
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-



ni ve geçerliliğini korumaktadır. 4. el
Müntel]abô.tü'l- 'Arabiyye (Bonn 1834). 

Arap edebiyatma ve tarihine dair man
zum ve mensur seçme metinlerden mey
dana gelmektedir. s. KurzgeiaBte Gram
malik des Hebrö.ischen tür den Schu
lund Universitö.tsgebrauch nach neuen 
Grundsö.tz~n bearbeitet (Bonn 1835). 

Öğrencileri için yazdığı İbranice grame
ridir. 6. Arabum Proverbia (!-lll, Bonn 
1838-1843). Ahmed b. Muhammed el
Meydanfnin Mecma 'u '1- emşô.l 'inin ha
rekeli metnini, her atasözünün altında 
verilen Latince tercümesi, ilave atasöz
leri, deyimler, eyyamü'l-Arab gibi ekler 
ve geniş indekslerle pirlikte neşretmiş
tir. 7. Einlf!ilung in das Studium der 
arabischen Sprache bis Muhammad 
und zum Teil spö.ter (Bonn 1861). Asr-ı 

saadet ve onu takip eden dönemdeki 
Arap lehçeleri ve bedevi kabileleri hak
kında bilgi ihtiva eder. 

Freytag'ın çeşitli tercüme, şerh ve me
tin neşirleri de şunlardır: 1. Selecta e 
historia Halebi (Pari~ 1819; Bonn 1820). 

İbnü'l-Adlrrfin Z(.i.bdetü'l- J:ıaleb min tô.
rfl]i lfaleb adlı kronolojik tarihinden 
yapmış olduğu seçmelerin Arapça me
tin, şerh ve Latjnce tercümeleriyle bir
likte neşridir. Fransız şarkiyatçıs ı Bar
bier de Meynard tarafından bazı kısımla
rı Fransızca'ya çevrilrrıiştir. z. Ka 'b b. Zü
heyr'in KaŞ,fdetü '1- bürde 'si (Bonn 1822; 

Halle 1833, Latince tercümesiyle). 3. Hz. 
Lokman'a cıit olduğu kabul edilen Emşô.

lü Lu~mô.n el-Hakim (Bonn 1823, Arap
ça metni ve Latince çevirisiyle) 4. Ali b. Za
fir el-Ezdl'pin ed-Düvelü'l-mün~at/a 
adlı eserinden S~coğulları ile ilgili kısmı 
(Bonn 1823). s. Haris b. Hillize el -Yeşkü

rl'nin Mu 'alla~a 'sı (Hall e 1827, Arapça 
metni, şerhive Latince çevirisiyle). 6. EbQ 
Teinmam'ın el-lfamô.se'si (Bonn 1828, 

Arapça metni ve HatTb et-Tebrizi'nin şer
hiyle); Hamasal carmina adını verdiği 
Latince tercümesi de daha sonra yayım

lanmıştır (1-11, Bonn 1847-1851). 7. Tara
fe'nin Mu'alla~a'sı (Halle 1829: Arapça 
metni, şerhive Latince çevirisiyle). 8. Ebü'l
Fida 'nin Tô.rfl]. 'i nden Cahiliye devriyle il
gili bölüm (ı83ı). 9. Şehabeddin İbn Arab
şah'ın Fô.kihetü '1- huleiô., ve müiô.ke
hetü'z-zur~iô., adlı -e~eri (1-11, Bonn ı832, 
ı85 ı- ı852 , Arapça metni, Latince tercü
mesi ve şerhiyle). 10. Yakut'un Mu'ce
mü'l-büldô.n'ı (Leipzig ı866-1873, Wüs
tenfeld ile birlikte, fihristler ve zeyiller ila
vesiyle). Freytag bunlcırdan başka Abdül
latlf el-Bağdactl'nin el-İiô.de ve'l-i'tibô.r 
adlı eserini de neşretflliştir. 
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FUAD 
( ~ı_;.;ıı ) 

İlahi tecellileri seyretıne mahalli 
anlamında kullanılan 

bir tasavvuf terimi 
(bl<. KALB). 

FUAD 

( ~9 ) 
(1868-1936) 

Mısır kralı 

(1922-1936). 

_j 

ı 
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26 Mart 1868 tarihinde Kahire'de Gi
ze Sarayı'nda dünyaya geldi. Mısır Hidi
vi İsmail Paşa'nın oğlu olup asıl adı Ah
med Fuad'dır. İlk eğitimini Kahire'de al
dıktan sonra babasının Babıali tarafın
dan 1879 ·da Mısır hidivliğinden aziedi
lerek sürgüne gönderilmesi üzerine tah
siline bulunduğu Avrupa şehirlerinde, 

özellikle Cenevre (İsviçre) ve Torino'da 
(İtalya) devam etti. 1885 yılında İtalyan 
Askeri Akademisi'ne girdi. 1887'de Ro
ma'da kraliyet ordusunda görev yaptı. 
Ardından Viyana'daki Osmanlı sefaretin
de askeri ataşelik yaptıktan sonra İs
tanbul'da ll. Abdülhamid'in fahrl yaver
liğinde bulundu. 1892'de Kahire'ye dön
dü. 1908-1913 yılları arasında Kahire 
Üniversitesi'nin ilk rektörü olarak görev 
yaptı ve bu arada Mısır hidivlerinden ll. 
Abbas Hilmi'nin üç yıl kadar başyaverli
ğinde bulundu. Il. Abbas Hilmi'den son
ra hidivlik yapan ağabeyi Hüseyin Ka
mil'in vefatı üzerine "sultan" unvanıyla 
İngiliz hakimiyetindeki Mısır'ın idaresi
ne getirildi (9 Ekim ı 9 ı 7) 

Fuad 'ın yönetimi Mısır siyası tarihinin 
oldukça hareketli bir dönemine rastlar. 
Savaş yıllarında uygulanan sıkıyönetim 

FUAD 

sebebiyle ara verilen siyasi faaliyetler bu 
dönemde yeniden canlanmış ve siyasi 
tartışmaların odak noktasını Mısır'ın sa
vaş sonrasında bağımsızlığına nasıl kavu
şacağı meselesi oluşturmuştur. Bu ama
ca ulaşmak için çeşitli gruplar girişim
de bulunmak istediyse de bunlar ara
sında Vefd adıyla bilinen, Sa'd Zağlül'ün 
başkanlığını yaptığı grup ön plana çık

mayı başardı. Daha sonra bir parti hali
ne gelecek olan Vefd, Mısır'da İngiliz yö
netiminin son bulmasında çok önemli 
bir rol oynadı. 1919-1922 arasında gös
teri, boykot ve imza kampanyaları gibi 
çeşitli yöntemlerle Mısır'daki İngiliz yö
netimi yıpratıldı ve nihayet 1922'de İn
giltere Mısır'a bpğımsızlık vermek zo
runda kaldı. Ancak Mısır'ın savunması, 
Britanya İmparatorluğu'nun iletişim yol
ları ile (Süveyş Kanalı) azınlık ve yaban
cıların haklarının korunması, Sudan' da 
İngiliz idaresinin devamı hakları İngilte
re'ye bırakıldı. Bu arada, 1917' den bu 
yana sultan unvcınıyla görevde bulunan 
Fuad bağımsızlıktan hemen sonra "kral" 
(melik) unvanını aldı. 19 Nisan 1923'te 
ilan edilen anayasa ile de krala geniş yet
kiler verildi. Anayasanın ilanından son
raki ilk genel seçimlerde Vefd Partisi bü
yük bir başarı elde etti ve 1924'te Sa'd 
Zağlül ilk Vefd hükümetini kurdu. Fa
kat Vefd iktidarı uzun ömürlü olmadı. 
Çünkü Kral Fuact kuwetli milliyetçilerle 
çalışmaktan ziyade küçük partilerle ve
ya Ahmed Zivar (1924- ı 926) ve Muham
med Mahmud ( 1928-1929) gibi bağımsız 
politikacılarla çalışmayı tercih etti. Bu
nun yanında siyasi gelişmeleri istediği 
gibi yönlendirmek amacıyla keyfi karar
lar aldı; parlamentoyu dört defa feshet
tL Ancak Vefd'in katılmadığı 1931 seçi
mi hariç her fesil-ı sonrasında yapılan se
çimi ( 1925, ı 926, ı 929) Vefd Partisi ka
zandı. Fuad döneminde hepsi de kısa 

ömürlü olan üç Vefd hükümeti görev 
yaptı (Sa'd Zağlı11 1924, Mustafa en-Neh
has 1928 ve ı 930). Siyası çalkantılarla ge
çen Kral Fuact yönetiminin son yıllarında 
Habeşistan İtalya tarafından işgal edi
lince (1935) Mısır İngilizler'le tekrar an
laşıp iş birliği yapmak zorunda kaldı. İki 
ülke arasında, Kral Fuact 'ın 28 Nisan 
1936'da ölümünden dört ay sonra Lond
ra'da bir antlaşma imzalandı (26 Ağus

tos ı936). 

Mısır Bankası'rm kurulmasıyla eko
nomik bağımsızlığa ilk adımın atıldığı 

Kral Fuad döneminde Mısır'da eğitim 

ve kültür sahasında önemli faaliyetler 
gözlenmektedir. 1925 yılında Kahire'de 
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