FUAD
ni ve geçerliliğini korumaktadır. 4. elMüntel]abô.tü'l- 'Arabiyye (Bonn 1834).
Arap edebiyatma ve tarihine dair manzum ve mensur seçme metinlerden meydana gelmektedir. s. KurzgeiaBte Grammalik des Hebrö.ischen tür den Schulund Universitö.tsgebrauch nach neuen
Grundsö.tz~n bearbeitet (Bonn 1835).
Öğrencileri için yazdığı İbranice grameridir. 6. Arabum Proverbia (!-lll, Bonn
1838-1843). Ahmed b. Muhammed elMeydanfnin Mecma 'u '1- emşô.l 'inin harekeli metnini, her atasözünün altında
verilen Latince tercümesi, ilave atasözleri, 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 hakkında bilgi ihtiva eder.
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İlahi tecellileri seyretıne mahalli
anlamında kullanılan

bir tasavvuf terimi

şerh

ve metin 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 metin, şerh ve Latjnce tercümeleriyle birlikte neşridir. Fransız şa rkiyatçıs ı Barbier de Meynard tarafından bazı kısımla
rı Fransızca'ya çevrilrrıiştir. z. Ka'b b. Züheyr'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, Arapça metni ve Latince çevirisiyle) 4. Ali b. Zafir 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. Tarafe'nin Mu'alla~a'sı (Halle 1829: Arapça
metni, şerhive Latince çevirisiyle). 8. Ebü'lFida 'nin Tô.rfl]. 'i nden Cahiliye devriyle ilgili bölüm (ı83ı). 9. Şehabeddin İbn Arabşah'ın Fô.kihetü '1- huleiô., ve müiô.kehetü'z-zur~iô., adlı -e~eri (1-11, Bonn ı832,
ı85 ı- ı852 , Arapça metni, Latince tercümesi ve şerhiyle). 10. Yakut'un Mu'cemü'l-büldô.n'ı (Leipzig ı866-1873, Wüstenfeld ile birlikte, fihristler ve zeyiller ilavesiyle). Freytag bunlcırdan başka Abdüllatlf el-Bağdactl'nin el-İiô.de ve'l-i'tibô.r
adlı eserini de neşretflliştir.

L
ı

(bl<. KALB).

FUAD

_j
ı

( ~9 )
(1868-1936)
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26 Mart 1868 tarihinde Kahire'de Gize Sarayı'nda dünyaya geldi. Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın oğlu olup asıl adı Ahmed Fuad'dır. İlk eğitimini Kahire'de aldıktan sonra babasının Babıali tarafın
dan 1879 ·da Mısır hidivliğinden aziedilerek sürgüne gönderilmesi üzerine tahsiline bulunduğu Avrupa şehirlerinde,
özellikle Cenevre (İsviçre) ve Torino'da
(İtalya) devam etti. 1885 yılında İtalyan
Askeri Akademisi'ne girdi. 1887'de Roma'da kraliyet ordusunda görev yaptı.
Ardından Viyana'daki Osmanlı sefaretinde askeri ataşelik yaptıktan sonra İs
tanbul'da ll. Abdülhamid'in fahrl yaverliğinde bulundu. 1892'de Kahire'ye döndü. 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 sonra hidivlik yapan ağabeyi Hüseyin Kamil'in vefatı üzerine "sultan" unvanıyla
İngiliz hakimiyetindeki Mısır'ın idaresine getirildi (9 Ekim ı 9 ı 7)
Fuad 'ın yönetimi Mı sır siyası tarihinin
oldukça hareketli bir dönemine rastlar.
Savaş yıllarında uygulanan sıkıyönetim

sebebiyle ara verilen siyasi faaliyetler bu
dönemde yeniden canlanmış ve siyasi
tartışmaların odak noktasını Mısır'ın savaş sonrasında bağımsızlığına nasıl kavuşacağı meselesi oluşturmuştur. Bu amaca ulaşmak için çeşitli gruplar girişim
de bulunmak istediyse de bunlar arasında Vefd adıyla bilinen, Sa'd Zağlül'ün
başkanlığını yaptığı grup ön plana çık
mayı başardı. Daha sonra bir parti haline gelecek olan Vefd, Mısır'da İngiliz yönetiminin son bulmasında çok önemli
bir rol oynadı. 1919 - 1922 arasında gösteri, boykot ve imza kampanyaları gibi
çeşitli yöntemlerle Mısır'daki İngiliz yönetimi yıpratıldı ve nihayet 1922'de İn
giltere Mısır'a bpğımsızlık vermek zorunda kaldı. Ancak Mısır'ın savunması,
Britanya İmparatorluğu'nun iletişim yolları ile (Süveyş Kanalı) azınlık ve yabancıların 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 yetkiler verildi. Anayasanın ilanından sonraki ilk genel seçimlerde Vefd Partisi büyük bir başarı elde etti ve 1924'te Sa'd
Zağlül ilk Vefd hükümetini kurdu. Fakat Vefd iktidarı uzun ömürlü olmadı.
Çünkü Kral Fuact kuwetli milliyetçilerle
çalışmaktan ziyade küçük partilerle veya Ahmed Zivar (1924- ı 926) ve Muhammed Mahmud ( 1928-1929) gibi bağımsız
politikacılarla çalışmayı tercih etti. Bunun yanında siyasi gelişmeleri istediği
gibi yönlendirmek amacıyla keyfi kararlar aldı; parlamentoyu dört defa feshettL Ancak Vefd'in katılmadığı 1931 seçimi hariç her fesil-ı sonrasında yapılan seçimi (1925, ı 926, ı 929) Vefd Partisi kazandı. Fuad döneminde hepsi de kısa
ömürlü olan üç Vefd hükümeti görev
yaptı (Sa'd Zağlı11 1924, Mustafa en-Nehhas 1928 ve ı 930). Siyası çalkantılarla geçen Kral Fuact yönetiminin son yıllarında
Habeşistan İtalya tarafından işgal edilince (1935) Mısır İngilizler'le tekrar anlaşıp iş birliği yapmak zorunda kaldı. İki
ülke arasında, Kral Fuact 'ın 28 Nisan
1936'da ölümünden dört ay sonra Londra'da bir antlaşma imzalandı (26 Ağus
tos ı936).
Mısır Bankası'rm kurulmasıyla ekonomik bağımsızl ığa ilk adımın atıldığı
Kral Fuad döneminde Mısır'da eğitim
ve kültür sahasında önemli faaliyetler
gözlenmektedir. 1925 yılında Kahire'de
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Gize'de Camiatü Fuadi'l-ewel teşkil edildi. Ezher Üniversitesi'nde reformlar yapıldı. Ayrıca el-Cem'iyyetü'l- Melekiyye
li'l-coğrafya. el-Cem'iyyetü'l- Melekiyye
li' l-iktisadi's-siyasi ve'l-ihsa ve't-teşri'
ve Mecmau' l-lugati 'l-Arabiyye gibi müesseseler kuruldu. Kral Fuad Türkçe, italyanca. Fransızca ve orta seviyede ingilizce
biliyordu. Dini değerlere de sahip çıkan
Fuad, 1920'lerde Arap dünyasında başla
yan hilafetin geleceğiyle ilgili tartışma
lara katıldı. 1924 'te Türkiye'de hilafetin
kaldırılması üzerine halife olmaya talip
olduysa da onun bu isteği diğer Arap !iderleri tarafından kabul edilmedi.
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Osmanlı sadrazamı.
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Asıl adı Mehmed Fuad olup 5 Safer
1230'da (17 Ocak 1815) istanbul'da doğ
du. Babası ünlü şair Keçecizade izzet
Molla'dır. Annesi Hibetullah Hanım'ın nesebi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya
kadar uzanır. Önce ilmiye yolunda ilerlemek amacıyla Arapça ve Farsça öğren 
di. Ancak babasının Sivas'a sürülmesi
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üzerine genç yaşta Mekteb-i Tıbbiyye·
ye girmek zorunda kaldı; buradaki öğ
ren ;.. ı in Fransızca olması sayesinde Fransızca 'y ı da öğrendi. Tıbbiyeden doktor
yüzbaşı olarak mezuniyetinin ardından
Vali' Çengeloğlu Tahir Paşa ile birlikte
Trablusgarp'a gitti. Dönüşte Mustafa
Reşid Paşa'nın teşvikiyle meslek değiş
tirerek Kasım 1837'de Babıali tercüme
kalemine girdi; 1839'da buranın mütercim-i ewelliğine yükseltildi. Mehmed Şe
kib Efendi ( Pa şa) Londra büyükelçiliğine
tayin edilince sefaret başkatibi olarak
onunla birlikte Londra 'ya gitti. Orada iki
yıl Şekib Efendi'nin, bir yıl kadar da Ali
Efendi'nin ( Paşa ) maiyetinde çalıştı. Londra 'da bir süre maslahatgüzarlık da yaptı.
Bilgisini ve görgüsünü arttırmış olarak yurda dönen Fuad Efendi, ispanya
kraliçesi Elizabeth'e Abdülmecid'in cevabi mektubunu götürmek ve iki devlet
arasındaki dostluğu kuwetlendirmek için
1844'te Madrid'e gönderildi. Aynı zamanda kendisine Portekiz'e geçmesi ve genç
Portekiz kraliçesine padişahın selamlarını bildirmesi talimatı da verildi. Bir yıl
dan fazla ispanya ve Portekiz'de kalan
Fuad Efendi Temmuz 1845 'te Divan-ı Hümayun tercümanlığına , 18 Şubat 1847'de rütbe-i Ola sınıf-ı eweli ile Divan-ı
Hümayun amedciliğine tayin edildi. Macarlar'ın 1848'de Avusturya 'ya karşı baş
lattıkları bağımsızlık hareketleri Eflak'a
da sıçrayınca Bükreş'e gönderildi. Orada asayişi sağlamaya çalıştı. Avusturya'ya yardım eden Rusya 'ya karşı Lehler
de ayaklanmıştı. Bir kısım Macar ve Leh
milliyetçisinin Osmanlı Devleti'ne sığın
ması üzerine Avusturya ve Rusya bunların iadesini istedi. Babtali bunu reddedince savaş tehdidinde bulundular.
Osmanlı hükümeti konuyu barış yoluyla
halletmek için. Bükreş'te bulunan Fuad
Efendi 'yi fevkalade murahhas büyükelçi
sıfatıyla Rus çarı nezdine göndermeye
karar verdi. Padişahın mektubunu götüren Fuad Efendi 5 Ekim 1849'da Petersburg 'a vardı. Rus yetkililerle ve bizzat çarla görüşerek meseleyi barış yoluyla halletti. Bu başarısından dolayı 29
Kasım 1849'da bala rütbesi verilerek sadaret müsteşarlığına getirildi.
11 Nisan 1850'de istanbul 'a dönen
Fuad Efendi'ye imtiyaz nişanı verildi. istanbul'da üç dört ay kaldıktan sonra romatizmasını tedavi ertirmek üzere Bursa'ya giderken Cevdet Efendi'yi de (Paşa)
beraberinde götürdü. Burada kaldığı bir
ay zarfında Cevdet Efendi ile birlikte Ka vaid-i Osmaniyye'yi. ayrıca Şirket-i

Hayriyye 'nin nizarnname layihasını kaleme aldı. Bursa'dan döndükten sonra
1850 yılı ortalarında teşkil edilen Encümen-i Daniş' e sadaret müsteşarı sıfatıy
la dahili aza tayin edildi.
Sadrazam Reşid Paşa tarafından hem
Tanzimat'ın uygulanması hem de miras
meselesini halletmek üzere Mısır'a gönderilen Fuad Efendi yine Cevdet Efendi'yi de yanına alarak 6 Nisan 1852'de
Mısır'a vardı. Burada üç buçuk ay kadar kalarak Mısır ' ın 60.000 kese olan
yıllık vergisini Mısir Valisi Abbas Paşa
ile anlaşarak 80.000 keseye çıkartmayı
başardı. Bu hizmeti padişah tarafından
takdir edilmiş olmalı ki Mısır'dan dönüşünde Ali Paşa'nın sadarete geçişinden
hemen sonra Hariciye Nazırlığı ' na getirildi (9 Ağustos 1852) Ancak bu sırada
ortaya çıkan makamat-ı mübareke meselesinde Fransızlar' a meyletmesi, Rusya'ya statükonun korunacağını bildirirken Fransız sefaretine gönderilen takrirde, Beytülahm Kilisesi'nin büyük kapısına ait anahtarın Latinler'e verileceğinin kaydedilmesi. ayrıca "La verite sur
la question des lieux -saints " adlı layihasında Rusya 'da baş gösteren iç karışıklıkları açıkça belirtmesi, Rusya 'da
Fuad Efendi'ye karşı büyük bir tepkinin
doğmasına sebep oldu. Görünüşte makamat-ı mübareke meselesini halletmek.
gerçekte ise Ortodoks Osmanlı tebaası
nın hukukunu korumak amacıyla bazı
imtiyazlar sağlamak için fevkalade büyükelçi sıfatıyla 28 Şubat 1853'te istanbul'a gelen Prens Mençikof usule aykı
rı olarak Fuad Efendi'yi ziyaret etmedi.
Bunun üzerine Fuad Efendi yedi aydan
fazla süren ilk Hariciye Nazırlığı görevinden istifa etti. istifa sebebi, bizzat kendisinin ifadesine göre Rus baskısı karşısın
da devleti zor durumda bırakmamak ve
ileride meydana gelebilecek olayların sorumluluğunda n kurtulmaktı.
Nitekim
Fuad Efendi görüşünde haklı çıktı ve Babıali Mençikof'un isteklerini kabul etmeyerek 4 Ekim 1853'te Rusya'ya savaş ilan etmek mecburiyetinde kaldı.
Harbi sırasında
tecavüzüne kalkışa
rak Epir'de Yanya ve Tesalya bölgesinde Tırhala'yı tehdide başlamaları üzerine bu meselenin halli ile görevlendirildi.
1 Mart 1854 'te istanbul' dan ayrılarak
önce Pita'daki isyan yuvasını temizleyip
Yanya'yı kurtardığı gibi sınır boyuna çekilen asileri de ortadan kaldırarak diplomatlığı kadar iyi bir kumandan olduğu
nu da ispat etti (1 Nisan 1854). Daha haFuad Efendi,
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