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“Gurebahane-i Laklakan”1

On-on beş sene evvel, bir tatil haftasını geçirmek için 
Bursa’ya gitmiştim. Üç-dört saatlik hazin, kirli, eğlencesiz 
bir vapur seyahatinden sonra, ovalar içinde iri bir tırtıl 
ağırlığıyla sürüklenen ufak bir şimendifer, beni aynı gü-
nün akşamında, karanlık bir duvar gibi göklere kadar yük-
selen Keşiş’in2 eteğindeki yeşil şehre bırakmıştı. 

O sırada İstanbul’un okuryazar gençleri arasında 
“mimari” bir milliyetperverlik hüküm sürüyordu. Her-
kes evvelce işitilmemiş eski bir mimar ismini bulmakla 
övünüyor; makaleler ihtiyar mermerlerin mana ve asale-
tinden bahsediyor; şiirler kemer ve sütunların güzelliğini 
söylüyordu. Edebiyat lisanı duvarcılık ve marangozluk 
tabirleriyle dolmuştu. Türk medeniyetinin ölçüsü yalnız-
ca “mimari” olmuştu. Mimari münakaşalarıyla kimi za-
man dostluklar kuruluyor, düşmanlıklar vücut buluyor-
du. Milli şuurun uyandırdığı derin kuvvetler henüz bü-

1.AhmetHaşim’inkitabınaverdiğibu isim,günümüzTürkçesine“Gariban
LeyleklerEvi”olarakçevrilebilir.(Y.N.)
2.Osmanlıdöneminde“Keşiş”adınıalanBursaveMarmaraBölgesi’ninen
yüksekdağı.1925’teadıUludağolarakdeğiştirilmiştir.(Y.N.)
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yük felaketlerin çekiciyle dövülmemiş, bugünkü olgun-
luğunu bulmamıştı. Bu kuvvetler havai fişekler şeklinde, 
hayatın gecesinde, renkli ateşlerden akışkan nakışlar çiz-
dikten sonra dağılıp gidiyordu. 

O sırada Bursa’da benim de ne yapacağım tabii bel-
liydi: Abideleri görmek, nakışlar ve çinilere dair incele-
melerde bulunmak, sormak, düşünmek, not almak ve 
nihayet mimarinin “tarih” ve “estetik”ine dair az çok uy-
durma yeni bir keşifle zengin, gelecekteki münakaşalar 
için yerinde toplanmış kuvvetli bilgilerle silahlı olarak 
İstanbul’a dönmekti. Öyle yaptım.

Çekirge’de1 Hüdavendigâr Türbesi’ni2 ziyaret et-
tim. Türbedarın bana üç yüz senelik diye gösterdiği bir 
Kuran’ın yazı ve tezhibine takdir ve hayretle baktım. 
Türbenin kutsal ölüsü sultanın ceylan derisinden bir 
seccade, bir zırhlı gömlek ve bir miğferden ibaret cen-
gâver lere yaraşır mirasına ürpertiyle ellerimi dokun-
durdum. Muradiye’ye gittim. Türbenin rengârenk çini 
bahçesinde, erimiş yakuttan kırmızı lale ve karanfillerin 
havasında uzun müddet oturarak düşündüm. Diğer bir 
gün Yeşil Cami’ye3 gittim. Duvarları kaplayan yeşil çi-
niler bu mabedin içine esrarengiz bir denizaltı aydınlığı 
veriyordu. O aydınlıkta kayyumla4 karşı karşıya otura-
rak nakışlar ve oymalar hakkında uzun uzun konuştuk. 
Kayyum, “Garip şey!” diyordu, “Bir zamandan beri İs-
tan bul’dan gelenler hep bana sorduğunuz sualleri soru-

1.Bursa’nınOsmangaziilçesinebağlı,eneskisemtlerindenbiri.(Y.N.)
2.I.Murat’ın(Hüdavendigâr)sandukasınınbulunduğutürbe,YıldırımBeyazıt
tarafındanyaptırılmış,1854Depremi’ndeyıkıldıktansonrabugünkühalineII.
Abdülhamitdönemindekavuşmuştur.(Y.N.)
3.Bursa’nınYeşilsemtindebulunancami,1419yılındaÇelebiSultanMehmet
tarafındanyaptırılmıştır.CamininbüyükbölümüçiniylekaplıdırveMecnun
Mehmetadlıbirustatarafındanişlenmiştir. (Y.N.)
4.Camihademesi.(Y.N.)
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yor!” Yabancıların ziyaret ettiği camilerdeki sarıklı ha-
demelerin ço ğu gibi bu hoca da zeki, geveze ve saflık-
tan uzaktı. Bana caminin Vefik Paşa1 zamanında, De 
Parvillée2 isminde bir Fransız mimarın gözetimi altında 
gömülü olduğu topraklardan çıkarılıp tamir edildiği za-
man çalınmış olan çinilerinden bahsetti. Ve bu iş hak-
kında fazla ayrıntı almak istiyorsam Bursa’da elli-altmış 
seneden beri yerleşen Türk dostu ve Türk tarzı sanat 
meraklısı “Greguvar Bay”3 ismindeki zatla görüşmemi 
tavsiye etti. Bu ismi ilk defa işitmiyordum, birçok Fran-
sız yazar ve edebiyatçısının Şark’a dair yazılarında bu 
isim, güller ve çiniler arasında yaşamak ve ölmek için 
Bursa’da inzivayı seçmiş garip bir sanat sevdalısının 
ismi olarak geçiyordu. Ziyaret için müsaade istemek 
üzere kendisine yazdığım mektuba aynı günde cevap 
aldım. Ertesi günü öğleden sonra Setbaşı’ndaki evinde 
beni bekliyor olacaktı. 

Baille, beni bahçesinde, çınar ve dut ağaçlarının göl-
gesinde kabul etti. Sigaralar yaktık, kahveler içtik. Biraz 
sonra gümüş bir tepsi içinde “ahududu” şerbeti getirdiler. 
Işıkta parıl parıl yanan billur kadehlerdeki buzlu, hoş ko-
kulu kırmızı içkiyle boğazlarımızı serinlettik ve sırma 
işlemeli ipek peşkirlerle dudaklarımızı kuruttuk. Biz ko-
nuşurken ikide bir, bahçenin bülbül sesleri ve serçe cıvıl-
tılarıyla dolu yeşil derinliklerinden, elinde taze dut dolu 

1.AhmetVefikPaşa(1823-1891):Osmanlıdevletadamı,bürokrat,çevirmen
veoyunyazarı. İkidefasadrazamlıkmakamınagetirilmiş,ayrıca1879-1892
arasındaBursavaliliğideyapmıştır.(Y.N.)
2.LéonParvillée(1830-1885):Fransızseramiksanatçısıvemimar.1851’de
İstanbul’ageldiktensonraçeşitliprojelerdeyeralmış,ayrıcaBursa’dakitarihî
eserlerinrestorasyonlarındaçalışmıştır.(Y.N.)
3.GregoireBaille,19ve20.yüzyıllarınbaşındaBursa’dayaşamışBailleailesi-
ninmensuplarındanbiri.Çeşitlisanayiveticarifaaliyetlerdebulunanailenin
üyeleri,dönemdönemFransa’nınBursakonsolosluğugörevinideüstlenmiş-
tir.(Y.N.)
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bir tabakla başı örtülü bir genç hanım veya kırmızı kıya-
fetli bir kız çocuğu çıkıyordu. Madam Baille her birine 
halis Türkçeyle, “Güle güle... Ne zaman isterseniz yine 
gelin... Kendi bahçeniz gibi...” diyordu. 

Mösyö Gregoire Baille’a, birçok yazar ve şairin ki-
taplarında tarifini okumuş olduğum, tarih ve edebiyata 
geçen köşkünü görmek ve kendisini tanımak için geldi-
ğimi söyledim. Zavallı adam memnun oldu. Gregoire 
Baille’ın “deha”dan mahrum bir tür Pierre Loti1 olduğu-
nu iki-üç söz alışverişinden sonra anlamıştım. Yegâne 
eseri eviydi. Zevkinin merakı tahrik edecek bir çekiciliği 
olduğunu öğrenmekten derin bir haz alıyordu. 

Evvela köşkü gezdirdi. Bu köşkte Muradiye’nin çi-
nilerini taklit ederek Kütahya’da yaptırılmış renkli bir 
duvar parçasından başka dikkate layık bir şey görmedim. 
Zaten Gregoire Baille köşküne fazla kıymet vermiyordu. 
Hayatının şaheseri bahçenin uzak bir köşesindeki “Gure-
bahane-i Laklakan”dı. Bu gülünç isimlendirmenin sebe-
bini Gregoire Baille bana sonra anlattı. Köşkten çıktık ve 
bahçenin her noktasında uzun uzun durup konuşarak 
dolaştık. Her bir adımda hane sahibi bahçesinin ayrı bir 
özelliği hakkında ayrıntılar veriyordu: 

“Bahçeyi bakımsız buldunuz değil mi; bahçenin bu 
metruk ve perişan halini kendim istedim. Sarmaşıkların, 
örümcek ağları şeklinde, birbirine geçip bütün ağaçları 
kaplaması için senelerce bekledim. Bu ağaçlara insan 
başları manzarasını vermek, dallara bu azgın gelişimleri-
ni aldırmak, kısacası bahçeye serbest bir orman manza-
rası verdirmek için bilseniz ne kadar çalıştım. Türk sana-

1.AsıladıLouisMarieJulienViaud(1850-1923)olanFransızromancıvedeniz
subayı.Özellikleegzotikromanvehikâyeleriyleünlenmiştir.İlkkez1876’da
geldiği İstanbul’avekültürünebağlanmışveyaşamınınbüyükbirkısmınıbu
şehirdegeçirmiştir.(Y.N.)
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tının sevgisi bana ‘tabiat’ sevgisini öğretmiştir. Tabiatı 
kayda bağlı görmek bana şimdi üzüntü veriyor. Bir bah-
çe için bir ormana benzemekten daha fazla bir güzellik 
düşüncesi mümkün müdür? Şimdi ‘Le Nôtre’1 usulü 
Fransız bahçeciliği bana bir çirkinlik ve bir manasızlık 
gibi görünmektedir.”

Sonra bana bahçesindeki ağaçların ayrı ayrı seçilme-
lerinin nedenini anlattı:

“Belki dikkat ettiniz. Etrafınızdaki ağaçlar çoğun-
lukla söğüt ve servidir. Bahçemin ölüm ve ahiret rayihası 
dağıtabilmesi için bu tür ağaçları tercih ettim. Etraftan 
burnunuza gelen bu mezarlık kokusu işte bu yapraklar-
dan dağılıyor. Mezarlığı hiçbir millet sizin anladığınız 
güzel tarzda anlayamamıştır. Frenk mezarlığı ölümün 
tatlı ve haşin güzelliğini bozar. Orada, sanki taşları daha 
dik ve köşeli yapan buzlu bir hava dolaşır, sanılır ki her 
ölü süslü ve sağlam mezarının kapısı arkasında, bencilce 
bir hırsla saklanmış, onu taciz eden ziyaretçiye saldırma-
ya hazırlanmış bekliyor. Hıristiyan mezarlığının ağır ses-
sizliğinde kendine has olan adeta husumettir. Halbuki 
sizin mezarlıklarınızın havasında her türlü maddi endi-
şelerin sıkıntısından kurtulmuş bir tebessüm dolaşır. 
Müslüman mezarlığında insan her ölü için durup ağla-
mak ister, o kadar her ölü uysal ve cana yakındır. Mezar-
lıklarınızı şehirlerin ortasında kurmakta da haklısınız. 
Bunlar öyle bahçelerdir ki ağaçlarının yetiştirdiği mey-
veler, yaşayanların tatması lazım gelen his ve fikir mey-
veleridir. Bahçeme mezarlık kokusunu dağıtacak ağaçlar 
dikmekle baharını güzle değiştirmek ve ona her mevsim 
için ‘fikir’in acı lezzetini vermek istedim.” 

1.AndréLeNôtre (1613-1700): Fransızpeyzajmimarı. FransızKralıXIV.
Louis’ninpeyzajcısıolarakuzunyıllarçalışmıştır.Yarattığıbahçeler,Fransız
resmîbahçetarzınınenyüksekderecesinitemsileder.(Y.N.)
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