
19. asrın başlarında 
Napolyon’un inzibatlarından 
kaçan bir İtalyan Osmanlı’ya 
sığınmış ve onlardan ancak 
merhamet bulmuştu. 
Kendisine tebliğ edilen İslâm’ı 
sadece diliyle kabul eden bu 
sözde Müslüman cibilliyeti 
icabı suç işlemekten geri 
durmayacak, bilahare yine 
kaçarak soluğu Mısır’da 
Mehmed Ali Paşa’nın 
yanında alacaktı…
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O
smanlı mülküne gelen Avrupalıların 
muhtelif gerekçeleri vardı; kimisi sırf 
macera için, kimi eline geçen serveti 
tüketebilmek ve mesela kimisi de içinde 
bulunduğu çetin şartlardan kaçıp 
kurtulmak için gelmişlerdi.

Tabii çoğu kere asıl amaç memleketin köşe 
bucağını gezmek, sivil ya da askerî, siyasî yahut 
sosyal gerekçelerle bilgi toplamak olunca Osmanlı 
arazisinde başlarına bir iş gelmesin diye bu 
maceraperestlerin pek çoğu ismini değiştiriyordu. 
Birden bire Ali, Muhammed, Halil vs. olan, hatta 
“Seyyid” olup çıkıverenler bile vardı.

İşte bu makalede kendinden ve Şark’a dair yazdığı 
hatıralarından bahsetmek istediğimiz Giovanni 
Finati isimli İtalyan da edindiği yeni isimle Harem-i 
Şerif’e kadar sızabilen onlarca ecnebiden biriydi.

Yaklaşık 15 sene boyunca Osmanlı coğrafyasının 
muhtelif yerlerini gezen Giovanni Finati 1822’de 
Mısır’dayken kendisine rehberlik ettiği İngiliz 
seyyah ve maceraperest William J. Bankes’in daveti 
üzerine İngiltere’ye gitti. Yine Bankes’in ısrarıyla 
İtalyanca olarak defter defter yazdırdığı kısa 
hayat hikâyesi iki cilt halinde İngilizceye çevrildi 
ve 1830’da basıldı. Kısaca “Narrative of the life 
and adventures of Giovanni Finati” (Giovanni 
Finati’nin Hayatı ve Maceraları) diye şöhret 
bulan bu hatıraların büyük bir bölümü bizim de 
ilgilendiğimiz İslâm coğrafyasına dair.

Osmanlı coğrafyasının daha çok Araplarla meskûn güney kısmında 
15 yıl kadar kalan yazar, zamanla dillerini de öğrendiği bu topluma 
dair gözlemlerini, muhtelif ecnebi seyyahlarla yaptığı “kazı” ve gezileri, 
gezdiği yerlerin coğrafî yapısı ve iklimini, Mehmed Ali Paşa’nın 
ordusuna katılıp neler yaptıklarını, av merakını, Müslüman pozu 
takınıp Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’ye yaptığı “hac” 
ziyaretini, “Türk usulü” evliliğini, beraber olduğu kumandan ve 
askerlerin hal ve vaziyetlerini, insanların giyim-kuşam ve yaşayışlarını, 
hâsılı Doğu ve Doğululara dair dikkatini çeken ne varsa gayet sade 
ve akıcı bir dille anlatıyor. Kitap boyunca uzun ve felsefî izahlarla 
karşılaşmadan, adeta nefes nefese yaşanan macera dolu bir hayatın 
hikâyesini okuyabilir meraklılar.

.........................................................
H A R U N  T U N C E R

.........................................................
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İşte birkaç parça detay:

1786’da İtalya’nın Ferrara kentinde doğan Giovanni orta halli 
ve fakat hatırlı bir ailenin en büyük çocuğuydu. Diğer üç kardeşi 
hakkında bir şey bilmiyoruz; ama babası, Giovanni’nin ille de bir 
Katolik papazı olmasını istiyordu ve sırf bu amaçla kendisi de bir 
papaz olan amcasının yanına verdi onu. Giovanni’nin o taraklarda 
bezi yoktu; olmayacaktı. “Ehemmiyetsiz ve boş birtakım merasim 
ve esrarengizlikler”den hazzetmiyordu. 
Neyse ki İtalya’yı istila eden Napolyon 
imdadına yetişti!

Batı’da ve Doğu’da dur durak 
tanımadan ilerleyen ve ele geçirdiği 
her yerde genç ve zinde tebaayı asker 
yazdıran Napolyon’un emri Giovanni’ye 
de ulaştı. Ne kendisi ne de ailesi “işgalci 
general”in ordusuna katılmak istiyordu. 
Yerine ücret karşılığı bir genç tutuldu; 
o da beş ay sonra vazgeçip ordudan 
ayrılınca Giovanni’ye yol göründü. İki 
defa kaçma girişiminde bulundu. Kaçtı, 
ama peşini bırakmayan askerler kendini 
bulamayınca ailesine zulmetti. İkinci defa 
ele geçirildiğinde muhtemelen asılacaktı; 
Milan’a teslim edilmiş, oradan Venedik’e 
gönderilmişti. Şanslıydı; infaz edilmek 
üzereyken şehri teşrif eden(!) Napolyon 
hürmetine affedildi. Kaydedildiği birlikle 
beraber Dalmaçya’ya sevk edildi. Hem yolculuğu adeta bir 
felaketti hem de yolculuk sırasında hastalanınca gemide ve 
karada Fransız doktorlardan gördüğü muamele! Hayatları 
kimsenin umurunda değildi; zaten Giovanni de istila 
ordusunun neferi olmaktan hazzetmiyordu. Tekrar kaçmayı 
kararlaştırdı. Budoa’da (Dalmaçya) karşılaştığı bir Arnavut 
tüccara güvenip yardım istedi; ne pahasına olursa olsun 
kendisiyle beraber firar etmek isteyen 15 kişi daha vardı. 
Arnavut tüccar deniz yerine kara yolunu kullanmalarını, 
Arnavutluk hududunu geçebilirlerse Türk-Arnavutluk’una 
iltica edebileceklerini söyledi.

Çetin ve macera dolu bir kaçıştı bu; ama başardılar. 
Türklere iltica ettiler. Serhatta bunları karşılayan kale 
kumandanı önce “Aç mısınız?” diye sordu. Günlerdir 
yoldaydılar; hem fiziken hem ruhen tükenmişlerdi. “Evet!” 
dediler. Mükellef bir sofra hazırlandı firarilere. İltica 
ettikleri bölgede (Bar şehrinde) sonradan camiye çevrilen 
bir mabette ağırlandılar. Şehre girdiklerinde etraflarına 
biriken ve hayret dolu bakışlarla onları seyreden halk kendi 

   Giovanni Finati 

  Kahire'de Memluklüler devrinden 
kalma mezarlar

  Hazret-i Harun'un kabri (Ürdün)

  Finati'nin 1830'da basılan 
hatıralarının ilk cildinin unvan sayfası
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arasında konuşmaya başlamıştı bile: “Dalmaçya’daki kâfirlerin 
elinden kaçmışlar!”

Birkaç zaman bu ihtimamlı bakım devam etti; misafir 
müddeti dolunca sığınmacılara “İslâm” teklif edildi. 
“Dinimizden dönmektense ölmeyi tercih ederiz,” 
diyorlardı. Şartlar kısmen değişti; yapımı devam eden bir 
kalede çalıştırılmaya başlandılar. Gün geçtikçe yükleri 
ağırlaşan mülteci firariler kararlarını değiştirdiler; “biz 

de bir Allah’a inanıyoruz, zaten iki din arasında fazla fark 
da yokmuş” diye düşündüler ve “İslâm olmayı kabul ettik,” 

dediler. Fakat “çoğumuz kalben yine birer Hıristiyan’dık!” 
diye yazıyor Giovanni ya da yeni adıyla Muhammed!

Giovanni Finati’yi bir Türk zabit kendi hizmetine aldı; taraflar 
birbirinden memnundu. Fakat çok geçmeden Giovanni’nin 
kendisinden hiçbir ihsanı esirgemeyen zabite verdiği karşılık 
“haremini iğfal etmek” olmuştu. Yaptığı ihanet gün yüzüne çıkınca 
çareyi kaçmakta buldu Giovanni, ta Mısır’a kadar!

Yepyeni bir maceraya ve bambaşka bir hayata adım atmıştı. 
1809 yılının Martında bir tüccar gemisiyle İskenderiye’ye doğru 

yola koyuldu. Üniformasını hâlâ muhafaza eden bir 
askerdi; Mehmed Ali Paşa’nın ordusuna iltihak etti. 
Paşanın Memluklülere ve Vehhabilere karşı yürüttüğü 
mücadelelerde bizzat yer aldı. Rütbeli Memluklü bey ve 
kumandanların Mehmed Ali Paşa tarafından nasıl infaz 
edildiklerini anlattığı sahne cidden ürkütücü; şöyle:

Paşa Memlüklü beylerine haber salıp ‘Vehhabiler’e 
karşı bizimle birlikte mücadele edin, seçkin 
kumandanlarınızı toplayıp gelin’ diyerek 300-400 
kadar kumandanı sarayına davet etmiş. Davete icabet 
eden kumandanları temsilen üç bey paşanın huzuruna 
çıkmışlar. Birlikte yenilip içildikten sonra paşa izin 
istemiş bir müddet. Hayli zaman geçmesine rağmen 
dönmeyince misafirler müsaade isteyip çıkmışlar, tam 
atlarına binmek üzereyken önceden paşa tarafından 

emir verilip silahlandırılan askerler Memluklüleri yaylım ateşine 
tutmuş. Hemen hepsi kurban gitmişler kumpasa. Emin Bey isminde 
bir kumandan ise kargaşadan istifadeyle sarayı çevreleyen surların 
alçak olduğu bir noktaya atını sürerek boşluğa bırakmış kendini. 15 
metre yüksekten zemine çakılan hayvancağız oracıkta telef olmuş; 
fakat Emin Bey kurtulmuş!

Daha pek çok ayrıntının anlatıldığı bu eser yukarıda da belirtildiği 
gibi iki cilt ve toplamda 700 küsur sayfa; Türkçeye hâlâ tercüme 
edilmemiş…
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