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der Ur kun den Sü ley mans des Prächti gen”, 

AOH, XXVI/2-3[1972],s.285-297)veben-zerkonulardamakalelerivardır.Orhonya-zıtlarınınüçfragmanıüzerinebiryazısı
(Turcica,sy.4[Paris1972],s.15-24)Ma-tuz’uniyibirTürkologolduğunugösterir.KanûnîSultanSüleymandönemineveilgilibelgelere,dile,Osmanlılar’ınBatıülkele-riyleilişkilerineveOsmanlıhizmetinegiripmüslümanolanBatılılar’aduyduğumerakdivantercümanlarınadairyazdığı,hâlâçokkullanılanbirmakalede(“Die Pfor ten

dolmetscherzurHerrschaftszeitSüleymans
des Prächti gen”, Südost-Forschungen,sy.
34[Regensburg1975],s.26-60) ken di ni gösterir.Osmanlıdevletyapısıileidaredüzeni yanında Macaristan’ın Osman-lıgeçmişiMatuz’unodaklandığıbaşlıcaalanlardır.1986’daAlmancaveMacarcaolarakBamberg’de IstvánHunyadi’ninkatkısıylagerçekleştirdiğidefteredisyonu
(DieSteuerkonskriptiondesSandschaks
Stuhlwei›enburgausdenJahren1563
bis1565)bunuortayakoymaktadır.Os-manlıDevleti’ninarazidüzenivefeodalitesorunudaMatuz’umeşguletmiş,1980’liyıllardaBerlin’deoturaneskiöğrencisiKlausSchwarzaracılığıyla,DoğuAlman-ya’dayaşayanErnstWernerilemektup-laşarakbuhusustacanlıbirtartışmasür-dürmüştür.

Eserleri.1. L’ouv ra ge de Sey fi Çele bi, 
his to ri en ot to man du 16e siècle (Paris
1968).SeyfiÇelebi’ninAsyavedünyata-rihiyleilgilieserinintenkitlineşriveFran-sızcatercümesidir.2. Herrs che rur kun-
den Sul tan Sü ley mans des Prächti gen 
(1520-1566) (Freiburg1971).KanûnîSul-tanSüleymandönemineaitbelgeleritanı-taneseridir.3. Das Kanz le iwe sen Sul tan 
Sü leymåns des Prächti gen (Wiesbaden
1974).KanûnîSultanSüleymandevrindeDîvân-ıHümâyun’unçalışmalarıvema-hiyetihakkındaönemlibirçalışmadır.4. 
Das Os ma nisc he Re ich. Grund li ni en 
sei ner Gesc hich te (Darmstadt1985;Ma-
carca,Budapeşte1990;Hırvatça,Zagreb
1992).Almancakonuşulanülkelerdebü-yükbirünekavuşanbuOsmanlıtarihinde
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27Ekim1925’teBudapeşte’dedoğ-du.AsıladıMatuzJóozsefJenöolupAl-mancalaştırılmışismiylebilinir.1944’teBudapeşte’ninPéterPázmányÜniversi-tesi’ndetarihveMacarfilolojisiöğrenimigördü.AyrıcabuyıllardaünlüTürkologveOsmanlıtarihçileriolanGyulaNémethileLajosFekete’ninderslerinedevametti.Türktarihiyleilgisi,II.DünyaSavaşıyılla-rındaailesininoturduğuköyün(Koroncóo) kökenininPeçenekler’ekadaruzandığınıöğrenmesiylebaşladı.1948’debabasınınölümündendolayı tahsilinibitirmedenüniversitedenayrıldıveMacaristanSa-vunmaBakanlığı’ndaişbuldu.19511953 yıllarındaBudapeşte’ninAskerîTarihArşi-vi’ndeçalıştı.1953’telisetarihöğretmen-liğidiplomasınıaldı.Macaristan’ınsiyasîdüzenindenmem-nunolmayanMatuz1956’daMacardevri-minekatıldı.İhtilâlinbaşarısızlığauğrama-sıüzerinevatanındanayrılıpAlmanya’yagitti.Münih’teüniversitetahsilinisürdür-dü,1961’detarihalanındadoktorasınıta-mamladı.ErtesiyılFreiburg’da(Breisgau) AlbertLudwigsÜniversitesi’ndeTürkçeveOsmanlıcahocasıolarakçalışmayabaşladı.AynızamandaStrasburgÜniversitesi’ndeTürkolojiveOsmanlıtarihiokutmayısür-dürdü.19631964yıllarındaFransa’nınBilimselAraştırmaMillîMerkezi’ndedegörevyaptı.1968’deOsmanlıtarihinedairilkkapsamlıkitabıolanSeyfiÇelebi’yeaiteserinedisyonunuhazırladı.Bueseriyle“docteurenétudesorientales”unvanınıkazandı.1972’deFreiburgÜniversitesi’ndedoçentliğe,1973’tekadrosuzprofesörlü-ğeyükseldi.19751976’daAlmanyaDoğuCemiyeti’ninBeyrut’takiŞarkiyatEnstitü-sü’ndearaştırmacısıfatıylaçalıştı.1979’daFreiburgÜniversitesi’ndekadroluprofe-sörolduve1990’daemekliyeayrılıncayakadarbugörevdekaldı.20Aralık1992’deFreiburg’daöldü.GeniştarihbilgisivetitizçalışmalarıylatanınanMatuz’unkitapvemakalelerida haçokXVI.yüzyılOsmanlıtarihi,dilincele-melerivebelgeneşirlerialanındatoplan-mıştır.KanûnîSultanSüleymandönemi-neaitbelgelerindiliyleilgili(“Zur Sprac he 

Telhîsü’l-beyân’ınınilgilikısımlarınınter-cümesindenibaret,ikincisibüyükorandakişiselgözlemvedeneylerinedayananikikitaptanoluşur(Lo Sta to Mi li ta re dell’ 

Im pe ro Ot to man no, In cre men to e Dec re-

men to del Me de si mo[Fr.trc.ilebirlikte:
L’état mi li ta ire de l’Em pi re ot to man, ses 

progrès,etsadécadence],I-II,Amsterdam
1732;tıpkıbasımı,M.Kramer–F.Kreutel,
Graz1972).BuçalışmaKaymakamNazmîtarafındanTürkçe’ye (bk. bibl.),Móoni-kaF.MolnártarafındanMacarca’ya(Az
OszmánBirodalomkatonaiállapotáróóol,
felemelkedésér˝oléshanyatlásáróol,Buda-
pest2007)tercümeedilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:Marsigli,OsmanlıİmparatorluğununAskeri
Vaziyeti, tür.yer.; Hammer, GOR, VI, 455-456, 
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(1699-1701) (doktoratezi,2008), Eöt vös Loránd 
Üni ver si te si, Bu da peş te; Lapolitica,lascienza,
laarmi:LuigiFerdinandoMarsilielacostru-
zionedellafrontieradell’imperoedell’Europa 

(ed.RafaellaGherardi), Bo log na 2010, tür.yer.; 
LaScienzadellearmi:LuigiFerdinandoMarsili,
1658-1730, Bo log na 2012, tür.yer.; MustafaKa-çar, “OsmanlılardaAskerîTeknikEğitim”, Tür ki-

yeAraştırmalarıLiteratürDergisi, II/4, İs tan bul 
2004, s. 457-458.
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timMeclisi,YüksekYayınMeclisi,AsyaveAfrikaYazarlarBirliğiYönetimKurulu,BeytülhikmeİlmîMeclisi,AsyaveAfrikaDayanışmasıgibikurumlarındaüyesiydi.GörevlerisırasındaKuzeyAfrikaülkeleriyanındaSudan,Moritanya,Küveyt,Lüb-nan,Ürdün,Türkiye,İran,Pakistan,Endo-nezya,SovyetlerBirliği,Fransa,İtalyaveİngilteregibiülkelereseyahatlerdebulun-
du. 24Temmuz2005tarihindeTunus’tavefatetti,vasiyetiüzerineMatviyekö-yündedefnedildi.MatvîbirinciderecedenCumhuriyetnişanıveikinciderecedenİs-tiklâlnişanı,1989’daDevletEdebiyatveBeşerîBilimlerTakdirödülü,1991’deKül-türÖdülüBüyükKuşağı,2003’te7KasımYaratıcılıködülüalmıştır.LiseyıllarındanitibarenedebiyatailgiduyanMatvî1950’deNâdi’l-kalemadıylabirkulüpkurmuşvebaşkanlığınıüstlen-miş,diplomatikvesiyasalfaaliyetlerininyanısıraedebiyataraştırmalarıyladailgi-sinisürdürmüştür.1962’deoluşturulanen-Nâdi’s-sekåfîEbü’l-Kåsımeş-Şâbbî’deöncebaşkanvekilliği,1981’denitibarenbaşkanlıkyapmış,TunusYazarlarBirli-ğibaşkanıikenbirliğinyayınorganıolan
el-Mesârdergisiniçıkarmıştır.ÖzellikleTunus’adöndüktensonraedipvedüşü-nürHasanHüsnîAbdülvehhâb’ınyakının-dabulunarakkendisindenfaydalanmıştır.HasanHüsnîmalzemesinitopladığıvebirkısmınıyazdığı,tarihboyuncaTunus’taye-tişenmüelliflerveeserlerinedairKitâbü’l-
£Ömr’üntamamlanıpyayımlanmasıişini
1968’devefatındanbirsüreöncehazır-ladığıvasiyetnâmesindeMatvî’yehavaleetmiştir.Ve mi ne’Š-Ša¼âyâ, ¥alîme 

ve et-Tûtü’l-müradlıüçromanındasö-mürgekarşıtlığıvebağımsızlıktemaları-nıişlemesiylebuyönelişinöncüsüsayılanMatvî(TârîÅu’l-edebi’t-Tûnisîel-¼adî¦ve’l-
mu£â½ır,Tunus1993,s.138)aynızamandaTunus’taserbestşiirindeöncüleriarasın-dayeralır.Onunbağımsızlıköncesivatansevgisivebağımsızlıkfikriniişlediğişiirle-rindesembolizmhâkimdir,bundandolayınesirlerininsadeliğinenisbetleşiirlerininanlaşılmasıoldukçazordur.Edebîtenkidedairyazılarınınbüyükkısmıbazıeserlere

BaşşehirTunus’takiCâmiu’z-Zeytûne’deorta öğreniminin ardından edebiyatalanındayükseköğrenimgördü(1935-
1946) veâlimiyyediplomasıylamezunoldu.Medresetü’l-huk†k’tanveMa‘he-dü’l-Haldûniyye’denİslâmaraştırmalarıyükseklisansdiplomasıaldı(1945-1947). Tunus’takihocalarıarasındaMuhammedBûşerbiyye,Muâviyeet-Temîmî,Nâsıres-Saddâm, Ahmed Muhtâr el-Vezîr,MuhammedBûAzzûz,İbrâhimen-Ney-feranılır.AyrıcaedipveşairMuhammedel-Arabîel-Kebbâdî’ninözelderslerinedevametti.TahsilinitamamladıktansonraCâmiu’z-Zeytûne’yehocaolaraktayinedilenMatvîlisedeveyüksekkısımdaedebiyat,tarih,medeniyettarihi,hitabetdersleriverdi
(1948-1956).TalebeleriarasındaEbü’l-Kå-sımSa‘dullah,AbdullahRükeybî,Muham-medel-Mîlî,AbdülcelîlTemîmî,CîlânîBel-hâcYahyâ,Ömerb.Sâlim,KåsımBûsnîne,Reşâdel-İmâmsayılabilir.BağımsızlığınardındanTunus’unKahire’deaçılanilkbüyükelçiliğindebasınvekültürataşesi
(1956-1957),BağdatveCiddebüyükel-çiliklerindeelçivekiliolarakgörevyaptı.Nisan1962’deBağdat’abüyükelçitayinedildi.Tunus’taKüveytbüyükelçiliğininaçılmasıüzerineKüveyt’ikenditoprağıka-buledenGeneralAbdülkerîmKåsımyöne-timindekiIrak’tansınırdışıedildi(Ağus-
tos1962).Tunus’adönünceZeytûne’deKülliyyetü’ş-şerîa veUsûlüddîn’dekısabirsüregenelsekreterlikyaptı.1964’teNâdi’l-kıssaadlıbirkulüpkurarak2004 yılınakadarsürdüreceğibaşkanlığınıüst-
len di. 1966’dabukulübünyayınorganıolupgünümüzekadargelenüçaylıkÆı½a½ dergisiniçıkardıve1999yılınakadaryayınmüdürlüğünüyaptı.TunusradyosundaTunusedebiyatınadairbaşlattığıprog-ramuzunsüredevametti.Fransızsö-mürgeyönetimizamanındabağımsızlıkyanlısıgüçlerintoplanmamerkezlerindenolanMatviyeköyündemilliyetçiçevrelerleilişkikuranMatvî,dahagençlikyıllarındanitibarenfaalbirüyesiolduğuHürAnaya-saPartisi’ndendörtdönemmilletvekiliseçildi(1964-1979).Busıradapartidekibazıidarîgörevleryanındameclisteonyılkadarkültürvesosyalişlerkomisyonubaşkanlığınıüstlendi.1979seçimininar-dındanemekliyeayrıldı.TunusYazarlarBirliği’nde1971’dekuruluşundanitibarenbaşkanvekilliğivedahasonrabaşkanlık
(1981-1991), 1973’tenitibarenArapYazarveEdebiyatçılarıUmumiBirliği’ndegenelsekreteryardımcılığıveardındangenelsekreterlik(1990-1992)yaptı.YüksekEği-

KanûnîSultanSüleymandönemiyleXVI.yüzyılınikinciyarısınagenişyerverilmiştir.
5. Krim ta ta risc he Ur kun den im Re ich-
sarc hiv zu Ko pen ha gen (Freiburg1976). KopenhagDevletArşivi’ndebulunanKırımTatarbelgelerininneşriolupayrıcaüze-rindeyaptığıçalışmalarıiçerir.1992’deölümündenkısasüreöncetamamladığı,günümüzekadarbasılmayansoneseri“OttomanRecordsontheHistoryoftheChristiansinPalestine.DocumentsofSü-leymantheMagnificent”adınıtaşımakta-dır(FreiburgÜniversiteKütüphanesiveBerlin
MillîKütüphane’debirerkopyasımevcuttur). EserdeKudüs’tekiFransiskentarikatınaaitKanûnîSultanSüleymandönemindenkalmabelgelerveKatoliktebaasıelealı-nır.Matuziçinbirarmağankitabıçıkmış-tır(FestgabeanJosefMatuz:Osmanistik-
Turkologie-Diplomatik[ed.G.Winkelha-
ne],Berlin1992).

BİBLİYOGRAFYA:
FreiburgerBibliographischesTaschenbuch

derAlbert-Ludwigs-Universität(ed.K.Zimmer), 
Frei burg 1982, s. 174; KürschnersDeutscher
Gelehrten-Kalender1987(ed.W.Schuder), Ber-

lin 1987,  II, 2928; FestgabeanJosefMatuz.
Osmanistik,Turkologie,Diplomatik(ed.Ch.
Fragner), Ber lin 1992, s. 355-364; M.Ursinus,
“JosefEugenMatuzzumGedenken”,Freibur-
gerUniversitätsblätter,CXX/2, Frei burg 1993, 
s. 7-8; NimetullahHafız,“Tür ko log Prof. Dr. Jo sef 
Matuz-HayatıveEserleri”, Çev ren, sy. 20, Priş-
ti ne 1993; M.Ivanics,“InMemoriamMatuzJóoz-
sef (1925-1992)”,Keletkutatás,sy. 1, Bu dapeş te 
1994, s. 115-116; G.Dávid,“JosefMatuzund
se ine Fests chrift. Im eh ren den Ge den ken an den 
Fre ibur ger Wis sens chaft ler”,PhilologiaFenno-
Ugrica,sy. 2-3, Frei burg 1996-97, s. 39-51.

ÿHeddaReındl-Kıel

– —MATVÎ, Muhammed Arû sî
( محّمد العروسي المطوي )

Muhammed el-Arû sî b. Abdillâh
b. el-Mebrûk el-Mühezzebî

el-Mâmî el-Mat vî

(1920-2005)

Tunusluedipveþair,
diplomatvesiyasetçi.

˜ ™

19Ocak1920tarihindeTunus’ungü-neydoğusundakiKåbisşehriyakınların-dabulunansahilköyüMatviye’dedoğ-du.AileninnisbetedildiğibüyükdedesiTâhirbölgedetanınmışbirvelîolanSîdîMühezzeb’insoyundandır.Matvî’ninMü-hezzebînisbesibununla,MâmînisbesideköyününbirsemtiolanMâyeileilgili-dir.MuhammedArûsîköyündekimekte-begitmeyebaşladıysadabirsüresonraayrılarakFransızca-Arapçaeğitimverenresmîilkokuladevametti(1928-1935). 
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