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disineasılşöhretinikazandıran“ArtisansetcommerçantsauCaireauXVIIIesiècle”başlıklıtezini1972’detamamladı.
1975’teProvenceÜniversitesi’ndeçalışmayabaşladı.1977’denitibarenprofesöröğretimüyesiolarakyürüttüğügörevinden1988’deemekliyeayrıldı.Butarihtenitibarenaynıüniversitedefahrîprofesörsıfatıylahocalığınadevametti.Harvard

(1981)vePrinceton’daki(1988-1990)çalışmalarınınyanısıraönemliakademikmerkezlerdekuruculuk,başkanlıkveyöneticilikyaptı.19841988yıllarındaProvenceÜniversitesi’ndekiCentredeRecherchesetd’EtudessurlesSociétésMéditerranéennes’ninyöneticiliğiniüstlendi.Mayıs1986’da InstitutdeRecherchesetd’EtudessurleMondeArabeetMusulman’ıkurduve1989’akadarbaşkanlıkgörevindebulundu.1987’deAssociationFrançaisePourl’EtudeduMondeArabeetMusulman’ıoluşturdu.19871990yıllarındaInstitutduMondeArabdeParis’demüdüryardımcısıolarakçalıştı.Buyıllardaşehirtarihçiliğindeaçtığıçığırıdevamettirençoksayıdaöğrenciyetezdanışmanlığıyaptı.ÖğrencilerivemeslektaşlarıAndréRaymondiçinarmağankitaplarhazırladı:Villesaulevant,hommageà
AndréRaymond(ed.Jean-PaulPascual), 
Revuedumondemusulmanetdela
Méditerranée,55/56,1990/1-2;Etudes
surlesvillesduproche-orient,XVIe-
XIXesiècle,HommageàAndréRay-
mond (ed.BrigitteMarino,Dımaşk2001), 
Mélangesméditerranéensd’amitiéet
dereconnaissanceàAndréRaymond
(ed.AbdeljelilTemimi,Tunus2004),His-
toire,archéologiesetlittératuresdu
mondemusulmanmélangesenl’hon-
neurd’AndréRaymond(ed.Ghislaine
Alleaumev.dğr.,Kahire2009).Raymond
18Şubat2011’deAixenProvence’daöl dü.KendisineİslâmülkelerindeveBatı’daçeşitliödülvenişanlarverilmiştir.FransızAnnalesOkulu’nunyöntemlerinişehirtarihiaraştırmalarınauygulayanAndréRaymondşarkiyatçılarınİslâmşehirlerihakkındakiyaklaşımlarınısorgulama sürecini başlatmış, bu alandabirdönümnoktasısayılandoktoratezivedahasonrayazdığımakalelerleArapşehirleriningenelkarakteristiğiniortayakoymuş,“İslâmşehri”yerine“Arapşehri”modeliniteklifetmiştir.AyrıcaOsmanlıidaresininbuşehirleriçinşehirleşme,ticaretvenüfusbakımındangelişmedönemiolduğunusavunmuş,çalışmalarındaşehirlerinfizikselözellikleriyanındasosyoekonomikveidarîdurumlarınıdaele

PolicytowardsTunis(1830-1881)”başlıklıbirincidoktoratezini1953’tetamamladı.TezinihazırlarkenCharlesAndréJulien,H.A.R.Gibb’dendeyararlandı.Tunus’tabulunduğu yıllarda bölgedeki Fransızsömürgeciliğininolumsuzetkilerini vebağımsızlıkmücadelesiningelişimsürecinibizzatgördü.Hourani’ninteşvikiyleFransa’yadöndü,OsmanlıvemoderndönemAraptarihinedairçalışmalaryapmayabaşladı.BirsüreUlusalBilimselAraştırmaMerkezi’ndeçalışanRaymond,Arapça’yıiyiderecedeöğrenmekveYakındoğu’yutanımakiçinŞam’dakiFransızEnstitüsü’ndenaldığıburslaDımaşk’agitti(1954).OradabiryılArapçaokuduktansonraMısır’ageçerekKahire’dekiFransızEnstitüsü’ndeçalıştı,araştırmalarınıözellikleTunusveMısırüzerineyoğunlaştırdı.BuradaGastonWiet’intavsiyesiyleKahire’ninsosyoekonomiktarihiyleilgiliincelemeleryaptı.Kahire’dezamanınıKadıSicilleriArşivi’ndeçalışmakveşehrinOsmanlıdönemindekidurumunuincelemekiçinşehridolaşmaklageçiriyordu.AyrıcaKahire’yiOsmanlıdönemininDımaşk,Halep,Bağdat,TunusgibiArapşehirleriylemukayeseedebilmekiçinbuşehirlerideziyaretetti.1957’deTunusÜniversitesi’ndeokutmanolarakgörevebaşladı,19591964yıllarındaBordeauxÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndeArapdilivemedeniyetiüzerinekonferanslar verdi. 1964’te Aix enProvence’daUlusalBilimselAraştırmaMerkezi’ndeçalıştı.1965’tetekrarBordeauxÜniversitesiEdebiyatFakültesi’nedöndü.1966’daDımaşk’taInstitutFrançaisdesEtudesArabes’da müdür yardımcılığı yaptı.19691975yıllarıarasındabuenstitününimkânlarındandayararlanarakilkönemlieserinihazırladı.BugörevisırasındaParisÜniversitesiI’deClaudeCahendanışmanlığındaXVIII.yüzyıldaKahire’ninsosyoekonomiktarihiüzerineikincidoktorasınıaldı.Şehirtarihçiliğikonusundaken

Tettevî,HeştBihişt(Haydarâbâd1963); MiyânNûrMuhammed,Menşûrü’l-va-
½ıyyevedestûrü’l-¼ükûme(Haydarâ-
bâd1964);MîrMuhammedb.CelâlTettevî,TarÅânnâme(Haydarâbâd1965); Seyyid Abdülkådir b. Haşîm Tettevî,
¥adîšatü’l-evliyâß(Haydarâbâd1967); MuhammedFahrîyiHerevî,Te×kire-i
Rav²atü’s-selâ¹în ve Cevâhirü’l-
£acâyib(Haydarâbâd1968);AslahMirzâyiKeşmîrî,Te×kire-iŞu£arâ-yiKeşmîrî
(Karaçi1967;Lahor1983);BayramHan,
Dîvân(Karaçi1971,MuhammedSâbirile
birlikte);CemâlîyiDihlevî,Me¦nevî-yi
MihrüMâh(İslamâbâd1974);ÂfitâbRâyiLeknevî,Te×kire-iRiyâ²ü’l-£ârifîn
(I-II,İslamâbâd1977-1982).Bunlarındışındabirçokeserinçeviriveneşrinenezaretetmiş,bazılarınatakdimyazısıyazmışveçeşitlidergilerdemakaleleriyayımlanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:M.HüseyinTesbîhî,Fârisî-yiPâkistânîveMe-
¹âlib-iPâkistânŞinâsî,İslâmâbâd1977,II,295-
296; a.mlf.,KitâbÅânehâ-iPâkistân,İslâmâbâd
1977, I, 28, 132; SâcidullahTefhîmî,“ƒidmât-ı Pîr 
Sey yid ¥ü sâ müd dîn Râ şi dî be-£Ulûm ve Ede biy-
yât-ı Fâr sî”,Dânîş,sy.90,İslâmâbâd1386hş.,
s. 97-98; SabahaddinAbdurrahman,Pîr¥üsâ-
müddînRâşidîûrAnkî£İlmîKârnâmî,Ka ra çi 

1984; GulâmMuhammedLâkhû,SindCûTârîÅ-i
Ta¼ š¢š-i Câßize, Ka ra çi 1997, s. 363-394, 404-

419; a.mlf.,“Sey yid ¥ü sâ müd dîn Râ şi dî ûr An 
kî £İl mi-yi Â¦âr (iyekMuÅta½ar-ıCâßize)”,Pey-
³åm-ıÂşinâ,İslâmâbâd2006,s.81-89;ÎrecEfşâr, Nâ di re-i Kârân (nşr.MahmûdNîkûye),Tah-
ran1382hş.,s.1049;ÂrifNevşâhî,“Ve fât-ı Pîr 
¥ü sâ müd dîn Râ şi dî”,Âyende,VIII/3-4,Tahran
1361hş.,s.207-208;a.mlf.,“Kâr nâ me-i Seyyid 

¥ü sâ müd dîn Râ şi dî”, a.e., X/11 (1361hş.), s. 11-

23; a.mlf.,“Kitâbşinâsî-yi Â¦âr-ı ¥ü sâ müd dîn 
Râ şi dî”,Dânîş,sy. 90 (1386hş.), s. 45-70; CemîlCâlibî,“Pîr ¥ü sâ müd dîn Râ şi dî”, Æavm-i Ze bân, 
LII/12, Ka ra çi 1982, s. 64; HâmidAliKureyşîHânânî,“Sey yid ¥ü sâ müd dîn Râ şi dî be-¥ay ¦i yet-i 
Mu ¼aš šıš ve Mü ver riÅ”, Mih rân, XXXII/1,Câm-
şûrû1983,s.56-58.

ÿÂrifNevşâhî

– —RAYMOND, André
(1925-2011)

Osmanlýdönemi
Arapþehirleriuzmaný,

Fransýztarihçisi.
˜ ™

Montargis’te(Fransa)doğdu.1945’teSorbonneÜniversitesiEdebiyatFakültesiTarihBölümü’nübitirdi.19471949yıllarındaTunus’taFransızcaeğitimverenCarnotLisesi’nde,19491951arasındaSâdık¢Koleji’ndeöğretmenlikyaptı.1951’deOxfordSt.Antony’sCollege’daAlbertHouranidanışmanlığındabaşladığı,Tunus’unhimayedöneminielealan,“British
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XV[1979],s.235-292);“Laconquêteottomaneetledéveloppementdesgrandesvillesarabes.LecasduCairedeDamasetd’Alep”(Re vue de l’oc ci dent mu sul man 

et de la Médi ter ranée,sy.27[Aixen-Pro-
vence1979],s.115-134);“TheOttomanConquestandtheDevelopmentoftheGreatArabTowns”(IJTS,I/1[Madison
1979-1980],s.84-101);“L’activitéarchitecturaleauCaireàl’époqueottomane”
(AIsl.,XXV[1991],s.343-360);“Lesgrandswaqfsetl’organisationdel’espaceurbainàl’époqueottomane(XVI-XVII.siècles)” 
(BEO,XXXI[1979],s.113-128);“LaSyrieduroyaumearabeàl’indépendance”(La 

Syrie d’ao jo urd’hui,Paris1981,s.55-85); “SömürgeÖncesiDönemdeKuzeyAfrika”
(trc.YusufYazar,İslâmTarihiKültürve
Me de ni ye ti,İstanbul1989,III,155-166); “UrbannetworksandpopularmovementsinCairoandAleppo(endofthe18th-be-
ginningofthe19thcenturies)” (ThePro-
ce edings of In ter na ti onal Con fe ren ce on 

Ur ba nism in Is lam[Tokyo1989],II,219-
271);“ArapEyaletleri16.18.Yüzyıllar”
(OsmanlıİmparatorluğuTarihi[trc.Ser-
verTanilli,ed.RobertMantran,İstanbul
1991],I,419-510);“OsmanlıDevrindeArapÜlkelerindeMimarlık”(Osmanlıİmpara-
torluğuTarihi,II,360-373);“IslamicCity,ArabCity:OrientalistMythsandRecentViews”(BritishJournalofMiddleEastern
Stu di es,XXI/1[Durham1994],s.3-18); “Villemusulmane,villearabe”(Panora-
mas urba ins, si tu ati on de l’his to ire des 

vil les[ed.J.-L.Biget–J.Cl.Hervé],Fon-
tenay1995,s.309-336);“FrenchStudiesoftheOttomanEmpire’sArabprovinces”
(Me di ter ra ne an His to ri cal Re vi ew,XIX/1
[London2004],s.54-72); “TheSpatialOrganizationoftheCity”(The City in the 

Is la mic World[ed.SalmaK.Jayyusiv.dğr.,
Leiden-Boston2008],I,47-70);“TheEconomyoftheTraditionalCity”(The City in 

the Is la mic World,II,731-753);“TheManagementoftheCity”(The City in the Is la-

mic World, II,775-794).AndréRaymondayrıcaTheEncyclopaediaofIslam(new
edition)veTürkiyeDiyanetVakfıİslâm
Ansiklopedisi’nemaddeleryazmıştır(di-
ğerçalışmalarıiçinbk.AlbertHourani,
“L’•uv re d’André Ray mond”,Revue du 

mon des mu sul mans et de la Médi ter ranée,
sy.55-56[1990],s.18-33).

BİBLİYOGRAFYA:NecîbelAk¢k¢,el-Müsteşriš†n,Kahire1980,I,
369-371; “André Ray mond”, Ap pro ac hes to the 

HistoryoftheMiddleEast:InterviewswithLead-
ingMiddleEastHistorians(ed.N.E.Gallagher), 
Lon don 1994, s. 67-89; EkremIşın,“Mı sır’da Os-
man lı Sat ran cı”,AndréRaymond,Yeniçerilerin

lardWoodİngilizce’ye(Kahire-Cambridge
2000),LatîfFerecArapça’ya(el-Æå hi re,

Kahire1994)çevirmiştir.7.LeCairedes
janissaires:l’apogéedelavilleotto-
manesous‘Abdal-RahmånKatkhudå
(Paris1995).AlpTümertekintarafındanTürkçe’yeçevrilmiştir(YeniçerilerinKahi-
resi:AbdurrahmanKethüdaZamanında
BirOsmanlıKentininYükselişi,İstanbul
1999). 8.EgyptiensetFrançaisauCa-
ire1798-1801(Kahire1998).Mısır’dasömürgeyönetimiyleKahirehalkıarasındakiilişkilerinincelendiğieseriBeşîresSibâîArapça’yaçevirmiştir(el-Mı½riyyûnve’l-
Fransiyyûnfi’l-Æåhire,1798-1801,Kahire
2001). 9.Lavillearabe,Alep,àl’époque
ottomane:(XVI e-XVIII e siècles) (Dımaşk
1998).MelekeEbyaztarafındanArapça’yatercümeedilmiştir(el-Medînetü’l-£Arabiy-
ye¥alebfi’l-£a½ri’l-£O¦mânîmine’l-šarni’s-
sâdis£aşerile’l-šarni’¦-¦âmin£aşer,Dımaşk
2007). 10.BâlisII:HistoiredeBâliset
fouillesdesîlotsIetII.(Dımaşk1995,
Jean-LouisPailletilebirlikte). 11.Arab
CitiesintheOttomanPeriod(Hampshi-
re2002).MüellifinbenzerkonularıelealdığıİngilizceveFransızcamakaleleriniiçerir.12.Tunissouslesmouradites:La
villeetseshabitantsauXVIIe

 siècle 

(Tunus2006). 13.Fu½ûlmine’t-târîÅi’l-
ictimâ£îli’l-Æåhireel-£O¦mâniyye(trc.
Züheyreş-Şâyib,Kahire1974).Müellifin19621969yıllarıarasındayazdığı,birkısmıçeşitlidergilerdeyayımlanmışçalışmalarındanmeydanagelir.14.Lesmarchés
duCaire(Kahire1979,GastonWietile
birlikte).Makrîzî’ninel-Mevâ£i¾ve’l-i£ti-
bârfî×ikri’l-Åı¹a¹ve’l-â¦âradlıeserininnotlarlabirlikteFransızca’yakısmîtercümesidir.15.Ithåfahlal-zamånbi-ahbår
mul†kTuniswa’ahdal-amån:Règnes
deHusaïnBeyetMustafåBey(Tunus
1994).İbnEbü’dDıyâf’aaiteserinHüseyinBeyveMustafaBeydönemininFransızcatercümesivenotlarlabirlikteneşridir.16. 
et-TârîÅu’l-müselselfî¼avâdi¦i’z-za-
mânvevekâßi£i’d-dîvân(1800-1801): 
LedîwânduCaire(1800-1801) (Kahire
2003,MuhammedAfîfîilebirlikte).İsmailelHaşşâb’ıneserininFransızcatercümesiylebirlikteneşridir.

Ma ka le le ri.Raymond’unçoksayıdakimakalesinden bazıları şunlardır: “LesbainspublicsauCaireàlafinduXVIIIe
 siècle”(AIsl.,VIII[1969],s.129-150);“Signesurbainsetétudede lapopulationdesgrandesvillesarabesàl’époqueottomane”(BEO,XXVII[1974],s.183-193); “Lesfontainespubliques(sabil)duCaireàl’époqueottomane(1517-1790)” (AIsl.,

almıştır.DahaönceOsmanlıarşivmalzemelerinisınırlıbirşekildekullananşarkiyatçılarbulunmaklabirlikteRaymond,kadısicilleribaştaolmaküzereOsmanlıarşivmalzemelerinişehirtarihiçalışmalarındagenişvesistematikbiçimdekullananilktarihçidir.TahlillerindeçevredekimimarivearkeolojikkalıntılarıdagenişölçüdekullanmaksuretiyleKahireyanındaHalep,DımaşkveTunusgibiönemliArapşehirlerini fizikseldokusununyanısırasosyalvekültürelyönüyledeincelemiş,siyasî,ticarîvegünlükhayatunsurlarıylatanıtmayaçalışmıştır(Özel,III/6[2005],s.
571-573).OsmanlıdönemieyaletmerkezidurumundakiArapşehirlerininOsmanlıidaresininilk300yılını(XVI-XVIII.yüzyıl-
lar)kapsayanzamandilimindekigelişimseyriniincelemiş,buşehirlerinnüfusveimarbakımındandöneminAvrupaşehirleriylemukayeseedilebilecekbirdurumdaolduğunusöylemiştir.HocasıAlbertHourani,Raymond’unulaştığınoktanınsondönemlerdeyapılançalışmalarakadaraşılamadığıgörüşündedir(Bri tish Jo ur nal,
XVIII/1[1991],s.5-15).Raymondveondanetkilenenöğrencileri,gereksömürgecilikdönemindenkalmapolitik/ideolojikçatışmalardan,gerekse1945sonrasındaortayaçıkanyeniçekişmelerdenarınmışortakbirzeminbulmayayönelmişlerdir.OnungörüşleriOsmanlıdönemiüzerineçalışanAraparaştırmacılarıtarafındandabenimsenmiştir(Barbir,s.411).

Eser le ri. 1.BritishPolicytowardsTu-
nis:(1830-1881) (I-II,Oxford1953).Müellifinbirincidoktoratezidir.2.LaTunisie
(Paris1961,1971,J.Poncetilebirlikte). 
3.ArtisansetcommerçantsauCaire
auXVIIIe

 siècle (I-II,Dımaşk1973-1974). Raymondikincidoktoratezini,MısırhalkınınOsmanlıidaresininsonyüzyılındakidurumunuortayakoymaamacıylahazırladığınıbelirtir.4.Grandesvillesarabes
àl’époqueottomane(Paris1985).EseriLatîfFerecArapça’ya(el-Mü dü nü’l-£Ara-

biyyetü’l-kübrâfi’l-£a½ri’l-£O¦mânî,Kahi-
re1991),AliBerktayTürkçe’ye(Osmanlı
Dö ne min de Arap Kent le ri,İstanbul1995), HüseyinSultanzâdeFarsça’ya(Şehrhâ-yı
büzürg-i£Arabi-İslâmîderšarnhâ-yı10tâ
hicrî,Tahran1991)çevirmiş,ayrıcabirbölümüİngilizce’yetercümeedilmiştir(New
York1984,eserinmuhtevasıvedeğerlen-
dirilmesiiçinbk.Aydınlı,II/1[1997],s.
193-197;Turan,II/2[2011],s.175-186). 5. 
el-£Avâ½ımü’l-£Arabiyye:£Imâratühâ
ve£umrânühâfi’l-fetreti’l-£O¦mâniyye
(trc.KåsımTuveyr,Dımaşk1986). 6.Le
Caire(Paris1979,1993).BueserideWil
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korumayıbaşardı.BuesnadaKösemSultanekibiylegiderekdahadayakınlaştı.KırımhanlığıiçinRodos’tagözetimaltındabulunanMehmedGiray’ıntayinikararlaştırılıncaonuKırım’agötürmeklegörevlendirildi.İstanbul’adöndüğündedevletiençokuğraştıranmeseleolanAbazaisyanıylailgiliistişarelerekatıldı,ÇerkezMehmedPaşa’nınMayısHaziran1624’teAbazaüzerineçıktığısefersırasındaikincivezirdi(a.g.e.,II,789,794).Mehmedb.Mehmed’egöre,tambusıralardauygunsuzhareketleriyüzündenhanlıktanazledilenMehmedGiray’ınyerinegetirilenCanbegGiray’ıKırım’agötürdü.AncakMehmedGirayvekardeşiŞâhinGiray’ınserttepkisiylekarşılaştı.MehmedGirayileŞâhinGiray’ıiknaedemedi,çıkansavaştaOsmanlıbirlikleri,LehveKazakkuvvetleriyletakviyeedilenŞâhinGiray’ınordusunamağlûpoldu.RecebPa şadonanmasıylaikiayboyuncaKefe’dekalarakmeseleyihalletmeyeçalıştı,sonundaMehmedGiray’ınhanlıktanalınmakararındanvazgeçildi.AncakKazaklar
150şaykaileKaradenizkıyılarınıvurmayabaşlayıncadonanmaylaVarnasahillerinehareketetti.BusıradaMehmedGiraydakardeşiŞâhinGiray’ıKili,Akkirman,İsmâiltaraflarınıyağmaetmeküzereyollamıştı.RecebPaşakırküçkadırgavekalyetedenibaretgemileriyleVarna’danitibarenBalçık,Kaligra,Mangalya,Karaharman,Kilisahillerinidolaşıpmuhafazahizmetindebulundu.ÖzükarşısındaKılburunyöresindeiken300civarındaKazakşaykasınıngöründüğüveKaradenizsahillerinihedeflediğihaberinialdı.BunlarlaKaraharmanönündekarşılaştı,yaptığızorludenizsavaşındaönemlibirbaşarıkazandı,mücadelesırasındaKazaklaronunbaştardasınabileçıkmışlarvegüçlüklepüskürtülmüşlerdi.170civarındaşaykaile781 esirelegeçirildi.Mehmedb.Mehmed’egörezaferleİstanbul’adönenRecebPaşa’ya,“Sanabuyakınlardabirdahihizmetteklifirevâdeğildir,birkaçeyyamistirahateyle”şeklindehattıhümâyunverilmişvehaslartayinedilerekvezirlikmakamındakalmak,artıkbaşkabiryeregitmemekgi bibüyükbirayrıcalıktanınmıştı(Meh med 

b.Mehmeder-Rûmî’ninNuhbetü’t-tevârîh
ve’l-ahbârı,s.58).IV.MuradvesarayçevrelerindeitibarıhayliartanRecebPaşagiderekmerkezdekiiktidaroyunlarınınönemlibiraktörühalinegeldi.IV.Murad’ınhenüzdurumatamhâkimolamadığıbudönemdesaltanatnâibigibihareketedenkayınvâlidesiKösemSultan’ladahadayakınlaştı.Ka

gıçtaHacıMustafaAğailebirliktehareketedenVezîriâzamGüzelceAliPaşa’nıniktidaragelişindenhemensonra1029 Saferinde(Ocak1620)kendisinevezâretpâyesiverildi(a.g.e.,s.246).RecebPaşa,vefatedenVezîriâzamAliPaşa’nınyerinegetirilenOhriliHüseyinPaşa’danboşalanaltıncıvezirliğe17Rebîülâhir1030 (11
Mart1621)tarihindetayinedildi(BA,KK,
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