirdim. 
“Şu anki şuurumuzu alacağız yanımıza. Aksi takdirde bu yolculu-

ğun hiçbir anlamı olmaz ki. Düşünsenize XVI. asra gitmişiz ama XXI. 



31

asırdan geldiğimizi bilmiyoruz. O zaman ne anlamı var bunun? XVI. 
asırda yaşayan herhangi bir Osmanlı’dan ne farkımız kalır?” 

Her şey gelip, bilmekte çözülürdü, onda düğümlendiği gibi. 
“Bir daha düşünsenize” derdim. “Ya biz şu anda XXV. asırda bir 

zaman makinesine doluşarak XXI. asra seyahat etmiş zaman seyyahları 
isek. Ama o zamanki şuurumuzu yanımıza almadığımız için olup 
biteni anlamıyorsak. Görüyorsunuz işte, eğer bilmiyorsak bir anlamı 
yok ne olup bittiğinin. Biliyorsak her şey var.” 

Tellâlın davuluna inen tokmak damarlarımdaki kanı dondurmasa 
tadını çıkarabilirdim mucizeye benzer bu tecrübenin. Ama benim 
bildiklerimi şu kalabalığın bilmediğini, birkaç hafta, birkaç ay, bir-
kaç yıl içinde olup bitecekleri düşününce ürperdim. Neler olacağını 
keşke ben de mi bilmeseydim? Keşke o kadar okumasaydım ya da 
şuurumu çalışma masamın başında bıraksaydım. Keşke aralarında 
kaderdaşlarından biri gibi ne olacağını bilmeden yaşayıp gitseydim. 
Bilgim de bilincim de yanımda oysa. Ben biliyorum ama onlar yarın 
ne olacağını bilmiyorlar. Önümüzdeki on bir yıl içinde yaşanacaklar 
ise akıllarının ucundan bile geçmez. 

Belinde kuşağı, sırtında yeleği, ayağında poturları ile bir eşeği 
sürükleyerek yanımdan geçen genç köylüye baktım. İki haftayı bul-
madan cephe yollarına düşecek olan şu saf delikanlı vatanı kurtarmaya 
gideceğini zannediyor. Ama ben? Ben öyle olmayacağını biliyorum. 
Koca devlet göz göre göre gidiyor. Benim gözlerimle bakınca göz göre 
göre geliyor gelecek olan. Ateş yoksa da duman çoktan boğula boğula, 
kıvrıla kıvrıla yükselmeye başlamış. Gemi batıyor. 

Şu mahşer kalabalığına dönsem, meydanı hıncahınç dolduran 
bu insanları, kırmızı fesli efendileri, kıranta beyleri, hâkî üniforma 
içinde kılıç parlatan zabitleri, mülâzımları, mektep çocuklarını tutsam, 
yakalarından silksem, bildiğim onca şeye rağmen yine de bildiğim-
den en fazla emin olduğum şeyi onlara söylesem. “Gitmeyin” desem. 
Kareli çarşafları içinde yüzleri kapalı kadınları yakalasam kollarından 
sonra, “Göndermeyin” desem. Ama sesim yoktu, duymazlardı beni. 
Hoş, duysalar da ne fark ederdi. Bana mı inanacaklardı? Hangi birine 
mani olabilirim ki? Hem üçünü beşini engellesem bile ne değişirdi? 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 280
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'timas baski'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (BASKI)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




