
Türk halkı , Batılılar tarafından kulla
nılan yahut Türkiye'ye onlar aracılığ ıyla 

giren yeniliklere frenk kelimesiyle mey
dana getirilen isimler takmış, özellik
le Cumhuriyet döneminde gerçekleşen 
Batı 'ya açılma sonucunda frenk kavra
mının ortadan kalkmasıyla birlikte bir 
kısmı aşağıda sıralanan bu tabirler unu
tulmaya başlamıştır : Frenk arpası, f renk 
astarı , frenk bağı , frenk biberi , frenk 
çileği, frenk elması , frenk eriği , frenk 
gömleği, frenk gülü, frenk inciri, frenk 
kimyonu, frenk ocağı, frenk patlıcanı, 

frenk pekmezi, frenk sakalı , frenk si
cimi, frenk turpu, frenk yakısı, frenk 
zahmeti. Bunlardan başka Frengistan, 
Frenkçe, Frenkhane, Frenkleşme, Frenk
meşrep gibi tabirler de unututanlar ara
sındadır. Frengi, frenk asması , frenk 
maydanozu, frenk menekşesi ve frenk 
üzümü gibi isimler ise halen Türkçe'de 
kullanılmaktadır. Bugün Urfa yöresin
de domatese sadece frenk denilmekte 
(frenk elmas ından veya frenk patlı can ın

dan kısaltılmış olabilir). domatesli yiye
ceklere de "frenk dürmüğü (dürümü). 
frenk tavası. frenkli kebap" gibi isimler 
verilmektedir; frenk suyu ise (frenk pek
mezi) salçadır. 
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İslam sanatında da 
kullanılan bir resim tekniği. 

FRESK 
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Islak alçı yüzeye boyanın sulu boya gi
bi sürülerek uygulandığı bir resim tek
niğidir. Bu özellik göz önüne alındığın
da, sanat tarihi yayınlarında fresk ola
rak adlandırılan pek çok örneğin bu tek
nikle ilgisinin olmadığı anlaşılır. Fresk
te boya. duvar üzerindeki sıva tabakası 
henüz yaşken sürüldüğünden bu teknik
le yapılan resimlere İtalyanca "taze" an
lamına gelen fresco adı verilmiştir (Fran
s ı zca Fresque). Bazan kuru alçı zemin 
üzerine bir çeşit taklit fresko uygulanır 
ki buna da "fresco secco" (susuz fresk) 
denir. Gerçek fresko (buon fresco) . XIII. 
yüzyıldan itibaren İtalya ' da yaygın ola
rak kullanılmaya başlanmış ve XVI. yüz
yılda en mükemmel şekline kavuşarak 
günümüze kadar devam etmiştir. Ger
çek freskoda tekniğin özelliğinden do
layı ek veya rötuş yapmak söz konusu 
değildir: sıva kuruduktan sonra yapılan 
tamamlamalar yüzey üzerinde lekeler 
ve ton farklılıklarıyla kendini belli eder. 
Bu tür bir çalışmayı hızla ve tek elden 
çıkarmak gerekir. 

Fresk uygulanacak duvarın tuğla ve
ya moloz taş örgülü olması önemli de
ğildir. Çünkü ilk iş olarak böyle bir yü
zeyin harç ve kaba alçı hamuruyla sıva
nıp tesviye edilmesi gerekmektedir. Ön
ce düzgün bir yüzey elde etmek üzere 
uygulanan ilk sıva tabakasına "arriciato" 
(dolgu) adı verilir. Bunun üzerine, daha 
ince ve çok düzgün bir yüzey teşkil et
mek üzere ikinci bir tabaka sürülür ki 
buna da "intonaco" (sıva) denir. Bütün 
bu işlemler sırasında belirli ölçydeki 
nemliliğin kaybolmaması. özellikle son 
tabaka kurumadan boyamaya geçilme
si gerekir. İklim şartları sebebiyle bu 
teknik Orta İtalya 'da gelişmiş ve bu böl
gede yaygın olarak kullanılmıştır. Boya
yı henüz yaşken emen duvar yüzeyi res
medilen kompozisyonla birlikte kuru
makta, dolayısıyla sıva üzerinde ayrı bir 
tabaka teşkil etmeyen boya kuruduk
tan sonra dökülmemektedir. Bu teknik 
özellikle dayanıklılığı sebebiyle tercih 
edilmektedir. 

Fresk tekniği milartan önceki yüzyıl
lardan başlayarak günümüze kadar gel
miştir ve halen de kullanılmaktadır . Yak
laşık milartan önce 1600 yıllarına tarih
lenen Girit freskleri ilk ve en gelişmiş 
örnekler sa ılmaktadır. Çok sonraları , 
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milat yıllarıpa doğru Roma devri tresk
lerinde büypk bir canlılık görülür. Pom
pei ve Herculaneum kazılarında ortaya 
çıkarılan duvar resimleri, bu sanatın ev 
dekorasyonunda yaygın olarak kullanıl
dığını göstermektedir. Roma devri sonra
sında özellikle Bizans resim sanatı fresk 
alanında çqk değerli eserler vermiştir. 

Katakomplijrdan başlayarak kiJiselere 
kadar hemen her tür binanın bütün du
varlarında çok çeşitli örneklerine rastla
nır. Domitillia katakompu, Kapadokya 
kaya kilisel~ri, Trabzori Ayasofyası, İs
tanbul'da Fethiye ve Kariye camilerinin 
içindeki örnekler bunlardan bazılarıdır. 

Preskin Roma- Bizans dini ve sivil mima
risinde tercih edilen bir resim tekniği 
olarak kullanılmasının başlıca sebebi 
mozaik tekniğinin pahalılığıdır ; özellikle 
son devir Bizans sanatındaki ilk sebep 
budur. 

islam ülkelerinde fresk, Ortadoğu ve 
Uzakdoğu resim geleneklerinden kay
naklanan örnekler vermiştir. Bunların 

bir kısmında Helenistik ve Bizans etki
leri, bir kısmında ise özellikle VIII ve IX. 
yüzyıllara ait Bezeklik, Sorçuk, Turfan, 
Hoço ve Kı;zıl gibi merkezlerde zengin 
örnekler veren Uygur duvar resimleri
nin etkileri görülür. Uygur resimlerinde 
Budizm ve Maniheizm törenleri, insan 
ve hayvan figürleriyle bitki motiflerinin 
işlenişi canlı bir üslüp meydana getir
miştir. Renk, desen ve insan figürlerin
deki tipler bakımından bu freskler Türk 
ve İslam minyatürü üzerinde derin izler 
bırakmıştır. Ayrıca Gazneliler'in Leşker-i 
Bazar ve Abbasller'in Samerra'daki Cev
zak saraytapnın duvarlarında Uygur re
simlerine benzer kompozisyonlar görül
mektedir. ı:;mevl devrinin freskleri daha 
çok Kusayq.ı Amre gibi çöl kasırlarının 

özellikle hamam duvarlarında kendini 
gösterir. islami devir Anadolu mimari
sinde fresk tekniği yaygın bir uygulama 
değildir. Bunun yerine kalem işi, baskı 

desenler, çini kaplama daha çok tercih 
edilmiş veyp. iç mekan duvarları tama
men boş tıırakılmıştır. Selçuklular' dan 
günümüze kadar gelebilen bazı örnek
ler Alara Kalesi 'nin hamamında bulun
maktadır. Bu yapının kubbesinin içinde 
zorlukla seçilebilen iki insan figürü Ana
dolu'daki ender örneklerdendir. 

Fresk tekniği, islam öncesi devirlerde 
ve bu kültür dairesinin dışında kalan ül
kelerde daha yaygın uygulandığından ve 
resim konuları bakımından figürlü ge
leneğe bağJı bir tarz olarak geliştiğin
den islam sanatında yalnız sivil mimari-
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de ve sınırlı ölçüde kullanılmıştır. Resim 
yerine bitki süslemeleri, yazı ve geomet
rik kompozisyonların hakim olması , da
ha dayanıklı ve gösterişli çini sanatının 
gelişmesine yol açmış ve fresk tekniği
nin kısa zamanda terkedilerek ortadan 
kalkması sonucunu doğurmuştur. 
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li! SELÇUK MüLAYİM 

FREYTAG, Georg Wilhelm 
(1 788 -1861) 

Arapça -Latince sözlüğüyle tanınan 
Alman şarkiyatçısı. 

_j 

19 Eylül 1788 tarihinde Almanya'nın 
Lüneburg şehrinde bir ciltçinin oğlu ola
rak dünyaya geldi. 1807'de girdiği Göt
tingen Üniversitesi'nde ilahiyat, felsefe 
ve Doğu dilleri öğrenimi gördü. Felsefe 
Fakültesi'nde Arap şiiri üzerine hazırla
dığı doktora tezini 1814 yılında verdi ve 
bu çalışmasını daha sonra girdiği ilahiyat 
Fakültesi'nde de geliştirip tekrar sun
du. 181 S'te ordu papazı sıfatıyla Prus
ya'nın Fransa seferine katıldı ve Paris'
te ünlü şarkiyatçı Silvester de Sacy ile 
tanıştı. Savaşın arkasından de Sacy ile 
kendisini takdir eden Alexander v. Hum
boldt'un tavsiyesi üzerine Prusya Kültür 
Bakanlığı'nın verdiği bursla tekrar Pa
ris'e gitti ve burada de Sacy'den Arapça, 
Farsça ve Türkçe okudu. Özellikle Arap 
dili ve edebiyatı alanında uzmanlaşmış 
olarak yurduna döndüğünde ilgiyle kar
şılandı ve o zamana kadar Alman üni
versitelerinde müstakil bölüm halinde 
yer alınayıp ilk defa Bonn Üniversitesi 
Felsefe Fakültesi'nde açılan Doğu Dilleri 
Bölümü'ne profesör unvanıyla başkan 

tayin edildi (1818). 

Günde on bir saat Arapça ile meşgul 
olmadıkça rahat edemediği bilinen ve 
bütün ömrünü bu alanda yazmak, öğren
ci yetiştirmekle geçiren Freytag ibrani
ce'yi de mükemmel biliyor ve derslerin
de bu dilin gramerini kendi yazdığı ki
taptan, Tevrat'tan derlediği seçme me
tinlerle birlikte okutuyordu. Telif, tercü
me, şerh ve neşir türünde yaptığı ilmi 
çalışmaların birçoğunu , burs vererek 
kendisini de Sacy'nin yanına gönderen ve 
maddi, manevi yardımlarını esirgemeyen 
Prusya Kültür Bakanı Karl Altenstein'e 
ithaf etmiştir. 16 Kasım 1861 'de Bonn 
civarındaki Dottendorf'ta ölen Freytag'ın 
yetiştirdiği öğrenciler arasında J. Deren
bourg, F. A. Schmoelders, J. Gildemeis
ter, J. A. Vullers, A. Geiger, M. Eger, S. 
Munk ve F. Woebke gibi ünlü şarkiyat
çılar bulunmaktadır. 

Eserleri. 1. Carmen Arabicum perpe
tuo commentario et versione iambica 
Germanica illustravit... (Göttingen 18 14, 

doktora tezi) Teebbeta Şerran'a ait mer
siyenin Arapça metni, şerhi ve Latince 
tercümesiyle birlikte neşridir. 2. Darstel
lung der arabischen Verskunst (Halle 
1830) . H. Ewalds'ın aruzun Yunan şiir 

vezninden etkilendiği görüşüne katılma

yan Freytag'ın Arap şiir sanatı üzerine 
olan bu eseri sahasında hala önemli bir 
kaynak sayılmaktadır. 3. Lexicon Ara
bico -Latinum (I - N , Halle 1830-1837) . 

1827'de başlayarak on bir yı lda tamam
ladığı bu önemli eserin hazırlanmasın
da Cevherl'nin eş-SıJ:ıdJ:ı'ı, Flrüzabadl'
nin el-Kiimılsü '1 -muhit'i. Cevallkl'nin 
el-Mu cdrreb 'i, Cürcanfnin et- Ta crifdt'ı, 
Demiri'nin Kitdbü'l-lfayevdn'ı ve Ze
keriyya b. Muhammed ei-Kazvlnfnin Aşa
rü 'l - bildd ' ı gibi Arapça kaynakların ya
nında Hallandalı şarkiyatçı Golius'un Lex
icon Arabico-Latinum adlı sözlüğün
den de büyük ölçüde faydalanmıştır. Kla
sik sözlüklerde yer alan gramer, aruz ve 
belagatla ilgili terim ve bilgilere, Türkçe 
ve Farsça kökenli kelimelere, yer ve şa
hıs isimleriyle şiir, ayet ve hadislerden 
örneklere yer verilmediği halde dört bü
yük cilt hacminde olan eseri. müellif ay
rıca baskısının tamamlandığı yıl özel
likle öğrenciler için bir cilt halinde ihti
sar etmiştir. Daha sonra Heinrich Ernst 
Bindseil tarafından hazırlanan 12S say
falık indekste Latince kelimelerin yer 
aldığı sayfalar gösterilmek suretiyle söz
lük Arapça- Latince, Latince-Arapça ha
line getirilmiştir. A. Kazimirski'nin Arap
ça- Fransızca sözlüğün ün ana kaynakla
rından olan eser sahasında hala önemi-


